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األمانةالعامة

 جمهورية العراق المقدم من  األول تقريرالحول 
 

 حلكٛم اإلْطإ يف اجلسٜد٠ ايسمس١ٝ يًدٚي١.  ٞإذا مت ْشس املٝجام ايعسب فُٝاتٛد ايًج١ٓ االضتفطاز  .1
 ايٓظاّ ايكا٢ْْٛ يًدٚي١ ايطسف. طتعًِ ايًج١ٓ عٔ َها١ْ املٝجام يفت .2
ٔ احملانِ ايعساق١ٝ االجتٗادات ايكضا١ٝ٥ ايصادز٠ عهاّ أٚ ايكسازات أٚ ٜسج٢ تصٜٚد ايًج١ٓ باألح .3

 أٚ باإلشاز٠ إيٝ٘. َٔ أحهاّ املٝجام ايعسبٞ حلكٛم اإلْطإ يفاضتٓادا ملا ٚزد 
املتعًك١ مبتٛضط دخٌ ايفسد، َٚعدالت ايبطاي١، ٚايت١ُٝٓ ايبشس١ٜ،  اإلحصا١ٝ٥ ٜسج٢ تكدِٜ ايبٝاْات .4

 ٚايٓفكات االجتُاع١ٝ.
املكدّ َٔ ايدٚي١  ايٛطين ع١ًُٝ إعداد ايتكسٜس يف حلكٛم اإلْطإفٛي١ٝ ايعًٝا امل ١طاُٖسج٢ بٝإ َٜ .5

 .ايطسف
 .يف ايدٚي١ ايطسف تطتفطس ايًج١ٓ عٔ ٚجٛد خط١ ٚط١ٝٓ حلكٛم اإلْطإ .6
 .َ٘ٓ األٚىل اخترتٗا ايدٚي١ ايطسف يًٛفا٤ بػاٜات املٝجام ايٛازد٠ يف املاد٠ ٜسج٢ تٛيٝح ايتدابري اييت .7
 تكسٜس املصري بعٓارسٙ ملفّٗٛ احلل يف إعُااًلقاَت بٗا ايدٚي١ ايطسف  تطفطس ايًج١ٓ عٔ اجلٗٛد اييت .8

 .َٔ املٝجامايجا١ْٝ َٔ املاد٠  (1)ايفكس٠ ايٛازد٠ يف 
١ هافإخترتٗا ايدٚي١ ايطسف يتأَني املطاٚا٠ ايفع١ًٝ يف ايتُتع ب تطتفطس ايًج١ٓ عٔ ايتدابري اييت .9

 َٔ املٝجام. (3)َٔ املاد٠  (2)ملكتض٢ ايفكس٠  ات ايٛازد٠ باملٝجام، إعُااًلاحلكٛم ٚاحلسٜ
 ٜسج٢ بٝإ ايضُاْات ايكا١ْْٝٛ يف حاالت اضتخداّ ايك٠ٛ املُٝت١ َٔ جاْب ايطًطات ايع١َُٝٛ. .11
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تطفطس ايًج١ٓ عٔ تعسٜف جسمي١ ايتعرٜب، ٚايعكٛب١ املكسز٠ هلا يف ايٓظاّ ايكاْْٛٞ ايٛطين، ٚيُإ  .11

 ٝجام.َٔ امل (8)ٛطٗا بايتكادّ تٓفٝرا يًُاد٠ عدّ ضك
تًكتٗا األجٗص٠ ايسقاب١ٝ املطؤٚي١ عٔ تًك٢ شها٣ٚ  ٜسج٢ تكدِٜ َعًَٛات حٍٛ عدد ايشها٣ٚ اييت .12

اخترت حٝاٍ تًو ايشها٣ٚ ٚاملطا٤ي١ ايت٢ حدثت يًُتُٗني يف دعا٣ٚ  ايتعرٜب ٚاإلجسا٤ات اييت

 ايتعرٜب.
ألشخاص ايرٜٔ تعسيٛا إلعتباز ييكاْْٛٞ يتعٜٛض ٚزد اٜسج٢ تكدِٜ َعًَٛات حٍٛ ايٓظاّ ا .13

 يًتعرٜب.
االيتصاّ بعدّ يتٓفٝر مجٗٛز١ٜ ايعسام اخترتٗا  اييتٚايتدابري ٜسج٢ تكدِٜ َعًَٛات حٍٛ ايتشسٜعات  .14

 .َٔ املٝجام (9)املاد٠ ع١ًُٝ ع٢ً ايشخص دٕٚ زيا٥٘ احلس، طبكا ألحهاّ ا٤ جتازب طب١ٝ أٚ جٛاش إجس

اخلاص مبهافخ١ االجتاز بايبشس،  2112يط١ٓ  (28)إىل ردٚز ايكإْٛ زقِ  ايطسف ٚي١أشاز تكسٜس ايد .15

 ٖرا قاَت بٗا ايًج١ٓ املسنص١ٜ املٓصٛص عًٝٗا يف َعًَٛات حٍٛ األْشط١ ٚاجلٗٛد اييتٜسج٢ تكدِٜ 

ايكإْٛ، ٚخار١ عدد َسانص اإلٜٛا٤ ٚايتأٌٖٝ ٚعدد ايضخاٜا ايرٜٔ اضتفادٚا َٔ خدَات تًو 

 .املسانص
 ،أَاّ احملانِأقُٝت  اييتايبشس  يفايكضاٜا ذات ايص١ً باإلجتاز ٜسج٢ تكدِٜ َعًَٛات عٔ عدد  .16

 .2112يط١ٓ  (28)َهافخ١ اإلجتاز بايبشس زقِ باإلدا١ْ اعُاال ألحهاّ قإْٛ ٚاألحهاّ ايت٢ ردزت 

اعتكاٍ  تٛد ايًج١ٓ إٔ تطفطس عٔ ايتٓظِٝ ايكاْْٛٞ حلل األشخاص ايرٜٔ ناْٛا يخ١ٝ تٛقٝف أٚ .17

، نُا ( َٔ املٝجام14( َٔ املاد٠ )7تعطفٞ أٚ غري قاْْٛٞ َٔ حل احلصٍٛ ع٢ً تعٜٛض تٓفٝرا يًفكس٠ )

 ايكضاٜا اييت زفعت ف٢ ٖرا ايطٝام ٚتكدِٜ مناذج َٔ ٖرٙ األحهاّ. َعًَٛات عٔ ٜسج٢ تكدِٜ
املطاٚا٠ َبدأ ٜسج٢ تكدِٜ َعًَٛات عٔ ٚجٛد َؤضطات ٚط١ٝٓ ٜهٕٛ َٔ اختصارٗا َساقب١ إعُاٍ  .18

 .ٚتهافؤ ايفسص يف شػٌ ايٛظا٥ف ايعا١َ
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ٜسج٢ تكدِٜ َعًَٛات إياف١ٝ عٔ  ،أشازت ايدٚي١ يف تكسٜسٖا يٛجٛد َشسٚع قإْٛ يألحصاب ايطٝاض١ٝ .19

 شسٚع.ٖرا امل
نُا ٖٛ ٚازد يف  ٜسج٢ تكدِٜ َعًَٛات حٍٛ اإلطاز ايكاْْٛٞ حلس١ٜ االجتُاع ٚايتجُع ايطًُٞ .21

 .( َٔ املٝجام24) ( َٔ املاد5٠ايفكس٠ )
ٜسج٢ تكدِٜ َعًَٛات حٍٛ ايٛيع ايتشسٜعٞ ٚايتدابري اإلجسا١ٝ٥ اخلار١ حبُا١ٜ األقًٝات أثٓا٤ أدا٤  .21

 .دٚز ايعباد٠ يف شعا٥سٖا ايد١ٜٝٓ
هفٌ محا١ٜ املصاحل املع١ٜٛٓ ٚاملاد١ٜ ايرٟ ٜ ايٓظاّ ايكاْْٛٞ يف ايدٚي١ ايطسفتطتفطس ايًج١ٓ عٔ  .22

 .جامَٔ املٝ (42)ٚفكًا يًُاد٠ ُٞ أٚ األدبٞ أٚ ايفين  يف ايدٚي١ ايطسف ايٓاجت١ عٔ اإلْتاج ايعً
ايٓصاعات  األطفاٍ يف إضتػالٍايدٚي١ ايطسف يًخد َٔ املتخر٠ َٔ جسا٤ات تٛد ايًج١ٓ َعسف١ اإل .23

 .َٔ املٝجام (11)َٔ املاد٠  (2)املطًخ١ ٚفكًا يًفكس٠ 
محاٜت٘ َٔ اإلضتػالٍ  طسف حل ايطفٌ يفايدٚي١ اي بٗا تضُٔ ١ٝ اييتهٝفتطتفطس ايًج١ٓ عٔ اي .24

َٚٔ أدا٤ أ٣ عٌُ ٜسجح إٔ ٜهٕٛ خطريًا أٚ إٔ ميجٌ إعاق١ يتعًِٝ ايطفٌ، أٚ إٔ ٜهٕٛ َضسًا  ،اإلقتصاد٣

 (34)َٔ املاد٠  (3)ٚفكًا يًفكس٠  بصخت٘ أٚ بُٓٛٙ ايبد٢ْ، أٚ ايعك٢ً، أٚ ايسٚح٢، أٚ املع٣ٛٓ، أٚ اإلجتُاع٢

 .َٔ املٝجام
 يألعٛاّ ختفٝف ايفكس ف٢ ايعسامإضرتاتٝج١ٝ ضاُٖت بٗا  ايهٝف١ٝ اييت إٔ تطتفطس عٔتٛد ايًج١ٓ  .25

َٔ  (38)ايت١ُٝٓ ٚنريو املاد٠  َٔ املٝجام بشإٔ احلل يف (37)ملاد٠ يُإ تٓفٝر ا يف (2111-2114)

تهفٌ يهٌ شخص احلل ف٢ َطت٣ٛ َعٝش٢ ناف ي٘ ٚألضست٘ ٜٛفس ايعٝش ايهسِٜ َٔ  املٝجام ٚاييت

 .ٚنطا٤ َٚطهٔ ٚخدَاتغرا٤ 
 حل نٌ فسد يف ٜهفٌ ايدٚي١ ايطسف اّ ايدضتٛزٟ ٚايكاْْٛٞ يفايٓظ تطتفطس ايًج١ٓ عُا إذا نإ .26

حصٍٛ املٛاطٔ دلاًْا  ايبد١ْٝ ٚايعك١ًٝ ميهٔ بًٛغ٘ ٚيف ايتُتع بأع٢ً َطت٣ٛ َٔ ايصخ١ اجملتُع يف

 .َٔ املٝجام (39)إْفاذًا يًُاد٠  ٝصع٢ً خدَات ايسعا١ٜ ايصخ١ٝ األضاض١ٝ دٕٚ أ٣ ْٛع َٔ أْٛاع ايتُٝ
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، 2113( يط١ٓ 38أشاز تكسٜس ايدٚي١ ايطسف إىل قإْٛ زعا١ٜ املعاقٝني ٚذٟٚ االحتٝاجات اخلار١ زقِ ) .27

 ٚعدد نيٜسج٢ تكدِٜ َعًَٛات حٍٛ ايرباَج اييت ْفرتٗا ايدٚي١ يف دلاٍ نفاي١ حكٛم املعاق

تتضُٔ  اإلعاق١ حلُا١ٜ حكٛم األشخاص ذٟٚ املطتفٝدٜٔ َٓٗا، ٚفُٝا إذا نإ ٖٓاى خط١ ٚط١ٝٓ

 تٓطٝل اجلٗٛد بني املؤضطات ايٛط١ٝٓ ٚاحله١َٝٛ يف ٖرا اجملاٍ.
ذٟٚ االحتٝاجات اخلار١، ٜسج٢ تكدِٜ  ١أشاز تكسٜس ايدٚي١ ايطسف إىل َشسٚع قإْٛ دا٥س٠ زعاٜ .28

 .2113 ( يط38١َٓعًَٛات ٖرا املشسٚع ٚٚج٘ اإلختالف عٔ قإْٛ زعا١ٜ املعاقٝني زقِ )
 

 ــــــــــــــــــــــىنتها


