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 ل املسبقةئساقائمة امل

 حول التقرير الدوري الثاني لجمهورية العراق

 

باعتماد جمهورية العراق لخطة وطنية لحقوق اإلنسان يرجى معلومات تتوافر لدى اللجنة  .1

ذا كان تنفيذ توصيات اللجنة عند إتقديم معلومات تفصيلية عن هذه الخطة وفيما 

  .الخطةهذه مناقشة التقرير الدوري األول ضمن مفردات 

وترجو تزويدها  2022 – 2018تتساءل اللجنة عن نتائج استراتيجية التخفيف من الفقر  .2

 تفصيلية عن:بمعلومات 

 ؛2027-2023خطة التنمية الوطنية في العراق  -

 ؛2027-2018طار إعادة االعمار إ -

  .2030-2014خطة تطوير القطاع الخاص  -

املصلحة )املفوضية العليا لحقوق االنسان ذا تمت مشاورة أصحاب إتتساءل اللجنة فيما  .3

ذا تم نشر التوصيات إوما  ،عداد التقريرإومنظمات املجتمع املدني( في سياق عملية 

 واملالحظات الختامية التي أصدرتها اللجنة عن التقرير الدوري األول على نطاق واسع. 

ت املعنية بحقوق املرأة لياكثر عن اآلأتطلب اللجنة تفصيالت  من التقرير 13الفقرة وحول  .4

 في العراق. 

و مدعيات أتطلب اللجنة تزويدها بإحصاءات عن عدد النساء في سلك القضاء كقاضيات  .5

 .وعداد النساء في املراكز القيادية في املؤسسات الحكومية ،ممو ع

تطلب اللجنة إحصاءات عن الورش املنفذة في مجال حقوق  من التقرير 15الفقرة وبشأن  .6

 املرأة.
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مع وجود اللجنة الدولية التي شكلها مجلس األمن حول  ،من التقرير 16الفقرة وحول  .7

هل لدى الدولة  ،اإلرهابيةالتحقيق في االنتهاكات التي مورست من قبل عصابات داعش 

 ؟توجه لتضمين الجرائم ضد اإلنسانية وجرائم االختفاء القسري في منظومتها القانونية

 ب .8
ً
من املالحظات الختامية بعد  51إشارة الى الفقرة الحالي و التقرير من  21الفقرة وارتباطا

ليها مشروع إتطلب اللجنة توضيحا عن املراحل التي وصل  ،مناقشة التقرير الدوري األول 

 القانون املتعلق بالتعذيب بما في ذلك تعريف التعذيب.

 تضمن:حصاءات تإتطلب اللجنة تزويدها ب من التقرير 49و 42 تينالفقر وبشأن  .9

 ؛عدد البالغات املقدمة من قبل الضحايا عن مزاعم التعذيب -

 ؛عداد التقريرإقضايا التعذيب التي تم تحريك الدعاوى الجزائية بشأنها خالل فترة  -

 ؛حكام اإلدانة وإجراءات جبر الضرر كتعويضات للضحاياأ -

  .هيل لضحايا جريمة التعذيبأالبرامج املتعلقة بإعادة الت -

بالبشر  تجارلى البروتوكول العربي ملنع ومكافحة اإلإنضمام جمهورية العراق تثمن اللجنة ا .10

وبخاصة النساء واألطفال امللحق واملكمل لالتفاقية العربية ملكافحة الجريمة املنظمة عبر 

بما في ذلك متطلبات املواد من  ،وتتساءل عن اإلجراءات التي اتخذتها ،الحدود الوطنية

 .ملادة الحادية عشراملادة الخامسة وحتى ا

11.  
ً
تجار بالبشر لخطة وباعتماد اللجنة املركزية ملكافحة اإلمن التقرير  65لفقرة با ارتباطا

( 2021و 2020تتساءل اللجنة عن خطط السنوات الالحقة )عامي  ،2019سنوية لعام 

 وماهي مخرجات هذه الخطط. 
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در بقرار مجلس الوزراء تجار بالبشر الصاتستسفر اللجنة عن عدد دور رعاية ضحايا اإل .12

  .حصائيات عن املستفيدين/ات منهاإو  2017لسنة  285رقم 

سر مقاتلي  ،88الفقرة وبشأن  .13
ُ
تتساءل اللجنة عن عدد املحاكمات التي جرت لألفراد أ

و االرتباط للتجريم بما فيهم أتنظيم عصابات داعش اإلرهابية وهل اقتصرت على العضوية 

اعاة مساهماتهم املحددة في الجرائم التي ارتكبها التنظيم من دون مر األطفال والنساء 

  .و الطوعي لهذه العضويةأاإلرهابي والطابع القسري 

ن تشريعات مكافحة اإلرهاب الجرائم الدولية وجرائم العنف يتضم عنوتتساءل اللجنة  .14

  الجنس ي املرتبط بالنزاع.

ليها مشروع تعديل قانون إتتساءل اللجنة عن املراحل التي وصل  ،127وحول الفقرة  .15

تأمل اللجنة تزويدها و  ،عايير حقوق اإلنسانملضمان توافقه مع  2006لسنة  26الجنسية 

حصائيات عن عدد األشخاص الذين منحوا الجنسية العراقية لفئات تعذر الحصول إب

 .عليها سابقا

 ب .16
ً
و أاملتظاهرين  عداد من تم محاسبتهم بتهم قتلأتتساءل اللجنة عن  ،131الفقرة ارتباطا

ثناء أاملتناسب مع الهدف غير و أاملشروع  غير وأو العنف غير الضروري أالقوة استخدام 

  .2019التظاهرات التي جرت عام 

واملستفيدين منها التدريبية عداد البرامج أتتساءل اللجنة عن تفاصيل  ،132الفقرة وحول  .17

 .و التجمعاتأاملتعلقة بالتعامل مع التظاهرات 

 بوارت .18
ً
تتساءل اللجنة عن عدد القضايا التي تم التحقيق فيها بشأن  ،137الفقرة باطا

  املنوه عنها في الفقرة. خروقات قيادة قوات حفظ القانون 
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قانون املتعلق الليها مشروع إتتساءل اللجنة عن املراحل التي وصل  ،140الفقرة وبشأن  .19

 املعلومات.ى علصول حق بالي والتجمع السلمي ومشروع القانون املتعلأبحرية الر 

 ب .20
ً
هل هناك إحصاءات مفصلة عن حاالت االعتداء على الصحفيين وكم  ،152الفقرة ارتباطا

  .طارهي الحاالت املعروضة على القضاء في هذا اإل 

تتساءل اللجنة عن عدد النساء كوزيرات وعددهن في الهيئات املستقلة  ،154الفقرة وحول  .21

نتخابات( وهل تم مراعاة التمييز نسان واملفوضية املستقلة لال )املفوضية العليا لحقوق اال

 إحصاءات تتعلق بـ:، وتطلب اللجنة طار )الكوتا(اإليجابي في هذا اإل 

 ؛عداد عقود الزواج خارج املحاكمأ -

 ؛حاالت الزواج املبكر -

 ؛حاالت الطالق -

  .سري املسجلة والتعامل معهاحاالت العنف األ  -

ليه اللجنة املنوه عنا إما توصلت بمعرفة ترغب اللجنة  ،يرمن التقر 173 الفقرةوحول  .22

 .وماهي مقترحاتها وكم من املواد التي تمت املوافقة على تعديلها 173بالفقرة 

تطلب اللجنة معلومات عن البرنامج الوطني للعمل الالئق )العراق:  ،الحق في العملوحول  .23

 .صالح(التعافي واإل 

 ب .24
ً
تتساءل اللجنة عن برنامج العودة الطوعية الذي  ،رقريالتمن  206الفقرة وارتباطا

و أوكيف تعاملت مع التحديات كون املساكن مدمرة  ،اعتمدته وزارة الهجرة واملهجرين

مثل احتالل آخرين  -متضررة وغيرها من املسائل املتصلة بحقوق السكن واألراض ي وامللكية 

باملتفجرات لى تلوث األراض ي إإضافة  - لى الوثائق إلثبات الحيازةإللممتلكات واالفتقار 
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واالفتقار  ،والقيود املفروضة على حرية التنقل ،الحرب مع تنظيم داعش اإلرهابي مخلفات

  اناث. تعيلهاسر التي خصوصا األ  ،صليةفرص كسب الرزق في املنطقة األ ل

 هل يمكن تقديم إحصاءات عن األشخاص ذوي اإلعاقة ،من التقرير 244الفقرة وبشأن  .25

 عدادهم في القطاع الحكومي؟أبما في ذلك 

رية التي اعتمدتها جمهورية العراق لألشخاص ذوي يت التيساعن االجراءاللجنة تتساءل  .26

 .اإلعاقة

تتساءل اللجنة عن نسبة ما خصص للتعليم والتربية في  ،من التقرير 285الفقرة وحول  .27

  .موازنات الدولة الطرف

 ،عن عدد األطفال في سن التعليم وهم خارج املدارسإحصاءات  تتساءل اللجنة عن توفر .28

  ؟هل هناك إحصاءات عن اعداد األطفال العاملين في القطاع الخاصو 

دماج حقوق االنسان في النظام التربوي وفي مؤسسات إتطلب اللجنة معلومات عن برامج  .29

 .التعليم العالي

  


