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 األمانة العامة

 الثاني لجمهورية العراق املالحظات الختامية بشأن التقرير الدوري 

 عشر  تاسعةنسان العربية )لجنة امليثاق( في دورتها الالتي اعتمدتها لجنة حقوق اإلو 

 (2022فبراير /  شباط 14-15)

عشر  عةتاسالفي دورتها  الثاني لجمهورية العراقنظرت لجنة حقوق اإلنسان العربية في التقرير الدوري  .1

 :املالحظات الختامية التالية مشروع دتعأو  ،2022 فبراير /شباط 15-14ي املنعقدة ف

 
ا
 مقدمة - أول

 ثددداني( مدددمل امليثددداق قتقددددي  تقرير دددا الددددوري ال48تقددددر الةجندددة وفددداب الدولدددة قال بامهدددا املقدددرر قمو ددد  املدددادة   .2

 .ل األو الدوري مناقشة تقرير ا عق  مرور ثالثة أعوام على  ،(22/8/2021 قتاريخ املحدد قاأل ل 

 لحقدوق اإلنسدان ن مدمل امليثداق العربدييربعداعتماد  مهوريدة العدراق دعدديل املدادة الخامسدة واأل تقدر الةجنة  .3

لجنددددة امليثددددداق العربددددي لحقدددددوق "إلددددى  "لجندددددة حقددددوق اإلنسددددان العربيدددددة"والخاصددددة قت ييددددر مسددددد   الةجنددددة مددددمل 

 ."اإلنسان

د تقرير ددددددا وفقددددددا ملنمجيددددددة م نمهددددددا مددددددمل تقيددددددي  مددددددد  امتثددددددال دشددددددر عاتها تقدددددددر الةجنددددددة ال ددددددبام الدولددددددة ق عدددددددا .4

وبخاصددددة رصددددد التقدددددم  األول لدددددوري وسياسدددداتها ألحاددددام امليثدددداق وتن يددددم توصددددياتها الختاميددددة علددددى التقريددددر ا

املحدددري فدددي دعتيدددت التمتدددل قدددالحقوق والحريدددات املحميدددة فدددي امليثددداق واسدددتعرا   هود دددا وتدددداقير ا املخت  دددة، 

 حاام امليثاق.أتمل تن يم ا، بشأن وضل وموابمة دشر عاتها وسياساتها مل امل خاصةو 

األمانددددة و ويارة العدددددل ضددددم  فددددي عمددددويمها ممث ددددين عددددمل  حاوميددددة  التقريددددر عبددددر لجنددددةعددددداد  الةجنددددة قدشدددديد  .5

الخار يددددددة وويارة الداخ يدددددددة وويارة ال رقيدددددددة وويارة  وويارةألعلدددددددى املج دددددددا الددددددويراب وم  دددددددا القمدددددداب  العامددددددة

ظدددرول الردددت رافقددد  ال فدددي  دددل( التخطدددي  وويارةالددددفاع  ويارة تماعيدددة ل االعمدددل والشددد ون  وويارةصدددحة ال

 انتشار  ائحة كورونا وعم يات ال  ق ل  رات متعددة ك تب ممل البروتوكول الصحي املعتمد.

تاميددة علددى قنشددر امليثدداق ومالحظاتهددا وتوصددياتها الخ الطددرل قيددام الدولددةالةجنددة عدددم ورود مددا ي يددد  لحظدد  .6

الحدددالي لثددداني وكدددملق تقرير دددا الددددوري ا 2018 تمدددوي  /يوليدددوالدددمي  دددرت مناقشدددت  فدددي دوري األول تقرير دددا الددد
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 األمانة العامة

صددحا  أطددالع كافددة الجهددات الحاوميددة وويددر الحاوميددة، عددالوة علددى إل عدددل ل  رونددي لددويارة العلددى املوقددل اإل

 املصةحة واملواطنين، على  مه الوثائق.

دل الدولدة الطدرل وتالحظ الةجنة مل التقدد .7
ة
 متندوع الختصاصدات قدد مث

 
 رفيدل املسدتو  ضد  طي دا

 
ير أن وفددا

 .في الحوار الت اعلي في سياق مناقشة التقريرقال ك ابة 

وت كددد الةجنددة علددى ضددرورة قددرابة  ددمه املالحظددات والتوصدديات الختاميددة مق رنددة مددل املالحظددات والتوصدديات  .8

  .2018تموي  /دولة الطرل والرت اعتمدتها الةجنة في يوليوالختامية بشأن التقرير   الدوري األول ل 

 
ا
 الجوانب اإليجابية -ثانيا

 ل دولدددةدوري األول القدددوانين التاليددة مندددم تقدددي  التقريدددر الدد  مهوريددة العدددراق ق صدددارترحدد  الةجنددة ققيدددام  .9

 :قاعتبار ا عناصر لتعتيت منظومة حقوق اإلنسان الوطنية

 ؛2021لعام  25رق   املح مة التحادية الع ياالتعديل األول لقانون قانون  .أ

  ؛2007لى ات اقية نيروبي إليالة الحطام لعام إقانون انممام  مهورية العراق  . 

لت اقيدة مندل الت دول البحدري الندا   عدمل  1996لى قروتوكول عام إقانون انممام  مهورية العراق  .ج

 ؛1972ق   الن ايات واملوارد األخر  لعام 

لددددى قروتوكددددول بشددددأن السددددتعداد والتصدددددي والتعدددداون فددددي ميدددددان إ مهوريددددة العددددراق قددددانون انمددددمام  .د

 ؛2000حدال الت ول قمواد خطيرة وضارة لعام أ

لددى دعددديل ات اقيددة قددايل بشددأن الددتح   فددي نقددل الن ايددات الخطددرة إقددانون انمددمام  مهوريددة العددراق  .ه

 ؛2021لسنة  13والتخ ص منها رق  

 ؛2021لسنة  8  يتيديات رققانون النا يات األ  .و

لدى الت اقيددة الدوليددة بشددأن املسد ولية املدنيددة عددمل أضددرار الت ددول إقدانون انمددمام  مهوريددة العددراق  .ي

 ؛2001قوقود الس مل التيرت لعام 

 ملقددددانون تصددددديق ات اقيدددددة األمدددد  املتحدددددة بشدددددأن الشدددد افية فددددي التح دددددي  التعا دددددي قددددين املسدددددتثمري .ح

  ؛والدول 
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 األمانة العامة

نشددددداب املنظمدددددة إعلدددددى ات اقيدددددة  2003و1999ردددددت أ ريددددد  عدددددامي قدددددانون التصدددددديق علدددددى التعدددددديالت ال .ط

 ؛1967( املوقعة في استوكهول  عام WIPOالعاملية ل م  ية ال  رية  

لدددى الت اقيدددة الدوليدددة لالسدددتعداد والتصددددي والتعددداون فدددي ميددددان إقدددانون انمدددمام  مهوريدددة العدددراق  .ي

 ؛1990( لسنة OPRC90الت ول التيرت  

ضدرار الت دول ألى الت اقية الدولية في شأن املس ولية املدنية عمل إعراق قانون انممام  مهورية ال .ك

 ؛1992قالتي  لعام 

الخدا  قحمايدة  1954لدى البروتوكدول الثداني لت اقيدة ل داي لعدام إ مهورية العراق قانون انممام  .ل

 ؛املسةحاملمت اات الثقافية في حالة النباع 

 .2020( لسنة 22قانون الممان الصحي رق    .م

ت دار قالششدر وبخاصدة النسداب رح  الةجنة قتوقيل  مهورية العراق على البروتوكول العربدي ملندل وماافحدة اإلت .10

 واألط ال املةحق قالت اقية العربية ملاافحة الجريمة املنظمة خالل الحدود الوطنية.

ت منظومدددددة حقدددددوق سددددد راتي يات التاليدددددة خدددددالل ال  دددددرة الردددددت   ط هدددددا التقريدددددر لتعتيدددددترحددددد  الةجندددددة قاعتمددددداد ال  .11

 اإلنسان:

 ؛2022–2018 ال قرس راتي ية التخ يف ممل ا -

 ؛2022–2018 النتقاليةس راتي ية الحد ممل األمرا  ا -

 ؛2023–2014س راتي ية التدري  والتع ي  املنهت والتقنت في العراق ا -

 ؛2020–2018الوطنية ل صحة اإلن اقية وصحة األم والولي والط ل واملرا قين  ةس راتي يال  -

 ؛2022-2018س راتي ية الت مية وسالمة ال ماب ا -

الوطنية ملنا مة العنف ضد املرأة لتطوير قدرات املرأة في إق ي  كردستان  ةاإلس راتي ي -

 ؛2017-2027

 .2027–2017الوطنية لتطوير قدرات املرأة في إق ي  كردستان  ةس راتي يال  -

 ؛2022-2018خطة التنمية الوطنية  -

 ؛(2000  1325  يم قرار م  ا األمملالخطة الوطنية لتن -



 

 

 

4 

 

 األمانة العامة

 .2018اإلنسانية  والست اقةستقرار العوائل النايحة اخطة إواثة وإيواب وإعادة  -

ةجنة قانونية ممل القماة املتقاعديمل أصحا  الخبرة وال  ابة لترح  الةجنة ق نشاب املج ا األعلى ل قماب  .12

التعديالت المرورية ل قوانين النافمة، واق راح العالية قاس  "لجنة مرا عة ودعديل القوانين" ملناقشة 

 
 
أكد لجنة حقوق اإلنسان العربية التعديالت المرورية وتقديمها إلى السيد رئيا م  ا القماب األعلى، وإذ ت

على كامل ان تاحها لتقدي  الاليم ممل الدع  ال نت والحوار الت اعلي مل لجنة مرا عة ودعديل القوانين ممل 

 ق.ت امليثاأ ل تن يم وايا

 .19-تثممل الةجنة تو    مهورية العراق لدع  الجهود الدولية ملاافحة وباب كوفيد .13

قمدددا فدددي ذلدددق تقددددي  ومناقشدددة التقدددارير  ،نسدددانتدددثممل الةجندددة نمددد  التعددداون مدددل احليدددات الدوليدددة لحمايدددة حقدددوق اإل .14

املعنيدة قحقدوق األادخا   الةجندة، املدرأةالةجنة املعنية قالقماب على التمييب ضدد  ى لجان املعا دات إلالدورية 

لجندددة القمددداب علدددى التمييدددب ، الةجندددة املعنيدددة قحدددالت الخت ددداب القسدددري  التعدددمي ،لجندددة منا مدددة  ،ذوي اإلعاقدددة

( الةجندددددة املعنيدددددة قدددددالحقوق القتصدددددادية وال تماعيدددددة والثقافيدددددة ،الةجندددددة املعنيدددددة قحقدددددوق اإلنسدددددان ،العنصدددددري 

 .2020شباط  داخ يا في مشرديمل قوق اإلنسان لاملعنية قحاملقررة الخاصة وييارة 

 
ا
  : غايات تنفيذ امليثاقثالثا

 شارةواإل  2024- 2020لحقوق اإلنسان في العراق وطنية ال ةخطالتثممل الةجنة قيام  مهورية العراق قاعتماد  .15

التوصيات قما في ذلق  ،ن  مه الخطة دسعى ل وفاب قال بامات  مهورية العراق في م ال حقوق اإلنسانألى إ

الصادرة عمل لجنة حقوق اإلنسان العربية املعنية قمتابعة تن يم امليثاق العربي لحقوق اإلنسان ممل قين 

 ال بامات أخر .

، وصدور 2030تثممل الةجنة تطوع الجمهورية العراقية إل راب استعرا  لتن يم خطة التنمية املستدامة لعام  .16

تح  عنوان  العراق.. والعودة  .2021أ دال التنمية املستدامة التقرير الطوعي الوطنت الثاني ل متحقق ممل 

 .2021تموي  في يوليو/لى املسار التنموي( إ
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 األمانة العامة

تثممل الةجنة مبادرة  مهورية العراق قاستعرا  وإصدار تقرير  الستعرا  الوطنت املتع ق قتن يم إعالن  .17

 .2019 العراق( عامومنهاج عمل قي ين بعد خمسة وعشرون عام لجمهورية 

اعتماد قما في ذلق دشيد الةجنة ق هود  مهورية العراق في دع  احليات الوطنية لحماية حقوق اإلنسان،  .18

كافة الخط   النسان فين يت  اعتماد نم  حقوق أ، وتأمل في 2022-2018خطة التنمية الوطنية ل   رة 

  .والس راتي يات الوطنية

 
ا
 وعدم التمييز: الحق في املساواة رابعا

  الةجنة الجهدود الحثيثدة الردت قامد  اهدا الدولدة الطدرل لتعتيدت مبددأ املسداواة والردت أكدد ع  هدا دسدتور لحظ .19

، 2020لسددنة  3، والصددادر قمو بدد  قددرار املج ددا الددوياري ل تنميددة الششددرية رقدد  14املددادة  العددراق مهوريددة 

 
 
 إي اقيدددة

 
تمثيددددل املدددرأة فددددي البرملددددان واملناصدددد  علددددى  إضدددافة إلددددى اتبدددداع السياسدددات املناسددددبة والرددددت كدددان لهددددا  ثددددارا

ثانيدددددا مدددددمل قدددددانون /13القياديدددددة املخت  دددددة، كمدددددا ورد قتقريدددددر الدولدددددة الطدددددرل الددددددوري الثددددداني، وكدددددملق املدددددادة 

، وو دود التمثيدل النسدوي فدي امل وضدية الع يدا املسدتق ة لالنتخاقدات، وحصدة 2020لسدنة  9النتخاقات رق  

ل أن ال ثيدددر مدددمل  وانددد   دددما الحدددق لتدددتال قحا دددة إلدددى متيدددد مدددمل %  كوتدددا( ل نسددداب فدددي م  دددا الندددوا ، إ25

 العمل.

مررررال املالحظررررات والتولرررريات الختاميررررة عررررال منا شررررة  34، 33تكرررررر ال جنررررة تولررررياتها السررررابقة با ر ررررام  .20

 التقرير الدوري ا ول، وتشير في هذا اإلطار إلى:

  .أ
ا
 لتتمييرز ويدردد ضرورة إلدار تشريع شامل ملناهضرة التمييرز، ع رى أن يتضرمال تعريفرا

ا
 واضرحا

 ؛آليات  انونية و ضائية إلنصاف وتعويض ضحايا التمييز

موالررتة تعزيررز  هررود تعزيررز  رريأ املسرراواة أمررام القررانون وعرردم التمييررز واح رررام ا  ررر وال سررام   . 

 بمبررررردأ املواطنرررررة واح ررررررام التعدديرررررة، بزيرررررادة البررررررام  واملشررررراريع الحكوميرررررة وا جتمعيرررررة 
ا
عمرررررال

ثقافررررة حقرررروق اإلنسرررران، بمررررا جشررررمل ت،رررروير املنررررا   ال ربويررررة، ع ررررى أن يتضررررمال  الهادفررررة ل شررررر 

 .تنفيذ هذه البرام  شراكة واسعة وفعالة مع املؤسسات الوطنية وا جتمع املدني
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تنظدر الةجنددة قارتيدداح إلددى تو يدد  رئدديا م  ددا الددويراب قتشدد يل املج ددا الددوطنت لشدد ون املددرأة، وتنتظددر قددرار  .21

 .اإلنشاب

مررررال املالحظررررات والتولرررريات الختاميررررة عررررال منا شررررة التقريررررر الرررردوري ا ول  36ة تولرررري ها وتجرررردد ال جنرررر .22

، 380، 377واملتعتقررة بغلءررا  أي تمييررز ع ررى أسررا  الجرر ل فرري  ررانون العقوبررات العرا رري، و الررة املررواد 

 لتمواد  409
ا
 مال امليثاق. 11و 3إعمال

 :
ا
 في الحياة والسالمة البدنية  الحق امسا

 ق يماح تقرير الدولة بشأن عقوبة اإلعدام قنص قانون العقوبات وقانون ماافحة  أخمت الةجنة .23
 
ع ما

اإلر ا  وقوانين أخر ، وأن الجرائ  املرت بة ل  ش رط أن تنطوي على القتل العمد، وأنها تتمممل  رائ  

  .ضد م سسات الدولة األمنية الداخ ية والخار ية

موائمة تشريعاتها الجنائية بديث يضمال عدم  واز الحكأ توص ي ال جنة، في هذا اإلطار، بضرورة  .24

بعقوبة اإلعدام إل في الجنايات بالءة الخ،ورة، مع ضمان حق ا حكوم عتيه بعقوبة اإلعدام في 

 طتب الس بدال بعقوبة أ ف.

مال التوليات واملالحظات الختامية ع ى التقرير الدوري ا ول  50وتجدد ال جنة تولي ها ر أ  .25

مال  انون ألول ا حاكمات الجزائية بما  287ية العراق، بضرورة اإلسراع بتعديل املادة لجمهور 

يكفل تأ يل تنفيذ عقوبة اإلعدام ع ى املرأة الحامل وا م املرضع حتى انقضا  عامين، كدد أدنى، 

  راح ع ى تاريخ الولدة وتشجع ال جنة تو ه الدولة ال،رف الذي ورد بتقريرها الدوري الثاني مال ا

 .تجاوز مدة التأ يل العامين، وتؤكد ال جنة ع ى ضرورة سرعة اعتماد هذا التعديل ال شريعي

اط ع  الةجنة على  هود الدولة بشأن إيالة األل ام وموا هة  ثار ا ممل إيالة األل ام املتروعة، وتن يم  .26

اطر األل ام ل مناطق أعمال املسح وير التقنت في املحافظات املحررة، وإ راب حمالت توعية ممل مخ

القريبة واملجاورة ل مناطق الخطرة، وإعمال رق  م اني  خ  ساخمل( لستالم التب ي ات عمل و ود 

 .الت ول
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وتوص ي ال جنة الدولة ال،رف بموالتة  هودها إلزالة ا لءام وآثارها ورفع التوعية بمخاطرها،  .27

ي هذا الشأن، مع تجديد الخ،ة الوطنية وموالتة الشراكات مع ا جتمع املدني واملنظمات الدولية ف

 . 2017/2021الس راتيجية لشئون ا لءام 

تالحظ الةجنة  هود الدولة الطرل قالتعاون مل فريق األم  املتحد لتعتيت املسائ ة عمل  رائ  داعش ق تح  .28

 مقبرة ممل املقاقر الجماعية لضحايا تنظي  داعش. 16

ابر الجماعيرررررة و نشرررررا   اعررررردة بيانرررررات ل حمرررررض النرررررووي وتوصررررر ي ال جنرررررة بموالرررررتة الجهرررررود بفرررررت  املقررررر .29

(DNA) لذوي املبتغ عال ا تفائهأ ل سهيل التعرف ع ى هوية الضحايا. 

توصرر ي ال جنررة بغنشررا  هيئررة حكوميررة اات وليررة واضررحة ملتابعررة  ضررايا املفقرروديال بمررا فرر هأ املفقرروديال  .30

 رررى منررراطق واسرررعة مرررال الررربالد فررري  ررررا   يرررام عصرررابات داعرررا اإلرهابيرررة بالسررري،رة ع 2014بعرررد حزيرررران 

 حينها.

مرررررال تقريرررررر  مهوريرررررة العرررررراق الررررردوري  62 -42الفقرات بشرررررأن إيضررررراحات الدولرررررة املتعتقرررررة بالتعرررررذيب بررررر .31

 .2018عند منا شة التقرير الدوري ا ول في يوليو  56و55و52تكرر ال جنة تولياتها  ،الثاني

 
ا
 : مكافدة الرق واإلتجار با شخاصسادسا

 هود  مهورية العراق في معالجة  ثار  رائ  مس حي التنظيمات اإلر اقية ممل إنشاب لجان دشيد الةجنة ق .32

تحقيق والتعاون مل الةجان الدولية في  ما الصدد وإعداد الةجنة املركتية ملاافحة اإلت ار قالششر في 

 .2019ويارة الداخ ية الخطة الوطنية ملاافحة  رائ  اإلت ار قالششر لعام 

افق مع املتءيرات،  توص ي ال جنة .33 بتدديث الخ،ة الوطنية ملكافدة  رائأ اإلتجار بالبشر بما يتو

 .لتوفير عنالر الحماية واملنع واملسا لة والشراكة

وتوص ي ال جنة بسرعة العمل ع ى اعتماد مشروع  انون حماية ال،فل بما جستجيب لتولية ال جنة  .34

رير الدوري ا ول لجمهورية العراق، بما يضمال مال املالحظات والتوليات الختامية ع ى التق 62ر أ 

وضع تعريف واضح لت،فل ا جند وتجريأ عمتيات التجنيد أو إشراكهأ بالنزاعات املس حة والتجريأ 

 .الكامل لتبيع أو الستءالل في البءا  أو املواد اإلباحية
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تنمية املعارف و اكا   وتوص ي ال جنة الدولة ال،رف بتوفير برام  شامتة بشأن اإلتجار بالبشر بءية .35

الوعي لدى  ميع الجهات املعنية بمال ف ها القضاة وأعضا  النيابة العامة موظفي الشرطة وأصحاب 

 العمل ومنظمات ا جتمع املدني ووسائط اإلعالم.

 
ا
 ليهإ: القضا  وحق ال جو  سابعا

شريع لتتعامل مع إلسراع في تدديث املنظومة ال شريعية باتجاه اعتماد تتوص ي ال جنة بضرورة ا .36

 الجرائأ الدولية و رائأ العنف الج س ي املرتبط بالنزاع.

املتعتقة بف رات احتجاز امل همين رهال ا حاكمة لف رات طويتة  74و71و70تكرر ال جنة تولياتها  .37

 لتفقرة 
ا
 مال امليثاق. 14مال املادة  5إعمال

فحة اإلر ا  و هاي األممل الوطنت لسجون لد  الةجنة مع ومات عمل إدارة ويارة الدفاع و هاي مااتتوافر  .38

 لقانون إصالح النبلب واملودعين
 
عتيه توص ي ال جنة بمعالجة هذه و ، ومرافق توقيف احتياطي خالفا

 الظاهرة بما ي سق مع القانون.

عند منا شة التقرير الدوري ا ول واملتعتقة بضرورة سال تشريع  74تكرر ال جنة تولي ها بالر أ  .39

التعويض لكل شخص عال التو يف أو العتقال التعسفي أو غير القانوني ولكل مال  يضمال الحق في

برنام  تعويض شامل لتنا ين وغيرهأ مال لى اعتماد إ، إضافة تثبت برا ته بمو ب حكأ بات

 االضحايا تم
ا
مع املبادئ ا ساسية واملبادئ التو  هية بشأن الحق في النتصاف والجبر لضحايا  شيا

جسيمة لتقانون الدولي لحقوق اإلنسان والن هاكات الخ،يرة لتقانون الدولي اإلنساني. الن هاكات ال

وي بغي أل ي ناول برنام  التعويض ا حتمل نوع واحد مال الضحايا وأل يقتصر ع ى أنواع معينة مال 

 .التعويضات

و أ ل  ،ورة أساليب بديتة لعقوبة السجال، ل سيما بال سبة ل جرائأ ا توص ي ال جنة باعتماد  .40

ّصر وال سا  وا شخاص اوي اإلعا ةلجن  ا
ُ
عقوبات تقديأ  دمات بما في الك  ،وتتك املتعتقة بالق

 .ا تماعية لتمجتمع ا ح ي

توص ي ال جنة الدولة ال،رف بتكثيف دورات التوعية لتعامتين في الستك القضائي بمعايير حقوق  .41

لضمان تجنب املمارسات املثيرة ل جدل املتعتقة مية اإلنسان الواردة في التفا يات الدولية واإل تي
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والقضايا املتعتقة بالتعذيب والعتقال التعسفي  2005بت،بيق  انون مكافدة اإلرهاب لعام 

والحتجاز السابق لتمداكمة لف رات طويتة واحتجاز املش به ف هأ لف رات غير مدددة واإلدانات التي 

 تعتمد ع ى شهادات مخبريال سريين.

بما في الك  ،إ رائية لألشخاص اوي اإلعا ة في مؤسسات العدالة بتوفير تيسيراتتوص ي ال جنة  .42

 اإلشارة.عداد م ر مي لءة أزيادة 

 
ا
 : الحريات السياسية واملدنيةثامنا

والرت  رت على أساس  انتخاقات  2020لسنة  9ترح  الةجنة قصدور قانون انتخاقات  ديد قالرق   .43

مستخدما نظام الصوت الواحد وير القاقل ل تحويل والمي ضممل  2021كتوبر أ 10م  ا النوا  في 

مقعد مت اوية  مه  97ودشيد الةجنة قحصول النساب على  ،%(25النسبة الدستورية ملشاركة النساب  

 مقعد. 83النسبة والبال ة 

عداد إذلق مشاركة في  قما 2021أكتوبر دشيد الةجنة قن اح عم ية النتخاقات التشر عية الرت  رت في  .44

ممل قو  األممل الداخلي ونتلب السجون واملستش يات والنايحين القاطنين في مخيمات النبوح في 

  .النتخاقات

توص ي ال جنة باستكمال التدقيقات املتعتقة بدوادث  تل املتظاهريال أو استخدام القوة أو العنف  .45

 2019ثنا  التظاهرات التي  رت عام أاملتناسب مع الهدف غير و أغير الضروري أو غير املشروع 

 ونشرها.

املتعتقررررة نفرررراا القررررانون و إمررررال أ هررررزة واملسررررتفيديال منهررررا البرررررام  التدريبيررررة زيررررادة عرررردد توصرررر ي ال جنررررة ب .46

 .و التجمعاتأبالتعامل مع التظاهرات 

ال مرر 125واملتعتقررة بسرررعة إلرردار  ررانون يررنظأ الحقرروق الترري وردت فرري املررادة  82تكرررر ال جنررة تولرري ها  .47

بشررررأن حررررق  امليثرررراق مررررال 25ن يكفررررل هررررذا القررررانون الحقرررروق املنصرررروص عت هررررا فرررري املررررادة أع ررررى  ،الدسررررتور 

 لء ها وممارسة تعاليأ دينها. واستخداما  تيات في التمتع بثقاف ها 

 في محافظة نينو  ،وبشأن األوضاع في املناطق املحررة ممل عصاقات تنظي  داعش اإلر ابي .48
 
  ،خصوصا

ز ع ى الضحاياباع توص ي ال جنة بات
ّ
 بما في الك: آليات العدالة النتقالية التي ترك

 ؛لويات وآليات التدقيق واملقاضاة والجبر، ومعالجة القضايا املتعتقة بالولأو تدديد ا   -
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ق  ميع ان هاكات الحق في الحياة و رائأ الحرب والجرائأ املرتكبة ضد اإلنسانية التي يتوث -

 ؛اعا اإلرهابية ع ى هذه املناطقن سي،رة عصابات دابإت ا  رف

 ؛دعأ مشاركة الضحايا والشهود في ا حاكمات وتوفير برام  لحماية الشهود -

 ؛اعتماد برام  املصارحة وطتب العفو -

 .لألشخاص ا ختفين تدرير شهادات الءياب وال تفا  -

 
ا
 الفردية ةاملتكي: تاسعا

لعقاري و رد لألضاقير والسجالت العقارية اط ع  الةجنة على  هود الدولة الطرل قدوائر التسجيل ا .49

ومعالجة املعامالت وير القانونية الرت خ  ها تنظي  داعش ودش يل لجنة مش ركة ممل دوائر التسجيل 

 .العقاري والجهات املعنية في املناطق املحررة

أ ل  توص ي ال جنة بموالتة عمل ال جنة املش ركة مال دوائر ال سجيل العقاري والجهات املعنية مال .50

 ضمان حق املتكية الخالة.

 
ا
 ي والتعبيرأ: حرية الر عاشرا

ليدددد  مح مددددة التمييددددب إرودددد  الددددنص الدسددددتوري الددددمي ك ددددل الحددددق فددددي التظددددا ر  وبيددددان الددددرأي الددددمي خ صدددد   .51

لددددى إعمددددال العنددددف فددددي سددددياق التظددددا رات  ددددي  ددددرائ  تخمددددل لقددددانون العقوبددددات إضددددافة أالتحاديددددة قاعتبددددار  

 أ ، ومددلرة الداخ يدددةالتو  هددات املعتمددددة فدددي ويا
 
 (واملختط دددين  القتلدددى واملصددداقين عدددداد الضدددحايا ال بيدددر  دددا

لدى إاسدتخدام العندف امل درط وامل  د ت نتي ة  2019  أول/ أكتوبر الرت اندلع  في دشريملنتي ة التظا رات 

ه توصررر ي ال جنرررة وع رررى و ررر، نسدددان(لحقدددوق اإلالعراقيدددة  قمو ددد  قياندددات و تقدددارير امل وضدددية الع يدددا املدددوت 

  2019بأعمررال العنررف الترري لرراحبت التظرراهرات منررذ تشررريال اول كمررال التدقيقررات املتعتقررة إالسرررعة 

 لتضحايا.إكمة عادلة الى مدإوتقديأ الجناة  ونشرها
ا
 نصافا

مال املالحظات والتوليات الختامية  92و 90و 89و 88و 87كرر ال جنة تولياتها السابقة با ر ام ت .52

  .2018 يوليو  /ال،رف الدوري ا ول في تموز منا شة تقرير الدولة ع ى 
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وضرورة النفتاح ع ى أصحاب مكافدة الجرائأ املعتوماتية ب شريع  انون حول توص ي ال جنة  .53

 .املص حة في سياق عمتية ال شاور ل شريعه

 434، 433، 403، 227، 226، 225، 215، 211، 210، 84، 83، 82، 81توص ي ال جنة بمرا عة املواد  .54

والتي يمكال توظيفها بشكتها الحالي لتضييق ممارسة الحق في  1969لسنة  111ن العقوبات مال  انو 

 والتعبير.الرأي حرية 

  : حماية ا سرة وبخالة ال سا  وا طفالحادي عشر

 األ دال املتع قة تماعية المي  عمل على رصد ومراقبة ل فريق التنمية الششرية وا تثممل الةجنة دش يل .55

 أ دالتخصصة لتن يم خطة امل رق ضممل ال بشال عام واملرأة بشال خا ماعية ال ت قالجوان 

متع مة معافاة  إمراةفي الجان  املتع ق قاملرأة: " 2030رؤية العراق ينها ممل قالرت  2030التنمية املستدامة 

الرؤية في  مه تص  الرت  تماعية". ال قتصاد والحياة القادرة على أداب دور دشاركي فعدددال مستدام في 

التنمية املستدامة: "تحقيق املساواة قين الجنسين وتم ين كل النساب  أ دالالخاما مددمل  الهدلتحقيق 

 .16، 10، 8، 4، 3، 2، 1 األ دالوال تيات" وأيما في تحقيق 

 في 2030التنمية املستدامة  أل دالالطوعي الوطنت   تقرير الستعرام العراق قتقدي  ال ب تثممل الةجنة ا .56

ارير التق والرت أول  2021و 2019  عامي  التنمية املستدامة، في أل دالاملنتد  السياس ت رفيل املستو  

ذات امل شرات  املساواة قين الجنسين وقمايا املرأة بشال عام ودعمل على توفير مهمة لقمايامساحة 

املتممنة  1325األممل ا م   لتن يم قراروطنية  قاعتماد خط ة الحاومة العراقيوتثممل تو    ،الص ة

وتثممل الةجنة التو   القاض ت . الموالس األمملالنباع و حالت نشطة دسعى إلى تم ين املرأة في التخطي  أل

وثيقة إطار إعادة إعمار املناطق الوطنية ل تخ يف ممل ال قر وفي  ةس راتي يقدمج قمايا املرأة في ال 

، وتم ينهملدش يل النساب  وأ مية ،إعادة اإلعمار يات دعتيت مشاركة املرأة في عمقما في ذلق  املحررة

و ّالحد ممل قطالة النساب، وممل دسر  النايحات ممل املدارس، وأيما تأھيل النا يات ممل العنف الجنس ت 

 .وإعادة إدما ھمل في املجتمل، والتدري  على املھارات الحياتية وتحقيق ديمومة التع ي 

 س راتي يةوال  2030-2018العنف ضد املرأة  ملنا مةالوطنية س راتي ية وتثممل الةجنة اعتماد األ  .57

 ،2030-2018ا  لاي يصبح مدا تحديثها ر  الرت  2022-2019قواقل املرأة العراقية  ل نهو الوطنية 
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 2018-2014 األولى س راتي يةال قواقل املرأة العراقية الرت ت    ل نهو الوطنية  س راتي يةال وصياوة 

قدع  فنت ممل  ،2022-2019عاون مل املجتمل املدني والرت سول د طي ال  رة القادمة الرت صي   قالت

الوطنية لتطوير وضل املرأة في إق ي  كوردستان  اإلس راتي يةالى اعتماد ل مرأة إضافة املتحدة  األم ي ة  

2016-2026. 

الذي يمن  الزوج حق  1969مال  انون العقوبات لعام  1الفقرة  41توص ي ال جنة بغعادة النظر باملادة  .58

 واملعتأ ملعا بة تالميذه بالضرب
ا
و عادة لياغ ها بتوضي  حدود الحق  ، انوني ملعا بة زو ته تأديبا

 .في هذا اإلطار املعا بةوتجريأ  القانوني

بديث ل يتأ تبرئة أولئك الذيال  1969مال  انون العقوبات لعام  398لءا  املادة إتوص ي ال جنة  .59

 الغتصاب عال طريق الزواج مال ضحاياهأ.  ريمةارتكبوا 

املتعتقة  1969لعام  111مال  انون العقوبات  409غعادة النظر باملادة توص ي ال جنة الدولة ال،رف ب .60

 والر ل.بالقتل لدواعي الشرف لضمان املساواة بين املرأة 

 : الحق في العمل وحرية تكويال الجمعيات والنقابات املهنيةعشر ثاني

ة على  هود الدولة الطرل بشأن إعداد مشروع قانون  ديد لتعديل قانون التقاعد اط ع  الةجن .61

ممل املالحظات والتوصيات الختامية على  124والممان ال تماعي ل عمال وفق توصيمها الساققة رق  

 تقرير  مهورية العراق الدوري األول.

افق مع نصوص  .62 امليثاق ويوفر الضمانات وتوص ي ال جنة بسرعة اعتماد مشروع القانون بما يتو

 لتخفيف حالت الفقر ودعأ الفئات املهمشة ودعأ  يأ التكافل ال تماعي.  زمةالال 

لتولية ال جنة ع ى منا شة التقرير ا ول لجمهورية  استجابة الدولة ال،رفبال جنة  سبق وأشادت .63

بما يضمال  ه،بيقال جنة توص ي بتفعيل تن غف، 2017لسنة  37باعتماد  انون العمل ر أ  العراق

 مناهضة عمالة ا طفال، واملساواة بين الر ل واملرأة في ا  ور والعالوات والبدلت.

تقدر الةجنة  هود الجهاي املركتي لإلحصاب قالتعاون مل املنظمة العمل الدولية لتن يم مسح خا   .64

ائدة البرنام  الوطني عتماد البيانات الناتجة عال هذا املسح لفباال جنة  وتوص يقالتش يل والبطالة، 

لتعمل الالئق، والعمل عمل وضع سياسات تنموية مال شأنها ت شيط الق،اع الخاص والس ثمار ع ى 



 

 

 

13 

 

 األمانة العامة

ندو يدفع إلى زيادة فرص العمل، وزيادة اإلنفاق الحكومي ع ى برام  التدريب والت،وير املنهي بما 

 جساهأ في توفير فرص العمل و فض معدل الب،الة. 

عند منا ش ها لتتقرير الدوري ا ول لجمهورية العراق بالتنفيذ  117تولياتها بالر أ تكرر ال جنة و  .65

 ملضمون امل
ا
مال امليثاق بشأن التنظيأ النقابي في  35و 34 وادالفعال ملواد  انون العمل إعمال

 املؤسسات الحكومية.

 وفي مستوى معيش ي كاف وفي بيئة ستيمةالحق في التنمية  عشر:ثالث 

 مهورية العراق الدوري الثاني ممل اإلحصابات املوضحة ملد  تحقق أ دال  خ و تقريرةجنة لحظ  ال .66

 .، وفي  ل  شاشة األممل ال مائي في الدولة الطرل، وارت اع نسبة ال قر2020-2018خطة التنمية 

ر توص ي ال جنة الدولة ال،رف بموالتة العمل ع ى متف النزوح، وطرح عودة النازحين في إطار ا تيا  .67

طوعي لهأ، وتوفير كافة الضمانات الالزمة والحقوق في حال  يار العودة ال،وعية أو البقا ، وتوفير 

املأوى املناسب كبديل إلغالق ا خيمات، مع الستمرار في ترميأ ما لأ يتأ ترميمه بعد مال دور، 

 .وموالتة توفير فرص عمل، وموالتة العمل ع ى متف املصالحة ا جتمعية

 جنة الدولة ال،رف بوضع ا مال الءذائي كأحد أولويات اس راتيجية التنمية في ظل ان شار وتوص ي ال .68

نقص التءذية املزمال وتقزم النمو الجسماني لدى ا طفال في بعض املناطق، في سبيل إعمال الحق في 

 الءذا  لكل فرد، لسيما الفئات ا حرومة واملهمشة.   

 الحق في الصحة  عشر:رابع 

 قأن النظام الصحي في العراق ليال يرت ت على الخدمات العال ية قنسبة أكبر ممل أخمت ال .69
 
ةجنة ع ما

لى إوالتو   ن  ما النظام يوا   تحديات  مة تتع ق قأيمات الصراع والنبوح أالرعاية الوقائية واألولية و 

ارد الششرية واملادية في  ل نقص املو  مال الجان  الستثماري إن اق على الجان  التش يلي و تركيب اإل 

 و وضعف البن  التحتية 
 
لى ذلق التقرير إ كما أشار الست اقة ل مخاطر الصحية واألوب ة لل  ي مل م بيا

شدة بض ط   كل  مه العوامل . دال التنمية املستدامة(ألعراق عمل تن يم لجمهورية االطوعي الثاني 
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لى تمييق فر  مواكبة إ إضافة ،والت قيحقية ض الرعاية األولية لسيما خدمات الصحة اإلن ايتقو  ىعل

  .التيادة في الط   على الخدمات الصحية وتحسين مستويات الجودة ف ها

 ،اع الصحة مال املوازنة لتتنفيذ الفعال لتسياسة ع ى نفاق حجأ اإل  بضرورة زيادةتوص ي ال جنة  .70

مع ال ركيز ع ى  ،دعأ الت،وعيبالس ثمار في املشاركة ا جتمعية وال 2023-2014الصحية في العراق 

السياسة الصحية املتبعة ع ى الرعاية ع ى ال ركيز رات البشرية والنظأ املتكامتة املستدامة و بنا  القد

 ا ولية.الصحية الو ائية مال  الل زيادة مراكز الصحة 

ال جنة  وص يوتماافحة  رائ  املخدرات وامل ثرات العق ية، في اط ع  الةجنة على  هود الدولة الطرل  .71

، مال  الل سياسات 2017لسنة  50ضرورة العمل ع ى مزيد مال تفعيل لنصوص القانون ر أ ب

واسعة تستوعب مختتف الفئات العمرية بمختتف املدن والقرى، والتوسع في توفير املراكز الصحية 

 والبرام  العال ية ملعالجة اإلدمان.

لدولة الطرل، وعلى الرو  ممل الجهود املمكورة في تظل أيمة مياه الشر  الصالحة أيمة مستمرة لد  ا .72

زيادة الجهود لكفالة الحق توص ي ال جنة بتقرير الدولة الطرل وبالتعاون مل منظمة الصحة العاملية، 

 في مياه شرب لالحة، بما جشمل تنقية ا نهار ورفع كفا ة مد،ات املعالجة.

  ات النفسية والجسدية: الحق في توفير الحياة الكريمة لذوي اإلعاعشر  امل

من  قات اه الرعاية وك الة الدمج في  32الدستور العراقي حقوق األاخا  ذوي اإلعاقة قنص املادة ك ل  .73

الخا  قرعاية األاخا  ذوي اإلعاقة وذوي  2013لسنة  38صدار القانون رق  إاملجتمل وت  

مات امل رتبة  راب النممام الى الصاوك لى الل باإالحتيا ات الخاصة است اقة لهمه املادة الدستورية و 

يال التعامل مل قمايا اإلعاقة قالنم  الطبت مااإلطار املعياري  ما رو  و الدولية واإلق يمية ذات الص ة، 

نسان عتيه توص ي ال جنة باعتماد نه  حقوق اإلو  ،ونم  اإلعانة املالية قديال عمل نم  حقوق اإلنسان

 بديال عال النه  املتبع حاليا.
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عداد وأنواع حالت أعال  والنوعية ةیاملعتومات الكم وتدتيل نظام لجمعتوص ي ال جنة باعتماد   .74

 عند إعداد السياسات والبرام  املالئمة لتسيا ات التي يتوا د ف ها أيكون و  اإلعا ة في البالد
ا
ساسيا

 ا شخاص اوي 
ا
عا ة مال لسيما ا شخاص اوي اإل  والفتيات،ال سا  و  ا طفال اإلعا ة  صولا

 النازحين.

 الحكوميةلإلعانات  اإلداريةاإل را ات  توص ي ال جنة كذلك باتخاا مجموعة مال اإل را ات لتبسيط .75

  ،ا  رى والحصول ع ى الخدمات 
ا
 تدديات وا ھالیال سا  اوات اإلعا ة، التواتي  حالةي ف  صولا

ا شخاص اوي اإلعا ة في وتوص ي بمشاركة  ،إضافية في إمكانية ولولهال ل خدمات ا ساسية و يود

 تصميأ وتنفيذ البرام  املتعتقة بهأ.

التي ت شأ  والستوكية املاديةإلزالة العقبات  ةتوص ي ال جنة بتفعيل اإل را ات الحكومية التيسيري .76

 اإلعا ة.  استدامةأو  لتعزيز 

 النفس ي عأالدبما في الك الخالة  الصحية الرعاية لتدسين العمتية التدابير  توص ي ال جنة بت،وير  .77

 اإلعا ة.لألشخاص اوي  ال تماعيو 

 ساد  عشر: الحق في التعتيأ والحقوق الثقافية 

العديدة في الخط  والبرامج  واإلشاراتمن   34املادة الدستورية لةحق في التع ي  قنص  رو  ال  الة .78

خراط في لى انخ ا  ك ت ونوعي لالنإالتنموية لتتال ممارسة  ما الحق توا   صعوبات  مة أد  

 في املحافظات الرت كان  تح  سيطرة تنظي  عصاقات داعش اإلر اقية وفي مخيمات  ،التع ي 
 
خصوصا

 ي ي:وعتيه توص ي ال جنة بما  ، ودة التع ي  الري ية وانخ ا نال وفي املناطق النبوح ولإل 

  ؛زيادة نسبة ما  صص لق،اع التعتيأ في املوازنة .أ
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و أومعالجة أسباب ال سرب  ،داق باملدار  بال سبة لألطفالاتباع سياسات فعالة لضمان اللت .ب

ومكافدة املمارسات الضارة  بما في الك القضايا املتعتقة بالفقر  ،عدم اللتداق باملدار 

 ؛كالزواج املبكر

 كفالة إزالة القوالب النم،ية التمييزية مال املنا   والكتب املدرسية؛ .ج

، 2011لعام  23معرفة القرا ة والكتابة في إطار القانون ر أ  جهود الرامية إلى زيادة معدلتالتعزيز  .د

  ؛الريف واوات اإلعا ة فيول سيما في لفوف الفتيات املنتميات لأل تيات و

تخصيص موارد كافية لق،اع التعتيأ بهدف تدسين وتوحيد  ودة التعتيأ وزيادة الفرص املتاحة  .ه

عتيأ غير التقتيدية وضمان أن تكون الب ية التدتية لتتدريب التقني واملنهي لتفتيات في مجالت الت

رة لتولول إل ها.  في النظام التعتيمي شامتة ل جميع وميسَّ

 واملتابعة ال شر القادم  ر التقري :عشرسابع 

وفي  ،2025عام مال  ولىالدورة ال في  جمهورية العراقل لثسيكون موعد منا شة التقرير الدوري الثا .79

واملالحظات والتوليات  ب شر التقرير وتوص ي  ،يصتها التقرير في موعده أن تأمل ال جنة اإلطار هذا 

الختامية ع ى هذا التقرير ع ى ن،اق واسع، وفي أوساط الست،ات التنفيذية وال شريعية والقضائية 

وا جتمع املدني، وكذلك لعامة الجمهور، وتبدي ال جنة استعدادها ملساعدة الدولة ع ى الوفا  

 عبر أي شكل لتتعاون الفني أو الحوار البنا .بال زاماتها 


