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 2/3/2102القاهرة 

 
 لجنة حقوق اإلنسان العربية تصدر المالحظات والتوصيات الختامية

 على تقرير جمهورية العراق األول
 

اعتمدد ت نة ددو  اددسا اا عددية انمالحظددو انمو يدديت سانتسةددظيت ان تيمظددو انةددي الة عمددم انتاالظددال ااسع انمادد   مددة ةم سالظددو انمددالاا 
ي ن ادسا اا عديةو سانتدي تمدت م ي فدتا ددي اند سالة انعي عدو نمة دو انتدم عاد ت حمادال ا مي دو مدة انمظاديا انمالحد 84حمسةب انمي ة 

و س د  االعدمت هدال انمو يديت سانتسةدظيت 5198(  ظعدمحالكاي سة أسع 52 - 91انميمو نةيممو ان سع انمالحظو  وع انفتدالة مدة  
إندم انة ديت انمم ظدو ددي انمدالاا سانممدع عمدم ا داهي حمدظة إنم م  سحظو ةم سالظو انمالاا ن ى ةيممو ان سع انمالحظو مة أةع الدم ي 

ااعتحديال ددي انتفددالظميت سانعظيعديت سانمميالعدديت ان اسمظدو مدة أةددع إعمديع أ اددي  انمظاديا انمالحدي ن اددسا اا عدية  امددي تد   فددال 
 هال انمو ييت سانتسةظيت عمم انمس ع ااناتالس ي نمة و 

 
اى عا  مؤ الا انتاالظال ااسع انما   مة انةم سالظو انمح ي ظو إنم انمة وو س   ت آنظو ساعتمالضت انمة و دي اةتميع ي اناواظة ان

  مة أةع تاظظ  5192ك8ك54-52عمع انمة و عمم انتاالظال سح يةو ت  ظ  مسع  م ي فتا مع سد  ان اسمو انمح ي ظو حتيالظخ 
 م ى امتايع انتفالظميت سانمميالعيت ان اسمو انمح ي ظو   اي  انمظايا 

سة ظال حينااال أة نة و  اسا اا عية انمالحظو  ي فت دي اةتميع ي اناواظة اناي عا  حالئيعو الئظس انمة و عمي ة ان اتسال هي ى 
حة عمي انظيمي ةممو مة اامسال انت يظمظو ساا االظو حياضيدا إنم ا  فطو انتي تمتز  انمة و ت فظاهي حينتمالظف حينمظايا انمالحي 

ضيء انمةينس انتفالظمظو انمالحظو سم يميت انمةتمع انم  ي سااعومظظة انمم ظة ح اسا اا عية  امي ن اسا اا عية مع أع
اعتمالضت انمة و انمفيالايت انتي  ي  ح ي انعي ة الئظس سأعضيء انمة و دي انفيعمظيت ان سنظو ساا مظمظو عوسة عمم تمك 

 انفيعمظيت انتي  يميت ي ةيممو ان سع انمالحظو 
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