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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة السابعة
  ٢٠١٠فرباير / شباط١٩-٨جنيف، 

 )ج(١٥للفقرة   نسان وفقـاً أعدته املفوضية السامية حلقوق اإل    موجز      
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  *العراق    

إىل االسـتعراض    قدمها أصـحاب املـصلحة       )١( خلمسني وثيقة  ملخصهذا التقرير     
وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمـدها جملـس حقـوق             ل،  الدوري الشام 

 وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضـية         وال يتضمـن التقرير أية آراء أو     . اإلنسان
وذُكرت بصورة  . ةيتعلق مبطالبات حمدد   حكم أو قرار فيما      وال أي السامية حلقوق اإلنسان،    

النـصوص  مل ُتغّيـر  منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقريـر، و         
التركيز بشأن مسائل حمددة أمر قـد       االفتقار إىل املعلومات أو إىل      و. ة قدر املستطاع  األصلي

 على موقع    وتتوفر .ُيعزى إىل عدم تقدمي أصحاب املصلحة لوثائق بشأن هذه املسائل حتديدا          
وقد روعي يف إعداد التقرير أن      . ما ورد من وثائق   النصوص الكاملة جلميع    ة الشبكي   املفوضي

  .سنوات وترية االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع
  

__________ 

 .مل حترر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية باألمم املتحدة  *  

 
 A/HRC/WG.6/7/IRQ/3  األمم املتحدة

 
 Distr.: General اجلمعية العامة

1 December 2009 
Arabic 
Original: English 



A/HRC/WG.6/7/IRQ/3 

GE.09-17392 2 

  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً   

  نطاق االلتزامات الدولية  -ألف   
ـ     منظمة العفو الدولية  ذكرت    -١  تعلـى الربوتوكـوال   بعـد   صادق  أن العراق مل ي

 اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واتفاقية القـضاء        عهد الدويل لة امللحقة بكل من ا    االختياري
مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو        تفاقية  على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وا      
اتفاقية التصديق على    ب ١ وأوصت الورقة املشتركة     .)٢(العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة     

  .)٣(واتفاقية الالجئنيحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 
 من  ٢٩ و ٩ و ٢ بأن يسحب العراق حتفظاته على املواد        ١وأوصت الورقة املشتركة      -٢
االتفاقية الدولية حلمايـة     وأن يصدق على      القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة       اقيةاتف

 بأن يوفّـق    ١٣ يف حني أوصت الورقة املشتركة       ،)٤(يمجيع األشخاص من االختفاء القسر    
  .)٥(العراق تشريعاته مع املعايري الدولية

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء   
ـ "مينح الفـرد    الدستور العراقي الدائم    أن  رغم   إنه   ٢ة   املشترك الورقةتتوىل    -٣  احقوق

 وطبقا ملا ذكرته .)٦(تالعديد من االنتقادا ب٢٠٠٥يف عام  التصديق عليهقوبل فقد  "وحريات
 هـي   الفيدراليةبالفقرات املتصلة   ال تزال   مؤسسة تركمان العراق لبحوث حقوق اإلنسان،       

 وال تزال هناك حاجة لالتفاق      .يف الدستور ني تعديلها   واليت يتع املواضيع األكثر إثارة للجدل     
الشريعة قوانني  التوفيق بني   قانون األحوال الشخصية و   على القضايا املتعلقة باجتثاث البعث و     

 أن  ٢ وأضافت الورقـة املـشتركة       .)٧(اإلسالمية ومبادئ حقوق اإلنسان وقضايا األقليات     
 وأن  ،)٨(مل ُيصادق عليها  ىل الربملان   إتعديالت  قدمت  راجعة الدستور    املكلفة مب  لجنة الربملانية ال

  .)٩(ات بشأهناهناك العديد من املواد الدستورية املعلقة اليت حتتاج إىل تشريع
مؤسسة تركمان العراق لبحوث حقوق اإلنسان أن عملية صياغة الدستور          وذكرت    -٤

عليه لـدى  تصديق  وال تاملناقشكانت خمتلة بسبب القيود الزمنية، وأن التف حول الدستور ا         
ه ميكن  نأىل  ت املؤسسة إ  شار وأ .)١٠(بشأنهات أو مناظرات عامة     مناقشجر  الربملان، وأنه مل تُ   

العامـل   على أهنـا      داخل العراق   دورها العرقي  أكيدالسلطات الكردية ت  حماوالت  النظر إىل   
ت املؤسسة املذكورة    وأشار .)١١(ورالدستمن   ٤املبني يف املادة    التمييز  ذي أسهم يف    املهيمن ال 

 الدولة العراقية عمار  إل تسهيالإىل أنه ينبغي بناء دولة عراقية مركزية قوية وقادرة على البقاء            
بأن تعـدل   اجلمعية الوطنية   املؤسسة   وأوصت   االستقرار يف املنطقة  حتقيق  واحلد من العنف و   

  .)١٢(على هذا األساسالدستور 
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املساواة  من الدستور متهد السبيل أمام عدم        ٣٩ أن املادة    ٦ورأت الورقة املشتركة      -٥
الزواج والطالق  يف قضايا    احملاكم الدينية    تتقتضي أن تب  ألهنا  بني املواطنني العراقيني    بالكامل  

 ١١ وأوصت الورقة املـشتركة      .)١٣(األحوال الشخصية قضايا  والنفقة واملرياث وغريها من     
ـ   تقييـد   بسمح للحكومـة    يت ت  من الدستور العراقي ال    ٤٦بتعديل املادة    احلقوق التمتـع ب

قسم منفصل إىل إىل أن الدستور يفتقر ل العراقية حلقوق الطفالشبكة وأشارت  .)١٤(واحلريات
 أن  احلكومـة العراقيـة   إىل أن على     و )١٥(القانونباالستناد إىل   األطفال والقاصرين   تعريف  ل

صت  وأو .)١٦(ع ككل اجملتم يف   الترويج ملبادئ وأحكام اتفاقية حقوق الطفل     جمال  تستثمر يف   
نص على   ي اعتماد تشريع ب و ،)١٧( عاما ١٣ برفع سن املسؤولية اجلنائية إىل       ١الورقة املشتركة   

  .)١٨(الصكوك الدولية على التشريعات الوطنيةأسبقية 

  اإلطار املؤسسي حلقوق اإلنسان وهيكلها  -جيم   
 استـشاري دور  جمـرد   هو   وزارة حقوق اإلنسان   أن دور    ٧رأت الورقة املشتركة      -٦
تـشرين  شـهر   يف  بأن الربملان سّن    منظمة العفو الدولية    وأفادت   .)١٩(يبدوعلى ما    يتفاعلو

 .)٢٠(غري أهنا مل ُتنشأ بعد ،  عليا حلقوق اإلنسان  قانونا إلنشاء جلنة وطنية      ٢٠٠٨ نوفمرب/الثاين
سان يف وزارات   قوق اإلن حلاء مكاتب    أن من املمكن وصف إنش     ٢وذكرت الورقة املشتركة    

صـندوق  وأوصـى   .)٢١(بأهنا خطوات إجيابية  افظات  من مكاتب احمل  مكتبا   ١٤إنشاء  عدة و 
  .)٢٢(بتعزيز دور جلنة األقليات) صندوق بيكيت (بيكيت للحرية الدينية

بإنشاء آليات مؤسسية لتنفيـذ التزامـات       وأوصت الشبكة العراقية حلقوق الطفل        -٧
 معينة موضع التنفيـذ ُيحاسـب       ووضع آليات  )٢٣(قوق الطفل العراق الدولية فيما يتعلق حب    

  .)٢٤(عن انتهاك حقوق األطفاللون املسؤوبواسطتها 

  التدابري السياساتية  -دال   
ـ  مبساعدة احلكومة على اعتماد      ٣أوصت الورقة املشتركة      -٨ بـشأن   وطنيـة    ةسياس

 ووضـع   ؛)٢٥( املشردين هلؤالءاإلنسان  قوانني حملية حتمي حقوق     وعلى سن   املشردين داخليا   
م من  ممتلكاهتخسارة  عن  هم  وتعويضللمشردين داخليا والعائدين    خطة وطنية لتقدمي املساعدة     

سياساهتا الراميـة   يف  احلكومة  املشردين داخليا ومساعدة    محاية  إدماج الالجئني و  و؛  دون متييز 
  .)٢٦(بنجاحهم تأهيلأمنهم وإعادة ضمان إىل 
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  ان ومحايتها على أرض الواقعتعزيز حقوق اإلنس  - ثانياً  

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ألف   
 املقررين اخلاصني املعنيني مبسائل التعـذيب واالختفـاء         ٥أوصت الورقة املشتركة      -٩

 )٢٨( واألطفال )٢٧(واستقالل القضاة واحملامني والنساء   القسري واإلعدام خارج نطاق القضاء      
  .)٢٩(قيف العراحتقيق ميداين إجراء ب

 )٣٠( بتعيني مقرر خاص معين حبقوق اإلنسان يف العراق      ١٠وأوصت الورقة املشتركة      -١٠
  .)٣١(وبإدراج حالة حقوق اإلنسان بالعراق يف جدول أعمال جملس حقوق اإلنسان

 مع مراعاة القانون اإلنـساين      تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان       -باء   
  الدويل املعمول به

  املساواة وعدم التمييز  -١  
 أن ديباجة الدستور تتضمن صياغة متييزية ضد املرأة ألهنا          ١ذكرت الورقة املشتركة      -١١

 من الدستور تـنص     ٢٠محلة اليوبيل أن املادة      وذكرت   .)٣٢(تشري إىل الذكور العراقيني فقط    
امـة والنظـام    على حق املرأة يف املشاركة على قدم املساواة مع الرجل يف شؤون احلياة الع             

تكافؤ الفرص  السياسي؛ غري أنه كثريا ما تتعرض املرأة يف املمارسة العملية للتمييز وُتحرم من              
مجيـع  بتعديل الدستور و   ١الورقة املشتركة   أوصت   و .)٣٣(واملساواة يف التمتع حبماية القانون    

ناصـب الرئاسـية يف   اإلنصاف يف متثيلها يف تويل امل    ضمان  بو )٣٤(القوانني اليت متيز ضد املرأة    
العراق ه جيب على    على أن ت الورقة املشتركة    شددو .)٣٥(التنفيذية والقضائية اهليئات  والربملان  

نـساء  لعمالة وامللكية للمطالبة مبزيد من احلقـوق لل       جيري إصالحات لقوانينه يف جمايل ا     أن  
  .)٣٦(مجاعات األقليات املنتمني إىل فرادواأل
يـنص  لعراق  املطبق يف ا   الدويل   يثاقاملة حلقوق الطفل بأن     وأفادت الشبكة املشترك    -١٢

الذين ُيحرم الكثري منهم     ،)٣٧(طفالاألحقوق  يئة  أن تعزز ب  بعض األحكام اليت من شأهنا      على  
تتعلق بالعرق ونوع اجلنس واإلعاقة ومعتقداهتم أو معتقدات        ألسباب  حاليا من التمتع حبقوقه     

  .)٣٨(الدينيةالوالدين 
عـدم تزويـدهم   زيادة عدد املعوقني بسبب العنـف و  ب ١ الورقة املشتركة    أفادتو  -١٣
  .)٤٠(باعتماد قانون بشأن املعوقني وأوصت ،)٣٩(التأهيلإعادة دمات الرعاية وخب

عندما يتعلـق   وخصوصا  ،  تعاين من التمييز  األقليات   أن   ٢ذكرت الورقة املشتركة    و  -١٤
ذه األقليات ال ميكن أن تـشغل مناصـب يف           ه الرفيعة املستوى، وأن  ملناصب  بتقلد ا األمر  
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ت الورقة املشتركة أن قانون انتخابات جمالس ضافأو .)٤١(ألهنا ليست مسلمةالسلطة القضائية 
  .)٤٢(ألقلياتخيصص حصة منصفة لتمثيل هذه ا مل ٢٠٠٨لعام احملافظات 

  حق الفرد يف احلياة واحلرية ويف األمان على شخصه  -٢  
 أنو أن عقوبة اإلعدام تستخدم على نطـاق واسـع        و الدولية ب  أفادت منظمة العف    -١٥

علـى طائفـة    فرضها  ه ميكن   أناحلكومة احلالية وّسعت نطاق هذه العقوبة وجمال تطبيقها و        
اللجنة العراقية والحظت  .)٤٣(واقب مميتةها تلك اليت ال ينجم عنها ع  اجلرائم، مبا في  واسعة من   

ـ حماكمـات    على األفراد يف أعقاب      تصدرحلقوق اإلنسان أن أحكام اإلعدام        .)٤٤(ةجمحف
الوقف الفوري جلميـع عمليـات      : بأن تقوم مبا يلي   أوصت منظمة العفو الدولية احلكومة      و

ختفيف مجيع أحكـام اإلعـدام      وعقوبة اإلعدام؛   العمل ب وقف  صدار قرار رمسي ب   اإلعدام وإ 
عاقـب   عدد اجلرائم الـيت يُ     احلد من من قبيل   عقوبة اإلعدام،   إللغاء  اختاذ خطوات   و؛  املعلقة

 ريثمـا يـتم     احترام املعايري الدولية اليت تقيد نطـاق عقوبـة اإلعـدام          و ؛عليها باإلعدام 
  .)٤٥(العقوبة إلغاء
ات املـسلحة والقـوات املتعـددة    عصابوالامليليشيات ذكرت الورقة املشتركة أن  و  -١٦

ؤدي لحة والشرطة العراقية ت   واجلماعات املس  من القطاع اخلاص   واجلهات املتعاقدة    اجلنسيات
احلفاظ علـى   يف احلياة و الفردسيما حق ، والانتهاك مبادئ حقوق اإلنسان  الدور األكرب يف    

طف أرواح  ختُتشّن باستمرار و  هجمات إرهابية   مثة  أن  ت الورقة املشتركة    وأضاف .)٤٦(سالمته
 الفورية اليت متارسـها  عداماتظاهرة اإلن إىل قوق اإلنساإكرام حلمركز  وأشار   .)٤٧(األبرياء
الشرطة العراقية مـن دون الرجـوع إىل        أفراد  يف العراق و   جنبيةتعمل لصاحل حكومة أ   قوى  

هيئـة  (اإلنـسان   وأوصت هيئة الكرامة حلقوق      .)٤٨(النظام القضائي أو االلتزام بأي قانون     
ـ ارج نطاق القضاء وبإجراءات موجزة، مبـا في       بوضع حد لعمليات اإلعدام خ    ) الكرامة  اه

  .)٤٩(االغتياالت السياسية
اغتيال واختطاف واعتقـال    حاالت  عن  رابطة العلماء املسلمني يف العراق      أبلغت  و  -١٧

إىل أن   ٥ت الورقة املـشتركة     أشار و .)٥٠(لمفكرين واملثقفني والعلماء ورجال الدين    لونفي  
يف األغلب  الذين خيضعون للتصفية هم     وأن القضاة   ،  ال يزال مستمرا  رجال القضاء   استهداف  

  .)٥١(السلطاتألوامر الذين يرفضون االمتثال من 
علـى وجـه    كـثرية   أن حاالت االختفاء القـسري      شددت هيئة الكرامة على     و  -١٨

ىل وقف مجيع األعمـال     إباعتماد تشريع يهدف     ١ وأوصت الورقة املشتركة     .)٥٢(اخلصوص
ء مجيع أماكن االحتجـاز     ابإلغوأوصت اهليئة    .)٥٣(اليت تؤدي إىل حاالت االختفاء القسري     

  .)٥٤( ورصدهاأماكن االحتجازمجيع  ملراقبة ة ومستقلةموثوقهيئة وإنشاء  السرية
املشتبه فيهم أمنيا واملهنيني    و احلكومةمنتقدي  ذكر مركز إكرام حلقوق اإلنسان أن       و  -١٩

قـوات  عراقيـة أو    قوات  على أيدي   عادة ما يتعرضون لالعتقال واالحتجاز التعسفيني إما        
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 أن الكثري من األفراد ُيزج هبم يف احلبس         منظمة العفو الدولية  وأضافت   .)٥٥(متعددة اجلنسيات 
أُفيِـد بـأن    الداخلية والدفاع، حيـث     االنفرادي مبرافق االحتجاز اليت تسيطر عليها وزارتا        

الغالبية العظمـى مـن     وأن  شائعة يف هذه املرافق     املعاملة  إساءة  التعذيب وغريه من ضروب     
 -ت عدة سنوامنذ  وبعضهم ال يزال حمتجزا   - دون هتمة أو حماكمة    األفراد حمتجزون ب   هؤالء
ذكرت منظمة العفو الدوليـة أن      و .)٥٦(حاملالتصال مب يس لديهم سبيل    منهم ل ين  الكثريوأن  

حقـوق   رصـد    منظمة وأوصت   .)٥٧(قحربا على ور  ما انفك يف معظمه     ام  قانون العفو الع  
تقدمي احملتجزين من األفراد للمثول أمام ضمان  ب )٥٩(حلقوق اإلنسان مركز إكرام   و )٥٨(اننساإل

قـانون اإلجـراءات   و مبا يتفق  وذلك،عتقاهلم ساعة من ا٢٤يف غضون التحقيق أحد قضاة  
هتـم  ين  تجـز مجيـع احمل   بأن ُتوجه إىل     مركز إكرام حلقوق اإلنسان   أوصى  و  العراقي اجلنائية

 املركـز أن    ضافأو. محاكمة وفقا للمعايري الدولية   للأن ُيقدموا   و بارتكاب جرائم معروفة  
إىل الواليـة القانونيـة      أن حتيل مجيـع املعـتقلني لـديها          اجلنسياتعلى القوات املتعددة    

  .)٦٠(عراقيةال للمحاكم
 يف العراق من    حتجازومراكز اال سجون  تعاين  ،  ٢ووفقا ملا ورد يف الورقة املشتركة         -٢٠

 .وقلة أو عدم فصل املدانني عن املتـهمني       العاملني   املوظفني   نقصو )٦١ (نسانيةاإلغري  املعايري  
الـسجون   أن   ١ وذكرت الورقة املشتركة     .)٦٢(حتجاز النساء اويوجد عدد قليل من مراكز      

لسجون من  يف ا زيارات  الينظم   قانونإعادة تأهيل السجناء واعتماد     ب وأوصت   مكتظة بالرتالء 
عدد املعتقالت يف   على أن    ١٠ت الورقة املشتركة    دشدو .)٦٣(منظمات اجملتمع املدين  جانب  

فـضيحة  سبيلهن يف أعقاب ال   قوات االحتالل   أن ختلي   قبل   امرأة   ٩٠كان  سجن أبو غريب    
ناك العشرات من مراكز أن ه الكرامةوأضافت هيئة  .)٦٤(هذا السجنالكربى اليت حصلت يف 

العـراق  تعمل داخـل    جنبية  كومة أ اليت ختضع لسيطرة ح   ، ومعظمها مراكز سرية،     االعتقال
  .)٦٥( عراقيةولقوات وميليشيات

ُيمارسـان  التعذيب واملعاملة الالإنسانية    وأفادت اللجنة العراقية حلقوق اإلنسان بأن         -٢١
اإلسـالمية حلقـوق    وذكرت اللجنـة     .)٦٦(يف السجون العراقية   على نطاق واسع ومنهجي   

سهل ارتكاب هذه املمارسات وتطيـل      قوات عراقية وقوات متعددة اجلنسيات ت     أن  ن  اإلنسا
وأوصت  .)٦٨(الوفاة  يسفر عن   التعذيب كثريا ما     أن   ٩ت الورقة املشتركة    أضاف و .)٦٧(أمدها
اإلسالمية وأوصت اللجنة   . )٦٩(بوضع حد للتعذيب واملعاملة الالإنسانية واملهينة      الكرامةهيئة  

،  املعاملـة  إسـاءة ت التعذيب و  عاءامجيع اد  التحقيق بدقة ونزاهة يف      ضمان ب حلقوق اإلنسان 
 .)٧٠( ضده دليلعدم استخدام اإلفادات املنتزعة بتعذيب الفرد ك      ، و اجلناة املزعومني حماكمة  و
إدراج جرمية التعـذيب يف القـانون   بأو أسرهم و /تعويض الضحايا و  هيئة الكرامة ب  أوصت  و

  .)٧١( من اتفاقية مناهضة التعذيب١املادة دد يف احمللي على النحو احمل
لعنـف املـرتيل اجلـسدي      ليا  ضـحا يقعن  بأن النساء    ٢وأفادت الورقة املشتركة      -٢٢
أن العنف ضد النساء والفتيات ال يزال       منظمة رصد حقوق اإلنسان     ذكرت   و .)٧٢(النفسيو
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امليليـشيات واجلنـود    تمـردين و  أعضاء مجاعات امل  ومن بني مرتكبيه    ،  ثل مشكلة خطرية  مي
املوظفـات  والـسياسيات    التحديد   مليليشيات على وجه  ا وتستهدف   .)٧٣(الشرطةعناصر  و

ألن يف الشوارع   املوجودات  والنساء  املدنيات والصحافيات والناشطات يف جمال حقوق املرأة        
من وجهة نظر هـذه     " غري إسالمية "أو  " ةغري أخالقي "سلوكيات هؤالء النسوة أو أزياءهن      

ال تـزال   " لغسل العار "القتل  ت  وأبلغت منظمة رصد حقوق اإلنسان أن حاال      . امليليشيات
 مـن   أمـاكن أخـرى   يف  خطريا للنساء والفتيات يف املناطق الكردية و      ماديا  تشكل هتديدا   

خدم النساء يف اهلجمات    ن اجلماعات املسلحة تست    أ ١ت الورقة املشتركة    ذكرو .)٧٤(العراق
ـ    يفعلماء املسلمني    ورابطة ال  ١٠وأفادت الورقة املشتركة     .)٧٥(ةاالنتحاري دا د العراق بأن ع

وأوصـت   .)٧٦(حراس السجن أو املوظفني الرمسيني    تجزات اغُتِصنب على أيدي     كبريا من احمل  
للعقوبة املفروضة  العوامل املخففة   بإلغاء  بتعديل قانون العقوبات    اإلنسان  هيئة الكرامة حلقوق    

وإنفاذها يف جمال   ة قوانني وإقرارها    وصياغ )٧٧(بدافع الشرف املرتكبة ضد النساء    على اجلرائم   
  .)٧٨(مكافحة العنف املرتيل

ألغـراض  بالبـشر   لالجتار   مقصدمنشأ و بلد    العراق وذكرت الورقة املشتركة أن     -٢٣
علـى أن    ٨ وشددت الورقة املـشتركة      .)٧٩(القسريةاالستغالل اجلنسي التجاري والسخرة     

وتزويـر   املخـدرات ار ب االجتو األموالغسيل   ب شر يف العراق مرتبط يف مجلة أمور      االجتار بالب 
العمال  و رهابية وشبكات الدعارة  لألفراد يف صفوف الشبكات اإل     والتجنيد القسري    الوثائق

ماعية  واجت )٨٠(قانونية وسياسية واقتصادية  ت الورقة املشتركة أن مثة عوامل       املهاجرين وأضاف 
ـ  ٨ت الورقة املشتركة    أوص و .)٨١(راالجتار بالبش أنشطة  تسهم يف   نفسية  و دار قـانون   بإص

جلنـة عليـا     وتـشكيل    اة الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان    ملكافحة االجتار بالبشر مع مراع    
دور مزيد مـن    ضحايا االجتار حباجة إىل     ن  ت الورقة املشتركة أ   ضافوأ. االجتارهذا  ملكافحة  
  .)٨٣(واملوارداإليواء 
 وأضـافت   .)٨٤(لاألطفـا بني  عمالة  العن ارتفاع نسبة     ١وأبلغت الورقة املشتركة      -٢٤

األطفـال يف العمليـات   جتّنـد  سلحة املعصابات  اللية و احمليليشيات   أن امل  ٢الورقة املشتركة   
يف  أحـوال سـيئة   إىل أن األطفال يعانون مـن    ١ الورقة املشتركة    أشارت و .)٨٥(ةالعسكري

 ٧ الورقة املـشتركة أشارت بينما  ،)٨٦(همتأهيل  برامج إلعادةةمن أيال يستفيدون   السجون و 
 .)٨٧( غـري املنفجـرة    إىل أن األطفال ال يزالون يتعرضون ملخاطر الذخائر واأللغام األرضية         

 يف التوصـية    ألطفالضد ا على مجيع أشكال العقوبة البدنية      املبادرة العاملية للقضاء    وشددت  
  .)٨٨(ألطفالضد احلظر مجيع أشكال العقوبة البدنية  تشريع بسناحلكومة تعّجل بأن 
 حكومة بلد   أنن إىل   للدفاع عن حقوق اإلنسا   ني  املستقلرابطة احلقوقيني    وأشارت  -٢٥

محاية معسكر أشرف    بإحالة   ٢٠٠٩ يناير/منذ كانون الثاين  أجنيب تعمل داخل العراق قامت      
اليت يفرضها العـراق  القيود غري القانونية زادت  نذ ذلك احلنيم، واحلكومة العراقية عهدة  ىل  إ

 القوات  أن ب القريغيزية حلقوق اإلنسان  اللجنة  وأفادت   .)٨٩( كبرية املعسكر زيادة على سكان   
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 ٢٩ و ٢٨أشرف يومي   سكان معسكر    الذي شنته على      العنيف ومخالل اهلج العراقية قامت   
 شخصا  ٣٦طرد  جبروح خطرية و  آخرين   ٥٠٠شخصا وإصابة    ١١ بقتل   ٢٠٠٩ هيولي/متوز

 ممثلي سكان معسكر أشرف     أنولية إىل   وأشارت منظمة القانونيني الد    .)٩٠(من املعسكر عنوة  
نـشر  كيفيـة    حول   رئيس وزراء العراق  مبعوثي  وة  القوات العراقي قادة  مع  كانوا يتفاوضون   
قّدم عدد مـن املنظمـات    و.)٩١(اجملزرةنفسه الذي بدأ فيه اهلجوم واليوم يف  عناصر الشرطة   

  .)٩٢(عن ذلكمماثلة معلومات 

  وسيادة القانونت من العقاب إقامة العدل، مبا يف ذلك اإلفال  -٣  
أيـة  أن  ، و نظام قضائي مـستقل   يف العراق   أنه ال يوجد     ٦ذكرت الورقة املشتركة      -٢٦

 والحظـت الورقـة   .)٩٣(خلطر كبريمقدمي الشكاوى   أمن  عرض  تقد  العدالة  تحقيق  حماولة ل 
 فقـد   ١كة   أما الورقة املشتر   .)٩٤(هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية      ٥املشتركة  
وذكرت اللجنة   .)٩٥(جرائيةدارية واإل الشؤون اإل على  صالحيات وزير العدل    قصر  بأوصت  

مـدة عقوبتـهم    يقضون  املعتقلني   بأن   يف بعض احلاالت  أُِفيد  قوق اإلنسان أنه    اإلسالمية حل 
 ٦وأبلغت الورقة املشتركة    . )٩٦(أخرى إليهم هتم   رهن االحتجاز دون توجيه   يبقون  ولكنهم  
  .)٩٧( وتدمريهااحملاكمموجودات  عن هنب

نفـذت  على أن احملكمة اجلنائية املركزية يف العـراق         أكّدت منظمة العفو الدولية     و  -٢٧
ال تستغرق يف و قصرية جدااألفراد  جراءات حماكمة   إام اإلعدام، وأن    الغالبية العظمى من أحك   

هـذه  أن   اإلنسان   اإلسالمية حلقوق  وأضافت اللجنة    .)٩٨(سوى بضع دقائق  أغلب األحيان   
 قوضـت شـرعيتها    انبارتكاب انتهاكات خطرية حلقـوق اإلنـس      متهمة  احملكمة اجلنائية   

الـذين  ليس لديها أي والية قضائية على األفـراد         هي حمكمة   ، و  بشكل جسيم  ومصداقيتها
  .)٩٩(تاجلنسيااملتعددة تعتقلهم القوات 

 حماكم خاصةات قضائية أو   هيئت  شكّلأن احلكومة    إىل   ٦أشارت الورقة املشتركة    و  -٢٨
 أمام  ىعلى أن احملاكمات اليت جتر    منظمة العفو الدولية    وشددت   .)١٠٠(ملعايري الدولية نتهك ا ت

وهو مـا   ،  ةسياسيت  تدخال وتشوهبا   الدوليةاحملكمة اجلنائية العراقية اخلاصة ال تفي باملعايري        
سـالمة احملـامني والـشهود       ذكورةاحملكمة امل نزاهتها وال تكفل دوما      و يتهااستقالليقّوض  
سـبتمرب  /أيلولفيد يف   أُفقد  ،  منظمة العفو الدولية  ا تذكره   ملوفقا  و .)١٠١( من األفراد  وغريهم
 بآخره  تصدام حسني واستبدل  اكموا   القضاة الذين ح   أحدإزاحة   بأن احلكومة دبرت     ٢٠٠٨

ت منظمة العفو   أوص و .)١٠٢(م على صدام  قوبة اإلعدا عيعترب أكثر تأييداً على األرجح لفرض       
عادلـة يف   يف إجـراء حماكمـات      صـرامة    املعايريبأن تكفل تطبيق أشد     الدولية احلكومة   

  .)١٠٣(قضاياال مجيع
حماكمـة  احلصانة مـن     يلغي   ن اتفاق مركز القوات   وأفادت منظمة العفو الدولية بأ      -٢٩

داخـل  نبية تعمل جأكومة اجلهات املتعاقدة اليت تستخدمها يف العراق وزارة الدفاع التابعة حل        
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، مثـل   االتفاق يلزم الصمت إزاء اجلهات املتعاقدة األخرى        هذا أنت املنظمة   وأضاف. لعراقا
 األجنبية  كومةاحلخارجية  وزارة  اجلهات املتعاقدة العسكرية واألمنية اخلاصة اليت تستخدمها        

ن االنتهاكات موبغري ذلك املدنيني بدون وجه حق عمليات قتل اليت اُتهم بعضها بواملذكورة، 
امليليشيات واجلماعات املسلحة اليت تسللت      أن   ٦والحظت الورقة املشتركة    . )١٠٤(سيمةاجل

  .)١٠٥( متلك سلطات موازية مبستوياهتا كافةاحلكومةإىل 
وأشارت اللجنة العراقية حلقوق اإلنسان إىل أن اإلفالت من العقاب هـو الـسمة                -٣٠

 جـراء عـن إ  أعلنـت   ظمة العفو الدولية أن السلطات      منوبّينت   .)١٠٦(األساسية يف العراق  
سجن؛ وأن نتائج التحقيقات مل ُتعلن قط       التعذيب وحاالت الوفاة يف ال    حتقيقات يف حوادث    

ثقافة اإلفالت   ويشجع   التحقيقاتشأن عدم إجراء هذه     بيثري شكوكا   ، األمر الذي    على املأل 
مدين أي موظف   ، فإن من املتعذر أخذ      ٢وفقا ملا جاء يف الورقة املشتركة       و .)١٠٧(من العقاب 

ـ كمة ما مل مينح     للمثول أمام احمل  الدفاع  وزارة  الداخلية أو   يعمل يف وزارة     ترخيـصا  وزير  ال
فقة الوزير املختص من أجـل      وااملعّدل باحلصول على م   القانون اجلنائي   يقضي   و .)١٠٨(بذلك
  .)١٠٩( للمحاكمةاملتهمني بالفساد اإلداري أو املايل تقدمي

  اخلصوصية والزواج واحلياة األسريةاحلق يف   -٤  
وهـي ال متـنح      شائعةغري املسجلة   ؤقتة و  بأن الزجيات امل   ٧أفادت الورقة املشتركة      -٣١
 .)١١٠(ثل شكال من أشكال البغاء القسري يف معظم احلـاالت         مت و أي محاية لنساء وأطفاهلن   ا
  .)١١١(كل أربع زجياتن بني  مأن هناك ثالث حاالت طالق ١٢الورقة املشتركة  تأضافو

توفري احلماية الكافية للرجال الذين وترى منظمة العفو الدولية أن احلكومة تعجز عن          -٣٢
عالقات جنسية  ميارسون  فترض املعتدون عليهم أهنم     أو الذين ي  ربون أنفسهم من املثليني،     يعت

 غريهمما اضطر الكثريون بينالشوارع، وألقيت جثثهم يف  وُمثّل بأجساد الكثريين منهم     .مثلية
  .)١١٢(هتديدات بالقتلأن تلقوا ىل الفرار من العراق بعد إ

  تنقلحرية ال  -٥  
 التنقـل بـني     هم يف حريتتقييد  العراقيني يعانون من     بأن   ١أفادت الورقة املشتركة      -٣٣

كة ت الورقة املشتر  أضاف و .)١١٣(الوضع األمين واخلوف من التغيري الدميغرايف     حبجة  احملافظات  
قليم كردستان  إداخل العراق وان حكومة     تنقل املشردين داخليا    على  مفروضة  قيود  مثة  أن   ٣
  .)١١٤(استخدام نقاط التفتيشتنقل هؤالء بفرض قيودا على ت

 ، واحلق يف  ة السلمي اتمعيات والتجمع اجلتكوين  و، وحرية التعبري،    حرية الدين أو املعتقد     -٦  
  اسيةاملشاركة يف احلياة العامة والسي

كّرس جل اهتمامهـا    تأن  إىل  اضطرت  احلكومة  يرى صندوق بيكيت أنه نظرا ألن         -٣٤
محاية شعبها مـن    عجزت عن   ، فقد   إعادة اإلعمار حركة التمرد املستمرة و   هود مكافحة   جل
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القوانني اليت تتعـارض  لكي تلغي رمسياً استخدام نظامها القضائي أو عن   بدوافع دينية   العنف  
ـ   الشؤون الدينية   معهد  رأى   و .)١١٥(األديانية حلرية   مع املبادئ األساس    أن  ةوالـسياسة العام

الصراع الدينية املرتبطة بوجه خاص ب    نتهاكات  االاالضطهاد و حاالت  العنف يسهم يف    مناخ  
ـ     وأوصت   .)١١٦(املتطرفنيعنف  على حمافظة نينوى و   رتاع  والالطائفي   ة منظمة العفـو الدولي

جمات ضد أعضاء اجلماعـات الدينيـة واألقليـات         اهل  يفنزيهة  حتقيقات سريعة و  جراء  بإ
 دستور العراق  يفاألديان  ية  رالنداءات املطالبة حب   إىل أن  صندوق بيكيت وأشار   .)١١٧(العرقية

معىن طاملا أمكن   دون  بتصبح  احلرية   هذه   األحكام الدستورية اليت تكفل   جديرة بالثناء، ولكن    
  .)١١٨(الميةالشريعة اإلسأحكام مع إذا تبني تعارضها 

 وأطفاهلم محاية املسيحيني على حكومة العراق ةفتوحبواب املوحثت اهليئة الدولية لأل    -٣٥
منح وضـع قـانوين     ، كما حثت حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان على          وممتلكاهتم

ة متارس شعائرها الديني  قانونياً وأن   كنائس  أن تشيد ال  قانونا  لكي يتسىن هلا    للكنائس اإلجنيلية   
 حلكومة العراقية اي  دِّتصعلى أمهية    ةوالسياسة العام الشؤون الدينية    معهد   دد وش .)١١٩(حبرية

حبذف اإلشارة   ١١ وأوصت الورقة املشتركة     .)١٢٠(بهائيني واليهود  ال تستهدف اليت   لقواننيل
ختلفة معتنقي األديان امل  حرية  يكفل  املدنية واعتماد قانون مدين     األحوال  إىل الديانة يف بطاقة     

قوقهم وفقا للقانون دون أي متييز على       متتعهم حب ويضمن   خمتلطةبعالقات زوجية   يف االرتباط   
  .)١٢١(أساس ديين

 واالعتداءات على   عالملوسائط اإل لكية السياسية    بأن امل  ٢وأفادت الورقة املشتركة      -٣٦
ت شـدد  و .)١٢٢( للخطر ممارسة حرية الصحافة  عرض   والضغوط الدينية غالبا ما ت     صحافينيال

 يف  ١٩٩٢منذ بداية عـام      عدد الصحافيني الذي تعرضوا للقتل       أن على   ٤الورقة املشتركة   
أن قـانون    إىل   ١ت الورقـة املـشتركة      أشار و .)١٢٣(العراق كان أكثر منه يف أي بلد آخر       

اإلعالميـة  البـصائر   وأوصت رابطة   . )١٢٤(على حرية الرأي والتعبري    قيودا   فرضالعقوبات ي 
  .)١٢٥(اإلنسان قوقح واملدافعني عن  مجيع االنتهاكات اجلسيمة حلقوق الصحافينيالتحقيق يفب

ر لـضمان احلـق يف       من الدسـتو   ٣٨ملادة   بتعديل ا  ١١وأوصت الورقة املشتركة      -٣٧
محايـة  قانون  "وبتطبيق  ،   دون تأخري  ها اإلعالم ونشر املعلومات وإصدار    طالوصول إىل وسائ  

على املشروع املقدم من نقابـة الـصحافيني         عديالتمن ت ما يلزم   عد إدخال   ب" صحافينيال
ط لقوانني العراقية املتعلقة بوسائ   مجيع ا تكون  بأن   ٤الورقة املشتركة   أوصت   و .)١٢٦(العراقيني

الورقـة   وأوصـت  .)١٢٧(مع أفضل املمارسات الدولية   متفقة  ية التعبري والنشر    اإلعالم أو حر  
ووسـائط  لجنة االتـصاالت    الناشط الذي تقدمه ل   م  دعالاحلكومة العراقية   تواصل  بأن  أيضاً  

لبـث واالتـصاالت    بتنظيم شؤون ا  دستوريا  اإلعالم بوصفها اهليئة املستقلة يف البلد املكلفة        
  .)١٢٨(السلكية والالسلكية

املنظمـات غـري    واجهها  القانونية اليت ت  ملشاكل  ا  أن ١١وذكرت الورقة املشتركة      -٣٨
وتدخل احلكومة واألحـزاب     التمويلشؤون  وات التسجيل   تتعلق بالتسجيل وسلط  احلكومية  
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جلنة تنسيق املنظمات   وأشارت   .)١٢٩(السياسية والقيود املفروضة على عمل املنظمات األجنبية      
 ٢٠٠٨لعـام   شروع احلايل لقانون املنظمات غري احلكومية       أن امل غري احلكومية يف العراق إىل      

العديـد  يعطي السلطة التنفيذية  و)١٣٠( اجليدة اتارساملعايري الدولية للمم  مستوى  ىل  إرقى  ي ال
 :يف مجلة أمـور    مبا يلي ت الورقة   وأوص .)١٣١(املنظماتهذه  مارسة الرقابة على    ملمن السبل   

ووضع قانون؛  الاملصادقة على   اجملتمع املدين قبل    فئات  مع  على نطاق أوسع وشفاف     التشاور  
يت تفرضها وإزالة القيود الضها؛ أو رفالتسجيل عملية معايري واضحة لتوجيه احلكومة يف تأييد     

احملـددة يف   إجـراءات التـسجيل     يف جممـل     وإعـادة النظـر      ؛على التمويـل   ١٨املادة  
  .)١٣٢(القانون مشروع

 بفضل  نظام سياسي تعددي  إقامة  جنح يف    أن العراق  إىل   ١وأشارت الورقة املشتركة      -٣٩
توزيع املقاعد وفرز األصوات    آليات   رقة أن أضافت الو ورتيهة  الرة و احل ٢٠٠٥عام  انتخابات  

باعتماد نظـام   ت الورقة   وأوص. ٢٠٠٩تسم بالرتاهة يف انتخابات جمالس احملافظات لعام         ت مل
إىل  ٧ت الورقة املشتركة أشارو. )١٣٣( كافةألحزاب السياسيةامتثيل ومشاركة  راعي  انتخايب ي 

محلة منسقة مـن     ٢٠٠٩نتخابات عام   إىل ا أفضت  هرا اليت   االثين عشر ش  يف فترة   ُشّنت  أنه  
لألطراف " ليست دوائر نفوذ طبيعية   " مجاعات وصفت بأهنا     صفوفاالعتقاالت التعسفية يف    

العديد مـن   تعذّر على   أنه  الورقة املشتركة ب  أفادت  و .)١٣٤(العملية السياسية يف سياق   الفاعلة  
ما بسبب   ٢٠٠٩  عام يف انتخابات التصويت   ومعظمهم غري مسلمني،     ،سهل نينوى سكان  

لقـرى  إىل ا إحضار صناديق اقتـراع     من الكردية   قوات األ مشاكل إدارية ورفض    نشب من   
  .)١٣٥(أغلبية مسيحيةاملأهولة ب

غالبـة  العملية السياسية تعطي األولوية واألمهيـة ال      أن   ٧وذكرت الورقة املشتركة      -٤٠
 الـصراع املـستمر،     هناك جوَّاً من   ، وأن الشعب كله للهويات الضيقة على حساب مصاحل      

ت الورقـة   أوص و .)١٣٦(على السلطة  بني األحزاب السياسية   ،األحيانوالعنيف يف كثري من     
إصدار قانون والتعجيل ب ؛  ع يف تنفيذ التعداد العام للسكان     اإلسرا ب يف مجلة أمور   ١١املشتركة  

اللجنة العليـا املـستقلة     كفاءة مجيع العاملني يف     رفع مستوى    وضمان   ؛األحزاب السياسية 
مـساءلة األحـزاب    نتـهاكات و  االىل الشكاوى املتعلقـة ب    إااللتفات  و ؛)١٣٧(النتخاباتل

  .)١٣٨(ترتكبها اليت

   عمل عادلة ومالئمةأوضاعاحلق يف العمل ويف التمتع ب  -٧  
 بأن معدالت البطالة آخذة يف االرتفاع، وخـصوصا يف          ٢أفادت الورقة املشتركة      -٤١

ياب الربامج االقتـصادية    غبسبب   و )١٣٩(، وذلك بسبب تدمري البنية التحتية     ابصفوف الشب 
إىل أن هنـاك     ٦الورقة املشتركة    تأشار و .)١٤٠(١ا تذكره الورقة املشتركة      وفقا مل  اإلمنائيةو

 القوة العاملة الاليت ينخرطن يف صفوف     النساء  ن نسبة   أ و يف العمل  ملرأةق ا انتهاكا صارخا حل  
احلاصالت على مستوى منخفض من      األرجح أن تظل النساء   أن من   وئة فقط    يف املا  ١٨هي  

 .)١٤١(املة العىقوصفوف الالتعليم خارج 
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  احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشة الئق  -٨  
 بشكل كبري منذ    نظام الرعاية الصحية قد تدهور     على أن    ٩شددت الورقة املشتركة      -٤٢
توافر اإلمدادات   أنه ما من أعذار لتربير انعدام        ٧املشتركة  ت الورقة   ذكر و .)١٤٢(٢٠٠٣عام  

احلصول على املياه ومرافق الـصرف  حالة ن  وأ )١٤٣(اقالعرمستشفيات  الصحية األساسية يف    
املياه املنقولة بواسطة   األمراض   فإن اإلسهال و   ،ة تزداد سوءا كل عام، وبالتايل     نظيفالصحي ال 

ا ورد يف الورقة املـشتركة      وفقا مل و .)١٤٤(لرضع يف العراق  اليت تفتك با  الرئيسية  هي األمراض   
 بني األطفال يف وسـط العـراق      فيما  خصوصا  منتشرة  السرطان  اإلصابة ب حاالت  ، فإن   ٢

الوالدات  ألن معظم الزيادةيف آخذ عدل وفيات األطفال  أن م،فت الورقةضا وأ.)١٤٥(وجنوبه
ـ  وأ .)١٤٦( معظم املناطق الريفية   تشفيات يف مسال  عيادات و ال توجد   املرتل و حتصل يف    ت وص

، الدعم النفـسي  تزويدها ب ربامج الصحة اإلجنابية و   باملرأة  ضرورة دعم   ب ١٢الورقة املشتركة   
  .)١٤٧( يف البلد حالة إصابة باإليدز٧٦ ٠٠٠  أن هناكتوأضاف
انقطـاع الكهربـاء    حاالت  ارتفاع مستويات الفقر و    ب ١الورقة املشتركة   ت  فادوأ  -٤٣
فقـدوا  الئق وأهنم سكن ليس لديهم    إىل أن العديد من العراقيني       ت وأشار ،)١٤٨(ياهاملنقص  و

احلالة االقتـصادية    حلقوق اإلنسان أن     الكرامةوترى هيئة    .)١٤٩(منازهلم بسبب الوضع األمين   
ُصرِف و الشرطة واجليش وُحلّت قوات    .والظروف الصحية تدهورت بعد الغزو بشكل كبري      

تعرضـت  و. اخلدمات العامة  مديريالف من املسؤولني واملهندسني و    رات اآل من اخلدمة عش  
، وخـصوصا   دادات املياه والكهرباء واهلاتف والنقـل      إم ها، مبا في   للدمار البنية التحتية العامة  

 ٩ وذكرت الورقة املشتركة     .)١٥٠(املاليني من العراقيني من سوء التغذية     ويعاين  . املستشفيات
 وأكّدت الورقة املشتركة    .)١٥١( ال تستطيع شراء الغذاء الكايف     تمعاجملأن مثة شرائح كبرية من      

ليس أطفاهلن  نظرا ألن هؤالء النسوة و    و،  خيلق وضعاً مدمراً  ايد عدد األرامل يف البلد      أن تز  ٦
ت الورقة املشتركة   ذكر و .)١٥٢(ستقبل مزدهر لديهم دخل، فإن األمل ضعيف يف أن ينعموا مب        

أو بذل جهود متضافرة لتقدمي مساعدة      ما  استراتيجية  بت اتباع   دليل يث ليس هناك أي    أنه   ٧
  .)١٥٣(خاصة لألطفال اليتامى

 د ُخـصخص وُسـلّم إىل     القتصاوذكرت هيئة الكرامة حلقوق اإلنسان أن قطاع ا         -٤٤
حولتـها ومجعتـها    ضخمة  مبالغ  أن مثة   ، و "عماراإلات  سياس"شركات أجنبية حتت غطاء     

 ارتفاع  إىل ٦ وأشارت الورقة املشتركة     .)١٥٤(عمار البلد  إ تشارك يف  هبا أن    فترضشركات يُ 
 .)١٥٥(احلكومةأعلى اجملاالت يف انتشر حىت وصل الذي الفساد  مستوى

  واملشاركة يف حياة اجملتمع الثقافيةاحلق يف التعليم  -٩  

رداءة و حمدثة   م توفر مناهج  أن احلالة االقتصادية وعد    إىل   ٢أشارت الورقة املشتركة      -٤٥
تـدين  إىل  كلها  أدت   لبنية التحتية التعليمية  ة ل احلكومباالقتران مع إمهال    لتجهيزات العلمية   ا

ُحـّول  :  الورقة نفسها ما يلي    ذكرت و .)١٥٦( إىل ترك املدرسة   همودفعتالطلبة   تعليم   ىمستو
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 يف  إىل مالجئ للمـشردين داخليـا      و ،مراكز للميليشيات  وأىل ثكنات   إالعديد من املدارس    
غالبا مـا تكـتظ     أعداد الطالب و   إليواء   مباين املدارس االبتدائية  وال تكفي   ؛  حيانبعض األ 

عض املنظمات غري احلكومية عـن قلقـه إزاء تزايـد           الصفوف الدراسية بالطلبة؛ وأعرب ب    
 فقـا و و.)١٥٧(التعليمجانب كادر موظفي  من ةلطلبباالعقاب البدين إنزال حوادث العنف أو  

انـدالع أعمـال     و ةحظر التجول املفاجئ  ، فقد أثرت حاالت     ٧ركة  ملا ورد يف الورقة املشت    
لألطفـال  الئقة  تعليم  مرافق   يوجد   وال،  )١٥٨(عطلت مسرية تعليمهم  لى األطفال و  العنف ع 

ألطفـال ذوي  كافية يف جمال تعلـيم ا خدمات  وال ُتقّدم  ذوي االحتياجات التعليمية اخلاصة   
  .)١٥٩(اإلعاقات اجلسدية

 الفتيات يف املناطق الريفية ُيحـرمن يف كـثري مـن           أن ٢املشتركة  وذكرت الورقة     -٤٦
 ١٥ و ١٢دخول املدرسة بعد بلوغهن سنا تتراوح بـني         من  األحيان بسبب التقاليد الثقافية     

إجراءات ما يتعني اختاذه من األيدي إزاء تلزم الصمت وتقف مكتوفة  وأن وزارة التعليم   ،سنة
بني النـساء  أن معدل األمية  ٦ت الورقة املشتركة    أضاف و .)١٦٠( اإللزامي لتطبيق قانون التعليم  
ـ  ٧ت الورقة املشتركة    أوص و .)١٦١( مبقدار الضعف  الرجاليزيد عن معدله بني      علـى   أن ب

مـن الناحيـة    ألطفـال   رعايـة ا  ل جيدااستراتيجية شاملة وممولة    ضع  أن ت احلكومة العراقية   
  .)١٦٢(هموتعليم الصحية

  صليوناألقليات والسكان األ  -١٠  
تواصـل اضـطهاد    أن اجلماعات املـسلحة     أفادت منظمة رصد حقوق اإلنسان ب       -٤٧

 .)١٦٣(سيما يف املناطق املتنازع عليها يف مشال العـراق         الو،  من العقاب إفالهتا  األقليات مع   
، ال ةخاصة غري املسلمإىل أن األقليات الدينية، ومعهد الشؤون الدينية والسياسة العامة  أشار  و

اإلكـراه علـى تغـيري الـدين        العنف و وطأة التهديدات اخلطرية بأعمال     حتت  رزح  تتزال  
غري أخرى  حكومية و  على أيدي مجاعات     اإلرهابواالضطهاد واخلطف والتعذيب وأعمال     

  .)١٦٤(على السواءحكومية 
 ملندائينياألفراد املنتمني إىل طائفة الصابئة ا     ، فإن   ٢وفقا ملا جاء يف الورقة املشتركة       و  -٤٨

ىل إلهجرة لتشريد داخلي واسعة ومالت تعرضوا حلقد يواجهون عقبات يف ممارسة عقيدهتم و     
ـ اليت غتصاب االواالختطاف قتل والوادث استهدافهم حبخارج العراق بسبب ازدياد     صت قلّ

 ألن  صعوبة يف ممارسـة شـعائرهم الدينيـة       ون  املسيحي ويواجه   .)١٦٥(بشكل كبري م  أعداده
فرادا من مجاعتهم، إضافة إىل      أ توقتلهم  كنائسيليشيات احمللية دمرت    جلماعات املسلحة وامل  ا
 .)١٦٦(يف املوصل وبغداد  وخصوصا  ،  من منازهلم يف مجيع أحناء العراق     جبارهم على اخلروج    إ
ـ إىل أن اليزيديني  ٢ت الورقة املشتركة  أشارو حايا القتـل واإلجـالء القـسري    يقعون ض

أما أفـراد طائفـة      .)١٦٧(مبمارسة شعائرهم وطقوسهم   ال ُيسمح هلم  واالختطاف واالبتزاز و  
ُنفي وهم  العشرات من قد قُِتل   ، و ماعات املسلحة اجلملختلف   اياضح فيقعون باستمرار    الشبك

  .)١٦٨(حول مدينة املوصلتقع قسرا من مناطق آخرون 
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من مجاعـات األقليـات     فرادا  أ وفقا ملا ذكرته منظمة رصد حقوق اإلنسان، فإن       و  -٤٩
يف حمافظة نينوى    من اتباع السلطات الكردية أساليب قاسية        ٢٠٠٩فرباير  /يف شباط  وااشتك

عنف يف محلة اعتقال واحتجاز تعسفيني وختويف وممارسة لل       من الكردية   األقوات  واشتركت  
األكراد علـى   سيطرة   يتحدون   الذيناألقليات  على أفراد مجاعات     يف الرد    يف بعض احلاالت  

  .)١٦٩(عرب مشال العراق من حدود بلدين جماورينواملمتدة  املناطق املتنازع عليها
يف ن هم أضـعف فئـة   أطفاهلو األقليات على أن نساء     ٧شددت الورقة املشتركة    و  -٥٠

أحـد عناصـر     تدرجاحلكومة أن   على  بأن  ى صندوق بيكيت    أوص و .)١٧٠(اجملتمع العراقي 
  .)١٧١(ييف نظامها التعليمتعددية األديان 

  اللجوءملتمسو والالجئون واملهاجرون   -١١  
 إنسانية وأمنيـة ا أوضاعيواجهون الالجئني يف العراق  بأن  ١أفادت الورقة املشتركة      -٥١
 يف العـراق يتعرضـون      الالجئني الفلـسطينيني   بأن   ٢ وأفادت الورقة املشتركة     .)١٧٢(صعبة

غادروا  منهم  إىل أن الكثريين ن اإلحصاءات غري الرمسية تشري    أ؛ و اجلماعات املسلحة جمات  هل
اليت وفرهتا مفوضية   خيمات الالجئني    واحتموا مب  استمرارتعرضهم للهجمات ب  العراق بسبب   

هـذه  األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني على طول احلدود العراقية؛ وبأن الظروف يف             
  .)١٧٣(بائسةاملخيمات 

  املشردون داخليا  -١٢  
العمليات العسكرية واجلرمية وانعـدام     أن   رغمبأنه   على   ٣أكّدت الورقة املشتركة      -٥٢

ظلت ضمن العوامل اليت تقف وراء تشريد السكان، فقد أصبح العنـف            األمن بصورة عامة    
هلجمات وذكرت منظمة رصد حقوق اإلنسان أن ا       .)١٧٤(الطائفي هو الدافع الرئيسي للتشرد    

ن العراق يواجه احتمال    املدنيني تشري إىل أ   اليت تستهدف    ٢٠٠٩ هيوني/حزيرانبالقنابل منذ   
  .)١٧٥(التهجريمزيد من محالت العنف الطائفي ومن الدماء بسبب مزيد إراقة 
الغذاء واملـاء   ال يزالون حباجة إىل     املشردين داخليا    أن   ٣وذكرت الورقة املشتركة      -٥٣

إىل أن الـرتوح يـشكل      ت الورقة    وأشار .)١٧٦(أطفاهلم تعليمإىل  والسكن والرعاية الطبية و   
املـشردين داخليـا    أن   و )١٧٧(يات خاصة بالنسبة للنساء واألطفال واملسنني واملرضـى       حتد

واالنفجـارات   والقتـل عمليات االختطاف   العنف العام واإلجرام واالعتقاالت و    يواجهون  
 علـى    والتجنيد القـسري   الدينية/ل بني الطوائف العرقية   والقتاالعمليات العسكرية   الكربى و 

  .)١٧٨(االعتداء والتحرشيواجهون لحة وبعض اجلماعات املسأيدي 
واجهوا التشرد  حسبما ِقيل   بعض العائدين   وأفادت منظمة رصد حقوق اإلنسان بأن         -٥٤

ـ      مرة أخرى بعد    القسري    .)١٧٩(هر القليلـة املاضـية    تصاعد اهلجمات ضد املدنيني يف األش
داخليا ليـست   إىل أن جهود احلكومة لتحسني حالة املشردين         ١ت الورقة املشتركة    أشارو

  .)١٨٠(كافية وحتتاج إىل دعم دويل
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  حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب  -١٣  
تـهاكا  تنفيذ قانون مكافحة اإلرهاب يعتـرب ان       إىل أن    ٢أشارت الورقة املشتركة      -٥٥

ته صـياغ ة حبيث متنح    فضفاض للغاي  نظرا لتفسريه على حنو      ،واضحا لقانون حقوق اإلنسان   
قـوق   وأضافت اللجنة العراقيـة حل     .)١٨١(صالحيات للسلطات لمن ا طائفة واسعة   الغامضة  

" رهـاب مكافحة اإل "خالل عمليات   ال ُتحترم   قوق اإلنسان   األساسية حل بادئ  املاإلنسان أن   
  .)١٨٢( منذ بدء االحتاللرمإرهابيا وُيعامل معاملة اجملوأن كل شخص حمتجز يعترب 

  احلالة فيما يتعلق بأقاليم ومناطق حمددة  -١٤  
وسـعت نطـاق عقوبـة     إقليم كردستانسلطات أفادت منظمة العفو الدولية بأن        -٥٦

جرى متديد العمل  والذي  ٢٠٠٦ لعام   كافحة اإلرهاب  املؤقت مل  قانونت ال سّنما  اإلعدام عند 
 ه ليس معروفا مـا    نأىل  املنظمة إ شارت  أ و .)١٨٣( ملدة سنتني أخريني   ٢٠٠٨ هيوني/يف حزيران به  

  .)١٨٤(٢٠٠٨ بريلأ/عمليات إعدام منذ نيسانقد نفّذت أية ردستان قليم كإحكومة إذا كانت 
، فقد واصلت سلطات حمافظات أربيل ودهوك      ٥وووفقا ملا ورد يف الورقة املشتركة         -٥٧

 أوامر بإلقاء القبضهم دون فياعتقال املشتبه  املنطقة الشمالية من العراقوالسليمانية الواقعة يف 
ال تستويف  سجون  سمى من دون حماكمة يف مراكز اعتقال و       ألجل غري م  احتجازهم  وعليهم  

إىل حبجة انتمـائهم    معظم هؤالء احملتجزين    وُيلقى القبض على    . األساسيةاإلنسانية  الشروط  
ملة القاسية والالإنسانية لتعذيب وغريه من املعايتعرضون لاملعتقلون وال يزال . رهابيةإمجاعات 

  .)١٨٥(الكرديةسايش  واألوحدات قوات البيشمركةعلى أيدي 
قلـيم  إأن حكومـة    ، يف مجلة أمـور، إىل       اإلنسانهيئة الكرامة حلقوق    وأشارت    -٥٨

بغية فـرض    ٢٠٠٨األحوال الشخصية يف عام     اخلاص ب  اعدلت قانوهن  كردستان يف العراق  
العنف ضـد    معنية مبكافحة    وزاريالستوى  املجلنة على   ت  ، وأنشأ ود على تعدد الزوجات   قي

خمتلف أشـكال   تواجه  بأن املرأة يف إقليم كردستان       ١ وأفادت الورقة املشتركة     .)١٨٦(ةاملرأ
تشويه بأن   ٢ بينما أفادت الورقة املشتركة      ،)١٨٧(االختطاف والزواج القسري  فيه  العنف، مبا   

 الواقعـة يف إقلـيم      سائد يف القـرى والبلـدات الكرديـة       األعضاء التناسلية لإلناث أمر     
حـاالت االغتـصاب     فإن   قوق اإلنسان، لعراقية حل ا ذكرته اللجنة ا   وفقا مل و .)١٨٨(كردستان
دهـوك  ربيـل و  أ(يف املنطقة الشمالية مـن العـراق        ىل مستوى مل يسبق له مثيل       إوصلت  

  .)١٨٩( فيهاهذه اجلرائم بسبب تورط أجهزهتا األمنيةتتستر على السلطات إن و) يةالسليمانو
ير تفيد بأن العمال األجانب يف إقليم كردستان        قار أن مثة ت   ٢الورقة املشتركة    تذكرو  -٥٩

  .)١٩٠(التوظيف أرباب العمل وكاالتيتعرضون لإليذاء وإساءة املعاملة جنسيا على أيدي 
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  واملعوقاتاإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات   - ثالثاً  
تعرض النتكاسة أعادتـه للـوراء      لعراق  ا ذكرت الشبكة العراقية حلقوق الطفل أن       -٦٠
مـن  عارمة موجة  فيه أسفر عن    وأن الصراع   ،  البشريةتنمية املهارات   نوات عدة من حيث     س

ـ اسُتهِدف املهنيون : على النحو التايل  هجرة أصحاب الكفاءات     ن يف مجيـع  واملهرة واملتعلم
تعرضوا للقتـل والتـشريد     امليليشيات و من  القطاعات الرئيسية يف جماالت الصحة والتعليم       

  .)١٩١(انعدام الفرص واألمنآخرون بسبب ، يف حني فر هلالبلد أو داخخارج 

  األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية  - رابعاً  
مـن أجـل     بأن تعمل حكومة العراق مع اجملتمع الدويل         ١أوصت الورقة املشتركة      -٦١

  .)١٩٢( من ميثاق األمم املتحدة٧من تطبيق الفصل إخراج العراق 

  اء القدرات واملساعدة التقنيةبن  - خامساً 
  .ال ينطبق
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