األمــم املتحـدة

المجلس االقتصادي واالجتماعي

E/C.12/IRQ/CO/4
Distr.: General
27 October 2015
Arabic
Original: English

اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

المالحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الرابع

للعراق*

 -1نظ ـ اللجن ــمل املةنب ــمل ــتصادي اواتج ــتيةمل ااوقتفتةب ــمل االراتلب ــمل ل التا ة ـ ال ــدا ال ا ـ ـ
للة اي شأن تنفبذ الةهد الدايل اخلتص تصادي اواتجـتيةمل ااوقتفتةبـمل االراتلبـمل )E/C.12/IRQ/4
ل قلس ـ ـ ــتبهت  62ا 63انظ ـ ـ ـ ـ  E/C.12/2015/SR.62ا )63املةا ـ ـ ــديت ة ـ ـ ــدم  29ا 30أةل ـ ـ ــد
سبتفرب  ،2015ااةتفد ل قلستهت  78املةاـدية ل  9تشـ ة األا أتتـد  2015املالحظـت
اخلتتمبمل التتلبمل.

ألف -مقدمة
 -2ت حــا اللجنــمل ــتلتا ة الــدا ال ا ـ الــذ ادمــل الةـ اي ا تملةلدمــت الت فبلبــمل املادمــمل ل
ال ياي ةلى اتئفمل الاضتةت  )E/C.12/IRQ/Q/4/Add.1ا تل ياي الشفدةمل املادممل م الدلد.

باء -الجوانب اإليجابية
 -3ت حــا اللجن ــمل تجــدةا الدال ــمل الو ـ د ةل ــى الج ـ دق الدالب ــمل التتلبــمل صا ــدي ا نس ــتن أا
انضفتمهت إلبهت:
أ)

اتفتابمل حادي األشختص ذا ا ةتامل ،ل ةتم 2013؛

ب) اتفتاب ـ ــمل منتتض ـ ــمل التة ـ ــذةا ا ـ ـ ـ مـ ـ ـ
الالإنستنبمل أا املهبنمل ،ل متدز ةدلبل 2011؛
ج)
ندلفرب 2010؛

اوتفتابمل الدالبمل صفتةـمل يبـ األشـختص مـ اوءتفـتس الاسـ  ،ل تشـ ة الرـت

* اةتفدهتت اللجنمل ل يا هتت الستيسمل ااخلفس
)GE.15-18519 (A

181115

**1518519

ـ ـ ـ اب املةتمل ـ ــمل أا الةاد ـ ــمل الاتس ـ ــبمل أا

171115

 21أةلد سبتفرب  9 -تش ة األا أتتد .)2015

E/C.12/IRQ/CO/4

ي) الرباتدت ــدون اوءتبت ة ــتن وتفتاب ــمل حا ــدي الوف ــا املتةلا ــتن بب ـ ـ األ ف ــت ا ــتس
األ ف ـ ــت ااس ـ ــت ال األ ف ـ ــت ل املـ ـ ـداي ا تحب ـ ــمل ،ا تشـ ـ ـ اق األ ف ـ ــت ل الن اة ـ ــت املس ـ ــلحمل ،ل
ةتم .2008
-4

اتالحظ اللجنمل تادة اختتذ الدالمل الو د التدا التش ةةبمل االسبتستتبمل التتلبمل:
أ)

الاتندن ام  )2012 28املتةلا مب تلحمل اوجتت تلبش ؛

ب) الاتندن ام  )2011 8املتةلا تلةنف األس

ل إالبم ت يستتن؛

ج) الا ــتندن ا ــم  )2008 53املنش ــم للففد ــبمل الةلب ــت صا ــدي ا نس ــتن ل الةـ ـ اي،
االاتندن ام  )2010 4املنشم للهبئمل املستالمل صادي ا نستن ل إالبم ت يستتن؛
ي)

اخلومل ا منتئبمل الد نبمل )2017-2013؛

ه)

اسرتاتبجبمل تبس اصجد ةلى تةلبم قبد ل إالبم ت يستتن )2018-2013؛

ا)

اوسرتاتبجبمل الد نبمل حملد األمبمل ل الة اي )2015-2011؛

ز)

اسرتاتبجبمل اصد م الفا .)2014-2010

جيم -تعليقات تمهيدية
 -5تــد ق اللجنــمل متتمـتر اســتف ا النـ اا املســلل ل الدالــمل الوـ د ،و ســبفت ـ الاـدا املســلحمل
الة اابـمل اامفتةــمل ا تت بـمل الـ تسـف نفســهت الدالـمل ا ســالمبمل ل الةـ اي االشــتم ياةـ ) .اتســلم
اللجنــمل ــأن النـ اا املســلل حتــد يان ــم الدالــمل الوـ د جــد ة لةتلــمل ل أقـ اس مـ إالبفبهــت اأ ــت
ـ اــتي ة تبةــت لــذلا ةلــى ــفتن إةفــت اصاــدي املنجــدص ةلبهــت ل الةهــد إةفــتور تتمـتر ل تتمــا
أحنــتس إالبفهــت .امـ ذلــا تــذ ات اللجنــمل الدالــمل الوـ د ــأن الت امــت حاــدي ا نســتن ت تسـ ت ةـتر
مس ــتف ار اأن الدال ــمل الوـ ـ د تتحف ــا املس ــعالبمل ال ئبس ــبمل ةـ ـ دتة ــمل يبـ ـ األش ــختص املدق ــدية ل
إالبفبهت يان متبب ةلـى أ أسـتك تـتن .اجيـا ةلبهـت ،اباـت هلـذ ال تةـمل ،أن تسـةى اـد ا م ـتن
إىل الدلتس تلت امتهتت مبدقا الةهد ،تختتذ يب التدا املنسجفمل م الاتندن الدايل.
 -6اتــذت اللجنــمل ــأن مالحظتهتــت اخلتتمبــمل الســت امل ــد ل ةــتم  .1997اإذ ــبع ةلف ـتر
تختــتذ تــدا تش ـ ةةبمل اسبتســتتبمل أرتنــتس الفــرتة املشــفدلمل ـذا التا ة ـ  ،له ـ تة ـ ب ة ـ أســفهت لــنا
املةلدمــت املتةلاــمل تنفبــذ مةظــم تلــا التــدا تنفبــذار لةــتور ا تلتاــدم احمل ـ ز االةابــت املتبابــمل لبفــت
ةتجــا ــذلا .تفــت ــبع ةلف ـتر ت حجــتسا اة ـ أة االالبلــمل املادمــمل ،ال ـ و ت و ـ إو لــرتة زمنبــمل
حم ــداية الف ــرتة  2010-2008إي ــتور) او تت ــبل إق ـ اس تاب ــبم ياب ــا ةف ــت اصا ــدي اواتج ــتيةمل
ااوقتفتةبمل االراتلبمل ل الدالمل الو د.
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دال -دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
تطبيق العهد على الصعيد المحلي
 -7ةس ــتا اللجن ــمل الال ــا إزاس ة ــدم يمـ ـ اصا ــدي املنج ــدص ةلبه ــت ل الةه ــد ي ـ ـتر ت ــتمالر ل
النظــتم الاــتند للدالــمل الوـ د ،اإزاس حمدايةــمل اصــتو الـ اةتَّـ هد لبهــت أح ــتم الةهــد ا أا با ـ
ل احملتتم احمللبمل.
 -8توصي اللجنة الدولة الطرر باتخراا التردابير الال مرة لردما أح را العهرد دمجراك مرامالك
ف رري نظامه ررا الق ررانوني المحل ررين وتوص رري أيار راك ب ررأن تر ر مي الدول ررة الط ررر ال رروعي بر ررالحقوق
االقتصررادية واالجتماعيررة والثقافيررة المنصرروف عليهررا فرري العهررد وبقابليررة اللجرروء لررى القارراء
علررى أ رراا ح ر الحقرروق ،خاصررة ف رري صررةو القارراو والمحرراميا ومررو ةي نةرراا الق ررانون
وغيرحم ما المرو ةيا العمرومييا وفري صرةو أصرحاق الحقروقن وتوجرة اللجنرة انتبرا الدولرة
الطر لى تعليقها العا رقم  )1998(9بشأن التطبيق المحلي للعهدن
ا تقالل السلطة القاائية
-9
مت مي

ةســتا اللجنــمل الالــا إزاس ةــدم اقــدي ــفتنت معسســبمل وســتاال الســلومل الاضــتئبمل ،اتــد
أن ةعرت سلبتر ل أياس يا تت ل فتن التفت حبادي ا نستن.

 -10تد ـ اللجن ــمل ــأن تتخ ــذ الدال ــمل الو ـ د ت ــدا لةتل ــمل لض ــفتن اق ــدي ــفتنت معسس ــبمل
وســتاال الســلومل الاضــتئبمل تةتبــت ذلــا اســبلمل صفتةــمل التفت ـ حباــدي ا نســتن ،مبــت لبهــت اصاــدي
اواتجتيةمل ااوقتفتةبمل االراتلبمل.
الةساد
 -11ــبع اللجنــمل ةلفـتر تلتــدا املختلفــمل املةتفــدة للحــد مـ الفســتي ،مبــت ل ذلــا اوسـرتاتبجبمل
الد نبــمل مل تلحــمل الفســتي  )2014-2010ااــتندن م تلحــمل الفســتي ،إ ــتلمل إىل إنشــتس منــمل حمت ــمل
الفس ــتي ل ة ــتم  .2008ب ــد أن اللجن ــمل تظ ــا الا ــمل إزاس تفشـ ـ الفس ــتي ل الدال ــمل الوـ ـ د ،األمـ ـ
الذ ةعرت سلبتر ةلى التفت جد ة لةلبمل تصادي املنجدص ةلبهت ل الةهد.
 -12توصرري اللجنررة بررأن تعررالا الدولررة الطررر  ،علررى رربية ا ولويررة ،ا ررباق ا ا ررية
للةسرراد وتنة ر جميررع السيا ررات والترردابير التش رريعية المتعلقررة بم افحررة الةسرراد تنةي ر اك فعرراالك
بغيررة (أ) محاربررة الةسرراد بصررورو فعالررة ووتررع حررد ل فررالت مررا العقرراق فرري قاررايا الةسرراد،
و(ق) ت ررمان تس رريير الشر ر ون العام ررة ،ف رري الق ررانون وف رري الممار ررة ،بطريق ررة ررةافةن وينبغ رري
للدول ررة الط ررر أيار راك أن ت ة ررة حماي ررة حق رروق اإلنس رران لم ررا يش ررارمون ف رري أنش ررطة محارب ررة
الةسرراد ،ال رريما الاررحايا ومطلقررو اإلن ر ار والشررهود ومحرراموحم ،وأن تاررما عررال الاررحايا
على النحو الواجب بحقهم في تبليغ السلطات المختصة بحاالت الةسادن
GE.15-18519
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المنا عات على ا راتي في قليم مرد تان
 -13ةســتا اللجنــمل الالــا إزاس اســتف ا الن اةــت ةلــى األ ا ـ ـ ا شــد ة اح دمــمل إالــبم
ت يسـتتن ،اإزاس انتـ اا أ ات تت ةــمل شـد ة ل حــتو ترـ ة أل ـ ات اوســترفت  .االلجنـمل منشـ لمل
أةض ـتر ألن الا ـ ا ا الاض ـتئبمل املتةلاــمل تةــتية تلــا األ ا ـ إىل ا شــد ة و تنفــذ جــد ة منهجبــمل
املتية .)1
 -14توصرري اللجنررة بررأن تتخر الدولررة الطررر ترردابير لتسرروية المنا عررات علررى ا راترري برريا
اآل ررورييا وح ومررة قلرريم مرد ررتان ،وأن تاررع حررداك النت رواة أراترري اآل ررورييا بصررورو غيررر
قانوني ررة دون تق ررديم تع رروي أو ر ر ا ب ررديةن مم ررا ت رردعو الدول ررة الط ررر ل ررى ت ررمان نة رراا
القر ررارات القا ررائية المتعلق ررة باع ررادو ا رات رري ل ررى اآل ررورييان وتوج ررة اللجن ررة انتب ررا الدول ررة
الطر لى تعليقها العا رقم  )1997(7بشأن حاالت اإلخالء القسرين
الحد ا قصى ما الموارد المتاحة
 -15ةســتا اللجنــمل الالــا إزاس ةــدم ختجــب مــت ة ف ـ م ـ امل ـدا ي لاوتةــت
تلةهد ،و سبفت اصفتةمل اوقتفتةبمل االجحمل االتةلبم املتية .))1 2

ئبســبمل مشــفدلمل

 -16توصر رري اللجنر ررة بر ررأن توير ررد الدولر ررة الطر ررر تر رردريجياك نةاقهر ررا الر ررو ني علر ررى الار ررمان
االجتمرراعي والصررحة والتعلرريم ،بغيررة عمررال الحقرروق االقتصررادية واالجتماعيررة والثقافيررة عمرراالك
تدريجياك وفقاك للمادو  )1(2ما العهدن وتوصري اللجنرة مر لأ برأن تتخر الدولرة الطرر تردابير
لاررمان عررد تسرربب ترردابير التقشررف الترري رربق دراجهررا فرري عررا  2015والمومررع اعتمادحررا
مسررتقبالك فرري حرمرران ا ف رراد والةاررات المحرومررة والمهمشررة مررا التمتررع بحقوقهررا االقتصررادية
واالجتماعيررة والثقافيررةن وفرري ح ر ا الصرردد ،تحيررة اللجنررة الدولررة الطررر لررى الر ررالة المتعلقررة
بت رردابير التقش ررف الت رري وجهه ررا رئ رريس اللجن ررة ف رري  16أيار/م ررايو  2012ل ررى جمي ررع ال رردول
ا را في العهدن
الم سة الو نية لحقوق اإلنسان
 -17ت حــا اللجنــمل تنشــتس املفد ــبمل الةلبــت املســتالمل صاــدي ا نســتن ل الة ـ اي مبدقــا الاــتندن
ا ــم  53الج ــتي ل ة ــتم  ،2008ل نه ــت الا ــمل ش ــأن أس ــبتب الت ــأء ل تةب ـ ئ ــب  ،احمداية ــمل
امل ـدا ي املتلبــمل املخججــمل للففد ــبمل ،اتــد مــت حتــد يان ا ــوالةهت دوةتهــت جــد ة تتملــمل ،ا ت ــمل
تلا امةتممل الش تاى املادممل م حتةت انتهتتت م ةدممل صادي ا نستن.
 -18توصرري اللجنررة بررأن تتخ ر الدولررة الطررر الترردابير الال مررة لاررمان امتثررال المةوتررية
العليرا المسرتقلة لحقروق اإلنسران فري العرراق امتثراالك تامراك للمبرادة المتعلقرة بمرمرو الم سررات
الو نيررة لتعويررو حقرروق اإلنسرران وحمايتهررا (مبررادة برراريس) ،ال رريما بتعيرريا رئرريس للمةوتررية
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دون مويد ما الترأخيرن وتوصري اللجنرة أياراك برأن تويرد الدولرة الطرر المروارد البشررية والماليرة
المخصصة للجنة بحيث يتسنى لها االتطالة بجميع مهامها بصورو فعالة ومستقلةن
عد التمييو
 -19بع اللجنمل ةلفتر أن يستد الدالـمل الوـ د حتظـ التفببـ ةلـى أسـ مةبنـمل ،ل نهـت تةـ ب
ة ـ الاه ــت إزاس التا ــت الدال ــمل الو ـ د إىل نظ ــتم ا ــتند ةا ــدم ةل ــى تش ـ ةةت ش ــتململ ت م ـ إىل من ـ
التفبب ـ ـ الا ـ ـتر للف ــتية  2م ـ ـ الةه ــد .االلجن ــمل الا ــمل ت ــذلا ألن املرلب ــت ااملرلب ـ ـ ام ياق ـ ـ املب ــا
امنسـ ـ ام ــتة اهلدة ــمل امنس ــتنبمل اح ــتمل ــفت امنسـ ـ ةتـ ـأرت ان ج ــفمل ءت ــمل تملفت س ــت
التفبب ةمل املتية .)2
 -20توصرري اللجنررة بررأن تنظررر الدولررة الطررر فرري اعتمرراد قررانون ررامة لمنررع التمييررو يمتثررة
تمام راك ح ررا المررادو  2مررا العهررد وال يقتصررر علررى التمييررو المبا ررر وحررد بررة يشررمة أيا راك
التمييررو غيررر المبا رررن وتوصرري اللجنررة أيا راك بررأن تتخ ر الدولررة الطررر جميررع الترردابير الال مررة
لار ررمان تمتر ررع المثلير ررات والمثلير رريا ومودوجر رري المير ررة الجنسر رري ومغر ررايري الهوير ررة الجنسر ررانية
وحر رراملي صر ررةات الجنسر رريا تمتع ر راك مر ررامالك بحقر رروقهم االقتصر ررادية واالجتماعير ررة والثقافير ررة دون
تمييررون وتوجررة اللجنررة انتبررا الدولررة الطررر لررى تعليقهررا العررا رقررم  )2009(20بشررأن عررد
التمييررو فرري الحقرروق االقتصررادية واالجتماعيررة والثقافيررة ،بمررا فرري الررأ مسررألة الميررة الجنسرري
والهوية الجنسانيةن
الالجاون والمشردون داخلياك
 -21تالحـظ اللجنـمل تاـدة أن الدالـمل الوـ د تستضـبف أترـ مـ  270 000وقـم املــتف
مدس ل إالبفهت .بد أ ت تةـ ب ةـ الاهـت إزاس ةـدم مالسمـمل ا ـت الاـتند صفتةـمل الالقئـ  ،اإزاس
الت ـ ــأء ل اةتف ـ ــتي مشـ ـ ـ اا ا ـ ــتندن الالقئـ ـ ـ امدة ـ ــد ااملفت س ـ ــت التفبب ة ـ ــمل املبلهـ ـ ـ ةنه ـ ــت صفتة ـ ــمل
الالقئ  ،و سبفت ل تو اصفتةمل اوقتفتةبمل االس االجحمل االتةلبم املتية .))2 2
 -22توص رري اللجن ررة الدول ررة الط ررر باالنا ررما ل ررى اتةاقي ررة ع ررا  1951الخاص ررة بوت ررع
الالجار رريا وبروتوموله ر ررا لع ر ررا  ،1967ممر ررا توص ر رريها باإل ر ر رراة فر رري اعتم ر رراد مش ر ررروة ق ر ررانون
الالجار رريا ،بغير ررة تر ررمان حصر ررول الالجار رريا وملتمسر رري اللجر رروء علر ررى حقر رروقهم فر رري الحماير ررة
االجتماعيررة والسر ا والصررحة والتعلرريم بصررر النظررر عررا جنسرريتهم وانتمررائهم اإلينرري وديررنهم
وم ان لجوئهمن
 -23ةســتا اللجنــمل الالــا إذ ــم اةتفــتي سبتســت ا ـ ام لــدةم املشـهية ياءلبـتر الــذة ةنــتت
ةــديتم  3.2مالة ـ شــخ ل الدالــمل الو ـ د ،و ة ـ ا ال ر ـ م ـ تــعوس األشــختص ةداقهــدن
ةاب ـ ــت ت ـ ــأياس ل اصج ـ ــد ةل ـ ــى ء ـ ــدمت السـ ـ ـ االج ـ ــحمل االتةل ـ ــبم ااخل ـ ــدمت اوقتفتةب ـ ــمل
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األستســبمل .االلجنــمل الاــمل تــذلا ألن امهــدي احملــداية ال امبــمل إىل تبس ـ ةــدية املش ـ ية ةــدي رة ةمنــمل
ا دةبمل إىل أمتت إاتمتهم األ لبمل مل تفض إىل نتتئ ذا أمهبمل املتية .))2 2
 -24توصر رري اللجنر ررة بر ررأن ت ثر ررف الدولر ررة الطر ررر جهودحر ررا الرامير ررة لر ررى تر ررمان الحقر رروق
بسررباة منهررا تنةي ر السيا ررات والب رراما القائمررة المتعلقررة
ا ا ررية للمشرررديا داخلي راك ،والررأ ا
بالتشر رريد تنةير ر اك فع رراالكن وينبغ رري له ررا أيار راك ت ررمان وص ررول اإلعان ررات الح ومي ررة ل ررى جمي ررع
المش رررديا والش ررروة ف رري بر رراما أخ ررر للمس رراعدو به ررد تحس رريا الوت ررع المت ررردي لهر ر الء
ا ررخافن وتنا ررد اللجن ررة الدول ررة الط ررر أيار راك تيس ررير الع ررودو اآلمن ررة للمش رررديا داخلير راك
و دمرراجهم المحلرري فرري المنررا ق الترري تحررحررا القرروات المسررلحة العراقيررة ،وتررمان حصررول
العائديا على الخدمات ا ا يةن
التمييو تد ا قليات اإلينية والدينية
 -25ةستا اللجنمل الالا إزاس مت ةل :
أ)

استف ا تة ت األالبت للتفبب ؛

ب) ظه ــد التف ـ ـ ي الو ــتئف ل الدال ــمل الو ـ ـ د من ــذ ة ــتم  ،2003مم ــت أيى إىل ت اة ــد
اوةتداسا ةلى األالبت  ،اإلال م ت يب تلا اوةتداسا م الةاتب ل حتو تر ة؛
ج) ةــدم س ـ الدالــمل الو ـ د اتندن ـتر لتنفبــذ املــتية  125م ـ الدســتد ةضــف اصاــدي
ا يا ة ــمل االسبتس ــبمل االراتلب ــمل االتةلبفب ــمل ملختل ــف امفتة ــت  ،االت ــأء ل اةتف ــتي مشـ ـ اا الا ــتندن
املتةلا حبفتةمل حادي األالبت الدةنبمل اا رتنبمل؛
ي) اةت ــداسا ياة ـ اامفتة ــت املس ــلحمل املنتس ــبمل إلبه ــت ةل ــى األالب ــت  ،او س ــبفت
ءو ا تية امفتةبمل الذ ةتة ت لل الب ةدةدن املتية .))2 2
 -26توصرري اللجنررة بررأن تتخ ر الدولررة الطررر جميررع الترردابير الال مررة لتشررجيع المصررالحة
الو نيررة برريا الطوائررف اإلينيررة والدينيررة علررى رربية ا ولويررةن وفرري ح ر ا الصرردد ،يتعرريا عليهررا
القيا بما يلي:
(أ)

اعتماد وتنةي تدابير تشريعية و يا اتية وتدابير توعية؛

(ق) ت ثير ررف جهودحر ررا الرامير ررة لر ررى منر ررع أعمر ررال التميير ررو تر ررد الطوائر ررف اإلينير ررة
الجبر للاحايا؛
والدينية؛ وتسليم الجناو لى العدالة ،وتوفير َ
(ج) اإل رراة فرري ررا قررانون تنةي ر المررادو  125مررا د ررتورحا واعتمرراد مشررروة
القانون المتعلق بحماية حقوق ا قليات الدينية واإلينية؛

6/14

GE.15-18519

E/C.12/IRQ/CO/4

(د) ت ثيف جهودحا الرامية لى حماية الطوائرف وا فرراد المعرتريا بصرةة خاصرة
العتررداءات داعررج والجماعررات المسررلحة المنتسرربة ليهررا ،والررأ بسرربة منهررا اتخرراا ترردابير
الجبر للاحايان
فعالة لتسليم الجناو لى العدالة وتوفير َ
المساواو بيا الرجال والنساء
 -27ةسـ ــتا اللجنـ ــمل الالـ ــا إزاس َّـ ــعس ات ـ ـ ة ا ـ ــالا الاـ ــتند املتةلـ ــا تملسـ ــتااة ـ ـ ال قـ ــت
االنســتس ،ااســتف ا األح ــتم ال ـ متبا ـ ةلــى أســتك امــن ل اــتندن امنســبمل ااــتندن الةاد ــت ل
الدالمل الو د ،ف أح تم اتندنبمل أء ى.
 -28توص رري اللجن ررة ب ررأن تح ررث الدول ررة الط ررر وتي رررو ص ررالحها الق ررانوني بغي ررة لغ رراء م ررة
ما تبقى في تشريعاتها ما أح ا تميّو على أ اا الجنسن

 -29اةســتا اللجنــمل الالــا إزاس حمدايةــمل متربــا النســتس ل الشــعان السبتســبمل امنت ــا َّــن الاـ ا
الةلبــت ،إىل قتنــا او فــتت الشــدةد ل نســبمل مشــتتته ل الاــدة الةتملــمل .االلجنــمل الاــمل أةض ـتر ألن
مشــتتمل النســتس ل اصبــتة السبتســبمل َّمهـدهية اــد أتــرب ت اةــد او تبــتو الـ تســتهدد السبتســبت
االجحفبت ااملهنبت م قتنا ياة اامفتةت املسلحمل املنتسبمل إلبهت املتية .)3

 -30تحرث اللجنرة الدولرة الطرر علرى اتخراا تردابير فعالرة لتعويرو يقافرة تردعم تمترع الرجرال
والنساء بالحقوق على قَ َد المساواون وفي ح ا الصدد ،توصي بأن تتخ الدولرة الطرر تردابير
صررنع
فعالررة لويررادو تمثيررة النسرراء فرري الش ر ون السيا ررية واإلدارو العامررة ،وم ر لأ فرري مناصررب ا
بسباة منها ا تخدا تدابير خاصة م قتة ،و يادو مشارمة النساء في القوو العاملةن
القرار العليا ،ا
الحق في العمة
 -31ةســتا اللجنــمل الالــا إزاس ت اةــد مة ـ هد البوتلــمل ،امتربــا ال امــت االة ـ ااب الســدي مترــبالر مف ـتر
ل ــفدد الة ــت ل ةـ ـ الةف ــا ،اتةـ ـيت املشـ ـ ية ياءلبـ ـتر لج ــةد ت ش ــدةدة ل اصج ــد ةل ــى
ةفا يائم .االلجنمل الامل أةضتر إزاس ةـدم تـدال إحجـتسا مجـنهفمل شـأن الةفتلـمل ،تشـفا األشـختص
ذا ا ةتامل املتية .)6
 -32توصرري اللجنررة بررأن ت ثررف الدولررة الطررر جهودحررا فرري رربية تنةير يا ررتها المتعلقررة
بالعمالررة تنةير اك فعليراك ،باتاحررة فرررف العمررة ،ال رريما مثررر ا فرراد والةاررات حرمانراك وتهميشراكن
ممررا تنا ررد الدولررة الطررر يررادو جهودحررا الراميررة لررى تررمان نةرراا نظررا الحص ر الخرراف
با ررخاف اوي اإلعاقررة فرري القطرراعيا العررا والخرراف نةرراااك فعلي راك ،وفق راك للقررانون رقررم 38
الص ررادر ف رري ع ررا 2013ن وعررالوو عل ررى ال ررأ ،تطل ررب اللجن ررة ل ررى الدول ررة الط ررر تا ررميا
تقريرحا الدوري المقبة حصاءات مصنَّةة بشأن مد انتشار البطالةن
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رو العمة العادلة والمالئمة
 -33تالحــظ اللجنــمل أن اصــد األيو ألقــد الةفــت ـ املــتت ة اــد َّل ـ لبجــا إىل 150 000
يةنت ة اا مـت ةةـتي  123ياو ار) ل ةـتم  ،2013ل نهـت تأسـف لةـدم اقـدي مةلدمـت ةفـت إذا
تــتن املبل ـ املةــد ةس ــفل تــدل مةبش ــمل وئاــمل للةف ــت اأس ـ تم ،او مةلدم ــت ة ـ أق ــد الةف ــت
املــتت ة  .االلجنــمل منش ـ لمل أةض ـتر إزاس اســتف ا األح ــتم الاتندنبــمل ال ـ تف ـ ت ةلــى احمل ــدم ةلــبهم ل
ق ائم مةبنمل أياس ةفا ةالاة ةلى ةاد ت السج املتية .)7
 -34توصري اللجنررة برأن ت ةررة الدولرة الطررر ربرر ا جررور تردريجياك بم ررر ت لةرة المعيشررة
بمررا يترريف ترروفير معيشررة الئقررة لجميررع العمررال وأ رررحمن وتوصرري اللجنررة أياراك بررأن تلغرري الدولررة
الطر أي ح م قانوني يةرض العمة الجبري في أي ياق مانن
الحقوق النقابية
 -35بع اللجنمل ةلفتر تملةلدمـت املادمـمل مـ الدلـد شـأن تضـف اـتندن الةفـا امدةـد متـدز
ةدلبــل  )2015أح تم ـتر تةــرتد ــتصادي النات بــمل .بــد أ ــت تظــا منش ـ لمل إزاس ةــدم ت ـدال مةلدمــت
ةف ــت إذا تتنـ ـ الاب ــدي املف ا ــمل س ــت اتر ةل ــى اصا ــدي النات ب ــمل ،و س ــبفت ل حتل ــمل ةف ــت شـ ـتت
النفع ،اد أل ب املتية .)8
 -36توصي اللجنة بأن تارما الدولرة الطرر تقريرحرا الردوري المقبرة معلومرات مةصرلة عرا
مد تمتع جميع العمال بالحقوق الواردو في المادو  8ما االتةاقيةن وتوصي اللجنرة أياراك برأن
تنظررر الدولررة الطررر فرري االناررما لررى اتةاقيررة منظمررة العمررة الدوليررة (رقررم  )78لعررا 1948
المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيمن
الحق في الامان االجتماعي
 -37تة ب اللجنمل ة أسفهت لةدم تاـد الدالـمل الوـ د مةلدمـت ةـ إةفـت اصـا ل الضـفتن
اوقتفـ ـ ــتة  .اتالحـ ـ ــظ الـ ـ ــا التـ ـ ــأء ل اةتفـ ـ ــتي مش ـ ـ ـ اا اـ ـ ــتندن مةتشـ ـ ــت الةفـ ـ ــت االضـ ـ ــفتن
اوقتف ــتة  ،إىل قتن ــا زة ــتية ة ــدي األلـ ـ اي املةتف ــدة ةل ــى إةتن ــت الض ــفتن اوقتف ــتة نتبج ــمل
للهجفـت ا تت بـمل ،اةــدم تفتةـمل مبــتل املةتشـت  .اتـ الاـمل تــذلا إزاس تفـتا سـ التاتةـد ـ
ال قت االنستس املتية .)9
تسرة الدولة الطرر عمليرة اعتمراد مشرروة قرانون معا رات العمرال
 -38توصي اللجنة بأن ّ
والاررمان االجتمرراعي ،ال ر ي ينبغرري أن ي ةررة للمسررتةيديا مررا عانررات الاررمان االجتمرراعي،
بم ررا فيه ررا المعا ررات ،و رررحم مس ررتو ك معيش رري الئ ررق ،ويق ررر ررا تقاع ررد موح رردو للنس رراء
والرجر ررالن وتشر ررجع اللجنر ررة الدولر ررة الطر ررر م ر ر لأ علر ررى النظر ررر فر رري ق ر ررار أرتر ررية للحماير ررة
االجتماعي ررة ت ررون الخط رروو ا ول ررى ص رروق ر رراء نظ ررا ررامة للا ررمان االجتم رراعي ،عمر رالك
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بتوص ررية منظم ررة العم ررة الدولي ررة رق ررم  )2012( 202بش ررأن أرت رريات الحماي ررة االجتماعي ررة
وببي رران اللجن ررة المتعل ررق بأرت رريات الحماي ررة االجتماعي ررة المعتم ررد ف رري  6آاار/م ررارا 2015
( ،)E/C.12/2015/1مما تشجعها على تاميا تقريرحا المقبة معلومات محدية به ا الشأنن
العنف الجنساني
 -39ةســتا اللجنــمل الالــا إزاس تفشـ الةنــف امنســت ل الدالــمل الوـ د .اإذ ــبع اللجنــمل ةلفـتر
دقدي اتندن شأن الةنف الةتئل  ،م ااتجت ةلى إالبم ت يستتن ،ا تملةلدمـت املادمـمل مـ الدلـد
شأن اقدي مالقم ل اسع الة اي اقند ل تدة تت منظفمل ح ةمل املـ أة ل الةـ اي ،ةسـتا تت الالـا ألن
املالقم اخلت مل ضحتةت الةنف تظا تتلبمل امناد مل املـدا ي ،األن النسـتس ـحتةت الةنـف و ةلـم
هل ل أحبتن تر ة قدار أمتت اقدي تذ املالقم او ت ق اسا الداقـا اتبتةهـت للد ـد إلبهـت.
االلجنــمل منش ـ لمل ت ــذلا إزاس اوحتف ــتع ل ا ــتندن الةاد ــت ــتص م الات ـ تةف ــتس امل تج ــا م ـ
الةاد ــمل ل حــت زااقــل تلضــحبمل ،إىل قتنــا أح ــتم أءـ ى جتبـ توببــا ةاد ــت ففــمل ل حــتو
أةفت الةنـف امل ت بـمل ل حـا نـت انسـتس ـدةدى الـذاي ةـ الشـ د الةـتئل  .اةـالاة ةلـى ذلـا،
ةستا اللجنمل الالا ألن النستس االفتبت احمل ا م أةد ياة ةتلا يةفتر البالر قـدار لةالقهـ
اتةتلبه  ،ااد ةتة للةنف الابل لدى إ الي س احه املتية .)10
 -40توصرري اللجنررة بررأن تويررد الدولررة الطررر جهودحررا الراميررة لررى م افحررة جميررع أعمررال
العنف وردعهان وفي ح ا الصدد ،توصي اللجنة الدولة الطر بما يلي:
(أ) التحقيق بةعالية وجدية في جميرع تلرأ ا فعرال ،وتسرليم الجنراو لرى العدالرة،
ومعاقبتهم في حال دانتهم ،وتوفير الجبر للاحايا؛
(ق) ي ررادو جهودح ررا الرامي ررة ل ررى ت رروفير خ رردمات ال رردعم والمس رراعدو ل ررى ت ررحايا
العنررف ،بسرربة منهررا نشرراء مالجررو مرروودو بمرروارد مالئمررة فرري جميررع منررا ق الدولررة الطررر ،
وتم رريا المجتمررع المرردني مررا المارري فرري ترروفير المالجررو وغيررر الررأ مررا الخرردمات اات
الصلة ،بما يشمة حمالت التوعية واإلعال ؛
(ج) اإل ر رراة ف رري اعتم رراد مش ررروة ق ررانون العن ررف الع ررائلي الخ رراف بو ررر العر رراق
وجنوبة ،وتنةي اال تراتيجية الو نية لمناحاة العنف تد المرأو تنةي اك فعاالك؛
(د) لغرراء أح ررا منهررا المررواد  128و 130و 131و 398و 409مررا قررانون
العقوبات ،لامان عد التسامف مطلقاك مع العنف الجنساني؛
(ه) مار رراعةة جهودحر ررا فر رري ر رربية حماير ررة جمير ررع ا ر ررخاف ،وبخاصر ررة النسر رراء
والبنات ،ما اعتداءات داعج والجماعات المسلحة المرتبطة بها؛
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(و) اتخرراا ترردابير محررددو لترروفير خرردمات الرردعم النةسرري وغيرحررا مررا خرردمات
الرردعم والتعررافي الال مررة للنسرراء والبنررات المحررررات مررا أيرردي داعررج وتررمان عررد تعرتررها
للمويد ما العنف القبلين
الممار ات الاارو :الوواج المب ر والم قت والقسري
 -41ةسـ ـ ــتا اللجنـ ـ ــمل الالـ ـ ــا إزاس ةـ ـ ــدية ال ـ ـ ـ ااج املب ـ ـ ـ ااملعا ـ ـ ـ االاس ـ ـ ـ
املتية .)10

ل الدالـ ـ ــمل الو ـ ـ ـ د

 -42تحر ررث اللجنر ررة الدولر ررة الطر ررر علر ررى اتخر رراا الخطر رروات الال مر ررة للتصر رردي لتصر رراعد
الممار ررات الاررارو بالبنررات والنسرراء ،بمررا فيهررا الرروواج المب ررر والم قررت والقسرررين وينبغرري
للدولررة الطررر اتخرراا ج رراءات مررا بينهررا تررمان التقيررد الصررار بررالح م القررانوني ال ر ي يقررر
را الثامنررة عشرررو حررداك أدنررى لسررا واج الجنسريا ،و قررار عقوبررة رادعررة عررا الرروواج القسررري،
وتنةي حمالت وا عة النطاق للتثقيف بشأن اآليار الاارو لتلأ الممار اتن
حماية ا ةال
 -43تة ـ ب اللجنــمل ة ـ الاهــت إزاس ا تفــتا ةــدي األ فــت الــذة لاــداا االــدةهم ،االــذة ةةــب
ال رـ ان مــنهم ل الشـدا ا حنــد  500 000فــا) أا ل مالقــم ح دمبــمل .تــذلا تة ـ ب اللجنــمل
ة ـ انش ـ تهلت إزاس ت اة ــد ةف ــا األ ف ــت ل الدال ــمل الو ـ د ،مب ــت ل ذل ــا الةف ــا ل ظ ـ اد ءو ـ ة،
اة ــدم لـ ـ ت ةاد ــت ةل ــى مـ ـ ةنته ــدن أح ــتم الا ــتندن املتةلا ــمل ةف ــا األ ف ــت  .اة ــالاة ةل ــى
ذلا ،ةسـتا اللجنـمل الالـا إزاس زةـتية اسـتخدام األ فـت ل النـ اا املسـلل ،و سـبفت مـ ابـا ياةـ
اامفتةــت املســلحمل املنتســبمل إلبه ــت ،ل ـ أةض ـتر م ـ ابــا امللبشــبت املدةدم ــمل م ـ الدالــمل ،انا ـ
الضفتنت ال د يان جتنبد األ فت املتية .)10
 -44توصرري اللجنررة بررأن تعتمررد الدولررة الطررر
عناية خاصة لما يلي:

يا ررة رراملة لحمايررة ا ةررال ،وبررأن تررولي

(أ) تعويررو البرنرراما المتعلررق بالرعايررة البديلررة لر ةررال المحررروميا مررا بياررة أ ررية،
بتر رروفير المر رروارد البش ر ررية والتقنير ررة والمالير ررة ال افير ررة لتيسر ررير تعر ررافيهم و عر ررادو دمر رراجهم فر رري
المجتمع؛
(ق) معالجررة وتررع عمررة ا ةررال بمويررد مررا الةعاليررة ،بسرربة منهررا يررادو تةترريج
رو العمة والقيرا  ،علرى ربية ا ولويرة ،بتحديرد فارات ا ةرال ا مثرر تعرتراك لال رتغالل
في العمة ومساعدو ح الةاات ،وتشديد العقوبات في حاالت ا تغالل ا ةال؛
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(ج) محاربر ررة ا ر ررباق ا ا ر ررية التر رري تةار رري لر ررى ير ررادو ر ررا ا ةر ررال فر رري
النواعر ررات المسر ررلحة ،واعتمر رراد تر ررمانات قانونير ررة وتر ررمانات أخر ررر لمنر ررع تجنير ررد ا ةر ررال
ومقاتاو جميع المتور يا في التجنيد وفي ا تخدا ا ةال في النواعات المسلحة؛
(د) الوفر رراء بالتواماتهر ررا بتووير ررد ا والد والبنر ررات المسر رررحيا بالمسر رراعدو المنا ر رربة
لتعافيهم البدني والنةسي و عادو دماجهم في المجتمعن
الةقر
 -45ةس ــتا اللجن ــمل الال ــا إزاس تفش ـ ـ الفا ـ ـ ل الدال ــمل الو ـ ـ د ،ات ــد ة ـ ـعرت ج ــد ة مف ــمل ل
األ فــت االنس ــتس ااألالبــت ااملش ـ ية ياءلب ـتر اس ـ تن املنــت ا ال ةفب ــمل .اتالحــظ اللجن ــمل ال ــا أن
النف ــد اواتج ــتي ل الف ــرتة م ــت ـ ة ــتم  2005ا 2012مل ة ـ ل ــل ت ـأرت م ـ ت ل اص ـ اد م ـ
الفا املتية .)11
 -46توصرري اللجنررة بررأن ت ثررف الدولررة الطررر جهودحررا فرري رربية الحررد مررا الةقررر ،بسرربة
منهررا اعتمرراد ا ررتراتيجية للحررد مررا الةقررر ت ررون قائمرةك علررى حقرروق اإلنسرران وتلبرري احتياجررات
ا فرراد والةاررات المحرومررة والمهمشررة ،وتخصرري مررا ي ةرري مررا ا مرروال لتنةير حان وفرري حر ا
الصدد ،تحيرة اللجنرة الدولرة الطرر لرى بيانهرا الصرادر فري عرا  2001بشرأن الةقرر والعهرد
الدولي الخاف بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ()E/C.12/2001/10ن
الحق في الس ا
 -47ةسـ ــتا اللجنـ ــمل الالـ ــا إزاس نا ـ ـ ملبـ ــدن احـ ــدة س ـ ـ نبمل ل الدالـ ــمل الو ـ ـ د ازةـ ــتية ةـ ــدي
املتش ـ ية ااملســتد نت ـ النظتمبــمل .االلجنــمل الاــمل أةض ـتر إزاس ظ ـ اد الس ـ املتدنبــمل ل شــختص
املش ـ ـ ية ياءلب ـ ـتر ،ال ــذة ةة ــب ال ر ـ ـ ان م ــنهم ل ت تبب ــت س ـ ـ نبمل متدنب ــمل إىل ح ــد ءو ـ ـ يان
الد د إىل ءدمت املبت االج د الجح اال ه تس االتخل م النفتةت املتية .)11
 -48تحررير اللجن ررة علمر راك بالمعلوم ررات المقدم ررة م ررا الوف ررد بش ررأن الت رردابير المتخر ر و لبنرراء
رث الدول ررة الط ررر عل ررى ت ثي ررف جهودح ررا ف رري حر ر ا الص ررددن
وح رردات ر ر نية جدي رردو ،وتح ر ّ
وتوص رري أيار راك ب ررأن تا ر ّرما الدول ررة الط ررر تقريرح ررا ال رردوري المقب ررة معلوم ررات ع ررا الت رردابير
المتخ ر و للتصرردي بمويررد مررا الةعاليررة لظرراحرو التشرررد وعمليررات خررالء المنررا ل برراإلمرا الترري
يتعرض لها ا خاف المقيمون فري مسرتو نات غيرر نظاميرةن وتوصري اللجنرة برأن تويرد الدولرة
الطررر جهودحررا فرري رربية تحسرريا رررو ر ا المشرررديا داخلي راك وت ةررة حصررولهم علررى
الخرردمات ا ا رريةن وعررالووك علررى الررأ ،توصرري بررأن ت ثررف الدولررة الطررر جهودحررا الراميررة
لى يجاد حلول نية ويلرة ا جرة للجماعرات المشرردو ،علرى النحرو المنصروف عليرة فري
ان واال تراتيجية الو نية لحلول المأو ويلة ا جةن
السيا ة الو نية ل
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الحق في الغ اء
 -49ةس ــتا اللجن ــمل الال ــا إزاس تفشـ ـ انة ــدام األمـ ـ ال ــذائ اس ــدس الت ذة ــمل ل الدال ــمل الوـ ـ د
املتية .)11
 -50توصرري اللجنررة الدولررة الطررر بت ثيررف جهودحررا ،بمررا فرري الررأ جهودحررا المب ولررة فرري
ار مشروة نظا التو يع العا  ،في بية عمال الحق فري الغر اء ل رة فررد ،ال ريما ا فرراد
المحروميا والمهمشيا والةاات المحرومة والمهمشةن
الميا والصر الصحي
 -51ةســتا اللجنــمل الالــا إزاس أزمــمل املبــت ل الدالــمل الو ـ د ،ات ـ أزمــمل ت ـعرت جــد ة مف ــمل ل
ظ ـ اد مةبشــمل ة ـ ب األت ـدا ل امنــدب ،الــذة ــدا ال ر ـ ان مــنهم مش ـ ية ياءلب ـتر ةــد لاــدان
مداش ــبهم .ات ـ ـ الا ــمل أةض ـ ـتر ألن ناـ ـ مب ــت الشـ ـ ب اامل ال ــا الج ــحبمل املأمدن ــمل أيى إىل زة ــتية ل
تفش أم ات مي الداتةمل منهت تت سهت اال دل ا املتية .)11
 -52توصي اللجنة بأن ت ثف الدولة الطرر جهودحرا ،بالتعراون مرع البلردان المجراورو ،فري
بية برا اتةاقات بشرأن ا رتخدا ا نهرار ا رتخداماك عرادالك ومنصرةاك داخرة قليمهران وتوصري
اللجنررة أيا راك بررأن تاررع الدولررة الطررر ا ررتراتيجيةك بشررأن التأحررب للجةررا ت ررون قائم رةك علررى
حقرروق اإلنسرران وتأخ ر بعرريا االعتبررار المبررادة التوجيهيررة للسيا ررات الو نيررة إلدارو الجةررا
التر رري اوتر ررعت فر رري عر ررا  ،2014وأن تتخ ر ر خطر رروات فعال ر رةك ،عر رردا تقر ررديم تعويار ررات لر ررى
الموارعيا ،ما أجة مساعدو الةاات ا مثر تأيراك بالجةرا ن وعرالوكو علرى الرأ توصري اللجنرة
بأن تتخ الدولة الطر تدابير وقائيرةك لم افحرة ووقرف تةشري اإل رهال وال روليرا ،بسربة منهرا
توفير التحصيا والمعلومات المتعلقة باجراءات الصر الصحي ا ا يةن
الحق في الصحة
 -53ــبع اللجنــمل ةلفــت تملةلدمــت املادمــمل مـ الدلــد امفتيتــت أن مب انبــمل الجــحمل اــد زةــد ل
ةتم  2014م  5ل املتئمل إىل  6ل املتئـمل مـ فـدا املب انبـمل الةتمـمل .بـد أن اللجنـمل الاـمل ألن تـذ
اوةتفـ ــتيا و ت ـ ـ ا يان املولـ ــدب .االلجنـ ــمل منش ـ ـ لمل أةض ـ ـتر إزاس حمدايةـ ــمل الد ـ ــد إىل اخلـ ــدمت
الج ــحبمل األستس ــبمل ،و س ــبفت ل املن ــت ا ال ـ تستض ــبف أة ــدايارتب ـ رة م ـ املش ـ ية ياءلب ـتر ،اإزاس
ناـ ـ امل ال ــا الج ــحبمل ااأل ب ــتس ا ـ ـ تم مـ ـ أ ــحتب امله ــت ا الة ــتمل ل او ــتا الج ــحمل ،إىل
قتنا نا األياةمل االلدازم الوببمل املتية .)12
 -54توص رري اللجن ررة ب ررأن تتخر ر الدول ررة الط ررر خط رروات ف رري رربية ي ررادو ميواني ررة الص ررحة
تدريجياكن مما توصي بأن تعطي الدولرة الطرر ا ولويرة للتردخالت الهادفرة لرى عرادو خردمات
الطرروارة وخرردمات الصررحة ا وليررة والثانويررة ا ا ررية ،بمررا فرري الررأ داخررة المنررا ق المحررررو
حررديثاك ،وأن ت ةررة ترروافر خرردمات اإلغايررة فرري حرراالت الطرروارة للةاررات المتررأيرون وفرري ح ر ا
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الصرردد ،توجررة اللجنررة انتبررا الدولررة الطررر لررى التعليررق العررا رقررم  )2000(14بشررأن الحررق
في التمترع برأعلى مسرتو مرا الصرحة يم را بلوغرةن مر لأ توصري اللجنرة برأن تواصرة الدولرة
الطر التماا التعاون التقني ،وبخاصة مع منظمة الصحة العالميةن
الحق في التعليم
 -55ةســتا اللجنــمل الالــا إزاس ا فــتت مةــدو التســجبا ااصضــد املد س ـ ازةــتية مةــدو
التس ـ ـ ب املد س ـ ـ ااألمبـ ــمل ،ءت ـ ـملر ل ـ ــفدد البنـ ــت  .ات ـ ـ منش ـ ـ لمل أةض ـ ـتر إزاس حمدايةـ ــمل ت ـ ـدال
املــدا ك ات ـ اي الظ ـ اد املتيةــمل لل ر ـ منهــت االتات تــت إىل امل الــا األستســبمل .االلجنــمل منش ـ لمل أةض ـتر
ألن األ ف ــت ذا ا ةتا ــمل ااأل ف ــت املشـ ـ ية ياءلبـ ـتر ةداقه ــدن ةاب ــت ءت ــمل ل الد ــد إىل
التةلبم املتيتتن  13ا.)14
 -56توص رري اللجن ررة ب ررأن تنةر ر الدول ررة الط ررر بص ررورو فعال ررة اال ررتراتيجية الو ني ررة للتربي ررة
والتعلرريم العررالي فرري العرراق للةترررو 2020-2011ن وتوصرري أياراك بررأن تتخر الدولررة الطررر
جميرع الترردابير الال مرة إلعررادو دمراج ا ةررال المتررأيريا برالنواة المسررلف فري النظررا التعليمرري،
بسرربة منهررا برراما التعلرريم غيررر النظاميررة وباعطرراء ا ولويررة لترررميم المبرراني والمرافررق المدر رريةن
وتوص رري اللجن ررة مر ر لأ ب ررأن تتخر ر الدول ررة الط ررر ت رردابير مح ررددوك لا ررمان وص ررول ا ة ررال
المشرديا داخلياك وا ةال اوي اإلعاقة لى التعليم على قد المساواو مع غيرحمن
التراث الثقافي
 -57تشــبد اللجنــمل تلدالــمل الوـ د ملــت اختذتــل مـ تــدا ل ســببا التجــد لتــدم مدااـ ال ـرتا
الرا ــتل ا ــا الاو ـ ـ األرت ة ــمل ذا األمهب ــمل الراتلب ــمل .ب ــد أ ــت تظ ــا الا ــمل ألن ياة ـ ـ اامفتة ــت
املسلحمل املنتسبمل إلبهت مت زال ت ت ا تلـا األةفـت ةلـى نوـتي ااسـ  .اةـالاةر ةلـى ذلـا ،تةـ ب
اللجن ــمل ةـ ـ انشـ ـ تهلت ألن ال ت ــا التةلبفب ــمل و تة ـ ـ تتبب ــمل اةتفـ ـ الة ااـ ـ الر ة ــمل ج ــد ة ش ــتململ
امتدازنمل املتية .)15
 -58توصي اللجنة بأن تعو الدولة الطر بقدر أمبر تدابيرحا في ح ا المجال ،بسربة منهرا
التعرراون التقنرري مررع منظمررة ا مررم المتحرردو للتربيررة والعلررم والثقافررة ومنظمررات أخررر والتمرراا
المساعدو الدولية منها ،بغية وقف تدمير ونهب المواقرع والقطرع ا يريرة اات ا حميرة الثقافيرة،
وأن تتخ خطوات في بية تسليم الجناو لى العدالةن مما تنا د اللجنة الدولة الطرر تنقريف
مناحجها التعليمية بحيث تع س يقافة جميع أقليات المجتمع العراقي وترايهان

حاء -توصيات أخر
 -59تشررجع اللجنررة الدولررة الطررر علررى النظررر فرري التصررديق علررى البروتومررول االختيرراري
الملحق بالعهد الدولي الخاف بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةن
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 -60وتوصرري اللجنررة ب ررأن تجمررع الدولررة الط ررر بيانررات ،وتشررجع جم ررع البيانررات ووت ررع
وا ررتخدا اإلحصرراءات المتعلقررة بم ررات حقرروق اإلنسرران ،بمررا فيهررا الحقرروق االقتصررادية
واالجتماعية والثقافيرةن وفري حر ا الصردد ،تحيرة اللجنرة الدولرة الطرر لرى اإل رار المةراحيمي
والمنهجرري لم ررات حقرروق اإلنسرران الر ي وتررعتة مةوتررية ا مررم المتحرردو السررامية لحقرروق
اإلنسان (انظر الوييقرة )HRI/MC/2008/3ن وتطلرب اللجنرة لرى الدولرة الطرر تارميا تقريرحرا
الدوري المقبة بيانات حصائية تبر المقارنة السنوية مرا حيرث التمترع ب رة حرق مرا الحقروق
المنص رروف عليه ررا ف رري العه ررد ،مص ررنّةة بحس ررب الس ررا والج ررنس واالنتم رراء اإلين رري والسر ر ا
الحاري/الريةي وخصائ أخر اات صلةن
 -61وتدعو اللجنة الدولة الطر لى مواصلة وتردعيم تعاونهرا مرع مةوترية ا مرم المتحردو
الس ررامية لحق رروق اإلنس رران ،والوم رراالت المتخصص ررة ،وبر رراما ا م ررم المتح رردو اات الص ررلة،
بشأن المسائة المتعلقة بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةن
 -62وتطلب اللجنرة لرى الدولرة الطرر نشرر حر المالحظرات الختاميرة علرى نطراق وا رع
وعلى جميع مسرتويات المجتمرع ،وال ريما بريا البرلمرانييا والمرو ةيا العمرومييا والسرلطات
القاائية ،و برال اللجنرة فري تقريرحرا الردوري المقبرة براإلجراءات المتخر و مرا أجرة تنةير حان
رجعها علررى ررا المنظمررات غيررر الح وميررة وأعارراء آخ رريا فرري المجتمررع المرردني
ممررا تشر ّ
في عملية التشاور على الصعيد الو ني قبة تقديم تقريرحا الدوري المقبةن
 -63وتطلررب اللجنررة لررى الدولررة الطررر أن تعررد تقريرحررا الرردوري الخررامس وفق راك للمبررادة
التوجيهية ل برال التري اعتمردتها اللجنرة فري عرا  )E/C.12/2008/2( 2008وتقدمرة فري موعرد
أقصا  31تشريا ا ول/أمتوبر  2020ن ممرا تردعوحا لرى تقرديم وييقتهرا ا ا رية المشرترمة
وفقا للمبادة التوجيهية المنسقة لتقرديم التقرارير بموجرب المعاحردات الدوليرة لحقروق اإلنسران
(انظر الوييقة  ،HRI/GEN/2/Rev.6الةصة ا ول)ن
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