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أوفا -مقدمة
 -١تقدم مجهورية العراق اىل جلنةة القضةا علة التميية العنصةر املةوررة وثيقةة تضةم تقاريرهةا
الدورية من (الثاين والعشرين اىل اخلامس والعشرين) وفقا للفقرة ( )١من املةادة ( )9مةن االتفاريةة
الدوليةةة للقضةةا علة مجية اشةةلا التميية العنصةةر الةةي أنضةةم اليهةةا العةراق يف ١9٧٠/١/١4
ورةةد رةةدم مجهوريةةة العةراق تقاريرهةةا (اخلةةامس عشةةر اىل ارةةاد والعشةرين) يف وثيقةةة وا ةةدة اىل
اللجنة ةةة وا ة ة منارشة ةةتها يف لس ة ةةتيها ( ٢٣٠٧و )٢٣٠8واعتمة ةةدح امل خلة ةةاح اخلتامي ة ةةة يف
لستها ( )٢٣١9املعقودة يف .٢٠١4/8/٢٧
 -٢دأب ة مجهوريةةة الع ةراق عل ة تقةةدم تقاريرهةةا التعاهديةةة يف ورتهةةا احملةةدد ،ومتابعةةة مةةا يصةةدر
من توصياح من اهليئاح التعاهدية ،وبعد الغةا واارة قةوق االنسةان ونقةف ملفهةا اىل واارة العةد ،
صدر االمةر الةواار ( )496/١/١/١١يف  ٢٠١6/6/١9بتشةليف جلنةة مرك يةة دائمةة برائسةة وايةر
العة ةةد  ،ومثل ة ة فيهة ةةا وااراح (العة ةةد  ،اخلار ية ةةة ،الداخلية ةةة ،الرتبية ةةة ،الصة ةةحة ،العمة ةةف والش ة ة ون
اال تماعيةةة) فضة عةةن نثلةةب مةةن ملتةةا رئةةيس الةةوارا واالمانةةة العامةةة ةلةةس الةةوارا ومستشةةارية
األمن الوطين ختتص أبعةداد التقةارير اخلاصةة اتفاريةاح قةوق االنسةان ،واعةد هةذا التقريةر مةن ر ةف
هةةذه اللجنةةة ،كمةةا سةةال املفوقةةية العليةةا رقةةوق االنسةةان يف عمليةةة اع ةداد هةةذا التقريةةر و ضةةر
نثليها يف اال تماعاح اخلاصة بعملية االعداد واط عهم عل كف مرا ف االعداد.
 -٣كما انتقف بعض أعضا جلنة اعداد التقرير اىل ارليم كوردسةتان  -العةراق ،ملةدة ةسةة ا م
ونخل ةةم الوف ةةد ع ةةدد م ةةن اللق ةةا اح م ة امل سس ةةاح املعني ةةة يوق ةةوا االتفاري ةةة يف االرل ةةيم ومنه ةةا اهليئ ةةة
املستقلة رقوق االنسان يف إرليم كوردستان وواارة العد يف إرليم كوردسةتان واةلةس االعلة للمةرأة
يف االرليم ودائرة الع راح اخلار ية يف رائسة وارا اإلرلةيم وواارة الداخليةة يف إرلةيم كوردسةتان ،كمةا
مت عقد لقا يف مقر اهليئة املستقلة رقوق االنسان م نثلي األرلياح يف واارة اوراف.

ألف -معلامات عامة
 -4ت لة مسةةا ة مجهوريةةة العةراق ةوا ( )4٣5٠5٢كيلةةو مةةرت مربعةةا ،وحتتةةف مورعةةا مركة
يف منطقةةة الش ةةرق األوس ة  ،حت ةةدها مةةن الش ةةرق اي ةران ،وم ةةن الشةةما تركي ةةا ،ومةةن الغ ةةرب س ةةور
واالردن ،ومةةن اجلنةةوب السةةعودية واللوية  ،وميتلةةا ال لةةد صةةحرا را لةةة تقة اىل الغةةرب مةةن ةةر
الفةراح ،وواد عريضةةا بةةب ةةر د لةةة والف ةراح ،و ةةاال يف لةةا شةةرق ال لةةد ،وان ةةر د لةةة
والفراح يص ان يف ش العرب ررب اخلليج العريب ،ويوفران مسا ة واسعة من االراقي اخلصة ة.
ان العراق مجهورية احتادية برملانية تتلون من ( )١8حمافخلة وعاصمتها بغداد.
 -5يقدر ان عدد سلان العراق يف سنة  ٢٠١4كان حنو ( )٣6مليون نسمة ،ويعد العراق
أ ةةد أكثةةر ال لةةدان مةةن يةةب عةةدد الش ة ان يف العةةام ،يةةب ان متوس ة العمةةر  ،٢٣.٣وأكثةةر
من  %6٠من السلان هم ارف من  ٢5سنة وتتساوى تقري ا نسةا االانث اىل الةذكور ،وخة
الفرتة املمتدة بب  ٢٠١5-٢٠١٠كان معةد منةو السةلان حنةو  ،% ٢.9ويف عةام  ٢٠١١رةدر
ان ثلثي السلان يعيشون يف مناطق ضرية ،والثلب االخر يعيشون يف مناطق ريفية ،ويقة ال لةد
يف م شر التنمية ال شرية املتوسطة.

2

GE.17-19472

CERD/C/IRQ/22-25

ابء -املؤشرات افةتصا ية الرئيسة (ابملليان ينار)
 -6إن ال ةةدخف الق ةةومي للعة ةراق ه ةةو ( )١5٠١٣4٢٢.٣ملي ةةون دين ةةار عرار ةةي س ةةنة ١998
ارتفة إىل ( )854٣١5٣8.8مليةةون دينةةار عرارةةي سةةنة  ٢٠٠6وارتفة إىل ()١٠٠٢٧١٠9٣.٣
ملي ة ة ةةون دين ة ة ةةار عرار ة ة ةةي س ة ة ةةنة  ٢٠٠٧وارتفة ة ة ة إىل ( )١4645٣468.5ملي ة ة ةةون دين ة ة ةةار عرار ة ة ةةي
س ة ةةنة  ٢٠١٠وارتفة ة ة اىل ( )١9٢٢٣٧٠٧٠.٣ملي ة ةةون دين ة ةةار عرار ة ةةي س ة ةةنة  ٢٠١١وارتفة ة ة اىل
( )٢٢٧٢٢١85١.٢مليةةون دينةةار عرارةةي سةةنة  ٢٠١٢وارتف ة اىل ( )٢4٣5١8658.5مليةةون
دينةةار عرارةةي سةةنة  ٢٠١٣وارتفة اىل ( )٢٣٢٠89.٣مليةةار دينةةار عرارةةي سةةنة  ،٢٠١4ورةةد بلة
معةةد النمةةو ( )%٢٣.6خ ة املةةدة  .٢٠٠٧-١998وان معةةد سةةعر صةةرف الةةدينار مقابةةف
الدوالر األمريلي (دوالر/دينار) .١٢٠٠

ديم -الدايانت والقاميات
 -٧االسة ة م دي ةةن الدول ةةة الرمس ةةي ،ويض ةةمن الدس ةةتور ارف ةةاا علة ة اهلوي ةةة االسة ة مية كم ةةا
ويض ةةمن كاف ةةة ارق ةةوق الديني ةةة جلمي ة ة االفة ةراد يف ري ةةة العقي ةةدة واملمارس ةةة الديني ةةة كاملس ةةيحيب
واالي يديب والصابئة املندائيب.

ال -املعلامات السياسية
 -8مجهورية العةراق دولةة احتاديةة وا ةدة مسةتقلة ذاح سةيادة كاملةة ،نخلةام ارلةم فيهةا مجهةور
نيايب (برملاين) دميقراطي ،وهو بلد متعدد القومياح واالد ن واملةذاها ،وهةو عضةو يف االمةم املتحةدة
وعضو م سس وفعا يف امعة الدو العربية ومنخلمة التعاون االس مي و ركة عدم االحنياا.
 -9اسس ة ة ة الدول ة ة ةةة العراري ة ة ةةة ع ة ة ةةام  ١9٢١كنخل ة ة ةةام ملل ة ة ةةي مث تغ ة ة ةةر اىل نخل ة ة ةةام مجه ة ة ةةور
يف  ١958/٧/١4ومنةةذ ذلةةا ارةةب ،كةةان ينخلةةر اىل الع ةراق ،وعل ة نطةةاق واس ة  ،ال لةةد االكثةةر
تطةةورا يف الشةةرق االوس ة  ،يةةب كةةان النةةا لتةةون اليةةا مةةن احنةةا املنطقةةة سةةعيا للحصةةو عل ة
اكث ةةر تعل ةةيم ةةامعي وافض ةةف رعاي ةةة ص ةةحية ،وك ةةان ترتي ةةا العة ةراق يف ذل ةةا الة ة من يف رم ةةة مجية ة
م شةراح الرفةةاه االنسةةاين ،يةةا يف ذلةةا معةةد وفيةةاح الرقة  ،معةةد االلتحةةاق املةةدار  ،معةةد
االسةةته ا الغةةذائي االسةةر  ،مسةةتو ح اال ةةور ومعةةدالح التشةةغيف ،كمةةا صةةنب ال نةةا الةةدو
العراق بلدا ذا دخف اعل من املتوس  ،بعد ذلا ارب كان العراق ال لد الشرق اوسةطي الو يةد
الةةذ م يتحسةةن مسةةتوى املعيشةةة فيةةا فقةةد رام ة سةةنواح مةةن القم ة وارةةروب وارصةةار وعةةدم
االستقرار بتدمر الرفاه اال تماعي وفرق معاانة عل الطيةب اال تمةاعي كلةا ،فلةان تصةنيب
الع ة ةراق آن ةةذاا ادر م ةةن افق ةةر ال ل ةةدان يف الع ةةام)  ...وش ةةهدح ارق ةةة م ةةا بع ةةد س ةةقو النخل ةةام
الةةديلتاتور يف ربي ة  ٢٠٠٣مجلةةة أ ةةداث دراماتيليةةة اثل ة يف تعيةةب السةةفر األمريلةةي بةةو
برمير يف  ١9أ ر  ٢٠٠٣إلدارة السلطة املدنية ل ئت ف والي كان أو سلطة نخلامية ورانونيةة
شلل إلدارة األمور يف ال د بعةد سةقو النخلةام ال ائةد ،واسةتندح يف لمهةا للعةراق اىل رةرار
جمل ة ة ةةس األم ة ة ةةن امل ة ة ةةررم  ١48٣الص ة ة ةةادر يف  ،٢٠٠٣وش ة ة ةةلل أو لوم ة ة ةةة انتقالي ة ة ةةة يف ٣٠
يران  ،٢٠٠4ورد تسةلم السةلطة والسةيادة وإدارة الدولةة يو ةا رةرار جملةس األمةن ١546
لسةةنة  ٢٠٠4كان ة مهمتهةةا الرئيسةةة تتعلةةق بتسةةير أمةةور ال ة د .وتشةةليف جملةةس وطةةين انتقةةا
يتألب من  ١٠٠شخصية بضمنهم أعضا جملس ارلم الذين م يتسلموا أية مناصا .وانتخةا
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أعضةةا اةلةةس م ة ار قةةم ( )١٠٠٠شخصةةية عراريةةة مةةن هتلةةب اال اهةةاح وامليةةو السياسةةية
والطوائب العرارية وكان صة ياح هةذا اةلةس ررابيةة وحمةدودة ،ويف  ٣٠كةانون الثةاين ٢٠٠5
أ ري انتخااح الختيار اجلمعية الوطنية الي تتألب مةن  ٢٧5عضةوا كانة مهمتهةا األساسةية
إع ة ة ةةداد دس ة ة ةةتور دائ ة ة ةةم لل ة ة ة د واإلع ة ة ةةداد ل نتخ ة ة ةةااح ال ملاني ة ة ةةة العام ة ة ةةة ال ة ة ةةي أ ري ة ة ة ال ق ة ة ةةا
يف  ٢٠٠5/١٢/١5ور ةةد ةةرى التص ةةوي عل ة ة الدس ةةتور ال ةةدائم لل ة ة د يف ،٢٠٠5/١٠/١5
والةةذ ترتةةا عليةةا مرا عةةة شةةاملة لل نيةةة التش ةريعية يةةا يةةت م م ة النخلةةام السياسةةي واالرتصةةاد
واال تماعي اجلديد وطرح ل ستفتا استنادا إىل رانون إدارة الدولةة للمر لةة االنتقاليةة ،وشةهدح
مجهورية العراق حتوال سياسيا ك را بعد ا يار النخلام الدكتاتور ال ائد وبدأ عهةد دميقراطةي ديةد
ودسةةتور ديةةد لل ة د ةةرى االسةةتفتا عليةةا ونشةةر يف ريةةدة الورةةائ العراريةةة العةةدد ()4٠١٢
يف  ٢٠٠5/١٢/٢8ويعةةد او وثيقةةة رانونيةةة تقرهةةا مجعيةةة أتسيسةةية منتخ ةةة واسةةتفتا وطةةين منةةذ
عام  ،١9٢4ورةد ةدد هةذا الدسةتور م مةظ النخلةام السياسةي واالرتصةاد واال تمةاعي للدولةة
العرارية اجلديدة وكان من أهم تلا امل ادئ األساسية املادة ( )١من الدستور الي نص عل أن
(مجهورية العراق دولة احتادية وا دة مستقلة ،ذاح سيادة كاملة ،نخلام ارلم فيها مجهور نيايب
(برملاين) دميقراطي ،وهذا الدستور قامن لو دة العراق).
 -١٠أ ري ة انتخةةااح عامةةة النتخةةاب جملةةس ن ةواب اسةةتنادا إىل الدسةةتور الةةدائم ليصةةار إىل
ت ةةو لومة ةةة دية ةةدة ع ة ة انتخة ةةااح دميقراطية ةةة وتش ةةليف لومة ةةة الو ة ةةدة الوطنية ةةة منتصة ةةب
عةةام  ،٢٠٠6وأ رية انتخةةااح جملةةس النةواب عةةام  ٢٠١٠ويف عةةام  ٢٠١٣ةةرح انتخةةااح
جمالس احملافخلاح وانتخااح إرليم كوردستان.
 -١١تفاصيف العملياح االنتخابية الي رح عام  ٢٠١٠انتخااح جملةس النةواب االحتةاد
وعام  ٢٠١٣انتخااح جمةالس احملافخلةاح وانتخةااح إرلةيم كوردسةتان وانتخةااح جملةس النةواب
االحتاد لعام  ٢٠١4كما هو مشار اليا يف اجلدو التا :
ال يان
نس ة املشاركب يف االنتخااح
عدد الناخ ب املسجلب
عدد الناخ ب املصوتب
عدد اللياانح السياسية املصادق عليها
عدد اللياانح السياسية املشاركة يف االنتخااح
عدد االئت فاح
عدد املرشحب
عدد الذكور املرشحب
عدد اإلانث املرشحب
عدد املقاعد
عدد املرار ب احملليب
عدد املرار ب الدوليب
4

انتخااح جملس النواب انتخ ةةااح جم ةةالس انتخ ة ة ة ةةااح إرل ة ة ة ةةيم انتخااح جملس النواب
احملافخلاح  ٢٠١٣كوردستان  ٢٠١٣االحتاد ٢٠١4
االحتاد ٢٠١٠
%45.١9
%6٢.٣9
١٣5٧١١9٢
١9.٢4٠.٠9٣
6١٣٢88١
١٢.٠٠٢.96٢
٢65
٣٠5
١٣9
86
5٠
١٢
8٠5٧
6٢٣4
5869
44٢8
٢١88
١8٠6
 ٣٢5مواع ة ة ة ة ة ة ةةة (44٧ )٣١٠
سةا احملافخلةةاح و()8
أرلياح و( )٧تعويضية
١٠٠١8٠
١١46١5
٣48
١44٧

%٧6.٢٢
٢666١45
١9٣9٢4٧
٣9
٣١
٢
١١٢9
٧6٣
٣66
١١١

%6٢
٢٠4٣٢499
١٢6١9599
٢٧٧
١٠٧
٣6
9٠٣٧
64٣4
٢6٠4
٣٢8

6٢١٠
٣94

١٧٠٧89
١٢٣٢
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 -١٢كمةةا ت ةةب اجلةةداو اتفاريةةاح األمةةم املتحةةدة الرئيسةية املعنيةةة وقةةوق اإلنسةةان ومعاهةةداح
وبروتوكوالح ذاح صلة وقوق االنسان واهم اتفارياح منخلمة العمةف الدوليةة الةي صةادق وانضةم
العراق اليها وكما م ب يف امللحق ررم (.)١
-١٣
ح

دو ميثف امل سساح املعنية وماية قوق اإلنسان وتع ي ها يف العراق
اجلهة

 ١املفوقية العليا رقوق االنسان
 ٢جملةةس القضةةا األعل ة والةةذ رةةام بتأسةةيس (حملمةةة رقةةوق اإلنسةةان ،وحملمةةة النشةةر واإلع ة م ،وإنشةةا حملمةةة األسةةرة،
واسةةتحداث أربة حمةةاكم هتصةةة العنةةب األسةةر  ،وحملمةةة املنااعةةاح الر قةةية ،واسةةتحداث شةةع ة يف رائسةةة االدعةةا العةةام
ترت برئيس االدعا العام وتتلق الشلاوى من املفوقية العليا رقوق اإلنسان)
 ٣اللجان املعنية وقوق اإلنسان يف جملس النواب ،ويف جمالس احملافخلاح.
 4األمانة العامة ةلس الوارا /دائرة ش ون املواطنب ،دائرة الب املرأة
 5م سساح العدالة االنتقالية (م سسة الشهدا  ،وم سسة السجنا السياسيب ،اهليئة الوطنية العليا للمسا لة والعدالة)
 6واارة شة ون الشةةهدا واملة نفلب ،اهليئةةة املسةةتقلة رقةةوق اإلنسةةان ،واةلةةس األعلة للمةرأة( ،واللجنةةة العليةةا مللافحةةة العنةةب
قد املرأة ومعهد للقضاة يف إرليم كوردستان)
 ٧هيئة اإلع م واالتصاالح
 8دوائر ومدير ح وارسام وشعا وجلان قوق اإلنسان يف م سساح الدولة
 9مديرية محاية األسرة يف واارة الداخلية
 ١٠هيئةةة رعايةةة الطفولةةة ،هيئةةة رعايةةة ذو اإلعارةةة واال تيا ةةاح اخلاصةةة ،هيئةةة ارمايةةة اال تماعيةةة يف واارة العمةةف والش ة ون
اال تماعية

هاء -التشريعات
 -١4صةةدرح عةةدة تش ةريعاح منةةذ عةةام  ٢٠١٠ولغايةةة عةةام  ٢٠١6متعلقةةة وقةةوق االنسةةان
اإلقةةافة اىل العديةةد مةةن القةوانب وكةةان مةةن الهةةا رةةانون ملافحةةة اال ةةار ال شةةر ورةةانون قةةوق
الص ةةحفيب ور ةةانون رعاي ةةة املع ةةورب وذو اال تيا ةةاح اخلاص ةةة ور ةةانون جمل ةةس القض ةةا االعلة ة
ورةةانون املنخلمةةاح غةةر ارلوميةةة ورةةانون حمةةو االميةةة ورةةانون منة إكةراه العرارةةي علة تغيةةر روميتةةا
اإلملان االط ا عل هذه التشريعاح يف امللحق ررم (.)٢

واو -درائم اعش يف العرا بعد 2014/6/9
 -١5تعرض العراق اىل هجمة عنيفة من ر ف عصةااح داعة االرهابيةة يف عةام  ٢٠١4ورةد
رامة عصةةااح داعة االرهابيةةة يجموعةةة واسةةعة مةةن االنتهاكةةاح ارتل تهةةا قةةد ابنةةا الشةةعا
العراري عموما وجمموعاح إثنية ودينية عديدة عل و ا اخلصوص.
يب رام هذه العصااح أبعما القتف والتعذيا واالختطاف واالغتصاب واالسةتع اد اجلنسةي
واإلرغام علة التحةو مةن ديةن إىل آخةر و نيةد األطفةا إن كةف هةذه التجةاوااح تررة اىل مسةتوى
انتهاكةةاح القةةانون الةةدو رقةةوق اإلنسةةان والقةةانون الةةدو اإلنسةةاين .وبعةةض هةةذه التجةةاوااح رةةد
تشلف رائم قد اإلنسانية ،ومارس هذه العصااح اال رامية انتهاكاح قةد اةموعةاح اإلثنيةة
األخرى ،يا يف ذلا جمموعاح املسيحيب والرتكمان والصابئة املندائيب واالي يديب ،ومنها:
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التهجر والن وح القسر ؛



استهداف األرلياح؛



تدمر الرتاث واملعام الدينية؛



التضييق عل ارر ح العامة؛



انتهاكاح للجوانا االرتصادية والصحية.

 -١6كمةةا مارسة عصةةااح داعة ومنةةذ دخوهلةةا مدينةةة املوصةةف وا ة ا مةةن حمافخلةةة صة ح
الدين مطل شةهر يةران  ٢٠١4ورةرى مةن حمافخلةة كركةوا ود ىل ابشة ةرائم القتةف والتعةذيا
منها رتف  45٠سجب يف سجن ادوش ،واعدام مئاح اجلنةود يف حمافخلةة نينةوى واعةدام ١٧٠٠
نةةد يف راع ةةدة س ة ايلر يف حمافخل ةةة ص ة ح الةةدين ،واع ةةدام  ١٧5طال ةةا م ةةن الق ةواح اجلوي ةةة
العرارية يف ا دى القواعد يف مدينة تلري والقا ثب ال عض منهم يف ر د لة اإلقةافة اىل
ابش ة اجل ةرائم قةةد أبنةةا األرليةةاح وخصوصةةا االي يةةدين واملسةةيحيب والش ة ا ،و ةرائم االسةةتع اد
اجلنسي ألالف النسا من االي يدين واألرلياح األخرى.

اثني ا -افدابة على التاصيات
 -١٧خلي امل خلاح اخلتامية للجنتلم املةوررة * الةي مت اخلةروا عةا عقةا منارشةة للتقريةر
اجل ةةام جلمهوري ةةة الع ةراق (اخل ةةامس عش ةةر اىل الوا ةةد والعش ةرين)  ** ...اهتم ةةام ك ةةر ويف ه ةةذا
االط ةةار ن ةةود بي ةةان ا فيم ةةا يتعل ةةق املواق ةةي الرئيس ةةية ال ةةي اورح رل ةةق جلن ةةتلم امل ةةوررة ورائم ةةة
التوصةياح الةي تفضةةلتم ئبةدائها لة دان وهنةا نةود اإلشةةارة اىل اعرتاقةنا علة ورود تسةمية (تنخلةةيم
الدولةةة اإلس ة مية) يف بعةةض توصةةياتلم ورةةد يلةةون مةةن املناسةةا اسةةتخدام ع ةةاراح تةةد عل ة
الط يعة اإلرهابية هلذه اجلماعة اال رامية (عصااح داع اإلرهابية).
 -١8فيما خيص الققر (/6أ) من املالحظات اخلتامية نا أن نبني للجنتكم املاةر افيت.
 -١9يف التاسة مةةن أيلةو  ٢٠١4صةةادق جملةةس النةواب العرارةةي علة ارلومةة املنتخ ةةة وفقةةا
ملةةا أفراتةةا انتخةةااح عةةام  ٢٠١4ورةةد قةةم هةةذه ارلومةةة  ٣٣وايةرا و رصة علة أن تلةةون
كف ملوانح اةتم العراري نثلة فيها فض " عن إقافة اثيف املرأة فيها ،كمةا إن جملةس النةواب
قةةمن توا ةةد األرليةةاح االثنيةةة والدينيةةة وفقةةا للحقةةوق االنتخابيةةة مةةن هةةة ووفقةةا لللةةوا اخلاصةةة
األرلياح من هة أخرى من خ :


نس ة اثيف األرلياح (املسيحية والرتكمانية واالي يدية والصابئة والش ا) يف
رانون االنتخااح؛



نس ة اثيف النسا ال تقف عن ( )٢5%يب قمن جملس النواب مسالة
فاعلة للمرأة كج من قورها السياسية وفقا للمادة (/49رابعا) من الدستور.

 -٢٠وبشةةان ارقةةوق السياسةةية لارليةةاح فقةةد اصةةدرح احمللمةةة االحتاديةةة ررارهةةا يف الةةدعوى
املررمة ب (/٧احتادية )٢٠١٠/بشان اثيف طائفة الصابئة وبقية األرلياح.
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 -٢١كمةةا اصةةدرح ررارهةةا يف الةةدعوى املررمةةة ب (/١١احتاديةةة )٢٠١٠/بشةةأن قةةوق الطائفةةة
االي يدية يف التمثيف وفق رانون االنتخااح ررم  ١6لسنة .٢٠٠5
 -٢٢وانعلةةس هةةذا التمثيةةف اخلةةاص األرليةةاح والنسةةا عل ة عةةددهم يف السةةلطة التنفيذيةةة ويف
املناصا القيادية يف الدولة عل مستوى الوارا ووك الوارا والدر اح اخلاصة واملدرا العامب.
 -٢٣وبش ةةأن تل ةةاف الف ةةرص ر ةةررح احمللم ةةة االحتادي ةةة يف ال ةةدعوى املررم ةةة /4٢احتادي ةةة٢٠١٢/
قمان التمثيف العاد وفق القانون ررم  5٣لسنة  ٢٠٠8للمرأة يف املفوقية العليا رقوق االنسان.
 -٢4فيما خيص الققر (/6ب) من املالحظات اخلتامية نا أن نبني للجنتكم املاةر اآليت.
 -٢5أص ةةدر جمل ةةس ال ةةوارا القة ةرار امل ةةررم ( )9٢لس ةةنة  ٢٠١4علة ة اعت ةةار م ةةا تعرقة ة ل ةةا
ملةةوانح الشةةعا العرارةةي مةةن االي يديةةة والرتكمانيةةة واملسةةيحية والشة ا وامللةةوانح األخةةرى علة
يد عصااح داع اإلرهابية رمية إادة مجاعية.
 -٢6رام ارلومة العرارية ارفاا عل رواتا املوظفب الناا ب من املناطق الي سةيطرح
عليهةةا عصةةااح داعة اإلرهابيةةة وذلةةا مةةن خة اصةةدار بطارةةاح ذكيةةة السةةت م رواتة هم مةةن
املناطق الي ن وا اليها.
 -٢٧استوع

م سساح الدولة يف الوس واجلنوب موظفي املناطق املغتص ة من إرهاب داع .

 -٢8ا تض ة ةةان أه ة ةةا ص ة ة ح الة ةةدين ونين ة ةةوى واالن ة ةةار (الس ة ةةنة ،واملس ة ةةيحيب ،واالي ي ة ةةديب،
والش ا ،والرتكمان) من ر ف أهةا بغةداد وحمافخلةاح اجلنةوب والفةراح األوسة وحمافخلةاح إرلةيم
كردستان العراق.
 -٢9رام ارلومة العرارية جبهود ك رة من ا ف فرض االمن وسيادة القانون علة األراقةي
العرارية من خ عملياح حترير املناطق الي سيطرح عليهةا عصةااح داعة اإلرهابيةة وارفةاا
عل ة ة س ة ة مة امل ة ةواطنب ومن ةةا عملي ةةاح حتري ةةر من ةةاطق يف حمافخل ةةة د ىل وصة ة ح ال ةةدين واالن ةةار
وعمليةةاح حتريةةر نينةةوى كمةةا ان ارلومةةة رامة بتةةوفر هيمةةاح للنةةاا ب مةةن هةةذه املنةةاطق وتةةوفر
مستل ماح ارياة الضرورية هلم دون ايي .
 -٣٠فيما خيص الققر (/6ت) من املالحظات اخلتامية نا أن نبني للجنتكم املاةر اآليت.
 -٣١أصدر رئةيس جملةس الةوارا القةرار ررةم ( )١لسةنة  ٢٠١6خبصةوص التعيينةاح واملتضةمن
أبن تة ةةتم التعيينة ةةاح قة ةةمن املعة ةةاير الة ةةي ة ةةددها الق ة ةرار ويف مقة ةةدمتها االع ة ة ن عة ةةن الة ةةدر اح
الوظيفية ،واا ة الفرصة للتقدم اللرتونيا.
 -٣٢وافةةق جملةةس الةةوارا يو ةةا رةراره ررةةم ( )٢٧8لسةةنة  ٢٠١6علة اسةةتيعاب ا تيا ةةاح
الةةوااراح واجلهةةاح غةةر املرت طةةة بةةواارة مةةن محلةةة الشةةهاداح العليةةا (املا سةةتر والةةدكتوراه) قةةمن
ركةةة امل ة ا فيهةةا .اعتمةةادا عل ة راعةةدة ال يةةاانح املتةةوفرة يف واارة العمةةف والش ة ون اال تماعيةةة،
وتشلف جلنة برائسة واير العمف والش ون اال تماعية لتنفيذ ذلا.
 -٣٣اطلق ة سياسةةة التش ةةغيف الوطنيةةة للسةةنواح ( )٢٠١4-٢٠١٠ال ةةي تس ةةع اىل حتقي ةةق
رؤيةةة ةتمة عرارةةي لديةةا رةةوى عاملةةة تقةةوم أبعمةةا منتجةةة رةةادرة علة توليةةد دخةةف الئةةق مةةن ا ةةف
حتسب نوعية ارياة وذلا من خ سوق عمةف فاعلةة ورةادرة علة موا هةة التحةد ح اجلديةدة
GE.17-19472
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وتعود الفائدة عل العما واصحاب العمف والتا عل جممةف االرتصةاد واةتمة و ةدف هةذه
السياسة اىل  -ختفيب معدالح ال طالة من خة منةو ارتصةاد خللةق فةرص عمةف ديةدة ومةن
خة منشةةسح مسةةتدامة ،االرتقةةا املعةةدالح االنتا يةةة لقةةوة العمةةف لتلةةون رةةادرة علة التنةةافس
والتلي ةةب مة ة متغة ةراح س ةةوق العم ةةف ،تط ةةوير االط ةةر امل سس ةةية والتشة ةريعية ي ةةا يض ةةمن ارق ةةوق
االساس ة ةةية يف العم ة ةةف وارماية ةةة اال تماعية ةةة ،تع ي ة ة ار ة ةوار اال تم ة ةةاعي ب ة ةةب نثل ة ةةي ارلوم ة ةةاح
واص ةةحاب العم ةةف والنق ةةااح العمالي ةةة ك ةةأداة ل ل ةةو االه ةةداف امل دو ةةة يف العم ةةف ال ئ ةةق والنم ةةو
االرتصةةاد  ،حتقيةةق ال ةرب املوقةةوعي بةةب اال ةةر واالنتا يةةة ورب ة ارةةد االدر لا ةةر بتلةةاليب
املعيشة ،حتقيق التواان االرليمي يف منو مستوى التشغيف.
ت ن اخلطة هدفا للنمو االرتصاد مقاسا بنمةو النةاتج احمللةي االمجةا ارقيقةي وال ةال ()9.٣8%
يف اية عام .٢٠١4
 -٣4تضةةمن الة انمج ارلةةومي للفةةرتة بةةب عةةامي  ٢٠١8-٢٠١4االص ة ح االدار واملةةا
للم سساح ارلومية.
اص ة ة ة ة ح النخل ة ة ةةام امل سس ة ة ةةا وحتس ة ة ةةب ادائ ة ة ةةا وت س ة ة ةةي ا ة ة ة ةرا اح العم ة ة ةةف.
(أ)
حتسب ادا امل سساح ويشمف ذلا:
''١

موا مة االطار القانوين والسياسي املنخلم للعمف امل سسا ؛

''٢

حتسةةب رةةدراح وكفةةا اح وااراح الدولةةة واعةةادة هيلليتهةةا لتملينهةةا مةةن ا ةةاا
مهامها وحتقيق اهدافها الشلف األمثف؛

''٣

حتسب وت سي ا را اح تقدم اخلدماح الي تقدمها م سساح الدولة؛

''4

تط يق اروكمة االللرتونية يف هتلب املستو ح اإلدارية؛

''5

العمف عل استلما ا اا مرك التمي امل سسي؛

''6

استلما العمف يف مشروا ال طارة الوطنية املو دة واصدار ال طارة الشخصية
للمواطنب؛

''٧

استلما ا را اح تسجيف املرك اح واصدار ا اااح ريادة املرك اح؛

(ب) تفعيةةف نخلةةام اخلدمةةة املدنيةةة .تطةةوير رةةدراح ك ةةار املس ة ولب التنفيةةذيب وخلةةق
مة ة ا عرار ةةي ميث ةةف الدميوغرافي ةةة العراري ةةة اعتم ةةاد اجل ةةدارة والق ةةدرة م ةةن خة ة بة ةرانمج االصة ة ح
االدار وتفعيف عمف جملس اخلدمة املدنية وتقدم مشروا رانون اخلدمة املدنية أبسرا ور .
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''١

تفعيف جملس اخلدمة املدنية؛

''٢

تقدم مشروا رانون اخلدمة املدنية أبسرا ور ؛

''٣

اسة ةةتلما ب ة ةرانمج االص ة ة ح االدار ووق ة ة معة ةةاير حمة ةةددة الختية ةةار املة ةةدرا
العامب واصحاب الدر اح اخلاصة؛
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''4

اعتمةةاد نخلةةام لل ةةار املةةوظفب التنفيةةذيب يف اخلدمةةة العامةةة لتطةةوير رةةدراح ك ةةار
املسة ة ولب التنفي ةةذيب وخل ةةق مة ة ا عرار ةةي ميث ةةف الدميوغرافي ةةة العراري ةةة اعتم ةةاد
اجلدارة والقدرة؛

''5

تشري رانون اهليئة العامة للتواان وفق املادة ( )١٠5من الدستور.

 -٣5اإلملان االط ا عل ال انمج ارلومي املرفق يف امللحق ررم (.)٣
 -٣6كما ان ارلومةة العراريةة رامة بسياسةاح عةدة يف جمةا العدالةة اال تماعيةة وملافحةة
التميية العنصةر يف م سسةةاح الدولةة سةوا يف التعيةةب او األدا الةوظيفي واسةتقطاب اللفةةا اح
واخلة اح العلميةةة واملهنيةةة كمةةا رامة هتلةةب الةةوااراح اإلعة ن عةةن الوظةةائب اعة ان رمسيةةا وفةةق
جلةةان مهنيةةة تعتمةةد اللفةةا ة واخلة ة يف التقةةدم ،كمةةا صةةدر رةةانون جملةةس اخلدمةةة العامةةة االحتةةاد
ررم ( )4لسنة ( )٢٠٠9الذ يو ا يتم تواية الوظةائب العامةة مةن خة هةذا اةلةس سةا
اللفا ة وعل أسا اخت اراح ةرى لطةالا التعيةب ،أمةا علة مسةتوى تةو املناصةا الرفيعةة يف
الدولةةة فقةةد عمةةدح ارلومةةة إىل سياسةةة وطنيةةة تقةةوم علة أشةراا مجية ملةةوانح اةتمة العرارةةي
يف قه ةةا يف ت ةةو املناص ةةا الرفيع ةةة يف الدول ةةة وف ةةق اخل ة ة وامل ة ه ح العلمي ةةة والفني ةةة ،وم تض ة
ارلومة العرارية يختلب م سسا ا يف براجمها أو نشاطا ا إ ةج أو سياسةة تقةوم علة التميية
عل أسا اللون أو اجلةنس أو العنصةر أو الةدين أو املةذها بةف عملة علة حماربةة هةذا التو ةا
استمرار ألنا ي د إىل شف ركة الدولة وم سسا ا.
 -٣٧االملان االط ا عل نسا القوى العاملة سا اجلنس وارالة العلمية والواارة كما
م ب يف امللحق ررم (.)4
 -٣8فيما خيص الققر (/6ث) من املالحظات اخلتامية نا أن نبني للجنتكم املاةر افيت.
 -٣9يتل ةةون النخل ةةام االحت ةةاد يف مجهوري ةةة الع ةراق م ةةن عاص ةةمة وار ةةاليم وحمافخل ةةاح ال مرك ي ةةة
واداراح حمليةةة ،وان لسةةلطاح االرةةاليم ارةةق يف نارسةةة السةةلطاح التش ةريعية والتنفيذيةةة والقضةةائية
وفقا إل لام الدستور ،استثنا ما ورد السلطاح ارصرية للسلطة االحتادية.
 -4٠اس ة ة ةةتنادا للم ة ة ةةادة ( )45م ة ة ةةن ر ة ة ةةانون احملافخل ة ة ةةاح غ ة ة ةةر املنتخلم ة ة ةةة يف ارل ة ة ةةيم رر ة ة ةةم ()٢١
لسة ةةنة  ٢٠٠8املعة ةةد القة ةةانون ررة ةةم  ١9لسة ةةنة  ٢٠١٣مت أتسة ةةيس هيئة ةةة تسة ةةم (اهليئة ةةة العلية ةةا
للتنسيق بةب احملافخلةاح) برائسةة رئةيس جملةس الةوارا وعضةوية وارا (ال لةد ح واالشةغا العامةة،
االعمةةار واالسةةلان ،العمةةف والش ة ون اال تماعيةةة ،الرتبيةةة ،الصةةحة ،التخطةةي  ،ال راعةةة ،املاليةةة،
الر قةةة والش ة اب) ووايةةر الدولةةة لش ة ون احملافخلةةاح واحملةةافخلب ورؤسةةا جمةةالس احملافخلةةاح ،تتةةوىل
نقف الدوائر الفرعية واال ه ة والوظائب واخلدماح واالختصاصاح الي اارسها الوااراح الثمانيةة
املةةذكورة م ة اعتمادا ةةا املخصصةةة هلةةا املواانةةة العامةةة واملةةوظفب والعةةاملب فيهةةا اىل احملافخلةةاح)،
يب مت نقف الص ياح من الوااراح االحتادية اىل كافة احملافخلاح يا فيها احملافخلاح الي اة
اسة ةةتعاد ا مة ةةن تنخلة ةةيم داع ة ة االرهة ةةايب مثة ةةف حمافخلة ةةاح االن ة ةةار وص ة ة ح الة ةةدين ،وسة ةةيتم نقة ةةف
الص ياح اىل حمافخلة نينوى ا حتريرها.
 -4١إن ط يعةةة الع رةةة بةةب ارلومةةة االحتاديةةة و لومةةة اإلرلةةيم أو احملافخلةةاح غةةر املنتخلمةةة
ئرلةةيم هةةي ة مةةن سةةيادة الدولةةة العراريةةة وان املنةةاطق املتنةةااا عليهةةا يةةتم تسةةويتها وفقةةا للدسةةتور
العراري ووفقا ملتطل اح بنا الدولة العرارية وط يعة الخلروف ارالية الي توا ا العراق.
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 -4٢اصدر جملس النواب ررار ررم ( )44لسنة  ٢٠١6اخلاص بتث ي

دود حمافخلة نينوى.

 -4٣تضةةمن الة انمج ارلةةومي للفةةرتة بةةب عةةامي  ٢٠١8-٢٠١4تنخلةةيم الع رةةاح االحتاديةةة
احمللية وذلا من خ :
تواي الص ياح ارلومية بب االرليم واحملافخلاح غر املنتخلمة ئرليم .تفعيف
(أ)
صة ة ياح احملافخل ةةاح اس ةةتنادا اىل م ةةا ةةا يف ر ةةانون احملافخل ةةاح غ ةةر املنتخلم ةةة ئرل ةةيم رر ةةم ٢١
لسنة  ٢٠٠8املعد م مرا عة االور املرتت ة عل مواد الدستور ذاح الصةلة بسةلطاح ارلومةة
االحتاديةةة و لومةةاح االرةةاليم واحملافخلةةاح غةةر املنتخلمةةة ئرلةةيم والعمةةف عل ة اصةةدار التش ةريعاح
ال امة لتط يق ا لام الدستور والعمف عل :
''١

حتديد الياح ديدة يف االدارة االمنية يف احملافخلاح يا ينسجم م الدستور؛

''٢

مةةنظ ارلومةةاح احملليةةة ص ة ية ادارة امل سسةةاح الرتبويةةة والصةةحية واخلدميةةة
وان يقتص ةةر دور ارلوم ةةة االحتادي ةةة علة ة االشة ةراف واملرار ةةة يو ةةا قة ةواب
عمف مرك ية للف رطاا؛

''٣

منظ ارلومة احمللية سلطة تطوير اال را اح االدارية سا ا تيا ا ا احمللية؛

''4

ارةرار م ةةدأ استشةةارة ارلومةةاح احملليةةة ر ةةف اخةةذ الق ةرار الةةي تتعلةةق يس ة ولياح
تلا ارلوماح؛

''5

مةةنظ ارلومةةاح احملليةةة صة ية توسةةي مصةةادر التمويةةف بغيةةة تقةةدم اخلةةدماح
للمةواطن وكةةذلا تع ية لةدور املةواطن مةةن خة صة ية فةةرض و ايةةة بعةةض
اال ور والرسوم لصاحل تلا ارلوماح؛

(ب) التخط ة ةةي لتف ة ةةويض الصة ة ة ياح .تق ة ةةوم ارلوم ة ةةة املرك ي ة ةةة الي ة ةةا بتخط ة ةةي
السياسةةة العامةةة للدولةةة وتنفيةةذ خط ة تةةوفر هتلةةب اخلةةدماح للم ةواطن وعل ة صةةعيد احملافخلةةاح
كافةةة وسةةتعمف ارلومةةة عل ة اعةةداد اس ةرتاتيجية شةةاملة التعةةاون م ة احملافخلةةاح واالرةةاليم لتنميةةة
القةةدراح االداريةةة عةةدف تةةو تلةةا احملافخلةةاح مسة وليا ا قةةمن الصة ياح املخولةةة هلةةا اقةةافة
اىل وق خط مفصةلة لتفةويض مهةام حمةددة إلدارة احملافخلةاح مثةا ذلةا (ال لةد ح واالشةغا
العامة ،ش لة ارماية اال تماعية ،ال طارة التموينية)؛
(ا) حتس ةةب التنس ةةيق ب ةةب ال ةةوااراح واحملافخل ةةاح وال ةةدوائر احمللي ةةة .توا ةةا ارلوم ةةة
التح ةةد ح املتمثل ةةة يف املش ةةاكف اخلاص ةةة التنس ةةيق ب ةةب ارلوم ةةة املرك ي ةةة واداراح ارلوم ةةاح يف
احملافخلةةاح واالرلةةيم ومةةن هةةة اخةةرى ةةا ان ال ت ة ثر .هةةذه التحةةد ح عل ة جةةم او ةةودة
اخلدمة املقدمة للمواطن وستتخذ ارلومة التدابر ال امة لتحسب التعاون والتنسيق اهليللي بةب
ارلومة الفدرالية وارلوماح احمللية من خ تفعيف دور اهليئة التنسيقية؛
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''١

اعادة النخلر أبسلوب وا را اح اويف احملافخلاح لتخصيصا ا املقررة يف املواانة العامة؛

''٢

اشراا احملافخلاح يف اعداد املوااانح العامة للدولة؛

''٣

فس ة ةةظ اة ة ةةا ام ة ةةام احملافخل ة ةةاح لتحقي ة ةةق مة ة ةوارد ذاتي ة ةةة لتوس ة ةةي ر ة ةةدرا ا يف ادارة
وتطوير احملافخلاح؛
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''4

تو احملافخلاح لتنفيذ املشاري غر االسرتاتيجية وعدم اسنادها للوااراح؛

''5

سحا الطعن بقانون احملافخلاح إلعادة النخلر يواد الطعن.

 -44وبشةأن خلةةر التغيةةر الةةدميوغرايف فقةةد اصةةدرح احمللمةةة االحتاديةةة العليةةا ررارهةةا يف الةةدعوى
املررم ة ة ةةة ب (/65احتادي ة ة ةةة )٢٠١٣/اذ بينة ة ة ة احمللم ة ة ةةة ان امل ة ة ةةادة (/٢٣ولث ة ة ةةا/ب) م ة ة ةةن دس ة ة ةةتور
عةةام  ٢٠٠5تةةنص علة (حيخلةةر التملةةا ألغةراض التغيةةر السةةلاين) وان ذلةةا يعةةين خلةةر ا الةةا
او الي ةةا يف ا ملة ةةان الع ة ةراق اذا كة ةةان هدفة ةةا او غايت ةةا التغية ةةر السة ةةلاين وخصوصة ةةياتا القومية ةةة
أو االثنية او الدينية او املذه ية وان ذلا ال ي ثر عل ارق يف التملا امللفو الدستور العراري.
 -45فيما خيص الققر (/6ج) من املالحظات اخلتامية نا أن نبني للجنتكم املاةر اآليت.
 -46ار ةةر جمل ةةس ال ةةوارا القة ةرار رر ةةم ( )9٢لس ةةنة  ،٢٠١4املتض ةةمن املوافق ةةة علة ة اعت ةةار م ةةا
تعرق ة لةةا ملةةوانح الشةةعا العرارةةي مةةن االي يديةةة والرتكمانيةةة واملسةةيحية والش ة ا وامللةةوانح
األخرى عل يد عصااح داع اإلرهابية رمية إادة مجاعية.
 -4٧بعد استلما التحقيقاح يف رضية ارتحام وتفجر كنيسة (سيدة النجاة) فقد مت إ الةة
مجي املتهمب اىل حملمة اجلنا ح ومت ارلم عليهم.
 -48اصدر جملةس النةواب القةرار ررةم ( )٢٧لسةنة  ٢٠١6الةذ طلةا فيةا ان يشةلف جملةس
ال ةةوارا وبش ةةلف عا ةةف جلن ةةة تت ةةوىل تقي ةةيم االق ة ةرار ال ةةي ارق ة ة األرواح واملمتلل ةةاح اخلاص ةةة
للمواطنب يف رضا طوا خورماتو حمافخلة ص ح الدين واراصلة نتيجة ارادثب األخرين بتاريخ
( ٢٠١5/١١/١٢و )٢٠١6/4/٢4وتق ةةدير التعويض ةةاح املطلوب ةةة ع ةةن تل ة ةا االق ة ةرار وحتدي ةةد
االسةةتحقاراح وطريقةةة توايعهةةا ،وان يةةوفر جملةةس الةةوارا االعتمةةاداح املاليةةة املطلوبةةة للتعويضةةاح
املش ةةار اليه ةةا يف أعة ة ه م ةةن هصص ةةاح الطة ةوارئ يف املواان ةةة املالي ةةة العام ةةة لس ةةنة  ،٢٠١6اعت ةةار
الضةةحا امل ةةدنيب الت ةواريخ أع ة ه ولةةا م ال ق ةةة م ةةن بع ةةد اال ةةداث األخ ةةرة يف رضةةا ط ةةوا
خورماتو شهدا يف ارقوق واالمتياااح).
 -49اصدر جملس النواب القرار ررم ( )4٣لسنة  ٢٠١6واملتضمن (اختاذ اإل را اح ال امةة
مةةن ر ةةف ارلومةةة لتحريةةر املختطفةةاح االي يةةد ح ،االيعةةاا ئعةةادة اعمةةار رضةةا سةةنجار واعةةادة
اخلدماح وال ىن التحتية للقضا  ،اعت ار قحا االعما اإلرهابية الي ارتل تها عصةااح داعة
اإلرهابيةةة وةةق أبنةةا رضةةا سةةنجار شةةهدا وهلةةم كافةةة ارقةةوق واالمتيةةاااح الةةي تتمت ة عةةا هةةذه
الشةةرحية ،وتشةةليف جلنةةة مةةن اجلهةةاح املختصةةة لغةةرض وةةب موقةةوا اإلادة اجلماعيةةة الةةي تعةةرض
هل ةةا االي ي ةةديون م ةةن ر ةةف عص ةةااح داعة ة اإلرهابي ةةة لغ ةةرض ع ةةرض ه ةةذه القض ةةية ل ةةدى حملم ةةة
اجلنا ح الدولية للتحقيق عا).
 -5٠صة ةةدر رة ةةانون م سسة ةةة الشة ةةهدا ررة ةةم ( )٢لسة ةةنة  ٢٠١6والة ةةذ ألغة ةةي يو ة ةةا رة ةةانون
ررم ( )٣لسنة .٢٠٠6
 -5١كما إن هاا القضا و ا حتسن أوقاا املناطق الي تسلنها مجاعةاح األرليةاح مةن
النا ية األمنية لخذ عل عاتقا استئناف أ ه تا القضائية يف تلا املنةاطق وامل اشةرة فةورا بعملهةا
وم ةةن ب ةةب ذل ةةا التحقيق ةةاح ال ةةي ريه ةةا بش ةةأن االعت ةةدا اح الس ةةابقة ال ةةي تعرقة ة اليه ةةا تل ةةا
اجلماعةةاح وتقةةدم اجلنةةاة إىل العدالةةة لينةةالوا ة ائهم العةةاد وارلةةم للمجةةين علةةيهم التعويضةةاح
املناس ة كلما كان لذلا مقتض .
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 -5٢ان القضةةا متةةاح للجمية وأ ه تةةا متحفة ة ل سةةتجابة الفوريةةة ملوا هةةة االعتةةدا اح الةةي
يوا ههةةا اةتمة بشةةلف عةةام ومةةن بينهةةا الةةي توا ههةةا اجلماعةةاح املنتميةةة إىل األرليةةاح االثنيةةة -
الدينية وأماكنهم املقدسة ومتا رهم ومحاية مصارهم وكلما دعة ارا ةة إىل ذلةا وعةدم الةب
اةرمب من اإلف ح ونيلهم العقاب املناسا.
 -5٣ال و ود راالح اإلف ح من العقاب يف العراق إذا تلامل اركان اجلرمية وفةق القةانون
العراري فض عن مراعاة ارلومة العرارية للقوانب الدولية اخلاصة وماية قوق االنسان.
 -54مت تش ةةديد ارماي ةةة ألبن ةةا املل ةةوانح العراري ةةة يف حمة ة ح س ةةلناهم م ةةن خة ة
الدور ح االلية والرا لة وتوا د القطعاح.

تلثي ةةب

 -55الرتكية ة علة ة تع ية ة ارماي ةةة لا ي ةةا الس ةةلنية بقطاع ةةاح اق ةةافية م ةةن القة ةواح االمني ةةة
املس ولة يف رواط العملياح.
 -56ت ة ة من مديري ةةة محاي ةةة املنش ة ةسح والشخص ةةياح يف بغ ةةداد وك ةةذلا م ةةدير ح الش ةةرطة يف
احملافخلةةاح ارمايةةة اللافيةةة للافةةة اللنةةائس ودور الع ةةادة لارليةةاح الدينيةةة واالثنيةةة األخةةرى وفةةق
خط ة امنيةةة معةةدة مس ة قا هلةةذا الغةةرض م ة تلثيةةب اإل ةرا اح األمنيةةة خ ة أ م أعيةةاد املةةي د
ورأ السةةنة املي ديةةة ملن ة اإلرهةةابيب واخلةةار ب عةةن القةةانون مةةن تنفيةةذ مةةأرعم يهامجةةة امل ةواطنب
وايقاا اخلسائر بينهم او التدخف يراسيم أتدية الشعائر الدينية اخلاصة عم.
 -5٧بلة جممةةوا اعةةداد األهةةداف احملميةةة التابعةةة لةةديوان الورةةب املسةةيحي والةةد انح األخةةرى
يف حمافخلةةة بغةةداد (اللةةرص والرصةةافة) ( )64هةةدفا حمميةةا ب ( )٣5١عنصةرا امنيةةا مةةن بيةةنهم ق ة ا
ومنتس ب ومفتشاح.
 -58تنخليم الندواح وامل اراح الي ترعاها ارلومة الي تشج اروار بب الطوائب والتعةاي
السلمي واملصارة الوطنية.
 -59فيما خيص الققر (/6ح) من املالحظات اخلتامية نا أن نبني للجنتكم املاةر اآليت.
 -6٠أشار الدستور العراري يف املادة الرابعة منا إىل عدة فقراح خبصوص اللغاح:
أوال -اللغة العربية واللردية لا اللغتان الرمسيتان للعراق ويضةمن ةق العةراريب بتعلةيم
أبن ة ةةائهم اللغ ة ةةة األم كالرتكماني ة ةةة والس ة ةةر نية واالرمني ة ةةة يف امل سس ة ةةاح التعليمي ة ةةة ارلومي ة ةةة وفق ة ةةا
للضواب الرتبوية أو أبية لغة أخرى يف امل سساح التعليمية اخلاصة؛
ونيا -حيدد نطاق املصطلظ لغة رمسية وكيفية تط يق أ لام هذه املادة بقانون يشمف:
(أ)

إصدار اجلريدة الرمسية اللغتب؛

(ب) الةةتللم واملخاط ةةة والتع ةةر يف اةةةاالح الرمسيةةة كمجلةةس النةواب وجملةةس الةةوارا
واحملاكم وامل اراح الرمسية أب من اللغتب؛
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(ا)

االعرتاف الووئق الرمسية واملراس ح اللغتب وإصدار الووئق الرمسية عما؛

(د)

فتظ مدار اللغتب وفقا للضواب الرتبوية؛

(ه)

اية جماالح أخرى حيتمها م دأ املساواة مثف األوراق النقدية و واااح السفر والطواب ؛
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ولثا -تستعمف امل سساح االحتادية وامل سساح الرمسية يف إرليم كردستان اللغتب؛
رابعا -اللغة الرتكمانية واللغة السر نية لغتان رمسيتان أخر ن يف الو داح اإلدارية الي
يشللون فيها كثافة سلانية؛
خامسا -للةةف إرلةةيم أو حمافخلةةة اختةةاذ أيةةة لغةةة حمليةةة أخةةرى لغةةة رمسيةةة إقةةافية إذا أرةةرح
غال ية سلا ا ذلا استفتا عام.
 -6١صةةدر رةةانون اللغةةاح الرمسيةةة ررةةم ( )٧لسةةنة  ٢٠١4الةةذ كةةر تنفيةةذ املةةادة الدسةةتورية
بقانون عاد .
 -6٢رام ة ارلومةةة العراريةةة ئعةةادة أتهيةةف دور الع ةةادة اخلاصةةة األرليةةاح الةةي تعرق ة اىل
ختريا من ر ف عصااح داع اإلرهابية.
 -6٣ارةةر جملةةس الةةوارا جبلسةةتا االعتياديةةة الث ثةةب املنعقةةدة يف  ٢٠١6/8/9اعت ةةار يةةوم ١8
اةةوا مةةن كةةف عةةام (يةةوم الةرتاث العرارةةي) واعت ةةار املةةدة مةةن  ٢٣اةةوا لغايةةة  ٢8اةةوا مةةن كةةف عةةام
(أس وا الرتاث العراري).
 -64ص ةةدر رة ةرار رر ةةم  ٢٧لس ةةنة  ٢٠١6اخل ةةاص بتع ةةويض االقة ةرار وحتدي ةةد االس ةةتحقاراح
وتقييم االقرار يف رضا طوا خورماتو.
 -65مت أتسيس صندوق اعادة اعمار املناطق املتضررة من العملياح االرهابية وفةق املةادة ٢8
مةن رةةانون املواانةةة االحتاديةةة لعةةام  ٢٠١5ونخلةةام ررةم  4لسةةنة  ٢٠١5وذلةةا ليلةةون هةةااا ينسةةق
بةةب املنخلمةةاح الدوليةةة والةةوااراح العراريةةة يف عمليةةاح اعةةادة االعمةةار الس ةريعة ،وتنفيةةذ عمليةةاح
اعادة االعمار املتوسطة وطويلة اال ةف يف املنةاطق الةي يةتم حتريرهةا مةن سةيطرة (عصةااح داعة
االرهابي ة ةةة) وب ة ةةدأ عمل ة ةةا بت ة ةةاريخ  ،٢٠١5/٢/١8وخصص ة ة ة ل ة ةةا ارلوم ة ةةة م ة ةةال م ة ةةن مواان ة ةةة
عام  ،٢٠١5وتتلون موارد الصندوق من املةنظ الةي تقةدمها الةدو الصةديقة والشةقيقة اإلقةافة
اىل مةةا ختصصةةا الدولةةة مةةن املواانةةة العامةةة ،وسةةيقوم الصةةندوق ئعةةادة اعمةةار املنةةاطق الةةي تضةةررح
بس ا االعما االرهابية يف عموم العراق بعد حتريرها) كما نص املادة ( )4١مةن رةانون املواانةة
العامةة االحتاديةة جلمهوريةة العةراق ررةم ( )44لعةام  ٢٠١٧علة (ي سةس صةندوق إلعةادة اعمةار
املناطق الي دمرهةا االرهةاب ويتمتة الشخصةية املعنويةة واالسةتق املةا واالدار وميةو مةن املةنظ
واملسةاعداح والقةروض الدوليةة ومةا خيصةص لةا قةمن املواانةة العامةة االحتاديةة ويةنخلم عملةا بنخلةام
يصدر عن جملس الوارا ).
 -66أرر جملس النواب القرار ررم ( )٣٣لسنة  ٢٠١6اخلاص بتشةليف جلنةة لوقة معاجلةاح
للمشاكف الي خلفها تنخليم داع اإلرهايب يف حمافخلة نينوى.
 -6٧مت إرةرار القةةانون ررةةم ( )6لسةةنة  ٢٠١4رةةانون اللغةةاح الرمسيةةة يف إرلةةيم كردسةةتان يةةب
ةةا يف نةةص املةةادة (( )٣تعةةد لغةةة امللةةوانح األخةةرى (الرتكمةةان والسةةر ن واالرمةةن) يف و ةةدا م
اإلدارية وعند ارا ة ،لغة رمسية يف كوردستان العراق اىل انا اللغة اللردية.
 -68كما ان العراق طرف يف االتفارياح التالية:
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اتفارية الرتاث العاملي الثقايف والط يعي ١9٧٢؛



اتفارية اليونسلو املتعلقة وخلر ومن استراد وتصدير ونقف املمتللاح الثقافية
بطرق غر مشروعة ١9٧٠؛



اتفارية املعهد الدو لتو يد القانون اخلاص ( )unidroitلعام  ١995واملتعلقة
املمتللاح الثقافية بطرق غر مشروعة؛



اتفارية اليونسلو يف شأن محاية الرتاث الثقايف غر املاد ٢٠٠6؛



اتفارية محاية املمتللاح الثقافية الغاررة يف املياه  -اريس ٢٠٠١؛



اتفارية رامسار للحفاا واالستخدام املستدام للمناطق الرط ة.

 -69كمةةا تضةةمن الة انمج ارلةةومي للفةةرتة بةةب عةةامي  ٢٠١8-٢٠١4محايةةة اإلرث الثقةةايف
ألطياف اةتم العراري وذلا من خة ارفةاا علة النسةيج الثقةايف للمجتمة العرارةي أبطيافةا
كافةةة والعمةةف عل ة نشةةر الثقافةةة العراريةةة م ةةن خ ة إعةةادة اعمةةار وأتهيةةف دور الع ةةادة واملراك ة
الثقافي ةةة والفني ةةة وا ي ةةا الص ةةناعاح الش ةةع ية ومنة ة ان ةةدورها واالهتم ةةام بش ةةرحية االدا واملثقف ةةب
والفنانب إقافة اىل النهوض بوار السيا ة الدينية واالورية.
''١

انشا ابنية وجممعاح ومنشسح سيا ية واورية؛

''٢

دعم ومحاية الصناعاح الشع ية؛

''٣



إ يا الصناعاح الشع ية ومن اندورها؛



محاية الصناعة ودعم االرتصاد؛

نشةةر الثقافةةة العراريةةة وتسةةويق النتةةاا الفلةةر داخةةف الع ةراق وخار ةةا ،واالهتمةةام
املراك الثقافية والرتفيهية مةن خة نشةر الثقافةة العراريةة وتسةويق النتةاا الفلةر
العراري واملط وعاح وتعريب القارئ وضارة العراق وثقافتا وفنونا الشع ية.

 -٧٠فيما خيص الققر ( )7من املالحظات اخلتامية نا أن نبني للجنتكم املاةر افيت.
 -٧١تلت م امل سساح واألفراد اإلدال ال ياانح املتعلقة أبوقاعهم للجهةاح الةي تتةوىل إدارة
التعداد السلاين واملسو اح اإل صائية.
 -٧٢يت ة ةةوىل اجله ة ةةاا املركة ة ة ل ص ة ةةا الت ة ةةاب ل ة ةةواارة التخط ة ةةي مجة ة ة وتص ة ةةنيب ال ي ة ةةاانح
الدميوغرافية واالرتصادية واال تماعية بصورة دورية.
 -٧٣وبس ا الخلروف االمنية الي ميةر عةا العةراق م يةتم ا ةرا تعةداد سةلاين يةب كةان اخةر
تعداد للسلان يف عام  ١99٧وسيتم ا را تعداد سلاين مستق .
 -٧4فيما خيص الققر ( )8من املالحظات اخلتامية نا أن نبني للجنتكم املاةر اآليت.
 -٧5ان االتفارية الي يعقدها العراق تصادق بقانون وفقةا لقةانون عقةد املعاهةداح ررةم ()٣5
لسنة  ٢٠١5وبذلا تص ظ ا من النخلام القانوين العراري وم ذلا ت خذ بنخلر االعت ار عنةد
اعداد التشريعاح ذاح الع رة.
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 -٧6مت تشةليف جلنةةة عليةةا برائسةةة االمانةةة العامةةة ةلةس الةةوارا ملوائمةةة التشةريعاح الوطنيةةة مة
االتفارياح الدولية.
 -٧٧ان الدسةتور لعةام  ٢٠٠5رةةد خة مةن حتديةةد مرت ةة االتفاريةاح الدوليةةة النسة ة للتشةري
الوطين من يب مسوها ،وسل عن حتديد الياح ادماا وموائمة ا لام االتفاريةاح الدوليةة يف
التشري الوطين ،ف تشر املواد (/6١رابعا) و(/8٠سادسا) من الدستور اىل كيفية نفةاذ املعاهةدة
وال طريقة تنفيذها يف القةانون العرارةي ،امةا مةن النا يةة العمليةة فةإن املعاهةداح الثنائيةة او متعةددة
االط ةراف الةةي ي مهةةا الع ةراق تةةدخف ي ة النفةةاذ يف القةةانون الةةدو بصةةدور رةةانون التصةةديق او
االنضمام بعد نشره اجلريدة الرمسية ،وهذا يعين ان النفاذ يف القانون العرارةي ال يةتم اال مةن اريةخ
النشةةر اسةةتنادا اىل اال لةةام اخلتاميةةة يف املعاهةةدة الةةي ت ةةب اريةةخ النفةةاذ يف القةةانون الةةدو بت ةةاد
املذكراح التصديق او االنضمام يف املعاهداح الثنائية واإليداا املعاهداح متعددة األطراف.
 -٧8فيما خيص الققر (/9أ) من املالحظات اخلتامية نا أن نبني للجنتكم املاةر اآليت.
 -٧9مت ررا ة مشروا رانون محاية التنوا ومن التميي يف ال ملان ررا ة أوىل بتاريخ ٢٠١6/١٠/6
و ا األس اب املو ة :ملةا كةان العةراق بلةدا متعةدد القوميةاح واالد ن واملةذاها والثقافةاح مةن
ا ة ةةف ارف ة ةةاا علة ة ة امل ة ةةوروث واالور وتع ية ة ة م ة ةةادئ املواطن ة ةةة املتس ة ةةاوية والتف ة ةةاهم والتماس ة ةةا
اال تماعي وبنا السلم األهلي اإلملان االط ا عل مشروا القانون امللحق ررم (.)5
 -8٠فيما خيص الققر (/9ب) من املالحظات اخلتامية نا أن نبني للجنتكم املاةر افيت.
 -8١حنيللم اىل الفقرة السابقة.
 -8٢فيما خيص الققر (/9ت) من املالحظات اخلتامية نا أن نبني للجنتكم املاةر افيت.
 -8٣صة ةةدر رة ةةانون ررة ةةم ( )٣٢لسة ةةنة  ٢٠١6وهة ةةو رة ةةانون خلة ةةر ة ة ب ال عة ةةب واللية ةةاانح
واأل ة ة اب واألنش ةةطة العنصة ةرية واإلرهابي ةةة والتلفري ةةة و ةةا يف األسة ة اب املو ةةة هل ةةذا الق ةةانون
(النخلةةام الةةدميقراطي يف الع ةراق يقةةوم عل ة أسةةا التعدديةةة السياسةةية واالنتقةةا السةةلمي للسةةلطة،
و يب ان الدستور رد اعتمد م ادئ العد واملساواة واررية وا رتام قوق االنسةان ،و يةب ان
الدسةةتور يقضةةي يف املةةادة ( )٧منةةا بو ةةوب تش ةري رةةانون حيخلةةر يو ةةا كةةف كيةةان او ةةج يت ةةىن
العنصرية او اإلرهاب او التلفر او التطهر الطائفي او حيةرض او ميهةد او ميجةد او يةروا او ية ر
لا وخاصة ال عب ورمواه وحت أ مسم كان وللي ال تعود الدكتاتورية مرة أخرى لذلا شةرا
هذا القانون) واإلملان االط ا عل القانون يف امللحق ررم (.)6
 -84ورد كفف القانون العراري عدم رمان أ شخص خاق الختصاصةا مةن قةا يف اريةاة
أو ارريةةة أو أمنةةا الشخصةةي ،بسة ا دينةةا أو معتقةةده أو تع ةةره عةةن دينةةا أو معتقةةده أو جماهرتةةا بةةا،
أو أن يتعةةرض للتعةةذيا أو االعتقةةا أو اال تجةةاا التعسةةفي أو حيةةرم مةةن قةةا يف العمةةف أو التعلةةيم
أو السلن ال ئق ،وأن يةتم تقةدم مجية مةرتلا االنتهاكةاح هلةذه ارقةوق إىل العدالةة ،إذ مةا نصة
املادة  ٣٧٢من رانون العقواح العراري ررم  ١١١لسنة  ١969وتعدي تا عل :
''١

يعارا ار س مده ال ت يد عن ث ثة سنواح وبغراما ال ت يد عن  ٣٠٠دينار:
(أ)
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فف او ا تمةاا

(ب)

من تعمد ا لتشوي عل إرامة طائفة دينيا او عل
ديين او تعمد من او تعطيف ارامة شي من ذلا؛

(ح)

مةةن خةةرب او اتلةةب او شةةوه او دنةةس بنةةا معةةد إلرامةةة شةةعائر طائفةةة
دينيا او رم ا او شي اخر لا رما دينيا.

علما ان مقدار الغراماح املقررة يو ا رانون العقواح العراري رد عةد يو ةا القةانون ررةم 6
لسنة .٢٠٠8
 -85فيما خيص الققر (/9ث) من املالحظات اخلتامية نا أن نبني للجنتكم املاةر اآليت.
 -86صةةدر رةةانون العمةةف ررةةم ( )٣٧لسةةنة  ،٢٠١5واعت ة انفةةذا بتةةاريخ  ٧ش ة ا ،٢٠١6
يب عرف القانون التميية امل اشةر وغةر امل اشةر يف ال نةود (خةامس وعشةرون وسةاد وعشةرون)
من املادة ( )١منةا يةب عةرف التميية امل اشةر (انةا أ تفريةق او اسةتع اد او تفضةيف يقةوم علة
أسا العرق او اللون او اجلنس او الدين او املذها او الةرأ او املعتقةد السياسةي او األصةف او
القوميةةة) كمةةا عةةرف التميية غةةر امل اشةةر انةةا (هةةو أ ايية اسةةتع اد او تفضةةيف يقةةوم علة أسةةا
اجلنسية او العمر او الوقة الصةحي او الوقة االرتصةاد او الوقة اال تمةاعي او االنتمةا او
النشا النقايب ويلون يف اثةره ابطةا او اقةعاف تط يةق تلةاف الفةرص او املسةاواة يف املعاملةة يف
االستخدام واملهنةة).كما رضة املةادة ( )٢منةا علة أتمةب العمةف ال ئةق للجمية مةن دون ايية
كمةا رضة املةادة ( )4منةةا علة (العمةف ةةق للةف مةواطن رةةادر عليةا وتعمةةف الدولةة علة تةةوفره
عل ة أسةةا تلةةاف الفةةرص دومنةةا أ نةةوا مةةن أن ةواا التميي ة ) كمةةا اشةةارح املةةادة ( )6رابعةةا اىل
القضا عل التميي يف االستخدام او املهنة ،ورد اشةارح املةادة (/8أوال) منةا اىل خطةر ةاوا او
هالفة م دأ تلاف الفرص واملساواة يف املعاملة وخاصة التميي بب العمةا سةوا اكةان ذلةا ايية ا
م اشرا ام غر م اشر يف كف ما يتعلق التةدريا املهةين او التشةغيف او بخلةروف العمةف او شةروطا،
كمةةا خلةةرح املةةادة ( )١٠منةةا التحةةرش اجلنسةةي يف االسةةتخدام واملهنةةة او أ سةةلوا اخةةر ية د
اىل انشةةا بيئةةة عمةةف ترهي يةةة او معاديةةة او مهينةةة ملةةن يو ةةا اليةةا هةةذا السةةلوا وكمةةا عرف ة هةةذه
امل ةةادة التح ةةرش اجلنس ةةي ونصة ة امل ةةادة (/١١وني ةةا) علة ة معار ةةة م ةةن خ ةةالب اال ل ةةام املتعلق ةةة
التميية ة والتح ةةرش اجلنس ةةي كم ةةا رضة ة امل ةةادة (/4٢أوال/ا) حي ةةق العام ةةف التمتة ة املس ةةاواة يف
الفرص واملعاملة يف التشغيف واالستخدام بعيدا عن أ شلف مةن اشةلا التميية  ،كمةا تضةمن
امل ةةادة (/48أوال/ه) بع ةةدم ا ةةا عق ةةد العم ةةف بسة ة ا التميية ة يف االس ةةتخدام واملهن ةةة سة ةوا ك ةةان
م اشرا ام غر م اشر.
 -8٧فيما خيص الققر (/9ج) من املالحظات اخلتامية نا أن نبني للجنتكم املاةر اآليت.
 -88نةةود اإلشةةارة اىل املةةادة (/٣٠اوال) مةةن دسةةتور مجهوريةةة العةراق لعةةام  ٢٠٠5والةةذ نةةص
عل ة ة (تلف ةةف الدول ةةة للف ةةرد واالس ةةرة وخباص ةةة الطف ةةف وامل ة ةرأة  -الض ةةمان اال تم ةةاعي والص ةةحي
واملقوماح األساسية للعي يف ياة كرمية ت من هلم الدخف املناسا والسلن امل ئم).
 -89تضةةمن ال ة انمج ارلةةومي للفةةرتة بةةب عةةامي  ٢٠١8-٢٠١4حتقيةةق قةةمان ا تمةةاعي
فاعف وكفو تسع ارلومة يف برانجمها اىل ا اا ما يلي:
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''١

ا ةةاا مش ةةروا ر ةةانون الض ةةمان اال تم ةةاعي لش ةةمو كاف ةةة الع ةةاملب يف القط ةةاا
اخل ةةاص وذو ار ةةرف وامله ةةن الض ةةمان اال تم ةةاعي ي ةةا حيق ةةق اس ةةتقرار س ةةوق
العمالة وحتديدا دريقا للعاطلب عن العمف وأتمب مستق ف العاملب كافة؛

''٢

تنفيةةذ سياسةةة التشةةغيف الوطنيةةة التنسةةيق مة املنخلمةةاح الدوليةةة لتخفةةيض نسة ة
العاطلب يف العراق؛

''٣

اسة ةةتلما انشة ةةا مراك ة ة لرعاية ةةة ذو اال تيا ة ةةاح اخلاص ة ةةة وحتسة ةةب ف ة ةةرص
تعليمهم وعملهم؛

''4

اس ة ةةتلما اع ة ةةداد سياس ة ةةة محاي ة ةةة الطف ة ةةف يف الع ة ة ةراق التنس ة ةةيق م ة ة ة منخلم ة ةةة
اليونيسيب رماية الطفف.

 -9٠صة ة ةةدر رة ة ةةانون ارماية ة ةةة اال تماعية ة ةةة ررة ة ةةم ( )١١لسة ة ةةنة  ٢٠١4واعت ة ة ة انفة ة ةةذا اعت ة ة ةةارا
مةةن  ،٢٠١4/٣/٢4يةةب تضةةمن املةةادة ( )١منةةا علة سةةر نا علة الفئةةاح التاليةةة مةةن االسةةر
واالفةراد نةن هةم دون خة الفقةةر مةن العةراريب ورعةا الةةدو األخةرى املقيمةب يف مجهوريةة العةراق
بصورة دائمة ومستمرة ورانونيةة ،كمةا رضة املةادة ( )6منةا للةف فةرد او اسةرة نةن هةم دون خة
الفقةةر ارةةق يف ارصةةو عل ة االعانةةة النقديةةة واخلةةدماح اال تماعيةةة ويةةتم حتديةةد املشةةمولب مةةن
خ ة االسةةتهداف الةةدميوغرايف اعتمةةاد بيةةاانح الفقةةر وال حةةب اال تمةةاعي سةةنو  ،كمةةا رض ة
املادة ( )٧منا عل منظ الفئاح املشمولة أب لاما م ل االعانة النقدية اذا م يلن هلا دخف فان
كان هلا دخف وب فتمنظ الفرق بب دخلها ومستوى الدخف الوارد يف اجلدو احملدد اذا توفرح
فيهةةا شةةرو االسةةتحقاق و سةةا اعةةداد االسةةرة ،كمةةا رضة املةةادة (/٢8ونيةةا) منةةا علة سةةر نا
عل املرأة العرارية املت و ة من ا نا وأوالدها ،وكذلا املرأة األ ن ية املت و ة من عراري وأوالدها
يف الة استقرارهم للعي يف العراق.
 -9١فيما خيص الققر (/9ح) من املالحظات اخلتامية نا أن نبني للجنتكم املاةر افيت.
 -9٢صدر رانون محاية قوق امللوانح يف ارليم كوردستان ررم  5لسنة .٢٠١5
 -9٣فيما خيص الققر ( )10من املالحظات اخلتامية نا أن نبني للجنتكم املاةر افيت.
 -94صدر رانون تشليف املفوقية العليا رقوق اإلنسان املةررم ( )5٣لسةنة  ٢٠٠8بوصةفها
م سسة وطنية مستقلة وميةنظ القةانون واليةة واسةعة للمفوقةية الةي مت التصةوي علة أعضةائها يف
ال ملان العراري ،ومن قمن أهدافها :التنسيق م اجلهاح ذاح الع رة يف إعةداد االسةرتاتيجياح
واليةةاح العمةةف املشةةرتكة وكةةذلا إعةةداد الدراسةةاح وال حةةوث وتقةةدم التوصةةياح وإبةةدا ال ةرأ يف
املسةةائف املتعلقةةة بتع ي ة قةةوق اإلنسةةان وتنميتهةةا ،وكةةذلا دراسةةة التش ةريعاح النافةةذة وتقييمهةةا
ومدى مطابقتها للدستور وتقدم توصيا ا ةلس النواب وتقةدم املقرت ةاح والتوصةياح النضةمام
الع ةراق إىل املعاهةةداح واالتفاريةةاح الدوليةةة ذاح الع رةةة وقةةوق اإلنسةةان والتعةةاون والتنسةةيق م ة
م سساح قوق اإلنسان الدولية املستقلة وغر ارلومية الشلف الذ حيقق أهداف املفوقةية
والعم ةةف علة ة نش ةةر ثقاف ةةة ق ةةوق اإلنس ةةان وتق ةةدم املقرت ةةاح ل ةةدعم الق ةةدراح يف جم ةةا ق ةةوق
اإلنسان وتقدم تقرير سنو إىل جملس النواب متضمنا تقييما عاما عن الةة قةوق اإلنسةان يف
الع ةراق ويتةةاح نشةةره يف وسةةائف اإلع ة م املختلفةةة إذ ةةدد القةةانون اع ة ه اهةةداف ووسةةائف عمةةف
املفوقية ب:
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تلقي الشةلاو مةن األفةراد واجلماعةاح ومنخلمةاح اةتمة املةدين عةن االنتهاكةاح
السابقة وال قة رقوق االنسان؛



القيام التحقيقاح األولية عن انتهاكاح قوق اإلنسان امل نية عل املعلوماح؛



التأكةد مةةن صةةحة الشةةلاو الةواردة إىل املفوقةةية وإ ةرا التحقيقةةاح األوليةةة إذا
ارتض األمر؛



حتريا الدعاو املتعلقة انتهاكةاح قةوق اإلنسةان وإ التهةا إىل االدعةا العةام
الختاذ اإل را اح القانونية وإشعار املفوقية النتائج؛



القيةةام بة راح للسةةجون ومراكة اإلصة ح اال تمةةاعي واملوارةةب ومجية األمةةاكن
األخ ةةرى دون ارا ةةة إىل إذن مس ة ق م ةةن اجله ةةاح امل ةةذكورة واللق ةةا احملل ةةومب
ةةاالح خ ةةرق ق ةةوق اإلنس ةةان وإبة ة اجله ةةاح املختص ةةة
واملور ةةوفب وتث ية ة
الختاذ اإل را اح القانونية املناس ة.

 -95بل ة مق ةةدار املواان ةةة املخصص ةةة هل ةةا لع ةةام  )٢٠( ٢٠١٣ملي ةةار دين ةةار عرار ةةي م ةةن املواان ةةة
االحتادي ة ة ةةة و( )٢9ملي ة ة ةةار دين ة ة ةةار عرار ة ة ةةي لع ة ة ةةام  ٢٠١4وخص ة ة ةةص هل ة ة ةةا ( )١١٠در ة ة ةةة وظيف ة ة ةةة
عام .٢٠١٢
 -96كمةةا رام ة ارلومةةة العراريةةة بةةدعم املفوقةةية يف عةةام  ٢٠١6وبعةةد الغةةا واارة قةةوق
االنسان بنقف ( )5٢5موظب م ختصيصا م املالية اىل املفوقية.
 -9٧كمةةا رام ة ارلومةةة العراريةةة بتةةوفر م ةةاين للمفوقةةية مواعةةة ( )٢يف العاصةةمة العراريةةة
و( )١4بناية يف اغلا حمافخلاح العراق عدا ارليم كردستان دعما لعمف املفوقية.
 -98صةةل املفوقةةية العليةةا رقةةوق االنسةةان علة عضةةوية مرارةةا يف جلنةةة التنسةةيق الدوليةةة
للم سساح الوطنية رقوق االنسان بتصنيب (ب) يف عام .٢٠١5
 -99فيما خيص الققر ( )11من املالحظات اخلتامية نا أن نبني للجنتكم املاةر افيت.
 -١٠٠أا ة ارلوم ةةة العراريةةة اي ةرا مجي ة الع ةراريب دون ايي ة يف الق ةواح املسةةلحة ور ةةوى
االم ةةن الة ةةداخلي و هة ةةاا املخة ةةابراح ال ةةوطين ،ويو ة ةةد الي ةةوم إع ةةداد مة ةةن أبن ةةا الد ن ةةة املسة ةةيحية
واالي يدية والصابئة املندائية يعينون يف مجي هذه اةاالح ،ورام ارلومةة العراريةة متمثلةة بةواارة
الداخليةةة بت ةةأمب دور الع ةةادة لارليةةاح ،ومت تلثيةةب ارراسةةاح بعةةد ادثةةة كنيسةةة سةةيدة النجةةاة
عام  ٢٠١١وقمن رواط شرطة محاية املنشسح والشخصياح.
 -١٠١ص ةدر رةةانون هيئةةة ارشةةد الشةةعا ررةةم  4٠لسةةنة  ٢٠١6يةةب يلةةون ارشةةد الشةةعا
تش ةةليف عس ةةلر مس ةةتقف و ة ة م ةةن القة ةواح املس ةةلحة العراري ةةة وية ةرت القائ ةةد الع ةةام للقة ةواح
املس ةةلحة وم ةةن تش ةةلي ح هيئ ةةة ارش ةةد الش ةةعا فص ةةائف م ةةن أبن ةةا األرلي ةةاح وم ةةنهم املس ةةيحيب
واالي يدين والش ا والصابئة.
 -١٠٢رض ة ة ال نة ةةد خامسة ةةا مة ةةن املة ةةادة  8مة ةةن رة ةةانون املواانة ةةة العامة ةةة االحتادية ةةة لعة ةةام ٢٠١٧
(ختص ةةص نسة ة ة م ةةن ختصيص ةةاح القة ةواح ال ي ةةة االحتادي ةةة للج ةةي العرار ةةي اىل رة ةواح ال يش ةةمركة
اعت ارها ا من املنخلومة االمنية العرارية).
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 -١٠٣كمةةا رض ة ال نةةد خامسةةا/د مةةن املةةادة ( )١١مةةن القةةانون املةةذكور (يلةةون التعيةةب عل ة
الدر اح الواردة يف اجلدو (ا) القوى العاملة واملخصصة لواارة الداخلية للمحافخلاح واملنةاطق
احمل ةةررة م ةةن االره ةةاب م ةةن ابن ةةا تل ةةا احملافخل ةةاح واملن ةةاطق ،ويس ةةمظ للمفص ةولب م ةةن امل سس ةةاح
االمنيةةة بسة ا عةةدم التحةةارهم اخلدمةةة ةرا ا ةةت تلةةا املنةةاطق التقةةدم اسةةوة ب ةةاري الةراغ ب
التقدم و سا الضواب ).
 -١٠4نص ة املةةادة  ١4مةةن الدسةةتور لعةةام ( ٢٠٠5العراريةةون متسةةاوون امةةام القةةانون) ،كمةةا
رضة املةةادة ( )١5منةةا علة (للةةف فةةرد ارةةق يف اريةةاة واالمةةن وارريةةة) ،واملةةادة ( )١6منةةا علة
(تل ةةاف الف ةةرص ةةق ملف ةةو جلمي ة ة الع ة ةراريب) ،وامل ةةادة (/9اوال) من ةةا عل ة ة (تتل ةةون الق ة ةواح
املسةةلحة العراريةةة واال ه ة ة االمنيةةة مةةن ملةةوانح الشةةعا العرارةةي يةةا يراع ة تواا ةةا وااثلهةةا دون
ايي او ارصا وختض لقيادة السلطة املدنية).
 -١٠5اإلملةةان االطة ا علة اعةةداد أبنةةا األرليةةاح يف واارة الداخليةةة وكمةةا م ةةب يف امللحةةق
ررم (.)٧
 -١٠6فيمااا خيااص الققاار ( )12ماان املالحظااات اخلتاميااة نااا أن نبااني للجنااتكم املاااةر
افيت :يف التاس ة مةةن أيلةةو  ٢٠١4صةةادق جملةةس الن ةواب العرارةةي عل ة ارلومةةة املنتخ ةةة وفقةةا
ملةةا أفراتةةا انتخةةااح عةةام  ٢٠١4ورةةد قةةم هةةذه ارلومةةة  ٣٣وايةرا و رصة علة أن تلةةون
كةةف ملةةوانح اةتم ة العرارةةي مو ةةودة فيهةةا كمةةا قةةمن ارلومةةة و ةةود مقاعةةد وااريةةة للنسةةا ،
كما إن جملس النةواب قةمن توا ةد األرليةاح االثنيةة والدينيةة وفقةا للحقةوق االنتخابيةة مةن هةة
ووفقا لللوا اخلاصة األرلياح من هة أخرى من خ :


اللوا اخلاصة األرلياح (املسيحية والرتكمانية واالي يدية والصابئة والش ا)؛



اللوا اخلاصة النسا ال تقف عن ( )%٢5يب قمن جملس النةواب مسةالة
فاعلة للمرأة كج من قورها السياسية.

وانعلس هةذه اللةوا اخلاصةة األرليةاح والنسةا يف السةلطة التنفيذيةة ويف املناصةا القياديةة يف
الدولة عل مستوى وك الوااراح والدر اح اخلاصة.
 -١٠٧فيما خيص الققر ( )13من املالحظات اخلتامية نا أن نبني للجنتكم املاةر افيت.
 -١٠8ريةةة الةةدين ملفولةةة للجمي ة وال يو ةةد نةةص يف رةةانون األ ةوا الشخصةةية ررةةم ()١88
لسنة  ١959يتعارض م هذا امل دأ استثنا مةا ةا املةادتب ( ١٧و )١8مةن القةانون املةذكور انفةا
يةةب نص ة املةةادة ( )١٧عل ة (يصةةظ للمسةةلم ان يت ة وا كتابيةةة ،وال يصةةظ اواا املسةةلمة مةةن غةةر
املسةةلم) امةةا املةةادة ( )١8فقةةد نص ة عل ة (اس ة م ا ةةد ال ة و ب ر ةةف االخةةر اب ة أل لةةام الش ةريعة
اإلس مية يف بقا ال و ية او التفريق بب ال و ب) وذلا ااشيا م ا لام الدين اإلس مي.
 -١٠9كم ةةا ان ر ةةانون األ ةوا الشخص ةةية قةةمن ري ةةة ال ةةدين وامل ةةذها جلمي ة اف ةراد اةتم ة
العراري ،وان الدستور اكد هذا امل دأ وان التشريعاح يقتضي ان ال تتعارض مة الدسةتور وتصةدر
وفقا أل لاما.
 -١١٠فيما خيص الققر ( )14من املالحظات اخلتامية نا أن نبني للجنتكم املاةر افيت.
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 -١١١كفةةف الدسةةتور العرارةةي يف املةةادة  ١4املسةةاواة بةةب مجي ة الع ةراريب يف ارقةةوق دون ايي ة
وقمن نارسة الشعائر الدينية للافة الطوائةب واالد ن وريةة امةة وفةرض علة الدولةة محايةة دور
الع ةةادة وارف ةةاا عليه ةةا اس ةةتنادا اىل امل ةةادة  4٣م ةةن الدس ةةتور ،كم ةةا م ي ةةرد ق ةةمن أ تش ةري م ةةن
تشريعاح الدولة املقرة وحت أ بند او مادة إشارة اىل و ود ايي عرري.
 -١١٢ص ةةدر الق ةةانون رر ةةم  ٢6لس ةةنة ( ٢٠١6ر ةةانون اهليئ ةةة العام ةةة لض ةةمان ق ةةوق األر ةةاليم
واحملافخل ةةاح غ ةةر املنتخلم ةةة يف إرل ةةيم) وان األسة ة اب املو ة ة ة ة ة ةةة هل ةةذا الق ةةانون ه ةةي لض ةةمان ق ةةوق
االرالية ة ة ة ة ة ةةم واحملافخل ة ةةاح غ ة ةةر املنتخلم ة ةةة يف ارل ة ةةيم يف املش ة ةةاركة العادل ة ةةة يف ادارة م سس ة ةةاح الدول ة ةةة
االحتادي ةةة املختلف ةةة وال عث ةةاح وال م ةةاالح الدراس ةةية واملة ة اراح االرليمي ةةة والدولي ةةة ي ةةا ينس ةةجم مة ة
م ةةادئ الع ة ة ة ة ةةدالة واملسةةاواة ،وبغيةةة أتسةةيس هيئة ةةة عامةةة تتةةوىل رسةةم السياسةةاح والتنسةةيق لتحقيةةق
ه ة ةةذا الغرض وفقس للمادة ( )١٠5من الدستور ،وتنص املادة ( )4من القانون أع ه عل :
 -١١٣تتوىل اهليئة املهام ا تي ة ةةة:
أوال-

وق اخلطة والة امج لضةمان مشةاركة ابنةا االرةاليم واحملافخلةاح غةر املنتخلمةة
يف ارل ةةيم يف ادارة م سس ةةاح الدول ةةة ي ةةا يض ةةمن العدال ةةة ووفقة ةا ملع ةةاير املهني ةةة
واللفة ةةا ة وتلة ةةاف الفة ةةرص ودون ايي ة ة بس ة ة ا اجلة ةةنس أو العة ةةرق أو القومية ةةة
أو االص ة ةةف أو الل ة ةةون أو ال ة ةةدين أو امل ة ةةذها أو املعتق ة ةةد أو الة ة ةرأ أو الوقة ة ة
االرتص ة ةةاد أو اال تم ة ةةاعي والتنس ة ةةيق مة ة ة اجله ة ةةاح املختص ة ةةة يف ارلوم ة ةةة
االحتادية لضمان تنفيذها؛

ونيا-

حتدي ة ةةد ا تيا ة ة ةةاح االرة ة ةةاليم واحملافخلة ة ةةاح غة ة ةةر املنتخلمة ة ةةة يف ارلة ة ةةيم لل عثة ة ةةاح
وال م ة ةةاالح الدراس ة ةةية التنس ة ةةيق م ة ة واار التعل ة ةةيم الع ة ةةا وال ح ة ةةب العلم ة ةةي
والتخطي واجلامعاح املعنية والعمف عل قمان حتقيقها؛

ولثا-

رسم السياسة العامة يف أدارة عمة ةةف اهليئ ةةة؛

رابعا -ار ة ةرتاح تنخلة ةةيم امل ة ة اراح االرليمية ةةة والدولي ة ة ةةة يف االمة ةةور الة ةةي ختة ةةص االرالي ة ة ةةم
واحملافخلاح غر املنتخلمة يف ارليم التنسيق م اجلهاح ارلومية؛
خامسا -اشراا نثلب عةن االرةاليم واحملافخلةاح غةر املنتخلمةة يف ارلةيم يف احملافةف الدوليةة
يف املسائف ذاح الع رة التنسيق م واارة اخلار ية؛
سادسا -اعةةداد تقريةةر سةةنو عةةن نشةةاطاح اهليئةةة يقةةدم اىل جملةةس النةواب خة الشةةهرين
االولب من السنة التالية لسنة اعداد التقرير وت ود اجلهاح املعنية بنسخا منا؛
سابعا -اعةةداد تقريةةر نصةةب سةةنو عةةن ا ةةة االرةةاليم واحملافخلةةاح غةةر املنتخلمةةة يف
ارليم لل عثاح وال مةاالح الدراسةية واملة اراح االرليميةة والدوليةة وعةن تصةورا ا
للمشاركة العادلة يف ادارة م سساح الدولة يعرض عل جملس النواب أل التا
اىل جملس الوارا الختاذ ما يل م بشأنا؛
ومنا -للهيئ ة ةةة ان تطلة ةةا مة ةةن م سسة ةةاح الدول ة ةةة ر ة ةوائم أبمسة ةةا املة ةةوظفب ال ة ةةدائمب
والورتيب التابعب مل ا امل سسة واملوفدين واملشاركب يف امل اراح؛
اسعا -للهيئة ملتا الستق ا شلاو املواطنب.
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 -١١4ت ن ة ة االس ة ةرتاتيجياح واخلط ة ة الوطنية ةةة اخلمسة ةةية ( )٢٠١4-٢٠١٠و()٢٠١٧-٢٠١٣
وااله ةةداف اإلمنائي ةةة لالفي ةةة م ةةادئ املس ةةاواة وع ةةدم التميية ة ب ةةب هتل ةةب شة ةرائظ اةتمة ة العرار ةةي
وختفي ةةب الفق ةةر ووط ةةأة الوقة ة االرتص ةةاد  -اال تم ةةاعي للفئ ةةاح اهلش ةةة ،و ةةا ح اسة ةرتاتيجية
التخفي ةةب م ةةن الفق ةةر ( )٢٠١4-٢٠١٠وبراجمه ةةا التنفيذي ةةة لتس ةةر ن ةةا اىل ن ةةا مة ة اخلطة ة
التنموي ةةة انف ةةة ال ةةذكر ،اذ تناولة ة االم ةراض اةتمعي ةةة واألوق ةةاا االرتص ةةادية والتعليمي ةةة والص ةةحية
وشخص خ الفقر ونسا الفقر واالمية داخف خيمة اةتم العرارةي علة مسةتوى احملافخلةاح
وعل ة ة ة مس ة ةةتوى ال يئة ة ةةة واملس ة ةةتو ح اإلداري ة ةةة األخة ة ةةرى كاألرض ة ةةية والن ة ة ةوا ي او القة ة ةةرى اخ ...
وم تسةةتهدف يف تةةدابرها ارمايةةة او الرعايةةة لطائفةةة مةةا او عةةرق مةةا علة سةةاب طائفةةة او عةةرق
اخر ،وحمور عملها استهداف الفئاح اهلشة بشلف خاص.
 -١١5تقوم واارة الرتبية وعن طريق رسم قةوق االنسةان بضةمان محايةة قةوق االرليةاح ب ةب
روح التسةةامظ ور ةةو االخةةر وتضةةمب ذلةةا يف اللتةةا واملنةةاهج الدراسةةية ومنهةةا الرتبيةةة الوطنيةةة
واال تماعيةةة وكتةةا املطالعةةة يف اللغةةة العربيةةة والرتبيةةة االس ة مية ،والتوعيةةة االع ميةةة ع ة فضةةائية
العراق الرتبوية ووسائف االع م وامللصقاح اجلدارية والتنسيق م منخلماح اةتمة املةدين ،وعقةد
ورش ولقةةا اح مة منخلمةةاح اةتمة املةةدين واجلمعيةةاح املعنيةةة وقةةوق االرليةةاح وادخةةا املفةةاهيم
الي ختص هذا النسيج يف اللتا املنهجية والعمف متواصف معهم ملتابعة هذا اجلانا.
 -١١6فيما خيص الققر ( )15من املالحظات اخلتامية نا أن نبني للجنتكم املاةر افيت.
 -١١٧يف اال وا الي ينص القانون صرا ة عل اعت ار نوا ما من انةواا التميية رميةة ،حتةرا
الة ة ةةدعوى اجل ائية ة ةةة عم ة ة ة املة ة ةةادة األوىل مة ة ةةن رة ة ةةانون أصة ة ةةو احملاكمة ة ةةاح اجل ائية ة ةةة املة ة ةةررم ()٢٣
لسةةنة  ١9٧١بشةةلوى شةةفوية أو حتريريةةة تقةةدم إىل راقةةي التحقيةةق أو احملقةةق أو أ مس ة و يف
مرك الشرطة أو أ من أعضا الضة القضةائي مةن املتضةرر يف رميةة أو مةن يقةوم مقامةا رةانوان
أو أ شخص علم بوروعها أو ئخ ار يقدم إىل أ منهم من االدعا العام.
 -١١8يو ا املادة ( )٢من رانون اصو احملاكمةاح اجل ائيةة الةي نصة علة (ال ةوا ورةب
ال ةةدعوى أو تعطي ةةف س ةةرها أو التن ةةاا عنه ةةا  ...اال يف اال ة ةوا امل ين ةةة يف الق ةةانون) كم ةةا نصة ة
املادة ( )9منا (يعد تقدم الشلوى ود ذاتةا دعةوى ارةق) كمةا اشةارح املةادة (/٢٢4أ) عنةدما
تص ةةدر احمللم ةةة اجل ائيةةة الن ةةاظرة يف ال ةةدعوى لمه ةةا يتضةةمن ر ةرار ارلةةم تع ةةويض املتض ةةرر ع ةةن
اال ا املادية أو املعنوية الي رق عا الضرر.
 -١١9تط ةةق احمل ةةاكم يف العة ةراق ر ةةانون العق ةةواح ور ةةانون اص ةةو احملاكم ةةاح اجل ائي ةةة وفقة ةا للم ةةادئ
الدستورية العامة الي ا ح منسجمة يف مضامينها م س ف االنصاف ويلون تط يقها قمانة قيقيةة
رماية قوق اإلنسان وسيادة القانون واهم تلا امل ادئ ما ورد يف املادة ( )١9من الدستور.
 -١٢٠كم ةةا كانة ة لفئ ةةة اال ةةداث اجل ةةاحنب خصوص ةةية واهتم ةةام يف القة ةوانب العراري ةةة ،ي ةةب
خيض اردث اجلانظ إل را اح رانونية خاصة بد ا من مر لة التوريب من الذكور او االانث يف
دور امل خلةةة والةةذ تقةةرر احملةةاكم او السةةلطاح املختصةةة تةةوريفهم وانتهةةا ير لةةة االيةةداا وتنفيةةذ
ارل ةةم ،ية ةةب ختة ةةتص بتنفية ةةذ تلة ةةا اال ة ةرا اح مديرية ةةة شة ةةرطة اال ة ةةداث وحملمة ةةة اال ة ةةداث
واملدار االص ية التابعة لدائرة اص ح اال داث يف واارة العمةف والشة ون اال تماعيةة ،ولعةف
رةةانون رعايةةة اال ةةداث ررةةم  ٧6لسةةنة  ١98٣مةةن بةةب اهةةم التشةريعاح الةةي ةةتم يعاجلةةة ظةةاهرة
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نةةوح اال ةةداث اقةةافة اىل نخلةةام مةةدار أتهيةةف اال ةةداث ررةةم  ٢لسةةنة  ١988ونخلةةام أتهيةةف
اال داث املشردين ررم  ٣٢لسةنة  ١9٧١ونخلةام دور امل خلةة ررةم  6لسةنة  ،١9٧١ونةا ةدر
االش ةةارة الي ةةا ان ر ةةانون رعاي ةةة اال ةةداث ال ية ة عقوب ةةة االع ةةدام او الس ةةجن امل ب ةةد لا ةةداث
اجلاحنب امنا يتم ابدا العقوبة ئيداعا يف املدار االص ية.
 -١٢١وفقةةا مل ةةادئ الدسةةتور فةةأن السةةلطة القضةةائية يف الع ةراق اثةةف سةةلطة مسةةتقلة اسةةتنادا اىل
م ةةدأ الفصة ةةف بة ةةب السة ةةلطاح املشة ةةار الية ةةا يف املة ةةادة ( )4٧مة ةةن الدسة ةةتور وتشة ةةر ا لة ةةام امل ة ةواد
( )8٧،88اىل ان السلطة القضائية مسةتقلة وان القضةاة مسةتقلون ال سةلطان علةيهم يف رضةائهم
لغر القانون وال وا أل سلطة التدخف يف القضا او يف ش ون العدالة.
 -١٢٢تضةةمن الة انمج ارلةةومي للفةةرتة بةةب عةةامي  ٢٠١8-٢٠١4قةةمان اسةةتق لية القضةةا
وابعاده عن التأثراح السياسية والطائفية والعنصرية وذلا من خ مرا عة شاملة لاور املرتت ة
عل مواد الدستور والتشريعاح والقوانب السابقة ذاح الصلة واستلما التشةريعاح واال ةرا اح
ال امة لذلا ومنها:
''١

رانون احمللمة االحتادية؛

''٢

تش ةري ر ةةانون ري ةةة االط ة ا عل ة الووئ ةةق (تفعي ةةف دور امل ةواطن يف االط ة ا
عل عمف االدارة العامة)؛

''٣

تش ةري الق ةوانب واخةةذ اال ةرا اح املتعلقةةة العمليةةاح االرهابيةةة وعةةدها ةرائم
رب واادة مجاعية يعارا عليها القانون.

 -١٢٣فيما خيص الققر ( )16من املالحظات اخلتامية نا أن نبني للجنتكم املاةر افيت.
 -١٢4ال تو د ا صائياح خاصة املنتمياح اىل األرليةاح يف مجية السياسةاح واالسةرتاتيجياح
املتعلقة بنوا اجلنس ،او تقارير متابعة التقدم احملرا أساسها.
 -١٢5تقةةوم واارة التخطةةي يسةةو اح دوريةةة حتتةةو م ش ةراح ذاح ع رةةة النسةةا املعرقةةاح
اىل العن ةةب بش ةةلف ع ةةام مث ةةف مس ةةظ (" )I_WISHاألوق ةةاا االرتص ةةادية واال تماعي ةةة والص ةةحية
للم ةرأة العراريةةة" ومسةةظ (" )MICSأوقةةاا النسةةا واألطفةةا يف الع ةراق املسةةظ العنقةةود متعةةدد
امل شةراح" ،وتقةةارير حتليليةةة معمقةةة ةةو العنةةب قةةد املةرأة ،الر ةةف واملةرأة ،ومجية تلةةا امل شةراح
تدمج قمن اخلط واالسرتاتيجياح الوطنية ،وافردح خطة التنميةة الوطنيةة ()٢٠١4-٢٠١٠
حمة ةةور خ ة ةةاص الن ة ةةوا اال تمة ةةاعي ،إق ة ةةافة اىل االس ة ةرتاتيجياح املتخصص ة ةةة النة ةةوا اال تم ة ةةاعي
كاالس ةرتاتيجية الوطني ةةة ملناهض ةةة العن ةةب ق ةةد امل ةرأة يف الع ةراق ( )٢٠١٧-٢٠١٣واالس ةرتاتيجية
الوطنيةةة للنهةةوض بوار ة امل ةرأة العراريةةة ( )٢٠١8-٢٠١4وخطةةة الط ةوارئ الوطنيةةة املتعلقةةة بق ةرار
جملس االمن ( ١٣٢5املرأة واالمن والس م).
 -١٢6أن أوقةاا النسةا يف جمةامي األرليةةاح ال ختتلةب عةن اوقةاا عمةةوم النسةا فةاةتم العرارةةي
كلف متفهم لوق املرأة حت راسم مشرتا وا د وهو املوروث واملتعارف عليا والعاداح والتقاليد.
 -١٢٧أم ةةا القة ةوانب فق ةةد مية ة ح ا ابي ةةا قور ةةا للمة ةرأة تعتة ة ملسة ة ا قيقي ةةا يف تق ةةدم اإلمي ةةان
بقدراح النسا  ،فأعط ق املشاركة يف ارياة السياسية واالنتخاب والتصوي والرتشةيظ هنةاا
نس ة ةةا م ة ةةن االي ي ة ةةديب والص ة ةةابئة واملس ة ةةيحيب ن ة ةةث ح يف جمل ة ةةس النة ة ةواب وجم ة ةةالس احملافخل ة ةةاح،
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كمةةا املشةةاركة يف اريةةاة العمليةةة والوظيفيةةة والفةةرص املتسةةاوية يف التعلةةيم والتعيةةب وت ةةو املناصةةا
ملفو يو ا القوانب واألنخلمة والتعليماح.
 -١٢8عمل ة واارة الدولةةة لش ة ون امل ةرأة (امللغةةاة) يف ينهةةا عل ة قةةمان مشةةاركة امل ةرأة يف اريةةاة
العملية والوظيفية والفرص املتساوية يف التعليم والتعيب وت مناصا مدير عام ومعاون مدير عام.
 -١٢9عملة واارة الدولةةة لشة ون املةرأة علة وقة مسةةودة خطةةة وطنيةةة للتنسةةيق مة جمموعةةة
تفعيةةف رةرار جملةةس األمةةن ررةةم  ١٣٢5وهةةذه اةموعةةة ع ةةارة عةةن حتةةالب املنخلمةةاح غةةر ارلوميةةة
لتط ي ةةق القة ةرار كم ةةا اس ةةتحدث و ةةداح للن ةةوا اال تم ةةاعي لتحقي ةةق تل ةةاف الف ةةرص يف هتل ةةب
الةةوااراح واجلهةةاح غةةر املرت طةةة بةةواارة وعةةددها  ٢٧و ةةدة يف م سسةةاح الدولةةة االعتمةةاد عل ة
توص ةةياح واارة التخط ةةي بض ةةرورة إنش ةةا آلي ةةاح لومي ةةة إلدم ةةاا مفه ةةوم الن ةةوا اال تم ةةاعي يف
سياسة الدولة و ا ذلا ااشيا م أهةداف واارة الدولةة لشة ون املةرأة (امللغةاة) االسةرتاتيجية الةي
من شأ ا عف كف م سسة تعد سياستها وتنخلم براجمها وفقا ملتطل اح اجلنسب وتقليص الفجةوة
بينهم ةةا يف الف ةةرص وتق ةةدم اخل ةةدماح وب ةةذلا تصة ة ظ رض ةةا املة ةرأة وا تيا ا ةةا مدجم ةةة يف مجية ة
سياساح امل سساح الرمسية يف العراق ،أما اإل را اح املتخذة اليا فهي:


اسةةتحداث و ةةداح النةةوا اال تمةةاعي يف الةةوااراح واجلهةةاح غةةر املرت طةةة بةةواارة
نن م تنشأ ىت ا ن هذه الو داح فيها؛



ت ةةدريا وتنمي ةةة ر ةةدراح الع ةةاملب يف و ةةداح الن ةةوا اال تم ةةاعي ووقة ة خط ةةة
عمف هلا.

 -١٣٠عمل ة جلنةةة املصةةارة الوطنيةةة التابعةةة إىل ملتةةا رئةةيس الةةوارا ويرأسةةها مستشةةار عل ة
أتسيس ملتا خاص للمرأة كف أعضائا من النسا يهتم ويتاب كف ما يهم املةرأة العراريةة ويرتقةي
عةةا مةةن أ ةةف أن يلةةون هلةةا دور ر د يف مشةةروا املصةةارة الوطنيةةة وئشةراف م اشةةر مةةن خة
املمثلياح وجمالس اإلسناد السنوية التابعة إىل جلنة املصارة الوطنية ورد عمف هذا امللتا عل :
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ب ةةب ال ةةوعي الثق ةةايف بض ةةرورة مش ةةاركة النس ةةا يف بن ةةا الو ةةدة الوطني ةةة وال ةةت
اجلماهر من خ ندواح وم اراح استهدف كافة احملافخلاح العرارية؛



إرامةةة دوراح تطةةوير ارةةس األمةةين والتعريةةب أبنةواا املتفجةراح التعةةاون مة واارة
الداخلية وأ ه ة األمن الوطنية؛



يقةةوم ملتةةا املةرأة يف املشةةاركة بلافةةة اجلهةةود الراميةةة إىل بةةب الةةوعي أبليةةة السة م
مةةن خ ة االش ةرتاا يهر ةةاانح تق ةام مةةن أ ةةف املصةةارة الوطنيةةة وتوظيةةب بعةةض
النشاطاح ل ب روح املصارة الوطنية كالسفراح اجلماعيةة الةي يتو ةا فيهةا جمةامي
النسا إىل العت اح املقدسة (النجب ،كرب  ،سامرا ) و ىت إىل املتا ب؛



يق ةةيم ملت ةةا املة ةرأة مهر ةةاانح حتة ة عن ةةاوين هتلف ةةة يل ةةون ه ةةدفها ب ةةب ثقاف ةةة
السة ة م ع ةةن طري ةةق الفعالي ةةاح الفني ةةة ك ةةالفنون التش ةةليلية أو مس ةةابقاح لقة ةرا ة
القرآن اللرم للنسا ؛



حيافظ ملتا املرأة عل تواصلا م املنخلماح غةر ارلوميةة لتحقيةق أهدافةا يف
املصارة الوطنية م شرائظ عديدة من النسا العرارياح؛
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يق ةةيم امللت ةةا ا تف ةةاالح يف مناسة ة اح عدي ةةدة كعي ةةد املة ةرأة العراري ةةة ويل ةةرم م ةةن
خ ة ة ه ةةذه املناس ة ة اح النس ةةا الناشة ةةطاح يف جم ةةا ق ةةوق امل ة ةرأة كم ةةا يلة ةةرم
الطال اح املتفوراح األوائف يف اجلامعاح واملدار ؛



فةةتظ ملتةةا امل ةرأة نثليةةاح للم ةرأة يف ةةانا بغةةداد اللةةرص والرصةةافة واحملافخلةةاح
األخة ةةرى لتق ةةدم الة ةةدوراح الثقافية ةةة واال تماعية ةةة ال ةةي ةةدف إىل بة ةةب مفة ةةاهيم
السة ة م والو ةةدة الوطني ةةة كم ةةا يق ةةوم يتابع ةةة عم ةةف املمثلي ةةاح وجم ةةالس اإلس ةةناد
النسوية يف بغداد واحملافخلاح؛



ينسق ملتا املةرأة مة واارة املةرأة يف شةأن إرامةة دوراح حملةو األميةة للنسةا ومة
واارة الصحة من أ ف إرامة ندواح صحية تثقيفية .كما ينسق امللتا م دائرة
رعاي ةةة شة ة ون امل ةرأة ي ةةب مت ل ةةو ع ةةدد ك ةةر م ةةن املطلق ةةاح واألرام ةةف وذواح
اال تيا اح اخلاصة؛



وإمياان من سياسة ملتا املرأة يف جلنة املصارة الوطنيةة نةا لةدور التنميةة الوطنيةة
من ألية الغة وركي ة أساسية يف بنا السة م فقةد عقةد امللتةا عةدة نةدواح يف
جما التنمية ال شرية؛



يعمف امللتا عل ا دة مهاراح النسا يف بعض اةاالح كاخلياطة واراسوب
مةةن أ ةةف دعمهةةم للحصةةو عل ة مصةةدر عمةةف هلةةن مةةن خ ة دوراح يقيمهةةا
هلذا الغرض؛



يشارا ملتا املرأة يف تنفيذ فعالياح وخطواح برانمج فيب مناب اإلرهاب.

 -١٣١فيما خيص الققر ( )17من املالحظات اخلتامية نا أن نبني للجنتكم املاةر افيت.
 -١٣٢ان مديريةةة األ ةوا املدنيةةة واجلةواااح واإلرامةةة يف واارة الداخليةةة ةةادة وبشةةلف مسةةتمر
ئعادة مجي ارقوق املسلوبة لشرحية اللرد الفيليب املتعلقة اجلنسية واعاد م اىل مرك هم القةانوين
اس ة ةةتنادا اىل ر ة ةةانون اجلنس ة ةةية رر ة ةةم ( )٢6لس ة ةةنة  ٢٠٠6بع ة ةةد ان س ة ةةل م ة ةةنهم يف عه ة ةةد النخل ة ةةام
الص ةةدامي املق ةةور ،إق ةةافة اىل رف ة كاف ةةة إش ةةاراح (التجمي ةةد  -الرتر ةةب  -اإللغ ةةا  -االبط ةةا -
االبعاد) امل شرة إاا ريودهم واعاد ا اىل وقعها القانوين.
 -١٣٣ان النخلام ال ائد عمد اىل اسقا اجلنسةية العراريةة عةن مئةاح االالف مةن اللةورد الفيليةة
بق ةرار جملةةس ريةةادة الثةةورة (املنحةةف) املةةررم  666يف  ١98٠/5/٧ومت جةةرهم رس ةرا مةةن الع ةراق
ورمي ا الف مةن العوائةف اىل ارةدود العراريةة االيرانيةة .وبعةد سةقو النخلةام يف ربية عةام ٢٠٠٣
وتشةةليف احمللمةةة اجلنائيةةة العليةةا العراريةةة كان ة رضةةية إسةةقا اجلنسةةية العراريةةة واإلبعةةاد القسةةر
للل ةورد الفيليةةة ومصةةادرة أم ةواهلم املنقولةةة وغةةر املنقولةةة وا ةةدة مةةن القضةةا الةةي نخلر ةةا احمللمةةة
لتصدر ررارها يف  ٢٠١٠/١١/٢9اعت ار ان هةذه اجلةرائم هةي ةرائم اادة مجاعيةة ومت دعةم هةذا
الق ة ة ةرار مة ة ةةن ر ة ة ةةف جملة ة ةةس الة ة ةةوارا بق ة ة ةراره املة ة ةةررم  4٢6يف لسة ة ةةة اةلة ة ةةس ررة ة ةةم  48واملنعقة ة ةةدة
يف  ٢٠١٠/١٢/8واملخصةةص لةةدعم ر ةرار احمللمةةة اجلنائيةةة العليةةا العراريةةة مةةن خ ة تشةةليف مةةا
يع ةةرف اهليئ ةةة الوطني ةةة املس ةةتقلة إلنص ةةاف الل ةورد الفيلي ةةة ال ةةي س ةةيتم تش ةةليلها بع ةةد سلس ةةلة م ةةن
اللقا اح ،من رضاة هتصب وسياسيب ،ستتصدى ةمف األمور املتعلقة الشهدا ورعاية ذويهم
24

GE.17-19472

CERD/C/IRQ/22-25

واعةةادة اجلنسةةية واألم ةوا املنهوبةةة الةةيهم واعةةادة املهج ةرين واملهةةا رين اىل ال ة د وتعويضةةهم مةةاد
ومعنو وكف ما يرتتا عل ذلا من تشريعاح واستحقاراح رانونية ومالية ومعنوية.
 -١٣4فيما خيص الققر (/18أ) من املالحظات اخلتامية نا أن نبني للجنتكم املاةر افيت.
 -١٣5ان ارلومةةة العراريةةة متمثلةةة بةةواارة اهلجةةرة واملهجةرين واجلهةةاح ذاح الع رةةة تعمةةف علة
قةةمان قةةوق ال ئةةب اىل الع ةراق سةةا الق ةوانب والتعليمةةاح اخلاصةةة عةةذا االمةةر واألخةةص
ر ةةانون ال ئة ةةب رر ةةم ( )5١لس ةةنة  ١9٧١ال ةةذ تعم ةةف عل ة ة تنفية ةةذه اللجنة ةةة الدائمة ةةة لش ة ة ون
ال ئب برائسة واارة الداخليةة وعضةوية الةوااراح واجلهةاح ذاح الع رةة خلدمةة ومحايةة ال ئةب
وكذلا ما ا يف رانون واارة اهلجرة واملهجرين والتعليماح اخلاصة عذا القانون ويةا ال يتعةارض
م ة م ةةادئ ق ةةوق االنس ةةان واملع ةةاير الدولي ةةة لض ةةمان ق ةةوق ال ئ ةةب كم ةةا ان مش ةةروا ر ةةانون
ال ئب هو يف مرا ف اال اا األخرة وهو يتوا م م املعاير الدولية املتعلقة ال ئب.
 -١٣6هنةةاا ا تمةةاا لامانةةة الفنيةةة ةلةةس وارا العةةد العةةرب ل تنفيةةذا لق ةرار جملةةس وارا
العةةد العةةرب يف دورتةةا  ٣١الةةذ عقةةد يف شةةهر ايلةةو عةةام  ٢٠١5بشةةان تشةةليف جلنةةة مشةةرتكة
من خ ا ونثلي وااراح العد والداخلية يف الدو العربية لدراسة االتفارية العربية لتنخلةيم اوقةاا
ال ئب يف الدو العربية وعرض نتائج ا تماعهةا علة اةلةس يف دورتةا القادمةة ،ول تشةليف
ه ةةذه اللجن ةةة يف س ةةياق ه ةةود امع ةةة ال ةةدو العربي ةةة لدراس ةةة االتفاري ةةة العربي ةةة لتنخل ةةيم اوق ةةاا
ال ئةةب يف الورة الةراهن للتصةةد لخلةةاهرة تةةدفق ال ئةةب بةةب الةةدو العربيةةة ومةةا يشةةللا مةةن
خطةةوة هامةةة حنةةو تةةدارا هةةاطر وحتةةد ح ركةةة النة وح اجلمةةاعي للم يةةب مةةن ابنةةا الةةدو العربيةةة
نتيجة ما تشهده بعض الدو العربية من حتد ح وهاطر.
 -١٣٧فيما خيص الققر (/18ب) من املالحظات اخلتامية نا أن نبني للجنتكم املاةر افيت.
 -١٣8تعتم ةةد ارلوم ةةة العراري ةةة علة ة إ ة ةرا اح تنفيذي ةةة حي ةةددها ر ةةانون ال ئ ةةب رر ةةم ()5١
لسةةنة  ١9٧١الةةذ تسةةهر عل ة تنفيةةذه اللجنةةة الدائمةةة لش ة ون ال ئةةب برائسةةة واارة الداخليةةة
وعضةةوية الةةوااراح واجلهةةاح ذاح الع رةةة خلدمةةة ومحايةةة ال ئةةب (السةةوريب وغةةرهم مةةن العةةرب
واأل انا) وال يو د ايي بب ال ئب امام القانون العراري وإ را اح ارلومة العرارية.
 -١٣9كم ةةا ان مجي ة م سس ةةاح ارلوم ةةة العراري ةةة واحملافخل ةةاح تق ةةدم اخل ةةدماح وت ةةوفر ش ةةرو
الس مة واألمان ردر اإلملان للسوريب املتوا دين يف العراق بعد عام  ،٢٠١٢وان أ ه ة انفاذ
الق ة ةةانون العراري ة ةةة يعاو ة ةةا اةتم ة ة ة جبمي ة ة ة اطياف ة ةةا ريص ة ةةون عل ة ة ة ا ة ة ةرتام اش ة ةةقائهم الس ة ةةوريب
والفلسطينيب وغرهم من ال ئب.
 -١4٠مت توري ة مةةذكرة تفةةاهم بةةب واارة الداخليةةة العراريةةة واملفوقةةية السةةامية لش ة ون ال ئةةب
بتاريخ  ٢٠١6/١٠/٣١يب نص املادة الثانية/نطاق التعاون بب الطرفب/الفقرة (( )4تتعهةد
واارة الداخليةةة بعةةدم القيةةام اإلبعةةاد القسةةر لطةةالا اللجةةو اللةةذين م يةةتم االعةرتاف عةةم مةةن ر ةةف
اللجنةةة الدائمةةة لش ة ون ال ئةةب وارةةاالح األخةةرى مةةن ال ئةةب الةةذين صةةدرح وقهةةم أوامةةر
ابعةةاد م ةةن احمل ةةاكم العراري ةةة ،عل ة ان تق ةةوم املفوق ةةية بدراس ةةة طلةةا ت ةةوطينهم يف بل ةةد ول ةةب وفق ةةا
للقةوانب واالتفاريةةاح ذاح الصةةلة ،واعة م واارة الداخليةةة مةةن خة اللجنةةة النتيجةةة خة مةةدة
سنة وا دة واإلملان اديدها لفرتة ناثلة اذا توفرح م راح قيقية تتطلا ذلا).
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 -١4١ان مجي ال ئب وطالا اللجو يف العةراق رةد مت الوصةو الةيهم ومتابعةة شة و م وتل يةة
ا تيا ا م من خ التنسيق امل اشر بب اللجنة العليا واملفوقية السامية لش ون ال ئب.
 -١4٢فيما خيص الققر (/18ت) من املالحظات اخلتامية نا أن نبني للجنتكم املاةر افيت.
 -١4٣فيما يتعلق اإليرانيب املتوا دين يف هةيم أشةرف السةابق فنةود ان ن ةب أبن اخةر جمموعةة
منهم غادروا العراق بتاريخ  ٢٠١6/9/٢٢ئشراف االمم املتحدة ومت اغ ق هذا امللب.
 -١44فيما خيص الققر (/18ث) من املالحظات اخلتامية نا أن نبني للجنتكم املاةر افيت.
 -١45ال تو ةةد نارس ةةاح للعن ةةب علة ة اس ةةا إث ةةين ق ةةد ال
يعاملون معاملة إنسانية.

ئ ةةب كم ةةا ان مجية ة ال

ئ ةةب

 -١46فيما خيص الققر (/18ج) من املالحظات اخلتامية نا أن نبني للجنتكم املاةر افيت.
 -١4٧ان ارلوم ةةة العراري ةةة تطل ةةا اس ةةتمرار املس ةةاعداح جلمية ة ال ئ ةةب واملش ةةردين داخلي ةةا
وحتمةةيهم وللةةن مسةةاعداح الوكةةاالح اإلنسةةانية الدوليةةة ادر مةةن ارةةد املطلةةوب الةةذ ال يغطةةي
ا ة مجي ال ئب.
 -١48فيما خيص الققر (/18ح) من املالحظات اخلتامية نا أن نبني للجنتكم املاةر افيت.
 -١49أن رية التنقف واالرامة داخف العراق ملفو الدستور والقةوانب الوطنيةة بصةرف النخلةر
عن أصلهم العرري أو االثين أو االثين  -الديين.

ااصيات أخرى
التصديق على معاهدات أخرى
 -١5٠واصف العراق انضماما اىل الصلوا الدولية رقوق االنسان اذ انضم ل تفارياح (محاية
االشخاص من االختفا القسر بتاريخ  ،٢٠١٠/١١/٢٣مناهضةة التعةذيا وغةره مةن قةروب
املعامل ةةة او العقوب ةةة القاس ةةية او ال إنس ةةانية او املهين ةةة يف  ٢٠١١/٧/٧ق ةةوق االش ةةخاص ذو
االعارة بتاريخ .)٢٠١٣/٣/٢٠
 -١5١صةةدر ر ةرار جملةةس الةةوارا  ٣٠9لسةةنة  ٢٠١6املتضةةمن املوافقةةة عل ة انضةةمام مجهوريةةة
العراق اىل اتفارية اررية النقابية ومحاية ق التنخليم ررم  8٧لسنة .١948
 -١5٢صدر ررار جملس الوارا املررم  84لسنة  ٢٠١6املوافقة عل ريام جملس شةورى الدولةة
ئعداد مشروا رانون انضمام مجهورية العراق اىل اتفاريةة العمةف ال حةر ررةم  ١86لسةنة ٢٠٠6
وإرسالا بعد ذلةا اىل جملةس النةواب عةن طريةق االمانةة العامةة ةلةس الةوارا  .وكةذلا ريةام جملةس
ش ةةورى الدول ةةة ئع ةةداد مش ةةروا ر ةةانون انض ةةمام مجهوري ةةة العة ةراق اىل اتفاري ةةة هوي ةةة ووئ ةةق ال ح ةةارة
ررم  ١85لسنة  ٢٠٠٣وارسا ذلا اىل جملس النواب عن طريق االمانة العامة ةلس الوارا .
 -١5٣امةةا النسة ة ل تفاريةةة الدوليةةة رمايةةة قةةوق مجية العمةةا املهةةا رين وافةراد اسةةرهم فقةةد
اة دراسةةتها مةةن ر ةةف املختصةةب يف الةةوااراح واجلهةةاح غةةر املرت طةةة بةةواارة وعرقة امةةام جملةةس
شورى الدولة لتدريقها ،ومن مث ا يل اىل االمانة العامة ةلس الوارا الذ رررح الرتيب اليا
يف االنضمام هلذه االتفارية ،وهي ريد الدراسة اليا.
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اثلث ا -اطبيق ماا افاقاةية ()7-1
املا 1
 -١54يعمف العراق دائما عل تع ي م ةادئ العةد واملسةاواة يف مجية تشةريعاتا ونخلمةا الوطنيةة
انط رةةا مةةن رةةيم الةةدين االس ة مي الةةذ يعتة مصةةدرا اساسةةيا للتش ةري  ،ورةةد ةةرص منةةذ نشةةأتا
عل ة وق ة الق ةوانب املنخلمةةة للحقةةوق والوا ةةاح ون ةةذ التميي ة الةةذ يعت ة منافيةةا لقةةيم وعةةاداح
وتقاليد ابنا الشعا العراري.
 -١55ووفق ةةا ل ةةنص امل ةةادة  ١م ةةن االتفاري ةةة بش ةةأن تعري ةةب التميي ة العنص ةةر  ،وتنفي ةةذا أل ل ةةام
االتفاريةةة بشةةأن قةةمان اتة مجية االفةراد ارقةةوق وال يتعرقةةون أل شةةلف مةةن اشةةلا التميية
العنصر  ،فان دستور مجهوريةة العةراق وروانينةا الوطنيةة املدنيةة واجلنائيةة واالرتصةادية تت ةىن القواعةد
العام ةةة أل ل ةةام االتفاري ةةة وت ةةنص عل ة م ةةدا املس ةةاواة يف ارق ةةوق والوا ةةاح العام ةةة و خل ةر ك ةةف
اشلا التميي العنصر .

املا 2
 -١56ت كد مجهورية العراق الت امها الدائم ي ةادئ اللرامةة واملسةاواة بةب مجية ال شةر كمةا ةدد
اسةةلها ي ةةادئ قةةوق االنسةةان كمةةا هةةي متعةةارف عليهةةا عامليةةا ،وتةةدين بشةةدة أ شةةلف مةةن
أشلا التميي وان أ نوا من أنواا ال مساواة داخف اراقيها.
 -١5٧واعت ة ةةارا أل لة ةةام الدسة ةةتور ال سة ةةيما يف ال ة ةةاب الثة ةةاين ارقة ةةوق وارة ةةر ح ية ةةب نص ة ة
املةةادة ( )١4عل ة "العراريةةون متسةةاوون أمةةام القةةانون دون ايي ة بس ة ا اجلةةنس أو العةةرق أو القوميةةة
أو األصة ة ة ة ةةف أو اللة ة ة ة ةةون أو الة ة ة ة ةةدين أو املة ة ة ة ةةذها أو املعتقة ة ة ة ةةد أو ال ة ة ة ة ةرأ أو الوق ة ة ة ة ة االرتصة ة ة ة ةةاد
أو اال تمةةاعي" .ذلةةا إن تنةةوا أصةةو السةةاكنب يف الع ةراق بةةب عةةرب واك ةراد وتركمةةان وأشةةوريب،
مسلمب ومسيحيب وصابئة واي يديب وغرهم ،كةان وال اا يشةلف مصةدرا للتنةوا والغةىن الةداعمب
للو دة يب عاشوا ن ا اىل نا منذ ررون وتلا ا دى م ا وخصائص الشعا العراري.
وضعية املرأ والطقل خبصاص منع التمييز
 -١58دأب ة لومةةة مجهوريةةة الع ةراق مةةن خ ة تش ةريعا ا الوطنيةةة اىل عةةدم ا ةةاد ا ايي ة بةةب
اجلنسةةب يف كافةةة جمةةاالح اريةةاة مةةن يةةب التعيةةب يف الوظيفةةة العامةةة ومةةنظ املسةةتحقاح والرواتةةا اذ
تعامف املرأة معاملة الر ف بف انظ امتياااح مةن يةب اال ةاااح أفضةف بلثةر عةن الر ةف خاصةة يف
مر لة ارمف واال اب ووفاة ال وا وانظ الرواتا واملخصصاح هلا من خ فرتة منحها اال ااة.
 -١59إررار االسرتاتيجية الوطنية رماية املرأة من العنب من ر ف جملس الوارا يف آذار .٢٠١٣
 -١6٠أتسةةيس دائةةرة ارمايةةة اال تماعيةةة للمةرأة يو ةةا رةةانون تعةةديف رةةانون واارة العمةةف والشة ون
اال تماعي ةةة رر ةةم ( )8لس ةةنة  ٢٠٠6املع ةةد ومت ا دة م لة ة االعان ةةة اال تماعي ةةة ال ةةي تق ةةدم لافة ةراد
واالسةر املشةمولة أب لامةا ولةو عةدد مةن الفئةاح مثةف (االرملةة ،املطلقةة ،او ةة املفقةود ،املهجةورة،
الفتاة ال الغة غر املت و ة ،الع ا  ،املستفيدون يف دور الدولة االيوائية وغرها ،الطالا املت وا واالسةر
املعدومة الدخف او الي يلون دخلها دون مستوى خ الفقر) ئعاانح ارماية اال تماعية.
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 -١6١ختصةةيص  %١٠مةةن اةمعةةاح السةةلنية لارامةةف ومثلهةةا للمعةةارب ،وتواية رطة اراقةةي
عل الفقرا وعوائف الشهدا وقحا االرهاب.
 -١6٢رانون دعم املشاري الصغرة املدرة للدخف ررم  ١٠لسنة .٢٠١٢
 -١6٣نخلام التعديف الثاين لنخلام دور املسنب ررم  4لسنة .١985
 -١64تشليف اللجنة العليا رماية االسرة عام .٢٠٠9
 -١65أتسيس مديرية محاية االسرة يف واارة الداخلية التعاون م واارة الدولة لش ون املرأة.
 -١66تشةةليف جلنةةة عليةةا للنهةةوض بوار ة امل ةرأة الريفيةةة برائسةةة واارة الدولةةة لش ة ون امل ةرأة تقةةدم
رروض للمشاري ال راعية وبدأ العمف برتويج معام ح ارصو عل القروض يف اوا .٢٠١٣
 -١6٧افتتةةاح او مركة لتأهيةةف املةرأة يف العةراق يف آذار  ٢٠١٣يف بغةةداد ،والعمةةف علة افتتةةاح
مراك ناثلة يف مجي احملافخلاح.
 -١68انشا  ٢٧و دة للنوا اال تماعي يف م سساح الدولةة مةن شةأ ا عةف كةف م سسةة تعةد
سياسا ا وتنخليم براجمها وفق ملتطل ةاح اجلنسةب وتقلةيص الفجةوة بينهمةا يف الفةرص وتقةدم اخلةدماح
وبذلا تص ظ رضا املرأة وا تيا ا ا مدجمة يف مجي سياساح امل سساح الرمسية يف العراق.
 -١69انشةةا مركة جلةةان متخصةةص بشة ون املةرأة االتفةةاق مة واارة التعلةةيم العةةا ومت االنتهةةا
من اعداد النخلام الداخلي واهليلف االدار للمرك عام .٢٠١٢
 -١٧٠أتسةةيس (مرك ة سةةيداح االعمةةا ) التعةةاون م ة غرف ةة ةةارة الع ةراق لتع ي ة ضةةورهن يف
جمةةا العمةةف وا دة صةةوهلن عل ة اعمةةا ومقةةاوالح تسةةهم يف تشةةغيف النسةةا وتغيةةر صةةور ن
النمطية .٢٠١٢
 -١٧١تنخلةةيم محة ح اع ميةةة سةةنوية مةةن ر ةةف واارة الدولةةة لشة ون امل ةرأة السةةيما يف محلةةة ال  ١6العامليةةة
ملناهضة العنب قد املرأة والي تشمف ملصقاح ومنشوراح واع انح تلف يونية وندواح تعريفية وتثقيفية.
 -١٧٢مشةةروا (رسةةم السياسةةة الوطنيةةة رمايةةة الطفولةةة يف العةراق) يةةب مت تشةةليف سةةلرارية
خاصة من ثقة عن هيئة رعاية الطفولة عام  ٢٠٠9من ا ةف تطةوير سياسةة وطنيةة رمايةة الطفولةة
خلمةس سةنواح هةةي االوىل مةن نوعهةةا ومت التعةةاون مة السةةفارة الدمناركيةةة والتنسةيق والتعةةاون مة
هيئة االمم املتحدة رقوق الطفف اليونيسب.
 -١٧٣صةةدر رةةانون ملافحةةة اال ةةار ال شةةر ررةةم ( )٢8لسةةنة  ٢٠١٢تنفيةةذا اللت امةةاح العةراق
ال توكةةو امللحةةق اتفاريةةة االمةةم املتحةةدة مللافحةةة اجلرمي ةة املنخلمةةة ع ة الوطنيةةة اخلةةاص يلافحةةة
اال ار ال شر وبشلف خاص النسا واالطفا والذ وق عقواح مشةددة علة مةرتلا هةذه
اجلرميةةة واعتمةةد ا ةرا اح خاصةةة التعةةاون م ة الضةةحا ونةةص عل ة تشةةليف جلنةةة مرك يةةة وجلةةان
فرعية لتنفيذ هذا القانون.
 -١٧4استحداث مديرية شرطة محاية األسرة والطفف.
 -١٧5تضمب العنب االسر يف مادة الرتبية االسرية للصب اخلامس االعداد .
 -١٧6ا دة مشةةاركة النسةةا يف اجلةةي والشةةرطة اذ ختر ة او دورة رمايةةة الشخصةةياح مةةن
النسا عام .٢٠١٣
28

GE.17-19472

CERD/C/IRQ/22-25

 -١٧٧تنخليم دوراح تدري ية ملنتسا شرطة محاية االسرة الي تتضمن نسا يراتا وقابطاح.
 -١٧8ادماا مناهج قوق االنسان والعنب االسر يف مناهج اكادميية الشرطة.
 -١٧9اررار اسرتاتيجية مناهضة العنب قد املرأة يف ارليم كوردستان عام .٢٠١٢
 -١8٠اررار رانون مناهضة العنب االسر إلرليم كوردسةتان ررةم  8لسةنة  ٢٠١١والةذ اعتة
(ختان االانث) رمية يعارا عليها القانون.
محاية الطقل
 -١8١خبصوص رانون هيئة رعاية الطفولة ورانون محاية الطفف فقد صدر تو يةا االمانةة العامةة
ةل ةةس ال ةةوارا بتو ي ةةد مش ةةروعي الق ةةانونب علة ة ان ي س ةةس تش ةةليف ادار وا ةةد ق ةةمن ه ةةذا
املشةةروا س ةوا كةةان ينضةةو حت ة مسةةم هيئةةة رعايةةة الطفولةةة ام جملةةس أعل ة للطفولةةة ليلةةون
تشري مو د ينخلم رعاية ومحاية الطفف وي سس يو ا تشليف ادار وا د.
 -١8٢كمةةا عقةةدح هيئةةة رعايةةة الطفولةةة ورشةةة عمةةف يف ل نةةان ملرا عةةة صةةياغة وحتديةةد خيةةاراح
وثيقةةة سياسةةة محايةةة الطفةةف التعةةاون والتنسةةيق م ة منخلمةةة االمةةم املتحةةدة للطفولةةة (اليونيسةةب)
وا ةةدى منخلمةةاح اةتم ة املةةدين العراريةةة الفاعلةةة يف رضةةا قةةوق االنسةةان ،ورةةد ا ة ح وثيقةةة
سياس ةةة محاي ةةة الطف ةةف وارس ةةل مة ة ثة ة ث خي ةةاراح لتنفي ةةذها اىل االمان ةةة العام ةةة ةل ةةس ال ةةوارا
ملصةةادرتها مةةن ر ةةف جملةةس الةةوارا واررارهةةا ،ورةةد ايةةدح واارة العمةةف والشة ون اال تماعيةةة اعتمةةاد
ا ةةد خيارا ةةا املتعلةةق (بورايةةة ومحايةةة االطفةةا يف امةةاكن اللجةةو والنة وح واملنةةاطق احملةةررة) كأولويةةة
ميلن العمف عليا يف الور اراقر وحيخل بدعم دو عا املستوى.
 -١8٣كمةةا نفةةذح هةةذه املنخلمةةة العراريةةة التعةةاون م ة شةةع ة ملافحةةة عمةةف االطفةةا يف واارة
العمف والش ون اال تماعية وبةدعم مةن منخلمةة االمةم املتحةدة للطفولةة (اليونيسةب) تقييمةا سةريعا
مت تنفي ةةذه يف ( )5ةس ةةة حمافخل ةةاح عراري ةةة ه ةةي (بغ ةةداد ،ال ص ةةرة ،ذ ر ةةار ،النج ةةب االش ةةرف
وكركةةوا) مةةن شةةانا ان يسةةهم يف فهةةم افضةةف لوق ة االطفةةا املنخةةرطب يف العمةةف وريةةا جةةم
املخاطر الي يتعرقون هلةا وفقةا ملعةاير وم شةراح تقةدم رصةورا واقةحا عةن العمةف واملسة اح الةي
ت ة د األس ةةرة اىل دف ة ابنائهةةا اىل االي ةرا يف االعمةةا واملهةةن الةةي اث ةةف أسةةو أشةةلا عم ةةف
االطفا كما صنفتها اتفارية قوق الطفف واتفارية منخلمة العمف الدولية بشان ارد االدر لسن
العمف ررم  ١٣8لسنة  ١9٧٣واتفارية أسو أشلا عمف االطفا ررم  ١8٢لسنة .١999
 -١84انط رة ةةا مة ةةن الت امة ةةاح الع ة ةراق الدولية ةةة يف االنض ة ةةمام اىل االتفارية ةةاح الدولي ة ةةة اخلاص ة ةةة
يناهضةةة العنةةب االسةةر ومحايةةة املةرأة والطفةةف ،والت امةةاح العةراق يف ا ةرتام قةةوق االنسةةان ومةةا
نص عليا ال ند (رابعا) من املادة ( )٢9من دستور عام  ،٢٠٠5فقد و ةد املشةرا قةرورة تشةري
ر ةةانون للحماي ةةة م ةةن العن ةةب االس ةةر أعدت ةةا جلن ةةة برائس ةةة واارة الدول ةةة لش ة ون امل ةرأة ونثل ةةب م ةةن
وااراح الداخليةةة والعمةةف والشة ون اال تماعيةةة ومنخلمةةاح اةتمة املةةدين الفاعلةةة يف جمةةا قةةوق
االنسان ،ورد ارسف مشروا القانون اىل جملس النواب للتصةوي عليةا وارةراره ،ورةد تضةمن اهةم
م ةواد مش ةةروا الق ةةانون الض ةةماانح القانوني ةةة رماي ةةة االس ةةرة م ةةن العن ةةب والي ةةاح تق ةةدم الش ةةلوى
والتأهيف والرعاية ال قة.

GE.17-19472

29

CERD/C/IRQ/22-25

متكني املرأ
 -١85اختةةذح ارلومةةة العراريةةة عةةدد مةةن اإل ةرا اح لتحسةةب وار ة امل ةرأة يف الع ةراق ،ي ةةب
بذل هودا إستثنائية أل ف القضا عل أعما العنب املتمثلة اإلرهةاب .ولةت يف جةم أتثةر
العنةةب قةةد املةرأة مةةن انةةا ولتع ية دور أ هة ة انفةةاذ القةةانون مةةن انةةا اخةةر ،وتنفيةةذا للفقةةرة
رابعا من املادة  ٢9مةن الدسةتور العرارةي (انة كةف أشةلا العنةب والتعسةب يف األسةرة واملدرسةة
واةتم ) ،وإختذ العراق إ را اح وسياساح عديدة للحد من ظاهرة العنب قد املرأة.

ألف -العنف ضد املرأ


تشليف اللجنة العليا رماية األسرة؛



استحداث دائرة رعاية املرأة ابعة لواارة العمف والش ون اال تماعية؛



أنشا و داح النوا اال تماعي يف الوااراح وامل سساح ارلومية كافة؛



اعتماد االسرتاتيجية الوطنية ملناهضة العنب قد املرأة عام .٢٠١٣

ابء -متكني املرأ
صندوق امل ادرة ال راعية؛



توفر القروض للمرأة الريفية من خ



ت ين مشروا النهوض بوار املرأة الريفية عام ٢٠١١؛



انشا و داح النوا اال تماعي يف الوااراح وامل سساح ارلومية كافة؛



استحداث دائرة الب املرأة يف االمانة العامة ةلس الوارا .

 -١86وت ش ةةر املعطي ةةاح التالي ةةة وق ة ة ال ةةب املة ةرأة عل ة ة املس ةةتوى السياس ةةي وار ةةق يف ت ةةو
املناصا العامة:


نس ة اثيف النسا يف جملس النواب ال تقف عن %٢5؛



( )86من النسا يتسنمن منصا راقي؛



( )4نسا تقلدن منصا سفر؛



( )5٧من النسا تقلدن منصا املدرا العامب وعمدا الللياح.

 -١8٧كما ن ب إ صائية بعدد النسا يف واارة الداخلية لعام  ٢٠١6وكاال :
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عدد الضابطاح ()٢٧٣؛



عدد املفوقاح ()85٣؛



عدد املراتا ()6٣5٢؛



عدد الطال اح ()44؛



عدد املوظفاح املدنياح ()٢5١6؛
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عدد العقود ()١١؛



اةموا الللي للنسا يف الداخلية (.)١٠.٠49

 -١88أر ةةر جمل ةةس ال ةةوارا ع ةةام  ٢٠١٣االس ةرتاتيجية الوطني ةةة ملناهض ةةة العن ةةب ق ةةد امل ةرأة ال ةةي
دف اىل تع ي قوق املرأة العرارية يف مرا لها العمرية ومحايتهةا مةن كةف أشةلا التميية السةلا
والعنةةب وارةةد مةةن االور املرتت ةةة عليةةا ،وتتضةةمن االسةرتاتيجية أربعةة حمةةاور وهةةي :الورايةةة والرعايةةة
وارمايةة والسياسةاح والتنفيةذ ،واعتمةدح االسةرتاتيجية علة مصةادر تتضةمن االتفاريةاح اخلاصةة
وق ةةوق املة ةرأة و ق ةةوق االنس ةةان والدس ةةتور ال ةةذ ن ةةص يف العدي ةةد م ةةن مة ةواده علة ة املس ةةاواة ب ةةب
اجلنسة ةةب واملسة ةةاواة امة ةةام القة ةةانون ،كمة ةةا اعتمة ةةدح عل ة ة ووئة ةةق وطنية ةةة ألهة ةةا (اخلطة ةةة اخلمسة ةةية
واسةرتاتيجية ختفيةةب الفقةةر واخلطةةة الوطنيةةة رقةةوق األنسةةان واملسةةظ اال تمةةاعي للم ةرأة العراريةةة)،
وتنطل ةةق االس ةرتاتيجية م ةةن أرادة ارلوم ةةة العراري ةةة النه ةةوض اةتم ة العرار ةةي م ةةن الوار ة امل ةةرتد
نتيجةة السياسةاح السةابقة واألوقةاا األمنيةة غةر املسةتقرة الةي تسة ي بسةاح فلريةة متعصة ة
أثرح عل وق املرأة يف العراق.
 -١89االسةرتاتيجية الوطنيةةة لتطةةوير اوقةةاا املةرأة يف ارلةةيم كوردسةةتان  :٢٠١9-٢٠١٣تنطلةةق
االس ةرتاتيجية مةةن ارادة لومةةة ارلةةيم كوردسةةتان الع ةراق النهةةوض اةتم ة اللوردسةةتاين .وميثةةف
تطةةوير واعتمةةاد اس ةرتاتيجية وطنيةةة لتطةةوير امل ةرأة يف االرلةةيم حمصةةلة ط يعيةةة ومنطقيةةة ل نةةود مشةةروا
الدسةةتور وسياسةةة االرلةةيم يف اعةةادة بنائةةا عل ة اسةةا دميقراطةةي مةةدين ،وا ةرتام قةةوق االنسةةان
وارر ح العامة ون ذ مجي اشلا التميي يف اةتم .
ان هةةذه االسةرتاتيجية تسةةاهم يف حتقيةةق سةةتة حمصة ح هةةي  -بيئةةة رانونيةةة وتشةريعية تتماشة مة
م ة ةةادئ ق ة ةةوق االنس ة ةةان واملعاه ة ةةداح الدولي ة ةةة ،سياس ة ةةة تعليمي ة ةةة نوعي ة ةةة تط ة ةةق مس ة ةةاواة الن ة ةةوا
اال تم ةةاعي معتم ةةدة ،سياس ةةة للص ةةحة اال ابي ةةة عة ة مرا ةةف اري ةةاة معتم ةةدة  -مفعلة ةة يف ارل ةةيم
كوردس ةةتان ،نسة ة ة توا ةةد املة ةرأة يف س ةةوق العم ةةف مرتفع ةةة م ةةن  %١٢.9اىل  %٢٣خة ة ف ةةرتة
االسةرتاتيجية ،مسةةتوى مرتفة ملشةةاركة املةرأة يف موارة صةةن القةرار وبنةةا السة م ،م سسةةاح تعةةىن
بش ون املرأة مدعمة يوارد وص ياح تسمظ هلا أبدا مهامها الفعالية امل ثرة عل التغير.
خبصاص افةليات
 -١9٠أن مجهورية العراق ت كد أبن شةع ها شةعا وا ةد عويةة وا ةدة غنيةة بروافةدها وملوان ةا
الثقافية وارضارية ،فهو بلد يعي الو دة يف اطار التعدد.
 -١9١يقر الدسةتور العرارةي النافةذ ان منطقةة إرلةيم كردسةتان إرليمةا احتةاد كمةا يف نةص املةادة
( )١١٧الفق ةةرة أوال وال ةةي ت ةةنص عل ة (يق ةةر ه ةةذا الدس ةةتور عن ةةد نف ةةاذه إرل ةةيم كردس ةةتان وس ةةلطاتا
القائمة إرليما احتاد ).
 -١9٢كمةةا يقةةر الدسةةتور العرارةةي اللغةةة العربيةةة واللغةةة اللرديةةة لغةةاح رمسيةةة للعةراق كمةةا يف نةةص
املادة ( )4حنيللم اىل الفقرة (/6ح) من التوصياح.
 -١9٣اصةةدرح احمللمةةة االحتاديةةة الق ةرار املةةررم /١5احتاديةةة ٢٠٠8/يف اريةةخ ٢٠٠8/4/٢١
اخلاص يف املانية كتابة لو اح الداللة للةدوائر التابعةة حملافخلةة كركةوا اللغةاح العربيةة واللورديةة
والرتكمانية والسر نية وذلا تط يقا أل لام الفقرة (رابعا) من املادة ( )4من الدستور.
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 -١94أما فيما يتعلق ارقوق الثقافية فأن أبنا األرلياح القومية والدينية أصة ح هلةم رنةواح
فض ةةائية انطق ةةة بلغ ةةا م ك ةةاألكراد والرتكم ةةان واألش ةةوريب والس ةةر ن اإلق ةةافة إىل إص ةةداراح م ةةن
اة ح واللتا.
 -١95كما نص الدستور العراري يف الفقرة رابعا من املادة ( )4عل (إن اللغة الرتكمانية واللغة
السر نية لغتان رمسيتان أخر ن يف الو داح اإلدارية الي يشللون فيها كثافة سلانية.
 -١96وع ة ة وة عل ة ة ذل ة ةةا ،واس ة ةةتجابة أل ل ة ةةام امل ة ةةادة  ،٢الفق ة ةرتب (١أ) و(ب) و(د) م ة ةةن
االتفاريةة أدر ة يف رةانون العقةواح (القةانون ررةم  ١١١لعةام  )١969وتعدي تةا الةذ يتعامةةف
م مجي املواطنب عل د املساواة.
 -١9٧كفف الدستور العراري قوق االرليةاح ،كمةا قةمن رةوانب االنتخةااح اثيةف مناسةا
لارلي ةةاح م ةةن خة ة م ةةنحهم ك ةةوا خاص ةةة ع ةةم يف جمل ةةس النة ةواب واة ةةالس احمللي ةةة .وار ةةر ر ةةانون
ررم ( )58لسنة  ٢٠١٢لتنخليم اورافهم ولتوسةي ديةوان اورةافهم وتغيةر تسةميتا اىل ديةوان اورةاف
الد انح املسيحية واالي يدية والصابئة املندائية.
 -١98واختذح ارلومة العرارية جمموعة من اال را اح لضمان ات ابنا االرلياح وقورهم ومنها:
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تسهيف ا را اح استعادة اجلنسية العرارية ألبنةا اللةورد الفيليةة واعةادة نتللةا م
وااالة االور السل ية؛



ختصيص رط اراقي ألبنا االرلياح ألنشا دور ع ادة ديدة؛



اعادة ترميم وبنا دور الع ادة اخلاصة عم بعد تعرقها ألعما إرهابية؛



تعويض ابنةائهم املتضةررين ةرا العمليةاح االرهابيةة اسةتنادا اىل القةانون ررةم ٢٠
لسنة ٢٠٠9؛



تةةدريس مةةادة الرتبيةةة الدينيةةة املسةةيحية يو ةةا املنهةةاا املقةةرر مةةن املديريةةة العامةةة
للمناهج و سا املرا ف الدراسية؛



مت االنتها من أتليب منةاهج الرتبيةة املسةيحية للمر لةة االبتدائيةة و اليةا يف طةور
أتليب كتا الرتبية املسيحية للمر لة املتوسطة؛



تة ةةدريس مة ةةادة اللغة ةةة السة ةةر نية يف املديرية ةةة العامة ةةة للرتبية ةةة يف حمافخلة ةةة بغة ةةداد الرصة ةةافة
األوىل/الرصافة الثانية .وحمافخلي كركوا ،ال صرة ونثلية تربية نينوى يف أربيف ودهوا؛



ت ةةدريس م ةةادة اللغ ةةة الرتكماني ةةة يف بع ةةض امل ةةدار الرتكماني ةةة .وت ةةدريس اغل ةةا
املنةةاهج اللغةةة الرتكمانيةةة يف مةةدار اخةةرى واالملةةان االط ة ا عل ة ا صةةائية
عةةن عةةدد املةةدار املشةةمولة بتةةدريس اللغةةة السةةر نية واللغةةة الرتكمانيةةة كمةةا م ةةب
امللحق ررم ()8؛



منح ة واارة الثقافةةة والش ة اب التنسةةيق م ة واارة داخليةةة ارلةةيم كردسةةتان ا ةةااة
العمف ل ( )٣٢فضةائية تعمةف يف ارلةيم كردسةتان ( ٢8فضةائية كرديةة ٢ ،فضةائية
عربية ١ ،فضائية تركية ١ ،فضائية سر نية)؛
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منح واارة الثقافة والش اب ا ااة فتظ ملتا ( )١5فضةائية عراريةة وعربيةة
يف اإلرليم؛



منحة اال ةةااة ( )68حمطةةة تلف يونيةةة ارقةةية (حمليةةة) ت ةةب اللغةةاح اللرديةةة،
العربية والرتكمانية؛



منح ة اال ةةااة ( )89حمطةةة اذاعيةةة (حمليةةة) ت ةةب اللغةةاح اللرديةةة ،العربيةةة
والرتكمانية يف حمافخلاح اإلرليم.

املا 3
 -١99حنيللم اىل تقريران السابق ون ب ايضا اال :
 -٢٠٠أعتمةةد العةراق تةةدابر هتلفةةة مللافحةةة الفقةةر منهةةا اعتمةةاد اسةرتاتيجية لتخفيةةب الفقةةر يف
الع ةراق للس ةةنواح  ٢٠١4-٢٠١٠وذل ةةا التع ةةاون م ة ال ن ةةا ال ةةدو م ةةن خ ة تنفي ةةذ ب ةرامج
وأنشةةطة ت ة د اىل حتسةةب نوعيةةة يةةاة السةةلان الفق ةرا والةةي ةةدف اىل حتقيةةق دخةةف اعلة مةةن
العمف للفقةرا وحتسةب املسةتوى الصةحي وتعلةيم الفقةرا وبيئةة سةلن افضةف للفقةرا ولقةد اظهةرح
النتة ةةائج صة ةةو ايفة ةةاض يف نس ة ة ة الفق ة ةةر يف الع ة ةراق ية ةةب كان ة ة  %٢٢.9يف ع ة ةةام ٢٠٠٧
واص ح  %١8 ،9عام  ٢٠١٢ومن املتور ان تنخفض اىل ما دون ذلا م اية .٢٠١4
 -٢٠١مت ختصة ةةيص نس ة ة ة ال ت ية ةةد عل ة ة  %5ملشة ةةاري اس ة ةرتاتيجية التخفية ةةب مة ةةن الفقة ةةر مة ةةن
نس ة  %٢٠املخصصة من املشاري االسرتاتيجية اجلديدة من ختصيصةاح احملافخلةاح او االرضةية
او النة ةوا ي وف ةةق امل ةةادة (/٢اوال/د )١/م ةةن ر ةةانون املواان ةةة االحتادي ةةة لع ةةام  ،٢٠١٧وكم ةةا رضة ة
الفقةةرة (ا) مةةن املةةادة (/٢ونيةةا) منةةا رةةرض بنةةا التنميةةة االملةةاين بتخصةةيص م ل ة  ١9٠مليةةون
دوالر منا لتمويف مشاري اعادة اعمار املناطق احملررة من االرهاب لعام .٢٠١٧
 -٢٠٢اطلق ة سياسةةة التش ةةغيف الوطنيةةة للسةةنواح ( )٢٠١4-٢٠١٠ال ةةي تسةةع اىل حتقي ةةق
رؤيةةة ةتمة عرارةةي لديةةا رةةوى عاملةةة تقةةوم أبعمةةا منتجةةة رةةادرة علة توليةةد دخةةف الئةةق مةةن ا ةةف
حتسب نوعية ارياة وذلا من خ سوق عمةف فاعلةة ورةادرة علة موا هةة التحةد ح اجلديةدة
وتعود الفائدة عل العما واصحاب العمف والتا عل جممةف االرتصةاد واةتمة و ةدف هةذه
السياسة اىل  -ختفيب معدالح ال طالة من خة منةو ارتصةاد خللةق فةرص عمةف ديةدة ومةن
خة منشةةسح مسةةتدامة ،االرتقةةا املعةةدالح االنتا يةةة لقةةوة العمةةف لتلةةون رةةادرة علة التنةةافس
والتلي ةةب مة ة متغة ةراح س ةةوق العم ةةف ،تط ةةوير االط ةةر امل سس ةةية والتشة ةريعية ي ةةا يض ةةمن ارق ةةوق
االساس ة ةةية يف العم ة ةةف وارماية ةةة اال تماعية ةةة ،تع ي ة ة ار ة ةوار اال تم ة ةةاعي ب ة ةةب نثل ة ةةي ارلوم ة ةةاح
واص ةةحاب العم ةةف والنق ةةااح العمالي ةةة ك ةةأداة ل ل ةةو االه ةةداف امل دو ةةة يف العم ةةف ال ئ ةةق والنم ةةو
االرتصةةاد  ،حتقيةةق ال ةرب املوقةةوعي بةةب اال ةةر واالنتا يةةة ورب ة ارةةد االدر لا ةةر بتلةةاليب
املعيشةة ،حتقيةق التةواان االرليمةي يف منةو مسةتوى التشةغيف ،وت نة اخلطةة هةدفا للنمةو االرتصةةاد
مقاسا بنمو الناتج احمللي االمجا ارقيقي وال ال ( )%9.٣8يف اية عام .٢٠١4

املا 4
 -٢٠٣حنيللم اىل تقريران السابق ون ب ايضا اال :
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 -٢٠4صة ةةدر رة ةةانون ررة ةةم ( )٣٢لسة ةةنة  ٢٠١6وهة ةةو رة ةةانون خلة ةةر ة ة ب ال عة ةةب واللية ةةاانح
واأل اب واألنشطة العنصرية واإلرهابية والتلفرية.
 -٢٠5ورد كفف القانون العراري عدم رمان أ شخص خاق لواليةة ارلومةة العراريةة مةن قةا
يف ارية ةةاة أو اررية ةةة أو أمنة ةةا الشخصة ةةي ،بس ة ة ا دينة ةةا أو معتقة ةةده أو تع ة ةةره عة ةةن دينة ةةا أو معتقة ةةده
أو جماهرت ةةا ب ةةا ،أو أن يتع ةةرض للتع ةةذيا أو االعتق ةةا أ واال تج ةةاا التعس ةةفي أو حي ةةرم م ةةن ق ةةا يف
العمف أو التعليم أو السلن ال ئق ،وأن يتم تقدم مجي مرتلا االنتهاكاح هلذه ارقوق إىل العدالة،
إذ ما نص املادة  ٣٧٢من رانون العقواح العراري ررم  ١١١لسنة  ١969وتعدي تا عل :
يعارا ار س مده ال ت يد عن ث ثة سنواح وبغراما ال ت يد عن  ٣٠٠دينار:
(أ)

من اعتدى ئ دى الطرق العلنية عل معتقد أل د الطوائةب الدينيةة
او قر من شعائرهم؛
فف او ا تمةاا

(ب)

من تعمد ا لتشوي عل إرامة طائفة دينيا او عل
ديين او تعمد من او تعطيف ارامة شئ من ذلا؛

(ح)

مةةن خةةرب او اتلةةب او شةةوه او دنةةس بنةةا معةةد إلرامةةة شةةعائر طائفةةة
دينيةةا او رمة ا او شةةي اخةةر لةةا رمةةا دينيةةا علمةةا ان مقةةدار الغرامةةاح
املق ةةررة يو ةةا ر ةةانون العق ةةواح العرار ةةي ر ةةد ع ةةد يو ةةا الق ةةانون
ررم  6لسنة .٢٠٠8

علما ان مقدار الغراماح املقررة يو ا رانون العقواح العراري رد عةد يو ةا القةانون ررةم 6
لسنة .٢٠٠8

املا 5
احلق يف املعاملة على ةدم املساوا أمام احملاكم
 -٢٠6إن الغايةةة األساسةةية للقضةةا هةةي قةةمان ارمايةةة القانونيةةة للجمية علة ةةد سةوا ومةةن
ا ةةف ذل ةةا ك ةةر الدس ةةتور يف امل ةةادة ( )١9ولث ةةا راع ةةدة أساس ةةية بنص ةةا "التقاق ةةي ةةق مص ةةون
وملف ةةو للجمية ة " وإذا م ةةا ار ةةرتن ه ةةذا ال ةةنص م ة امل ةةادة ( )١4م ةةن الدس ةةتور وال ةةي ت ةةنص علة ة
"العرارية ةةون متسة ةةاوون أمة ةةام القة ةةانون دون ايي ة ة بس ة ة ا اجلة ةةنس أو العة ةةرق أو القومية ةةة أو األصة ةةف
أو اللةةون أو الةةدين أو املةةذها أو املعتقةةد أو ال ةرأ أو الوق ة االرتصةةاد أو اال تمةةاعي" وبنةةا
عل ذلا فأن التشري العراري قمن جلمي املواطنب دون ايي ق اللجو إىل احملاكم.
احلق يف احلرية والكرامة الشخصية وحرمة املنازل
 -٢٠٧ت ةةنص امل ةةادة ( )١5م ةةن الدس ةةتور علة ة إن "لل ةةف ف ةةرد ار ةةق يف اري ةةاة واألم ةةن وارري ةةة
وال ةةوا اررمةةان مةةن هةةذه ارقةةوق أو تقييةةدها إال وفقةةا للقةةانون وبنةةا علة رةرار صةةادر مةةن هةةة
رضةةائية هتصةةة" وتشةةر الفقةةرة (أ) مةةن املةةادة ( )٣٧مةةن الدسةةتور عل ة " ريةةة اإلنسةةان وكرامتةةا
مص ةةونة" كم ةةا تش ةةر الفق ةةرة (ب) م ةةن املةةادة ذا ةةا عل ة "ال ةةوا توري ةةب أ ةةد أو التحقي ةةق مع ةةا
إال يو ا ررار رضائي" وتنص الفقرة (ونيا) من املادة ( )١٧من الدستور علة " رمةة املسةاكن
مصونة وال وا دخوهلا أو تفتيشها أو التعرض هلا إال بقرار رضائي ووفقا للقانون".
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احلقا السياسية

ارق يف االنتخاب
 -٢٠8مت اخت ةةاذ مجل ةةة م ةةن اال ة ةرا اح م ةةن ر ةةف املفوق ةةية العلي ةةا املس ةةتقلة ل نتخ ةةااح لتنفي ةةذ
االنتخااح عل حنو شامف وشفاف وهي كاال :


ا ة ةرا عملي ةةة تس ةةجيف للن ةةاخ ب تض ةةمن و ةةود امس ةةائهم يف س ةةج ح الن ةةاخ ب
والت ةةا قه ةةم التص ةةوي  ،كم ةةا رامة ة املفوق ةةية العلي ةةا املس ةةتقلة ل نتخ ةةااح
ئع ةةداد ا ةرا اح لتس ةةجيف املهج ةرين وذل ةةا لض ةةمان تص ةةويتهم حملافخل ةةا م ال ةةي
هجروا منها؛



افتتةاح مراكة وحمطةاح االرةرتاا العةةام يف مجية حمافخلةاح العةراق وكةذلا االرضةةية
والنوا ي والقرى لضمان يئة الفرصة جلمي العراريب األدال أبصوا م؛



ا را انتخااح التصوي اخلاص للعسةلريب ورةوى االمةن والنة ال يف السةجون
الةةذين م يةةتم ارلةةم علةةيهم وكةةذلا الةةذين لم ةوا أب لةةام خلمسةةة سةةنواح او
ارةف ،فضة عةن الرارةدين يف املستشةفياح وذلةا إلا ةة الفرصةة جلمية الشةرائظ
من املشاركة يف االنتخااح؛



خصص القوانب االنتخابية مقاعةد كةوا لارليةاح وكةذلا كةوا للنسةا وذلةا
لضمان اثيلهم بصورة عادلة يف االنتخااح؛



تض ةةمن ا ة ةرا اح االرة ةرتاا ادال الناخ ةةا بص ةةوتا بص ةةورة سة ةرية وذل ةةا خل ةةب
كابينة االررتاا وعدم السماح يرار تا اثنا االدال بصوتا؛



اعتمدح املفوقية ا را اح للحد مةن الت ويةر لضةمان تنفيةذ االنتخةااح بصةورة
شفافة تضمن تورية الناخةا يف سةجف النةاخ ب وكةذلا حت ةر اصة الناخةا
لغرض عدم السماح بتلرار التصوي ؛



ان عملي ةةة االرة ةرتاا والع ةةد والف ةةرا ت ةةتم وض ةةور وكة ة اللي ةةاانح السياس ةةية ومة ةرارا
منخلماح اةتم املدين ووسائف االع م للي تضمن شفافية االنتخااح ون اهتها؛



اع ة ن النتةةائج االوليةةة ل نتخةةااح يف كةةف حمطةةة ار ةرتاا بعةةد االنتهةةا مةةن عمليةةة
العةةد والفةةرا وذلةةا مةةن خ ة تعليةةق نسةةخة مةةن اسةةتمارة النتةةائج عل ة ارةةائ
للي يتملن اجلمي من االط ا عليها ومعرفة النتائج؛



اعتمة ةةاد الية ةةاح لتقة ةةدم الشة ةةلاوى والطعة ةةون بنتة ةةائج االنتخة ةةااح وكة ةةذلا التحقة ةةق
والتدريق عا وذلا للوصو اىل درة عالية يف اعتماد عملية االررتاا واع ن النتائج؛



مت اعتمةةاد ا هة ة ديثةةة ل نتخةةااح لعةةام  ٢٠١4أبخةةذ ال صةةمة لضةةمان عةةدم
الت عةةا األصةواح وكةةذلا نخلةةام ال طارةةة االللرتونيةةة يةةب مت تواية بطارةةاح
اللرتونية للف شخص لا ق التصوي لضمان ن اهة االنتخااح.

 -٢٠9رح االنتخااح العامة للدورة الثانية ةلس النةواب يف  ٧اذار  ٢٠١٠علة الةرغم مةن
الفةةرتة الةةي سة ق االنتخةةااح ويف يةةوم االنتخةةااح يف معخلةةم إحنةةا
مو ةةة العنةةب الةةي صةةا
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العة ةراق ،اال ان ذل ةةا م ي ةةثن الش ةةعا العرار ةةي ع ةةن املش ةةاركة يف االنتخ ةةااح ونارس ةةة قه ةةم يف
انتخة ةةاب نثلة ةةيهم ورية ةةة ،ورة ةةد بلغ ة ة نس ة ة ة املشة ةةاركة ( )%6٢.4٠مة ةةن عة ةةدد النة ةةاخ ب الللة ةةي
ال ال  ١8.9مليون انخا ،كما كان اعل نس ة للتصةوي يف مدينةة دهةوا ( )%8٠يف ةب
ادر نس ة ة للتص ةةوي كان ة يف مدين ةةة العم ةةارة ( )%5٠وكان ة نس ة ة املش ةةاركة يف االنتخ ةةااح
اخلاص ةةة بلغة ة ( )%55م ةةن جمم ةةف الن ةةاخ ب .ور ةةد بلة ة ع ةةدد اللي ةةاانح السياس ةةية  ١6٧كي ةةاان
سياسةةيا وعةةدد االئت فةةاح  ١٢ائت فةةا ك ةرا وعةةدد املرشةةحب  6٢8١مرشةةحا بوار ة  4468مةةن
الر ا و ١8١٣من النسا اما عدد املقاعد الي خصص للفائ ين يف االنتخااح  ٣١٠مقعةد
مواعة عل  ١8حمافخلة ومن قمنها تشمف  8مقاعد لارلياح ( 5للمسيحيب ،مقعد للف مةن
(الصابئة ،االي يدين ،الش ا) ومت ختصيص  ٧مقاعد تعويضية انظ للقوائم الي حتصف علة اكة
عدد من االصواح.
 -٢١٠مت انش ةةا  8٣١٢مركة ة ا ل رة ةرتاا مة ة  49٠88حمط ةةة ارة ةرتاا يف مجية ة أحن ةةا احملافخل ةةاح
العراري ةةة ا  .١8كم ةةا مت ايض ةةا افتت ةةاح  ٣٧حمط ةةة يف املنطق ةةة الدولي ةةة .مة ة اإلش ةةارة إىل إن ع ةةدد
املراك ة ة ة االنتخابي ة ة ةةة لع ة ة ةراق اخل ة ة ةارا بل ة ة ة ( )١٠9مرك ة ة ة  .وبل ة ة ة ع ة ة ةةدد املص ة ة ةةوتب م ة ة ةةن عرارية ة ة ةي
اخلارا .٢٧٢٠١6
 -٢١١اخت ةةارح املفوق ةةية العراري ةةة (س ةةتة عش ةةر بل ةةدا ةةو الع ةةام) أل ةرا االنتخ ةةااح النيابي ةةة
للعةراريب املقيمةةب يف اخلةةارا .وعة أكثةةر مةةن مركة يف كةةف بلةةد وريةةا أكثةةر مةةن مدينةةة داخةةف ال لةةد
الوا د .واعتمد اختيار هذه ال لدان عل نس ة و ود العراريب داخلها او ال لدان القري ة منها.
 -٢١٢بلة عةةدد الشةةلاو املسةةجلة ( )١8٣شةةلوى م يصةةف أ منهةةا إىل الشةةلوى الت ويةةر.
ورةةد كةةان املرار ةةون املسةةتقلون العةةاملون عل ة مرار ةةة سةةر العمليةةة االنتخابيةةة رةةد سةةجلوا (٣8١
شلوى يف التصوي اخلاص م يصف أ منها ملستوى الت وير).
 -٢١٣بل عدد املرار ب الدوليب ل نتخااح العرارية ( )١44٧مرارا دو .
 -٢١4ا ري انتخااح جمالس احملافخلاح غر املنتخلمة ئرليم لعام  ٢٠١٣يب بلغ نسة ة
التصة ة ة ة ةةوي  %45.١٠وك ة ة ة ة ةةان الع ة ة ة ة ةةدد اللل ة ة ة ة ةةي للنة ة ة ة ةةاخ ب ال ة ة ة ة ةةذين صة ة ة ة ةةوتوا س ة ة ة ة ةةا تقري ة ة ة ة ةةر
االغ ق  ،6.١١٢.8٧١كما بل عدد املرار ب احملليب املشاركب يف االنتخااح (.)١٠٠١٠8
 -٢١5ا ري انتخااح جملس النواب لعام .٢٠١4
احلقا املدنية
 -٢١6إن التشريعاح العرارية الي تةنخلم نارسةة ارقةوق جلمية أبنةا الشةعا دون ايية حملومةة
املةةادة ( )١4مةةن الدسةةتور والةةي تةةنص علة "العراريةةون متسةةاوون أمةةام القةةانون دون ايية بسة ا
اجل ة ةةنس أو الع ة ةةرق أو القومي ة ةةة أو األص ة ةةف أو الل ة ةةون أو ال ة ةةدين أو امل ة ةةذها أو املعتق ة ةةد أو الة ة ةرأ
أو الوقة ة االرتص ةةاد أو اال تم ةةاعي" ف ةةان ارق ةةوق املدني ةةة جلمية ة املة ةواطنب العة ةراريب ملفول ةةة
يو ا القانون.
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احلق يف حرية افنتقال واإلةامة
 -٢١٧ان الدستور العراري لعام  ٢٠٠5رةد ارةر صةرا ة هةذا ارةق واكةد علة ا قيةة االفةراد يف
اختيةةار ملةةان االرامةةة يف ا ة مةةن ارلةةيم الدولةةة ،يةةب نصة املةةادة (/٢4اوال) منةةا (للعرارةةي
ريةةة التنقةةف والسةةفر والسةةلن داخةةف العةراق وخار ةةا) ،كمةةا اشةةارح الفقةةرة (ونيةةا) منةةا (ال ةةوا
نفةةي العرارةةي او أبعةةاده او رمانةةا مةةن العةةودة اىل الةةوطن) ،ورةةد كةةان رةةانون ادارة الدولةةة العراريةةة
للمر لة االنتقالية لعام  ٢٠٠4رةد اكةد ذلةا ارةق وااالةة كافةة القيةود الةي كانة تفةرض عليةا يف
ظف النخلام ال ائد كقرار جملس ريادة الثورة (املنحف) ررةم ( )666لسةنة  ١98٠الةذ ةرم اعةداد
مةن العةراريب مةن االرامةة يف الة د وعمةف علة جةرهم القةوة خةارا الدولةة ،يةب الغة رةةانون
ادارة الدول ةةة العراري ةةة للمر ل ةةة االنتقالي ةةة ه ةةذا القة ةرار ،وم ةةن الض ةةماانح القانوني ةةة للح ةةق يف ري ةةة
االنتق ةةا واالرام ةةة ه ةةو م ةةا ن ةةص علي ةةا الدس ةةتور لع ةةام  ٢٠٠5صة ةرا ة علة ة ع ةةدم ة ةواا تع ةةديف
النصوص الدستورية املتعلقة بصيانة ارقوق وارر ح يف ال اب الثاين منا يا فيها رية التنقف.
احلق يف اجلنسية
 -٢١8بعد تغير النخلام السياسي يف العراق عام  ٢٠٠٣صدر الدستور لعةام  ٢٠٠5مسةتجي ا
مل دأ املسةاواة بةب الر ةف واملةرأة ويةا يتفةق وا لةام املواثيةق الدوليةة ،يف العديةد مةن اةةاالح يةا يف
ذلا املساواة بب الر ةف واملةرأة يف شةان نقةف اجلنسةية العراريةة اىل ابنائهمةا ويف هةذا السةياق تةنص
الفقةةرة (ونيةةا) منةةا علة (يعتة عراريةةا كةةف مةةن ولةةد الب عرارةةي او ام عراريةةة ويةةنخلم ذلةةا بقةةانون.
وبنا ا عليا صدر رانون اجلنسية العرارية ررم  ٢6لسةنة  ،٢٠٠6وفيةا ةرص املشةرا العرارةي علة
اعمةةا م ةةدا املسةةاواة بةةب الر ةةف وامل ةرأة مواك ةةا بةةذلا اال اهةةاح ارديثةةة لق ةوانب اجلنسةةية الةةي
اصة ح تقةةنن دور االم يف نقةةف نسةةيتها ألبنائهةةا كقاعةةدة تشةريعية دون اش ةرتا تقةةدم طل ةةاح
خاصةةة ،كمةةا ان رةةانون اجلنسةةية العراريةةة ةةا خاليةةا مةةن ا تقييةةد معتنقةةا امل ةةدأ الدسةةتور عل ة
اط را دون وق ا قواب تفرض يقتضاها نسية االم العرارية عل اوالدها.
 -٢١9ةةدد ر ةةانون الص ةةحة العام ةةة رر ةةم ( )89لس ةةنة  ١98١ال ةةاب الرابة ة ا لام ةةا تنخليمي ةةة
وعقابي ةةة امل ةةادة ( )9٢الف ةةرا الث ةةاين اإل ص ةةا (تق ةةوم اجله ةةة املختص ةةة اإل ص ةةا يف واارة الص ةةحة
تسجيف الوالداح للعراريب وغرهم).
 -٢٢٠ريةام مديريةة قةوق االنسةان التابعةة لةواارة الداخليةة بتسةهيف معةام ح اصةدار اجلةواااح
واجلنسية لاشخاص ذو اإلعارة .ويذكر ان النخلام ال ائد عمةد اىل اسةقا اجلنسةية العراريةة عةن
مئاح االالف من اللورد الفيلية بقرار جملس ريةادة الثةورة (املنحةف) املةررم  666يف ١98٠/5/٧
ومت جرهم رسرا من العراق ورمي ا الف من العوائف اىل اردود العراريةة االيرانيةة .وبعةد سةقو
النخلام يف ربي عام  ٢٠٠٣وتشليف احمللمةة اجلنائيةة العليةا العراريةة كانة رضةية إسةقا اجلنسةية
العرارية واإلبعاد القسر لللةرد الفيليةة ومصةادرة أمةواهلم املنقولةة وغةر املنقولةة وا ةدة مةن القضةا
الةةي نخلر ةةا احمللمةةة لتصةةدر ررارهةةا يف  ٢٠١٠/١١/٢9اعت ةةار ان هةةذه اجلةرائم هةةي ةرائم اادة
مجاعيةةة ومت دعةةم هةةذا القةرار مةةن ر ةةف جملةةس الةةوارا بقةراره املةةررم  4٢6يف لسةةة اةلةةس ررةةم 48
واملنعق ةةدة يف  ٢٠١٠/١٢/8واملخص ةةص ل ةةدعم ر ةرار احمللم ةةة اجلنائي ةةة العلي ةةا العراري ةةة م ةةن خة ة
تشليف ما يعرف اهليئة الوطنية املستقلة ألنصاف اللورد الفيلية الي سيتم تشليلها بعد سلسةلة
مةةن اللقةةا اح ،مةةن رضةةاة هتصةةب وسياسةةيب ،ستتصةةدى ةمةةف األمةةور املتعلقةةة الشةةهدا ورعايةةة
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ذويهةةم واعةةادة اجلنسةةية واألمةوا املنهوبةةة الةةيهم واعةةادة املهجةرين واملهةةا رين اىل الة د وتعويضةةهم
ماد ومعنو وكف ما يرتتا عل ذلا من تشريعاح واستحقاراح رانونية ومالية ومعنوية.
حق الزواج واختيار الزوج
 -٢٢١رض املادة  ٢9مةن الدسةتور لعةام  ٢٠٠5علة (ان االسةرة اسةا اةتمة وحتةافظ الدولةة
عل كيا ا وريمتها الدينية واالخ رية والوطنية وتلفف الدولة محاية االمومة والطفولة والشيخوخة).
 -٢٢٢كم ةةا نصة ة الفق ةةرة ( )١م ةةن امل ةةادة الثاني ةةة م ةةن ر ةةانون اال ة ةوا الشخص ةةية رر ةةم ١88
لسةةنة ( ١959تسةةر ا لةةام هةةذا القةةانون عل ة مجي ة الع ةراريب اال مةةن اسةةتثين بقةةانون خةةاص)
ومعةةىن ذلةةا ان االصةةف هةةو تط يةةق هةةذا القةةانون عل ة مجي ة الع ةراريب دون ايي ة اال مةةن اسةةتثين
بقةةانون خةةاص) امةةا غةةر الع ةراريب فيط ةةق علةةيهم رةةانون اال ةوا الشخصةةية لا انةةا ررةةم ٧8
لسةةنة  ١9٣١املعةةد  ،وهنةةاا رةةانون تنخلةةيم احملةةاكم الدينيةةة للطوائةةب املسةةيحية واملوسةةوية ررةةم ٣٢
لسنة  ١94٧وكذلا رانون ادارة طائفة االرمن االرثوذكس ررم  8٧لسنة .١96٣
 -٢٢٣ونص ة الفقةةرة ( )١مةةن املةةادة الثالثةةة مةةن رةةانون اال ةوا الشخصةةية (ال ة واا عقةةد بةةب
ر ةةف وامةرأة حتةةف لةةا شةةرعا ،غايتةةا انشةةا رابطةةة للحيةةاة املشةةرتكة والنسةةف) وبةةذلا يلةةون كةةف مةةن
الر ةةف واملةرأة طةةرف يف عقةةد الة واا ولةةا سةوا يف ذلةةا وبرقةةا الطةةرفب و ريةةة اختيةةارهم ،وان ا
عيا يف االرادة أل دهم ال يلون عقد ال واا صحيحا ،كما ان املادة ( )4منا بين ان الة واا
ال ينعقةةد اال ا ةةاب مةةن أ ةةد العارةةدين ور ةةو مةةن االخةةر او وكيةةف يقةةوم مقامةةا وهةةذا مةةا دأب ة
عليا التشريعاح أبن أطراف العقد هم من يقومون ئنشائا.
 -٢٢4ا ةةار مجية ة االرلي ةةاح والطوائ ةةب الديني ةةة يف مجهوري ةةة العة ةراق قوره ةةا املتعلق ةةة الة ة واا
والطق ةةو املت ع ةةة يف ذل ةةا وحيميه ةةا الق ةةانون كم ةةا حيص ةةف اللث ةةر م ةةن ةةاالح الة ة واا ب ةةب ابن ةةا
االرلياح القومية والطوائب الدينية يف العراق.
حق التملك
 -٢٢5نص ة املةةادة ( )٢٣الفقةةرة (أوال) مةةن الدسةةتور عل ة إن "امللليةةة اخلاصةةة مصةةونة وحيةةق
للمالا االنتفاا عا واسةتغ هلا والتصةرف عةا يف ةدود القةانون" ونصة الفقةرة (ونيةا) مةن املةادة
نفسها عل إن "ال وا ن ا املللية إال ألغراض املنفعة العامة مقابةف تعةويض عةاد ويةنخلم ذلةا
بق ةةانون" كم ةةا أش ةةارح الفق ةةرة (ولث ةةا/أ) م ةةن امل ةةادة ذا ةةا علة ة إن "للعرار ةةي ار ةةق يف التمل ةةا يف
أ ملةةان يف العةراق وال ةةوا لغةةره الةةا غةةر املنقةةو إال مةةا اسةةتثين بقةةانون" كمةةا نص ة الفقةةرة
(ولثا/ب) عل "حيخلر التملا ألغراض التغير السلاين".
حق اإلرث
 -٢٢6نصة ة ة امل ة ةةادة ( )4١م ة ةةن الدس ة ةةتور علة ة ة إن "العراري ة ةةون أ ة ة ةرار يف االلتة ة ة ام أب ة ة ةواهلم
الشخصةةية سةةا د ان ةةم أو مةةذاه هم أو معتقةةدا م أو اختيةةارا م ويةةنخلم ذلةةا بقةةانون" وعليةةا
ف ةةان مجية ة ه ةةذه األ ل ةةام متوافق ةةة مة ة م ةةدأ ع ةةدم التميية ة املنص ةةوص علي ةةا يف امل ةةادة ( )١4م ةةن
الدسةةتور املشةةار إليهةةا يف أعة ه .و ةةدر اإلشةارة إىل إن تقسةةيم اإلرث خيضة إىل أ لةةام وأعةراف
الطوائب الدينية وللف طائفة طريقة يف ذلا ينخلمها القانون.
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احلق يف حرية القكر والعقيد والدين
 -٢٢٧كف ةةف الدس ةةتور نارس ةةة ه ةةذه ارق ةةوق جلمية ة املة ةواطنب دون ايية ة إذ نصة ة امل ةةادة ()4٣
الفقرة (أوال) من الدستور عل إن "أت اا كةف ديةن أو مةذها أ ةرار يف (أ) "نارسةة الشةعائر الدينيةة
يةةا فيهةةا الشةةعائر ارسةةينية" (ب) "إدارة األورةةاف وشة و ا وم سسةةا ا الدينيةةة ويةةنخلم ذلةةا بقةةانون"
كما نص الفقرة (ونيا) من املادة ذا ا عل إن "تلفف الدولة رية الع ادة ومحاية أماكنها".
 -٢٢8كما صةدر رةرار احمللمةة االحتاديةة يف الةدعوى املررمةة (/4احتاديةة/اع م )٢٠١5/بشةأن
احمل ةةاكم اللنس ةةية ،اذ بين ة ة احمللم ةةة االحتادي ةةة ان تل ةةا احمل ةةاكم اسس ة ة وف ةةق الق ةةانون (النخل ةةام
ررم  ٣٢لسنة .)١98١
احلق يف حرية الرأي والتعبري
 -٢٢9يلف ةةف الدس ةةتور العرار ةةي ري ةةة التع ةةر ع ةةن ال ةرأ بل ةةف الوس ةةائف ي ةةب نص ة امل ةةادة ٣8
الفقةراح  ١و ٢علة (تلفةةف الدولةةة ،يةةا ال خيةةف النخلةةام العةةام وا داب ريةةة التع ةةر عةةن الةرأ بلةةف
الوسائف ،رية الصحافة والط اعة واإلعة ن واإلعة م والنشةر) وأقةح ريةة التع ةر عنصةرا ةوهر
من عناصر الثقافة السياسية السائدة يف ال د بعد ع لة طويلة عن العام ،ويعلس هذا التوس الل ر
يف جما اإلع م و رية الرأ والتع ر ارالة الصحية لل نا الدميقراطي والتمت وقوق اإلنسان.
 -٢٣٠وشة ةةهد التمت ة ة عة ةةذه اررية ةةة حتة ةةد ك ة ةرا مة ةةن خ ة ة اسة ةةتهداف اجلماعة ةةاح االرهابية ةةة
للصةةحفيب (بش ةةلف م اشةةر او عش ةوائي) فقةةد بل ة عةةدد ش ةةهدا الصةةحافة لع ةةام )١9( ٢٠١٣
شهيد فيما بل عام  )5( ٢٠١١صحفيب ،وعام  )١٣( ٢٠١٠صحفي.
 -٢٣١شةهدح عةدح حمافخلةاح تخلةةاهراح للمطال ةة اخلةدماح وبعةةض ارقةوق املشةروعة وبنةةا
علي ةةا ش ةةلل جلن ةةة خاص ةةة للنخل ةةر بطل ةةاح املتخل ةةاهرين وف ةةتظ مور ة الل ةةرتوين الس ةةتق ا طل ةةاح
املتخل ةةاهرين ور ةةد اس ةةتلم ( )١.٢8٠.688مواع ةةة ب ةةب طل ةةا تعويض ةةاح وا ال ةةة علة ة التقاع ةةد
واعة ةةادة اىل اخلدمة ةةة ورف ة ة ج ة ة عة ةةن عقة ةةاراح وطلة ةةا عفة ةةو خة ةةاص ومعة ةةام ح ختة ةةص ملة ةةب
(الصحواح) ورد ا رسةم مةن هةذه املعةام ح والعمةف ةار علة ا ةاا املت قةي منهةا فيمةا يةتم
متابعة تنفيذ التوصياح اخلاصة اللجنة الواارية خبصوص مطالا اها احملافخلاح االخرى.
 -٢٣٢ان ريةةة الصةةحافة و ريةةة التع ةةر هةي مةةن اهةةم الضةةماانح الةةي تضةةطل عمةةا اليةةة الررابةةة
الفاعلةةة للسةةلطة الرابعةةة عل ة وار ة قةةوق االنسةةان وسةةيادة القةةانون يف الع ةراق ويلفةةف الدسةةتور
العراري رية التع ر عن الرا بلف الوسائف و رية الصحافة والط اعة واالعة ن واالعة م والنشةر
يف مادتا ( )٣8واثف نارسة ارق يف رية الرا والتع ر ركي ة اساسية يف ال نا الدميقراطي الذ
يواصف تراكما منذ العام .٢٠٠٣
 -٢٣٣شهد عام  ٢٠١١صدور رانون قوق الصحفيب ررم ( )٢١والذ ا من مو ةاح
ص ةةدوره ا ة ةرتام ري ةةة الص ةةحافة والتع ةةر وقة ةماان رق ةةوق الص ةةحفيب العة ةراريب وورث ةةتهم وتوكي ةةدا
لدورهم اهلام يف ترسيخ الدميقراطية يف العراق اجلديد .ورد ا هذا للدور املهم الةذ يضةطل بةا
الصةحفي والةةذ ةةا ملمة للراصةةد واملرارةةا رقةوق االنسةةان ،ويهةةدف هةذا القةةانون اىل تع ية
قةةوق الصةةحفيب وتةةوفر ارمايةةة هلةةم يو ةا نةةص املةةادة ( )٢منةةا الةةي تةةنص علة (يهةةدف هةةذا
الق ةةانون اىل تع ية ة ق ةةوق الص ةةحفيب وت ةةوفر ارماي ةةة هل ةةم يف مجهوري ةةة العة ةراق) ور ةةد تن ةةاو ه ةةذا
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القةةانون يف عةةدة م ةواد منةةا الضةةمانة القانونيةةة للصةةحفي ألدا مهةةام عملةةا بلةةف ريةةة ويسةةر كمةةا
نصة املةةادة ( )9منةةا يعار ةةة كةةف مةةن يعتةةد علة صةةحفي اثنةةا أتديةةة مهنتةةا او بسة ا أتديتهةةا
العقوبةةة املقةةررة ملةةن يعتةةد علة موظةةب اثنةةا أتديةةة وظيفتةةا او بسة ها ،كمةةا نصة املةةادة ()١٠
من القانون عل عدم واا استجواب الصةحفي او التحقيةق معةا عةن رميةة منسةوبة اليةا مرت طةة
يمارسة عمف الصحفي اال بقرار رضائي.
 -٢٣4كما ان هناا مشروا رانون و ريةة التع ةر عةن الةرا واال تمةاا والتخلةاهر السةلمي
ومو ود اليا يف جملس النواب يب ا ررا تا ررا ة اوىل وررا ة ونية.
 -٢٣5مت تشليف حملمة النشر.
 -٢٣6مت تدريا منتسا واارة الداخلية ل نا ردرا م يف التعامف م املتخلاهرين واالع م.
 -٢٣٧اعلن ة واارة الداخلي ةةة ا ةةا عل ة اس ةةتعداد ام الس ةةتق ا كاف ةةة الش ةةلاو ال ةةي تتض ةةمن
االسا ة اىل رية الصةحافة او القيةام وةاالح االعتةدا علة الصةحفيب مةن ر ةف منتسة يها واختةاذ
كافة اال را اح القانونية وق مرتل يها.
احلق يف حرية افدتماع السلمي واكاين اجلمعيات السلمية او افنتماء اليها
 -٢٣8نصة ة امل ةةادة ( )٣9م ةةن الدس ةةتور علة ة إن يلف ةةف الدس ةةتور ري ةةة أتس ةةيس اجلمعي ةةاح
واأل ة ة اب السياسة ةةية أو االنضة ةةمام إليه ةةا وي ةةنخلم ذلة ةةا بقة ةةانون وان ال ةةوا إ ة ةةار ا ةةد عل ة ة
االنضةةمام إىل أ ة ب أو مجعيةةة أو هةةة سياسةةية أو إ ةةاره علة االسةةتمرار يف العضةةوية فيهةةا،
وتعمف الدولة عل توفر األس اب ال امة ملمارسة هذه ارر ح.
احلقا افةتصا ية وافدتماعية

ارق يف العمف
 -٢٣9حنيللم اىل الفقرة (/9ث) من امل

خلاح اخلتامية كما ون ب اال :

 -٢4٠كفف الدستور لعام  ٢٠٠5يف املادة ( )٢٢منا ان العمف ق للف العراريب يا يضةمن
هلةةم يةةاة كرميةةة ويةةنخلم القةةانون الع رةةة بةةب العمةةا واصةةحاب العمةةف عل ة اسةةس ارتصةةادية م ة
مراعاة رواعد العدالة اال تماعية ،كما اشارح املادة ( )١6منةا علة تلةاف الفةرص ةق ملفةو
جلمي ة الع ةراريب ،وتلفةةف الدولةةة اختةةاذ اال ةرا اح ال امةةة لتحقيةةق ذلةةا ،وبةةذلا صةةدر رةةانون
العم ةةف رر ةةم  ٣٧لس ةةنة  ٢٠١5لي ةةنخلم اس ةةس الع ر ةةة ب ةةب العم ةةا واص ةةحاب العم ةةف ومنخلم ةةا م
عدف محاية كف منهما وحتقيق التنمية املستدامة املستندة اىل العدالة اال تماعية واملساواة وامب
العمف ال ئق للجمي من دون ا ايي ل نا االرتصاد الوطين.
 -٢4١وعرف املادة (/١سادسا) العامف هو كف شخص ط يعي سوا كان ذكرا ام انثة يعمةف
بتو يةةا واش ةراف صةةا ا العمةةف وحت ة ادارتةةا ،كمةةا كفةةف القةةانون املسةةاواة بةةب الر ةةف وامل ةرأة يف
اال ور والع واح وال دالح فضة عةن منحهةا بعةض املة ا التفضةيلية الةي تتمثةف ارصةو علة
ا اااح خاصة ا ر كامف يف االح ارمف واال اب.
 -٢4٢كما ن ب نسا القوى العاملة سا اجلنس وارالة العلمية والواارة كما م ب يف بداية التقرير.
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ق تلوين النقااح واالنتما إليها
 -٢4٣إن التنخلةيم النقةايب يف العةراق م ةين علة أسةا مهةين ولةيس علة أسةا عررةي أو لغةةو
أو ديةةين يةةب نص ة الفقةةرة (ولثةةا) مةةن املةةادة ( )٢٢مةةن الدسةةتور عل ة إن "تلفةةف الدولةةة ةةق
أتسيس النقااح واالحتاداح املهنية أو االنضمام إليها وينخلم ذلا بقانون".
 -٢44أصدر جملس الوارا مشروا رانون اإلحتاداح والنقااح املهنية ومت أ التا اىل جملس النواب.

ارق يف السلن
 -٢45نص الفقرة (ولثةا/أ) مةن املةادة ( )٢٣مةن الدسةتور علة إن "للعرارةي ارةق يف التملةا
يف أ ملان يف العراق وال وا لغره الا غر املنقو إال ما استثين بقانون.
 -٢46وق ة الع ةراق العديةةد مةةن السياسةةاح والدراسةةاح واملخططةةاح االسةةلانية ذاح الط يعةةة
الشةةمولية عل ة عمةةوم ال ة د ،واول ة خطةةة التنميةةة الوطنيةةة  ٢٠١٧-٢٠١٣هةةذا القطةةاا اليةةة
الغةةة مةةن خة الرؤيةةة واألهةةداف الةةي سةةع لتحقيقهةةا ،فضة عةةن كةةف مةةن مشةةاري اةمعةةاح
السلنية يف احملافخلاح الي مت تنفيذها للمةدة  ،٢٠١٢-٢٠٠8وتعتمةد واارة االسةلان واالعمةار
عل سياسةة ةدف اىل تيسةر ارصةو علة سةلن الئةق جلمية العةراريب ،وا دة كفةا ة االعةداد
الس ةةلين ،وا دة خي ةةاراح الع ةراريب النس ة ة لن ةةوا الس ةةلن واملور ة وخص ةةائص اري ةةااة (املللي ةةة)،
وا دة ردرة ارلومة لتل ية ا تيا اح الفئاح اخلاصة واولئا الةذين ال يسةتطيعون حتمةف نفقةاح
سةةلن مناسة ة ،وحتسةةب كفةةا ة املنتجةةاح السةةلنية ملةةا يف ذلةةا كفةةا ة اسةةتخدام الطارةةة والتةةأثراح
ال يئية ،ورف ردرة اصحاب املناا لتحسن وتوسي املأوى ارا .
 -٢4٧بلغ ة ة ة نس ة ة ة ة األس ة ة ةةر ال ة ة ةي ال ة ة ةةا و ة ة ةةداح س ة ة ةةلنية لس ة ة ةةنة  %8٣.٢ ٢٠١١مل ة ة ةةا
خةةاص  %١١.١مسةةتأ رة  %5.٧أخةةرى ،والسةةلان الةةذين ميلةةنهم ارصةةو بشةةلف دائةةم عل ة
مص ةةدر حمس ةةن للم ةةا لس ةةنة  ٢٠١١بلة ة  ،%86.8والس ةةلان ال ةةذين ميل ةةنهم االنتف ةةاا بص ةةرف
صحي حمسن بلة  ،%9٣.8وخصةص م لة ( )485مليةار دينةار مةن مواانةة عةام  ٢٠١٢لتنفيةذ
عدد من انشطة االسرتاتيجية ل نا جممعاح سلنية واطئة الللفة وتع ي خدماح الرعاية الصحية
االولية وحتقيق دخف اعل يف قو اولو ح و ا ة سلان احملافخلاح.
 -٢48وي ل عدد العشوائياح ( ٢5٠جمم ) يف بغداد ،وتسع الدولة اىل ت ين مشةروا تنمةو
متلامةةف يهةةدف اىل االرتقةةا يسةةتوى املعيشةةة للمنةةاطق العشةوائية وتطويرهةةا وتةةوفر مسةةاكن واطئةةة
الللفة يب خصصة  ٢٠٠مليةار دينةار قةمن املواانةة االسةتثمارية لعةام  ٢٠١٣للقضةا علة
ظاهرة العشوائياح.
 -٢49شلف اةلس االعل للسلان عام  ٢٠١٣برائسة دولة رئيس الوارا وعضوية عةدد مةن
الة ةةوارا ويهة ةةدف هة ةةذا اةلة ةةس اىل بلة ةةورة رؤى سة ةةلانية وطنية ةةة متوسة ةةطة وبعية ةةدة املة ةةدى واعة ةةداد
اسةرتاتيجية للسةةلان ومةةا ي ةرت عةةا مةةن اهةةداف وغةةا ح تعتمةةد عنةةد حتديةةد اهةةداف اس ةرتاتيجية
التنمية الوطنية.
 -٢5٠يتة ةةوىل اةلة ةةس االعل ة ة للسة ةةلان اعة ةةداد السياسة ةةاح التنفيذية ةةة وتط يقهة ةةا م ة ة الة ةةوااراح
وارلومةةاح احملليةةة ومنخلمةةاح اةتمة املةةدين واملنخلمةةاح الدوليةةة املعنيةةة بقضةةا السةةلان واهلةةدف
العام للسياسة هو حتقيق العي اللرم لسلان العراق وهو ما نص عليا دستور العراق يا يفضي
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اىل (سلان اصحا متعلمب مندجمب ا تماعيا وارتصةاد وسياسةيا مةاهرين وذو رةدراح بشةرية
ومعرفيةةة عاليةةة ،يرافةةق ذلةةا معةةدالح اعالةةة (عمريةةة وارتصةةادية) منخفضةةة تسةةمظ هلةةم بتحسةةب
نوعية يا م و ياة اسرهم).
 -٢5١مه ةةام اللجن ةةة الوطني ةةة للسياس ةةاح الس ةةلانية ه ةةي :اع ةةداد الوثيقة ةة الوطني ةةة للسياس ةةاح
السةةلانية يف الع ةراق ومتابعةةة تنفيةةذها ،وتنفيةةذ تو يهةةاح اةلةةس االعل ة للسةةلان ،ورف ة تقةةارير
املتابع ةةة ال ةةي تع ةةدها االدارة التنفيذي ةةة للسياس ةةاح الس ةةلانية اىل اةل ةةس االعل ة للس ةةلان ،ودع ةةم
تنفي ةةذ التع ةةداداح واملس ةةوح الس ةةلانية ،ومرا ع ةةة ووئ ةةق املش ةةاري وال ة امج واالنش ةةطة ال ةةي تع ةةدها
االدارة التنفيذيةةة للسياسةةاح السةةلانية ورفعهةةا اىل اةلةةس االعل ة للسةةلان لدراسةةتها واملصةةادرة
عليهةةا ،واملشةةاركة يف اال تماعةةاح واةةةالس واللجةةان الوطنيةةة للسةةلان و ضةةور امل ة اراح العربيةةة
والدولية ذاح الع رة اةاالح السةلانية ،والتنسةيق مة مراكة ال حةب العلمةي الوطنيةة واال ن يةة
ومراك ال حب يف اجلامعاح ،واالشراف عل اصدار تقارير عةن الةة السةلان يف العةراق بصةورة
سنوية ودورية والتقارير ذاح الع رة ،تفعيف التعاون م احملافخلاح يف جما السياساح السلانية.
 -٢5٢مهةةام االدارة التنفيذيةةة للسياسةةاح السةةلانية هةةي :التنسةةيق مة الةةوااراح املعنيةةة لتحديةةد
اولو ح االنشطة الواردة يف السياسة الوطنية للسلان لتضمينها يف برامج وخط الواارة ،واعةداد
تقة ةةارير ة ةةو س ةةر تنفية ةةذ السياسة ةةة السة ةةلانية ،ومتابعة ةةة تو يهة ةةاح اللجن ةةة الوطنية ةةة للسياسة ةةاح
الس ةةلانية ،وتنخل ةةيم اال تفالي ةةاح الي ةةوم الع ةةاملي للس ةةلان ،وعق ةد م ة اراح ون ةةدواح ذاح ع ر ةةة
جبوانا السلان كافة.
 -٢5٣تضةةمن الة انمج ارلةةومي للفةةرتة بةةب عةةامي  ٢٠١8-٢٠١4تةةوفر اخلةةدماح االساسةةية
للم ةواطنب (الس ةةلن وامل ةةا والله ةةرا ) وذل ةةا م ةةنم خ ة ت ةةوفر ع ةةي ك ةةرم للم ةواطنب وايص ةةا
اخلدماح االساسية هلم من خ حتسب نوعيتها من ما وكهرا وبنةا مسةاكن ارتصةادية واطئةة
الللفةةة للفئةةاح اهلشةةة مةةن اةتم ة يشةةاركة واارة االعمةةار واالسةةلان واحملافخلةةاح كافةةة اقةةافة اىل
انشا مشروعاح السلن االعتياد :
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''١

أتمةةب سةةلن مناسةةا للفئةةاح اهلشةةة يف اةتم ة ئنشةةا الو ةةداح السةةلنية يف
عموم احملافخلاح بنا عل ما ورد يف االسرتاتيجية الوطنية ل سلان؛

''٢

دعم مشروعاح االسلان للفئاح ذاح الدخف احملدود واملتوس ؛

''٣

تقلية ةةف نس ة ة ة الشة ةةحة يف مة ةةا الشة ةةرب وحتسة ةةب نوعيتة ةةا ولة ةةو املنة ةةاطق غة ةةر
املخدومة وتقليف اهلدر؛

''4

معاجلة اختناراح رطاا انتاا الطارة اللهرائية لتوفرها استمرارية وموثورية عاليتب؛

''5

معاجلة االختنارةاح يف الشة لة وتغطيةة االمحةا اجلديةدة لتملةب شة لاح النقةف
من نقف الطاراح املولدة من احملطاح اجلديدة اىل ش لاح التواي احمللية؛

''6

حتفي ودعم االستثمار اخلاص يف رطاا اللهرا ؛

''٧

ا دة نس ة تغطية خدماح الصرف الصحي وش لاح االمطار يف عموم العراق؛
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احلق يف التمتع خبدمات الصحة والرعاية افدتماعية
الصحة العامة

ارق يف الصحة
 -٢54كفلة املةةادة ( )٣١مةةن الدسةةتور العرارةةي التمتة ارةةق الصةةحة (للةةف عرارةةي ارةةق يف
الرعاية الصحية وتعىن الدولة الصحة العامة وتلفف وسائف الورايةة والعة ا ألنشةا هتلةب انةواا
املستشفياح وامل سساح الصحية) ،ووقةع واارة الصةحة خطةة اسةرتاتيجية لاعةوام ٢٠١٧-٢٠١٣
ترتلة علة خلةةق نخلةةام صةةحي يعتمةةد الرعايةةة الصةةحية االوليةةة كمرتلة اسةةا ويضةةمن خةةدماح
صةةحية تلةةا ا تيةةاا الفةةرد واةتمة وفةةق املعةةاير الصةةحية العامليةةة رةةدر االملةةان ل نةةا وادامةةة تقةةدم
اخلةةدماح الصةةحية للمسةةتو ح كافةةة (االوليةةة والثانويةةة والثالثيةةة) يواصةةفاح نوعيةةة عاليةةة والعمةةف
عل تلامف اخلدماح بب القطاعب العام واخلاص ،وبلغ نس ة مواانةة واارة الصةحة كنسة ة مةن
املواان ة ة ةةة العام ة ة ةةة للدول ة ة ةةة  %5كم ة ة ةةا اادح امل ة ة ةةال املخصص ة ة ةةة لعة ة ة ة ا املرق ة ة ة خ ة ة ةةارا الع ة ة ةراق
ئقافة  ٣٠.٢6٢.8٠١دوالر لغرض تغطية اعداد اك من املرق لعام .٢٠١5
 -٢55كما يو د مشةروا رةانون الضةمان الصةحي يف جملةس النةواب العرارةي ومت ررا تةا رةرا ة اوىل
و ةةا يف االسة اب املو ةةة للقةةانون (بغيةةة تقةةدم اخلةةدماح الصةةحية جبةةودة عاليةةة والةةب املةواطن مةةن
ارصو عليها يف امل سساح الصةحية يف القطةاا العةام واخلةاص وخةارا العةراق وتقةدم اخلدمةة جمةاان
للفئةةاح غ ةةر الق ةةادرة عل ة دف ة التل ةةاليب والتخفيةةب ع ةةن كاه ةةف الدول ةةة وامل ةواطن يف ور ة وا ةةد
وتنشي القطاا اخلاص متمث بشركاح التأمب املعتمدة يف دعم وتنشي القطاا الصحي.
 -٢56شةةهد الوقة الصةةحي بعةةض التغةراح فقةةد بلة معةةد وفيةةاح األطفةةا ةةديثي الةةوالدة
( )٢8-٠يوم للف ( )١٠٠٠والدة ية ( )١٣.9وفاة لعام  ٢٠١5عدا ارليم كردستان واالن ةار
بعدما كان ( )١٢.4وفاة لعام ( )٢٠١4وبل معد وفياح الرق دون السةنة للةف ()١٠٠٠
والدة ية ة ة ةةة ( )١9.٧لعة ة ة ةةام  ٢٠١5عة ة ة ةةدا ارلة ة ة ةةيم كردسة ة ة ةةتان واالن ة ة ة ةةار بعة ة ة ةةدما كان ة ة ة ة ()١٧.٣
لعةةام  ٢٠١4وبلة معةةد وفيةةاح االطفةةا دون اخلامسةةة للةةف  ١٠٠٠والدة يةةة ( )٢5.٢وفةةاة
ع ةةام  ٢٠١5بع ةةدما كانة ة ( )٢١.٧ع ةةام  ،٢٠١4ونسة ة ة ال ةةوالداح ال ةةي ةةر أبشة ةراف ذو
االختص ةةاص ( )%95.5ب ةةدون االرل ةةيم واالن ةةار وصة ة ح ال ةةدين ونين ةةوى ع ةةام  ٢٠١5يف ةةب
سةةجل ع ةةام  ،)%9١.5( ٢٠١4يف ةةب كان ة نس ة ة وفيةةاح االمهةةاح لل ةةف ()١٠٠٠٠٠
والدة ي ة ةةة م ة ةةن ع ة ةةدا االن ة ةةار  ٣٢.٠وف ة ةةاة لع ة ةةام  ٢٠١5بع ة ةةدما كانة ة ة ( )٣٠.١لع ة ةةام ٢٠١4
وم تسجف اصااح يةرض املة ر يف عةام  ٢٠١4و ٢٠١5مةن السةلان ،وبلغة نسة ة ةاالح
الس ة ةةف ال ة ةةي اكتش ة ةةف ومت ش ة ةةفاؤها حت ة ة املرار ة ةةة ( )%9١ع ة ةةام  ٢٠١5بينم ة ةةا كان ة ة النس ة ة ة
لعةةام  ،%8٧ ٢٠١4امةةا فيمةةا خيةةص فةةرو نقةةص املناعةةة ال ش ةرية (اإليةةدا) فقةةد بلغ ة عةةدد
ة ة ة ةةاالح اإلص ة ة ة ةةابة لس ة ة ة ةةنة  ٢٠١5املس ة ة ة ةةجلة ( )49اص ة ة ة ةةابة  ٣9ذك ة ة ة ةةور و ١٠اانث ويع ة ة ة ةةد
اص ة ةةابة  ٠.٠١٣لل ة ةةف  ١٠٠٠٠م ة ةةن الس ة ةةلان يف ة ةةب ك ة ةةان ع ة ةةدد االص ة ةةااح ( )٢٧اص ة ةةابة
سةةنة  ٢٠١4منهةةا  ١9ذكةةور وال ةةاري اانث ويعةةد اصةةابة  ٠.٠١للةةف  ١٠٠٠٠مةةن السةةلان.
ارم ح التلقيحية لعام  ٢٠١4و ٢٠١5للفئاح املستهدفة و سا اللقاح ادانه:
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لق ة ة ةةاح ش ة ة ةةلف االطف ة ة ةةا الفم ة ة ةةو م ة ة ةةا نسة ة ة ة تا  %9٧لع ة ة ةةام  ٢٠١4و%96.9
لعام .٢٠١5

افسرتاايجية الاطنية للصحة اإلجنابية وصحة األم والطقل
 -٢5٧أطلق االسرتاتيجية الوطنية للصحة اال ابية وصةحة االم والطفةف لسةنة  ٢٠١٣للمةدة
مةةن  ٢٠١٧-٢٠١٣والةةي تض ة الةةرؤ االتيةةة اطةةارا هلةةا ((نخلةةام صةةحي يعتمةةد الرعايةةة الصةةحية
االولية كمرتل اساسي يضمن خةدماح صةحية تلةا ا تيةاا الفةرد واةتمة وفةق املعةاير الصةحية
العامليةةة رةةدر االملةةان مةةن خ ة ريةةادة كف ة ة ل نةةا وادامةةة اخلةةدماح الصةةحية للمسةةتو ح كافةةة
االوليةةة والثانويةةة والثالثيةةة ويواصةةفاح نوعيةةة عاليةةة والعمةةف علة ارامةةة اخلةةدماح مةةا بةةب القطةةاعب
العام واخلاص)) ،و دف اىل خفض مرق ووفياح االمهاح.
 -٢58تقدم خدماح ورائية وع ية للنةاا ب واملنةاطق احملةررة مةن عصةااح داعة االرهابيةة
يف من ةةاطق االن ةةار وصة ة ح ال ةةدين ونين ةةوى اإلق ةةافة اىل اخل ةةدماح الورائي ةةة والع ي ةةة ل ئ ةةب
السوريب وال ال عددهم مايقارب  ١5٠٠٠ال ئ يف العراق.
 -٢59ان خة ةةدماح الرعاية ةةة الصة ةةحية الثانوية ةةة والثالثية ةةة والة ةةي اثة ةةف ا ة ةةدى الركة ةةائ االساسة ةةية
للخدماح الصحية الع يةة والتأهيليةة الةي يةتم تقةدميها للمةواطن مةن خة املستشةفياح العامةة
والتخصصةةية واالهليةةة املنتشةةرة يف عمةةوم الع ةراق يةةا ي ة من التلامةةف يف تقةةدم اخلةةدماح الصةةحية
للف ةةرد واةتمة ة واالمل ةةان االطة ة ا علة ة م ش ةةر ه ةةذه اخل ةةدماح لاعة ةوام  ٢٠١4و ٢٠١5يف
امللحق ررم (.)9
 -٢6٠كم ةةا ان خ ةةدماح الرعاي ةةة الص ةةحية االولي ةةة وال ةةي اث ةةف اخل ةةدماح االساس ةةية املتلامل ةةة
والشة ةةاملة املقدمة ةةة يف اةة ةةاالح الورائية ةةة والع ية ةةة مة ةةن خ ة ة مراك ة ة الرعاية ةةة الصة ةةحية االولية ةةة
وامل سسةةاح الصةةحية االخةةرى لغةةرض حتسةةب صةةحة الفةةرد واةتمة وخصوصةةا صةةحة االم والطفةةف
واالملان االط ا عل م شر هذه اخلدماح لاعوام  ٢٠١4و ٢٠١5يف امللحق ررم (.)١٠
 -٢6١كم ةةا تض ةةمن الة ة انمج ارل ةةومي للف ةةرتة ب ةةب ع ةةامي  ٢٠١8-٢٠١4االرتق ةةا يس ةةتوى
اخلةةدماح الصةةحية وذلةةا مةةن خة تةةوفر خةةدماح صةةحية علة وفةةق معةةاير عامليةةة واقةةحة مةةن
ي ةةب ةةودة وكف ةةا ة امل ك ةةاح الط ي ةةة وايص ةةاهلا اىل مس ةةتحقيها م ةةن خة ة ا دة املستش ةةفياح
واملراك الصحية وتلثيب برامج الرعاية الصةحية االوليةة والورائيةة وادخةا اال هة ة الط يةة ارديثةة
وفق الياح ومفاهيم ديدة تعتمد عل شرا اخلدمة وحتديثها.
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''١

اع ةةادة هيلل ةةة القط ةةاا الط ةةا والص ةةحي بص ةةورة كامل ةةة واعتم ةةاد مع ةةاير االدارة
واجلودة العاملية؛

''٢

انشا ال طارة الصحية الوطنية وتنخليم محلة اال صا الطا الوطين؛

''٣

اعتماد نخلام التأمب الصحي للمواطنب كافة وتط يق نخلام ط يا االسرة؛

''4

اعادة تنخليم قةوق العةاملب يف اةةا الصةحي يةا يتناسةا مة املعةاير العامليةة
يا فيها سياسة األ ور؛
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''5

تقليف التللفة العاليةة لا هة ة الط يةة لدميومةة عملهةا وصةيانتها بشةلف مسةتمر
من خ مشروا شرا اخلدمة او أت رها عل املدى الطويف؛

''6

ا دة السة ة ةةعة الس ة ة ةريرية ( 4٠س ة ة ةريرا للة ة ةةف مستشة ة ةةف ) ية ة ةةب يو ة ة ةةد نقة ة ةةص
ودود  5٠ألب سرير يف العراق لتحسب الوق الصحي وال ىن التحتية للواارة
(مشروعي املستشفياح العشرة واخلمسة ة الل ى)؛

''٧

تشري روانب تلةاف العةاملب يف ارقةو املتخصصةة كالتخةدير و را ةة القلةا
وغرها ك ديف رواف فتظ العياداح اخلاصة؛

''8

تطة ةةوير خة ةةدماح طة ةةا الط ة ةوارئ وذلة ةةا لتحسة ةةب ة ةةودة اخلدمة ةةة املقدمة ةةة يف
رده ةةاح الط ةوارئ وتقلي ةةف نس ة ة الوفي ةةاح واالعار ةةة وتط ةةوير خ ةةدماح الط ةوارئ
وادارة االاماح واللوارث؛

''9

بنا مراك ختصصية لع ا دا التو د والشلف الدماغي لاطفا ؛

''١٠

فتظ اةا امام القطاا اخلاص وحتفي االستثمار يف القطاا الصحي.

الرعاية افدتماعية
 -٢6٢نةةود اإلشةةارة اىل املةةادة (/٣٠اوال) مةةن دسةةتور مجهوريةةة العةراق لعةةام  ٢٠٠5والةةذ نةةص
عل ة ة (تلف ةةف الدول ةةة للف ةةرد واالس ةةرة وخباص ةةة الطف ةةف وامل ة ةرأة  -الض ةةمان اال تم ةةاعي والص ةةحي
واملقوماح األساسية للعي يف ياة كرمية ت من هلم الدخف املناسا والسلن امل ئم).
 -٢6٣صة ة ةةدر رة ة ةةانون ارماية ة ةةة اال تماعية ة ةةة ررة ة ةةم ( )١١لسة ة ةةنة  ٢٠١4واعت ة ة ة انفة ة ةةذا اعت ة ة ةةارا
مةةن  ،٢٠١4/٣/٢4يةةب تضةةمن املةةادة ( )١منةةا علة سةةر نا علة الفئةةاح التاليةةة مةةن االسةةر
واالفةراد نةن هةم دون خة الفقةةر مةن العةراريب ورعةا الةةدو األخةرى املقيمةب يف مجهوريةة العةراق
بصورة دائمة ومستمرة ورانونيةة ،كمةا رضة املةادة ( )6منةا للةف فةرد او اسةرة نةن هةم دون خة
الفقةةر ارةةق يف ارصةةو عل ة االعانةةة النقديةةة واخلةةدماح اال تماعيةةة ويةةتم حتديةةد املشةةمولب مةةن
خ ة االسةةتهداف الةةدميوغرايف اعتمةةاد بيةةاانح الفقةةر وال حةةب اال تمةةاعي سةةنو  ،كمةةا رض ة
املادة ( )٧منا عل منظ الفئاح املشمولة أب لاما م ل االعانة النقدية اذا م يلن هلا دخف فان
كان هلا دخف وب فتمنظ الفرق بب دخلها ومستوى الدخف الوارد يف اجلدو احملدد اذا توفرح
فيهةةا شةةرو االسةةتحقاق و سةةا اعةةداد االسةةرة ،كمةةا رضة املةةادة (/٢8ونيةةا) منةةا علة سةةر نا
عل املرأة العرارية املت و ة من ا نا وأوالدها ،وكذلا املرأة األ ن ية املت و ة من عراري وأوالدها
يف الة استقرارهم للعي يف العراق.

املا 6
 -٢64ةةا ح النصةةوص الدسةةتورية يف تع ية اسةةتق القضةةا كضةةمانة اساسةةية مةةن قةةماانح
احملاكمة العادلةة وفةق املسةاواة امةام احملةاكم ملفولةة جلمية املةواطنب علة ةد سةوا  ،يةب كةر
الدستور لعام  ٢٠٠5يف املادة (/١9ولثا) منا راعدة اساسية نص عل (التقاقي ق مصةون
وملفةةو للجمي ة ) ،كمةةا رض ة املةةادة ( )١4منةةا (العراريةةون متسةةاوون امةةام القةةانون دون ايي ة
بسة ا اجلةةنس او العةةرق او القوميةةة او االصةةف او اللةةون او الةةدين او املةةذها او املعتقةةد او الةرا
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او الوقة االرتصةةاد او اال تمةةاعي) ،كمةةا رضة املةةادة (/١9سادسةةا) منةةا (للةةف فةةرد ارةةق يف
ان يعامف معاملة عادلة يف اال را اح القضائية واإلدارية).
حترا الدعوى اجل ائيةة عمة املةادة األوىل مةن رةانون أصةو احملاكمةاح اجل ائيةة
(أ)
امل ة ةةررم ( )٢٣لس ة ةةنة  ١9٧١بش ة ةةلوى ش ة ةةفوية أو حتريري ة ةةة تق ة ةةدم إىل راق ة ةةي التحقي ة ةةق أو احملق ة ةةق
أو أ مس و يف مرك الشرطة أو أ من أعضا الضة القضةائي مةن املتضةرر يف رميةة أو مةن
يقوم مقاما رانوان أو أ شخص علم بوروعها أو ئخ ار يقدم إىل أ منهم من االدعا العام؛
(ب) يو ةةا امل ةةادة ( )٢م ةةن ر ةةانون اص ةةو احملاكم ةةاح اجل ائي ةةة ال ةةي نص ة ة عل ة ة
(ال ةةوا ورةةب الةةدعوى أو تعطيةةف سةةرها أو التنةةاا عنهةةا  ...اال يف اال ةوا امل ينةةة يف القةةانون)
كمة ةةا نص ة ة املة ةةادة ( )9منة ةةا (يع ة ةةد تق ة ةةدم الشة ةةلوى وة ةةد ذات ة ةةا دعة ةةوى ار ة ةةق) كم ة ةةا اش ة ةةارح
املةةادة (/٢٢4أ) عنةةدما تصةةدر احمللمةةة اجل ائيةةة النةةاظرة يف الةةدعوى لمهةةا يتضةةمن ر ةرار ارلةةم
تعويض املتضرر عن اال ا املادية أو املعنوية الي رق عا الضرر.

املا 7
الرتبية والتعليم
 -٢65إن مجية ة من ةةاهج الرتبي ةةة والتعل ةةيم يف العة ةراق ر ةةد بنية ة علة ة منخل ةةور ض ةةار وإنس ةةاين
ينةةاهض التميي ة العنصةةر وذلةةا مةةن أ ةةف حتقيةةق املسةةاواة وتلةةاف الفةةرص للةةف امل ةواطنب وإاالةةة
الفروق بب األرلياح والطوائب ومن ا ف خلق يف مثقب متفةتظ وواا حيةرتم اخلصوصةية وية من
بق و الشخص االخر وفق م دأ وراعدة التعاي السلمي للجمي .
 -٢66انض ةم الع ةراق إىل اتفاري ةةة اليونس ةةلو ةةو مناهض ةةة التميي ة يف الرتبي ةةة والتعل ةةيم وإع ة ن
اليونسةةلو لعةةام  ١9٧8ةةو دور اإلعة م يف مناهضةةة التميية العنصةةر يةةب ميثةةف هةةذا مفهةةوم
السياسة الثقافية والتعليمية واإلع مية يف العراق تنطلق من منطلقاح ضارية وإنسانية.
 -٢6٧ألة م الدسةةتور الدولةةة بضةةرورة االهتمةةام الرتبيةةة والتعلةةيم إذ انةةا أشةةار يف الفقةةرة (أوال) مةةن
املةةادة ( )٣4عل ة إن "التعلةةيم عامةةف أسةةا لتق ةةدم اةتم ة و ةةق تلفلةةا الدولةةة وهةةو إل امةةي يف
املر لة االبتدائية وتلفف الدولةة ملافحةة األميةة" كمةا أشةارح الفقةرة (ونيةا) مةن املةادة ذا ةا علة
إن "التعليم اةاين ق للف العراريب يف هتلب مرا لا".
 -٢68ك ةةذلا يض ةةمن الدس ةةتور العرار ةةي الناف ةةذ إملاني ةةة تعل ةةيم أبن ةةا األرلي ةةاح بلغ ةةا م األم يف
امل سسةةاح التعليميةةة ارلوميةةة واخلاصةةة وفةةق ق ةواب تربويةةة حمةةدده وهنةةاا دوائةةر عامةةة يف واارة
الرتبيةةة (املديريةةة العامةةة لتعلةةيم اللغةةة اللرديةةة ،املديريةةة العامةةة للدراسةةة الرتكمانيةةة ،املديريةةة العامةةة
للدراسة السر نية) وكذلا مت استحداث رسم اللغة السر نية يف كلية اللغاح  -امعة بغداد.
 -٢69كمااا نبااني ا انه إجنااازات املديريااة العامااة للدراسااة السااراينية واملنق ا وألول ماار يف
العرا وكافيت:
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رام املديرية العامة للدراسة السر نية بعمف لو اح تعريفيةة للمةدار املشةمولة
بتدريس ماد اللغة السر نية والرتبيةة الدينيةة املسةيحية يف بغةداد اخلة السةر ين
يب بل عددها ( )٣4لو ة بقيا ( ١6٠سم ×  8٠سم)؛
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رام ة ة املديري ةةة العام ةةة للدراس ةةة السة ةةر نية بعم ةةف لو ةةاح تعريفي ةةة لقس ةةم الدراسة ةةة
السر نية يف حمافخلاح (بغداد/الرصافة  ،٢نينوى ،كركوا ،ال صرة) يب ا كتابة
اللو اح اللغة السر نية واخل االسطر يلي وبل عددها ( )5ةسة لوائظ؛



رام ة ة املديري ة ةةة العام ة ةةة للدراس ة ةةة الس ة ةةر نية بتق ة ةةدم درو تعليمي ة ةةة مل ة ةةادة اللغ ة ةةة
السةةر نية للخة الشةةرري واملقدمةةة يف الفضةةائية العراريةةة الرتبويةةة وعةةددها ()١١8
در ومدة الدر  ٢5دريقة؛



تقدم الدرو التعليميةة ملةادة اللغةة السةر نية للخة الغةريب واملقدمةة يف الفضةائية
العرارية الرتبوية وعددها ( )6٠در ومدة الدر  ٢5دريقة؛



عةةدد الةةدرو التعليميةةة ملةةادة الرتبيةةة الدينيةةة املسةةيحية بطريقةةة الةةدمنو املقدمةةة يف
الفضائية العرارية الرتبوية وعددها ( )٢٠در ومدة الدر  ٢5دريقة.

 -٢٧٠ال يو ةد أ تشةري يف واارة الرتبيةة ميية بةب املةرأة والر ةف يف جمةا التعلةيم بةد ا مةن ر ض
األطفةا و ةىت الدراسةاح اجلامعيةة يةب عملة واارة الرتبيةة علة تةوفر التعلةيم اإلل امةي لاطفةا
ومن اجلنسب )ذكور  -إانث( يف مر لة االبتدائية.
 -٢٧١أرةةرح ارلومةةة العراريةةة االسةرتاتيجية الوطنيةةة للرتبيةةة والتعلةةيم العةةا للسةةنواح ٢٠٢٢-٢٠١٢
والتعةةاون والتنس ةةيق م ة املنخلم ةةاح الدولي ةةة (اليونس ةةلو ،اليونيس ةةيب ،ال ن ةةا ال ةةدو ) ةدف اىل
خلق نخلام تربو وتعليمي يوفر فرص التعليم والتعلم للجمي يا حيقةق متطل ةاح اةتمة املتحضةر
ويسةةهم يف بنةةا االنسةةان ويرسةةخ م ةةادئ املواطنةةة الصةةارة والدميقراطيةةة و قةةوق االنسةةان ،وتسةةع
اىل اص ح نخلام الرتبية والتعليم العا وتطويره مستمدا من ط يعة اةتم العراري وبضمنا اةتمة
اللوردسةةتاين ومةةن ا اتةةا ومتطل ةةاح تقدمةةا مراعيةةا فيةةا اخلصوصةةية لارليةةاح يةةا علةةا مشةةاركا
فعةةاال يف انتةةاا املعرفةةة م ة االسةةتخدام االمثةةف للم ةوارد ال ش ةرية والط يعيةةة (املاديةةة) واملاليةةة لضةةمان
حتقيةةق التنميةةة الشةةاملة واريةةاة اللرميةةة وحتقيةةق تلةةاف الفةةرص وحتقيةةق السة م يف العةراق ،و ةدف
االس ة ةرتاتيجية لغاية ةةة عة ةةام  ٢٠٢٠اىل بنة ةةا  ١444٠بناية ةةة دية ةةدة لة ةةر ض االطفة ةةا واملة ةةدار
االبتدائي ةةة ،و 4٣٠٠بناي ةةة دي ةةدة للم ةةدار الثانوي ةةة ،و ٢٠٧بناي ةةة دي ةةدة للم ةةدار املهني ةةة،
اسةةتحداث  ١5امعةةة لوميةةة ديةةدة يف املركة و 6امعةةاح يف االرلةةيم ،ا دة عةةدد املةةدار
املشة ة ةةمولة الرتبية ة ةةة اخلاصة ة ةةة اىل  ٧5٠٠مدرسة ة ةةة .ا دة نس ة ة ة ة االلتحة ة ةةاق يف املر لة ة ةةة االبتدائية ة ةةة
من  ،%99-%9١وا دة عدد مدار املوهوبب اىل  ٢8مدرسة.
 -٢٧٢من ا ةف التملةب يف العةراق لاعةوام ( )٢٠١١-٢٠١5ولغةرض ارةد مةن ااد د ررعةة االميةة
وتقليف نس تها ادرح ارلومة العرارية والتعاون م اليونسلو يف العراق إلط ق م ادرة حمو االميةة الةي
ةةدف اىل بنةةا وتط ةوير وتقليةةف االميةةة بنس ة ة  %5٠عل ة مجي ة املسةةتو ح ولةةو عةةام  ،٢٠١5ومةةن
اهة ةةداف اخلطة ةةة حتقية ةةق حمة ةةو امية ةةة امل ة ةواطنب االمية ةةب للفئة ةةة العمرية ةةة ( )45-١5سة ةةنة وال ة ةةال عة ةةددهم
( )١.8٠4.6٧6شخص م حتقيق معد ( )٢٠دار للمعلم الوا د لغاية .٢٠١4
 -٢٧٣بلة عةةدد مراكة حمةةو االميةةة لتعلةةيم الل ةةار لعةةام  )59٢6( ٢٠١٣مركة وعةةدد الدارسةةب
ملر ل ة ة ةةة االس ة ة ةةا م ة ة ةةن ال ة ة ةةذكور ( )١68.6٠٢واالانث ( )٣٣5.٠٠٢وبلة ة ة ة ع ة ة ةةدد احملاقة ة ة ةرين
( )١9.5٣9وع ةةدد املعلم ةةب ( ،)٣٣٠9٠ويو ةةا ه ةةذه االسة ةرتاتيجية وق ةةع من ةةاهج دراس ةةية
ل انمج حمو االمية (اللغةة العربيةة ،الر قةياح ،الثقافةة العامةة) ومت مرا عتهةا وتنقيحهةا بةدعم تقةين
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من ر ف ملتةا اليونسةلو العةراق ،كمةا ط عة منةاهج خاصةة حملةو االميةة بةب االرليةاح اللغةاح
اخلاصة بتلا االرلياح.
 -٢٧4اعتم ةةاد كتاب ةةة املن ةةاهج الدراس ةةية وف ةةق م ةةادئ ا ةرتام اجلنس ةةب م ةةن ر ةةف اللجن ةةة الوطني ةةة
إلعداد املناهج يف واارة الرتبية يف .٢٠١٢/٢/١9
 -٢٧5تع ي االمن يف املدار عن طريق املديرية العامة رماية املنشئاح والشخصياح.
 -٢٧6مةةن اهةةم االهةةداف الةةي ةةا ح عةةا االهةةداف االمنائيةةة لالفيةةة هةةو ا دة االلتحةةاق يف
مرا ف التعليم العةام ،يةب بلغة نسة ة االلتحةاق يف التعلةيم االبتةدائي  %9٢يف عةام -٢٠١١
 ٢٠١٢وبلغ النس ة  %94يف عام  ،٢٠١٣-٢٠١٢ويف مر لةة التعلةيم املتوسة اادح نسة ة
االلتحة ة ةةاق الصة ة ةةايف مة ة ةةن  %٣6يف عة ة ةةام  ٢٠٠8-٢٠٠٧اىل نس ة ة ة ة  %4٠يف عة ة ةةام -٢٠١١
.٢٠١٢
 -٢٧٧هنالا تعاون مستمر ما بب واارة الرتبية ومنخلمة اليونيسب واليونسلو يف تقةدم الةدعم لتنفيةذ
عدة مشاري تربوية وتعليمية منها ارامة دوراح تدري ية عن املناهج ارديثة للمعلمب واملدرسب.
 -٢٧8ارلومة ومن خ واارة الرتبية عاامة عل ختفيض نس ة التسرب عل املستوى الرمسي
ملرا ف التعليم العام االبتدائي والثةانو وعةن طريةق التعلةيم املةواا يةب ايفضة نسة ة التسةرب
م ة ةةن  %٣6للتعل ة ةةيم االبت ة ةةدائي يف ع ة ةةام  ٢٠٠5-٢٠٠4اىل  %١.8يف ع ة ةةام ٢٠١٣-٢٠١٢
وأص ة ح النس ة ة  %٢.٢لع ةةام  ،٢٠١6-٢٠١5ويف مر ل ةةة الثانوي ةةة ايفض ة نس ة ة التس ةةرب
م ةةن  %٣.١ع ةةام  ٢٠٠5-٢٠٠4اىل  %٢.4ع ةةام  ٢٠١٣-٢٠١٢وأص ة ح النس ة ة %٣.4
لعام  ،٢٠١6-٢٠١5اقةافة اىل ارةرار رةانون حمةو االميةة املةررم  ٢٣لسةنة  ٢٠١١يةب يهةدف
هذا القانون اىل القضا عل االمية من خ تنفيذ مشروا حمةو االميةة يةب تلةون الدراسةة يف
مراك حمو االمية عل مر لتب:
 -٢٧9مر لة االسةا ومةد ا  ٧أشةهر ،ومر لةة التلةوين ومةد ا  ٧أشةهر وتلةون مةدة العطلةة
بب مر لة واخرى  ١5يوما.
 -٢8٠رام واارة الرتبية من خ رسم قوق االنسان شع ة املناهج تضمب م ةادى قةوق
االنسةةان يف اللتةةا املنهجيةةة لنشةةر ثقافةةة قةةوق االنسةةان مةةن خ ة تضةةمب مفةةاهيم ارةةق يف
التعليم ،ارق يف الرعاية الصةحية ،ارةق يف اخلصوصةية ،ةق املراسةلة واالتصةا  ،املسةاواة ،ارريةة،
ق ارياة ،ق الطفف ،ق املرأة وغرها من ارقوق ،اقافة اىل اىل نصوص مةن الئحةة قةوق
االنسةةان املنصةةوص عليهةةا يف االع ة ن العةةاملي رقةةوق االنسةةان ونصةةوص مةةن الدسةةتور العرارةةي،
وبعد ان اعتمد العراق سياسة تربوية ديدة واسةتنادا اىل توصةياح اللجنةة الوطنيةة ملنةاهج قةوق
االنسةةان مت تضةةمب املنةةاهج الدراسةةية كافةةة يفةةاهيم وم ةةادى قةةوق االنسةةان كةةف سةةا ط يعةةة
املادة ونقلها للمفهةوم ،اقةافة اىل املنةاهج هنةاا اللثةر مةن املشةاري الةي مت اعتمادهةا يف املةدار
هدفها االساسي ترسةيخ م ةادى ومفةاهيم قةوق االنسةان لةدى الطل ةة واهليئةاح التدريسةية ،واهةم
اللت ة ةا ال ة ةةي تض ة ةةمن ه ة ةةذه املف ة ةةاهيم ه ة ةةي (اللغ ة ةةة العربي ة ةةة ،اللغ ة ةةة اإلنللي ي ة ةةة ،الرتبي ة ةةة الديني ة ةةة،
اال تماعاح ،علم اال تماا ،وعلم االرتصاد بفرعيا اال يائي والتط يقي وغرها).
 -٢8١اطلق لومة ارليم كوردستان اسرتاتيجية حتسةب ارصةو علة تعلةيم عةا اجلةودة يف
ارليم كوردستان وهي عملية اص ح طمو ة لنخلةام التعلةيم مةن مر لةة ر ض االطفةا اىل الصةب
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الثاين عشر كما نفذح ارلومة سياساح خلفض املعد املرتف إلعارة التحةاق الطة ب التعلةيم
الصةةفوف امل لةةرة ول ة دة القةةدرة االسةةتيعابية لتل يةةة الطلةةا س ةري النمةةو عل ة التعلةةيم ولتحسةةب
ةةودة التةةدريس وتع ية مسةا لة اصةةحاب املصةةاحل وتقةةدم ارةواف هلةةم( .أتخةةذ بقيةةة املعلومةةاح مةةن
االرليم عند املداولة) (املعلوماح املطلوبة سنب االسرتاتيجية واهدافها).
 -٢8٢اإلملان االط ا عل م شراح التعليم يف العراق كما م ب يف امللحق ررم (.)١١
 -٢8٣واس ةةتنادا إىل نخل ةةام واارة الرتبي ةةة/ررم ( )١٣لس ةةنة  ١9٧٢ف ةةتظ رس ةةم متخص ةةص ل ةةذو
اإلعارة اسم (رسم الرتبية اخلاصة) ملحق املديرية العامة للتعليم العام.
 -٢84مت العمف عل استحداث شعا داخف رسم الرتبية اخلاصة وهي كا :
شع ة ذو اال تيا اح اخلاصة ( ا استحداث الشع ة بنا ا عل طلةا مةن
(أ)
األمانة العامة ةلس الوارا ويو ا ال يان ذ العدد ( )٢59١٣يف  ،)٢٠١١/5/9ومن مهةام
هة ةةذه الشة ةةع ة ادارة ش ة ة ون ذو اإلعارة ةةة قة ةةمن مشة ةةروا الة ةةدمج الرتبة ةةو (للتعلة ةةيم الشة ةةامف) يف
الصفوف االعتياديةة وخطةة التوسة يف املةدار (املدجمةة والشةاملة) ،متابعةة تط يةق مشةروا املر لةة
التلميلية للت ميذ ذو اإلعارةة وأتهةيلهم مهنيةا ،متابعةة عمليةة فحةص وتشةخيص الت ميةذ ذو
اإلعارة التنسيق م واارة الصحة؛
(ب) ش ة ة ة ةةع ة املعلوم ة ة ة ةةاح ( ة ة ة ةةا االس ة ة ة ةةتحداث يو ة ة ة ةةا ال ي ة ة ة ةةان  ١٠٣8يف ١8
آذار  ،)٢٠٠4ومةةن مهةةام هةةذه الشةةع ة متابعةةة تةةوفر راعةةدة بيةةاانح عةةن خطةةة التوس ة السةةنوية
لصةةفوف الرتبي ةة اخلاصةةة للسةةنواح االرب ة االوىل (األو  -الراب ة اخلةةاص) ،متابعةةة خطةةة التوس ة
السنوية للصفب (األو والثاين) يف قو تعليماح السنة التشخيصية األوىل ،توفر راعدة بيةاانح
عةةن خطةةة التوسة عةةن مشةةروا التعلةةيم الشةةامف يف املةةدار االعتياديةةة ومشةةروا املر لةةة التلميليةةة
للصفب (اخلامس والساد اخلاص) التعليم املواا ؛
(ا) شةةع ة االخت ةةاراح واملقةةاييس النفسةةية التشخيصةةية ( ةةا االسةةتحداث يو ةةا
ال ي ةةان ( )١٠٣8يف /١8آذار  )٢٠٠4وم ةةن مهة ةةام ه ةةذه الشة ةةع ة العم ةةف عل ة ة إع ةةداد (ارقي ة ةة
االخت اريةةة) ألغةراض التشةةخيص امل لةةر ،إعمةةام ارقائةةا االخت اريةةة املنجة ة إىل املةةدير ح العامةةة
للرتبية يف احملافخلاح للعمف يو ها من ر ف ذو االختصاص ،تنخلةيم دوراح لةذو االختصةاص
و كيفية تط يق ارقي ة االخت ارية.
(د) شةةع ة رعايةةة املوهةةوبب واملتفةةورب ( ةةا اسةةتحداث الشةةع ة يو ةةا ال يةةان ()5٣5٧
يف  )٢٠١٣/١٢/٢٢ومن مهام هةذه الشةع ة تط يةق مشةروا تشةخيص األطفةا املوهةوبب وسة ف
رع ةةايتهم يف س ةةن م ل ةةرة علة ة مس ةةتوى امل ةةدير ح العام ةةة للرتبي ةةة يف احملافخل ةةاح ،إعم ةةام قة ةواب
التشخيص األولية عل املدير ح العامة للرتبية يف احملافخلاح كافة عند اختيار األطفا املرشةحب
للموه ة ،تط يق االخت اراح واملقاييس النفسية املعتمدة عل األطفا مرك .
 -٢85فيما خيةص اللتةا اخلاصةة ب طةي الةتعلم مت أتليةب اللتةا اخلاصةة بةذو اال تيا ةاح
اخلاصة ةةة يف س ةةنة  ٢٠١٠للصة ةةفب اخل ةةامس والس ةةاد االبتة ةةدائي وال اال ة ة معتم ةةدة لغاي ةةة االن
وسةةوف يةةتم إعةةادة النخلةةر عةةا عنةةدما يةةتم االنتهةةا مةةن أتليةةب كتةةا التعلةةيم العةةام فيمةةا خيةةص كتةةا
ب طةةي الةةتعلم ،وفيمةةا يتعلةةق بشةةرحية الصةةم وال ة لم يةةتم االن أتليةةب منةةاهج خاصةةة بشةةرحية الصةةم
GE.17-19472
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وال لم للصفوف ( )6-١ابتدائي واملةواد الدراسةية كافةة تنفيةذا لقةانون ذو اال تيا ةاح اخلاصةة
ررم ( )٣8لسنة .٢٠١٣
 -٢86وأش ةةار ر ةةانون ذو اإلعار ةةة واال تيا ةةاح اخلاص ةةة رر ةةم ( )٣8لس ةةنة  ٢٠١٣إىل مه ةةام
واارة الرتبية وعل أن تتوىل ما لتة ةةي:
أتمةةب التعلةةيم االبتةةدائي والثةةانو أبنواعةةا لةةذو اإلعارةةة واال تيا ةةاح اخلاصةةة
(أ)
سا ردرا م وبرامج الرتبية اخلاصة والدمج الرتبو الشامف والتعليم املواا ؛
(ب) اإلش ة ةراف عل ة ة امل سسة ةةاح التعليمية ةةة الة ةةي تعة ةةىن برتبية ةةة وتعلة ةةيم ذو اإلعارة ةةة
واال تيا اح اخلاصة؛
(ا) إعة ة ةةداد املنة ة ةةاهج الرتبوية ة ةةة والتعليمية ة ةةة الة ة ةةي تتناسة ة ةةا واسة ة ةةتعداد ذو اإلعارة ة ةةة
واال تيا اح اخلاصة؛
(د) حتديةةد وتةةوفر التجهي ة اح األساسةةية الةةي تسةةاعد ذو اإلعارةةة واال تيا ةةاح
اخلاصة عل التعليم والتدريا جماان؛
(هة) تةةوفر امل كةةاح التعليميةةة والفنيةةة امل هلةةة للتعامةةف مة الت ميةةذ والطل ةةة ومنحهةةا
املخصصاح املهنية املطلوبة ومن مر لة الطفولة امل لرة.
 -٢8٧وأشةار رةانون ذو اإلعارةة واال تيا ةاح اخلاصةة إىل مهةام واارة التعلةيم العةا وال حةةب
العلمي وعل أن تتوىل ما لتة ةةي:
(أ)

توفر فرص التعليم لذو اإلعارة واال تيا اح اخلاصة سا ردرا م وإملانيا م؛

(ب) إعةةداد م كةةاح تعليميةةة متخصصةةة فنيةةة م هلةةة للعمةةف مة هتلةةب فئةةاح ذو
اإلعارة اال تيا اح اخلاصة؛
(ا) ختصةةيص مقعةةد دراسةةي وا ةةد يف كةةف اختصةةاص للق ةةو يف الدراسةةاح العليةةا
لذو اإلعارة واال تيا اح اخلاصة.
 -٢88أمةةا يف إرلةةيم كوردسةةتان العةراق فةةأن خطةةة واارة الرتبيةةة لةدمج ذو اال تيا ةةاح الرتبويةةة
اخلاصة يف املدار إذ دف هذه اخلطة إىل دمج ذو اال تيا ةاح الرتبويةة اخلاصةة يف املةدار
وإاالة التفاوح بب الفئاح خصوصا يف جما التعليم األساسي م الرتكي يف أتمب تلاف الفرص
وأتكيةةد حتسةةب كةةف اجلوانةةا النوعيةةة الةةي تقةةدمها املدرسةةة للجمي ة ويةةب حيقةةق نتةةائج ملموسةةة
خصوصا يف املهاراح األساسية للحياة .و دف هذه اخلطة أيضةا إىل رفة مسةالة التعلةيم الرمسةي
يةةب تخلهةةر ارا ةةة و يةةب يقصةةر التعلةةيم عةةن تل يةةة ا ةةاح كةةف فئةةاح املتعلمةةب ،خصوصةةا
االلت اماح امل دئية لتوفر التحاق ذو اال تيا اح اخلاصة قةمن املةدار وتةوفر الةدعم الرتبةو
واإلدار هلةةم إىل انةةا اهليئةةاح وامل سسةةاح الةةي تعةةىن بتةةوفر التعلةةيم األساسةةي يف عةةام ٢٠٠٧
واسة ةةتحدث مديرية ةةة الرتبية ةةة اخلاصة ةةة يف الة ةةواارة ابعة ةةة للمديرية ةةة العامة ةةة للتعلة ةةيم األساسة ةةي تعة ةةىن
املوق ةةوعاح املتعلق ةةة ب ةةذو اال تيا ةةاح اخلاصة ةة واخت ةةذح الت ةةدابر التالي ةةة لتحقي ةةق األه ةةداف
املنشودة الي تص و إليها اخلطة وهي:
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قمان ق ذو اال تيا اح اخلاصة يف ارصةو علة فةرص متلافئةة ل لتحةاق
املرافق الرتبوية والتعليمية قمن إطار املناهج املعمو عا يف هذه املرافق؛



توفر التشخيص الرتبو ال ام لتحديد ط يعة اإلعارة وبيان در تها؛



توفر املناهج والوسائف الرتبوية والتعليمية والتسهي ح املناس ة؛



توفر التعليم أبنواعا ومستو تا املختلفة للمعورب وسا ا تيا ا م؛



إعداد امل هلب تربو لتعليم املعورب كف سا إعارتا.

 -٢89وحتقيقةا ألهةداف سياسةة التعلةيم يف واارة الرتبيةة الةي نصة يف موادهةا مةن رةانون الةةواارة
امل ةةررم ( )4لس ةةنة  ،١994ويف ع ةةام  ٢٠٠٧ب ةةدأح ال ةةواارة بتنفي ةةذ ب ةرامج ال ةةدمج الش ةةامف ل ةةذو
اال تيا ةةاح اخلاص ةةة يف امل ةةدار فق ةةد وقة ةع خط ةةة تربوية ةة ةةدف إىل ت ةةوفر خ ةةدماح الرتبي ةةة
اخلاص ةةة جلمية ة الطة ة ب ع ةةن طري ةةق تط ي ةةق مش ةةروا ال ةةدمج ولتحقي ةةق أه ةةداف التعل ةةيم للجمية ة
واسةةتنادا لقةةانون ررةةم ( )٢٢لسةةنة  ٢٠١١رةةانون قةةوق وامتيةةاااح املعةةارب وذو اال تيا ةةاح
اخلاصة يف إرليم كوردستان  -العراق.
 -٢9٠كم ةةا رامة ة واارة العم ةةف والشة ة ون اال تماعي ةةة يف إرل ةةيم كوردس ةةتان ويف جم ةةا الدراس ةةة
وأتهيف ذو اإلعارة وذلا من خ ( )4معاهةد خاصةة للةف املةدير ح العامةة لشة ون الرعايةة
والتنميةةة اال تماعيةةة يف حمافخلةةاح اإلرلةةيم (اربيةةف ،دهةةوا ،السةةليمانية ،ومعهةةد للصةةم وال ة لم يف
رضةةا كويةةة) ،وعةةذا الصةةدد يتضةةمن (معهةةد للملفةةوفب ومعهةةد للصةةم وال ة لم ومعهةةد للتأهيةةف
والتدريا للمعورب في يلي ،ومعهد لتأهيف املتخلفب عقليا) بلة عةددها اإلمجةا  ١٣معهةدا يف
إرليم كوردستان وعدد الط ب للسنة الدراسية ( ٢٠١4ة  )9٢٧( )٢٠١5طال ا وطال ة.
 -٢9١االمل ةةان االطة ة ا علة ة اجل ةةداو ال ةةي ت ةةب تواية ة الطة ة ب والطال ةةاح س ةةا ن ةةوا
اإلعارة يف املعاهد وكما م ب يف امللحق ررم (.)١٢
 -٢9٢تضةةمن ال ة انمج ارلةةومي للفةةرتة بةةب عةةامي  ٢٠١8-٢٠١4تطةةوير كفةةا ة امل سسةةاح
التعليميةةة وال حثيةةة وذلةةا مةةن خة يعةةد التعلةةيم احملةةرا االسةةا ل رتقةةا اةتمة ومةةن ةةق كةةف
م ةواطن ارص ةةو عل ة فرصةةتا يف التعل ةةيم والتعل ةةيم العةةا وا تض ةةان ال ل ةةد ألبنائ ةةا م ةةن اللف ةةا اح
واستعادة ثقة اةتم امل سسة التعليمية وقمان أتهيف الطل ة للمشاركة يف االنشطة اةتمعية من
خ االرتقا يستوى امل سساح التعليمية وامل كاح التدريسةية واسةتخدام التقةاانح ارديثةة يف
التعلةةيم وسةةد الةةنقص اراصةةف يف املةةدار واالنتقةةا حنةةو التعلةةيم املهةةين والتقةةين واملعةةريف يةةا يلةةا
ا تيا اح سوق العمف.
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''١

فةةا االادواا يف املةةدار واسةةتيعاب النمةةو الط يعةةي إلعةةداد الطل ةةة وتةةوفر بيئةةة
مدرس ةةية م ئم ةةة وصةةحية م ةةن خ ة بن ةةا وأتهي ةةف م ةةدار دي ةةدة يف عم ةةوم
احملافخلاح؛

''٢

تطةةوير ال ةةىن التحتيةةة للتعلةةيم العةةا وال حةةب العلمةةي وذلةةا السةةتيعاب طلةةا
احملافخلةةاح وال ة دة املتدفقةةة وحتديةةد الطارةةة االسةةتيعابية للةةف م سسةةة وااللت ة ام
املخط ة التصةةميمي هلةةا .واسةةتلما االبنيةةة التعليميةةة سةةا املقةةرر هلةةا م ة
ادخا التقنياح ومستجداح املر لةة القادمةة مة تطةوير كفةا ة منخلومةة التعلةيم

51

CERD/C/IRQ/22-25

الع ةةا وال ح ةةب العلم ةةي يف جم ةةا اس ةةدا اخلدم ةةة للجمية ة وص ةةوال اىل كف ةةا ة
منخلومة التعليم العا وال حب العلمي؛
''٣

االرتقة ةةا ال حة ةةب العلمة ةةي مة ةةن خ ة ة
ختصصية يف جماالح:

بنة ةةا راعة ةةدة مادية ةةة وهت ة ة اح علمية ةةة



ووث الطارة الشمسية وطارة الر ح؛



رياساح الرتاكي الواطئة دا لليورانيوم واعثاح الفا وبيتا وكاما؛



تصني وتشخيص املواد املتقدمة والنانوية؛



توفر ا تيا اح الواارة مةن االبنيةة االداريةة واملختة اح والةورش وأتهيةف
ال ىن التحتية لتملب الدوائر العلمية من القيام أبعماهلا ال حثية؛

''4

ت وي ةةد الطة ة ب واهليئ ةةاح التعليمي ةةة املص ةةادر العلمي ةةة للتعل ةةيم وال ةةتعلم وانش ةةا
امللت ة االللرتونية؛

''5

مواك ةةة التط ةةوراح االللرتوني ةةة والتلنولو ي ةةة يف التعل ةةيم وال ةةتعلم وادخ ةةا م ةةادة
اراسوب قمن املناهج التعليمية؛

''6

تشةةجي م سسةةاح التعلةةيم اخلةةاص يف اةةةاالح كافةةة وحتفية االسةةتثمار يف هةةذا
اةا م قمان االرتقا يستوى التعليم؛

''٧

اعةةادة هيللةةة امل سسةةاح الرتبويةةة الةةي ختةةرا املعلمةةب واملدرسةةب لضةةمان ةةودة
العملية الرتبوية؛

''8

اعادة تفعيف العمف بقانون التعليم االل امي ورف مستواه لغاية اية الدراسة املتوسطة؛

''9

تفعيف م ادرة حمو االمية من ا ف التملب؛

''١٠

االستمرار ب انمج امل ادرة التعليمية.

الثقافة
 -٢9٣انتهج العراق بعد العام  ٢٠٠٣سياسة ثقافية سدح يف السماح جلمي املواطنب دون
ايي ة يمارس ةةة ق ةةورهم الثقافي ةةة املش ةةروعة ،إذ ت ةةنص امل ةةادة ( )٣5م ةةن الدس ةةتور عل ة إن "ترع ة
الدولةةة النشةةاطاح وامل سسةةاح الثقافيةةة يةةا يتناسةةا م ة اريةةخ العةراق ارضةةار والثقةةايف وحتةةرص
عل اعتماد تو هاح ثقافية عرارية أصيلة".
 -٢94وتو ةةد هنةةاا دار للثقافةةة والنشةةر اللرديةةة التابعةةة اىل واارة الثقافةةة أتسسة عةةام ١9٧6
ومت توسةةي نشةةاطا ا واص ة ح تعةةىن بثقافةةة ار ةوار والت رةةي وا ةرتام ال ةرا االخةةر واشةةاعة ثقافةةة
القومي ةةاح واالثني ةةاح املتع ةةددة كم ةةا تق ةةوم برعايةةة األدب الل ةةرد ونش ةةره م ةةن خ ة اإلص ةةداراح
(كتا ،جم ح) واال تفا املثقفب وامل دعب اللرد.
 -٢95تعةةد ال يةةوح الثقافيةةة التابعةةة لةةدائرة الع رةةاح الثقافيةةة التابعةةة لةةواارة الثقافةةة واملواعةةة علة
مجية حمافخلةةاح العةراق ،أهةةم املنافةةذ الةةي يةةتم خ هلةا تشةةجي املشةةاركة الشةةع ية يف اريةةاة الثقافيةةة.
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كمةةا ان الةةدائرة تتةةوىل دعةةم منخلمةةاح اةتمة املةةدين الثقافيةةة مةةاد ومعنةةو واملشةةاركة يف نشةةاطا ا
وفعاليا ا املتنوعة.
 -٢96م ةةن املتيس ةةر الوص ةةو إىل راع ةةاح الع ةةرض وت ةةوفر وس ةةائ النق ةةف ا م الع ةةرض وأبس ةةعار
معقولة ويف كثر من األ يان تتاح الفرصة لعروض فنية جمانية لاطفا .
 -٢9٧تعتم ةةد اغل ةةا دوائ ةةر واارة الثقاف ةةة اس ةةتخدام التلنولو ي ةةا ارديث ةةة يف التوثي ةةق واألرش ةةيب
ومجة املعلومةةاح ،فضة عةةن محايةةة الةرتاث الثقةةايف الشةةعا احمللةةي والةةوطين والعةةاملي وتيسةةر للعديةةد
م ةةن ال ةةدوائر موار ة انرتن ة خاص ةةة ع ةةا .ي ةةتم حت ةةديثها وتنوي ة الفعالي ةةاح فيه ةةا ي ةةا ي ةةت م وط يع ةةة
اختصاص كف دوائر الواارة.
 -٢98تس ة ةةهم ال ة ةةواارة م ة ةةن خ ة ة دار ثقاف ة ةةة األطف ة ةةا ب ة ة ا طل ة ةةة امل ة ةةدار ور ض األطف ة ةةا
الفعالياح الفنية والثقافيةة (مسةرح ،موسةيق ) .وتواية املط وعةاح مةن جمة ح وكتةا وإصةداراح
أخةةرى .ويشةةارا عةةدد مةةن طل ةةة املةةدار أنفسةةهم يف تلةةا الفعاليةةاح .وتنخلةةيم الةةدوراح الثقافيةةة
والفنية هلم ،او تعليم اراسوب ،وا رة املوار السيا ية واألثرية.
 -٢99تس ةةع واارة الثقاف ةةة دائم ةةا إىل ت ةةذليف أو تقل ةةيص ارة ةوا املانع ةةة ملش ةةاركة ك ةةار الس ةةن
واملعورب يف ارياة الثقافية ومن خ دعوا ا املفتو ة دائما هلذه الشرحية ويف مناس اح عدة.
 -٣٠٠يقتصر التعليم املدرسي واملهين يف واارة الثقافة عل امل سساح ا تية:


معهد الدراساح النغمية/بعد الدراسة املتوسطة مينظ شهادة الدبلوم يف املوسيق ؛



مدرسة املوسيق وال اليا :يرا ف الدراسة الث ث/االبتدائية ،املتوسطة ،اإلعدادية؛



املعهد ارريف للفنون والرتاث الشعا :التاب لدائرة الفنون التشليلية؛



فض عن الدوراح وورش العمف الي تقيمها الدوائر قمن اختصاصها يف التدريا
عل عرض األا  ،اخل العريب ،النح  ،الطرق عل املعادن ،فر اخلشا.

 -٣٠١هنةةاا س ة ف هتلفةةة للوصةةو إىل منج ة اح التقةةدم العلمةةي والتقةةين ع ة وسةةائف االتصةةا
ارديثة ،وإرامة الدوراح بللب معقولة تتحملها الدوائر الثقافية .وتتوفر يف معخلم الدوائر.


امللت اح؛



الصحب؛



االنرتن .

وهي متا ة للجمي ودون أ ور.
 -٣٠٢أمة ة ةةا يف إرلة ة ةةيم كوردسة ة ةةتان الع ة ة ةراق فقة ة ةةد أسس ة ة ة اللجنة ة ةةة ال ارامل ية ة ةةة اللوردسة ة ةةتانية يف
عام  ٢٠٠8ومقرها الرئيس يف اربيف ،ويتلةون هيللةة اللجنةة مةن اهليئةة العامةة وامللتةا التنفيةذ
واملمثلياح يف حمافخلاح اإلرليم (اربيف  -السليمانية  -دهوا) واالحتاداح الر قية املتلونة من:
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احتاد تنس الطاولة ولا ا اااح ك رة عل مستوى كوردستان والعراق ولل اجلنسب؛



احتاد السلة عل اللراسي املتحركة ولا ا اااح عل مسةتوى كوردسةتان والعةراق
ولا ث ثة فرق مواعة عل حمافخلاح اإلرليم؛
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احتةةاد كةةرة اهلةةدف للملفةةوفب ولةةا ا ةةاااح عل ة الصةةعيدين الةةداخلي واخلةةار ي
كما لا ث ثة فرق مواعة عل حمافخلاح اإلرليم؛



احت ةةاد الع ةةاب الق ةةوى ل ةةا ث ث ةةة ف ةةرق لل ةةف لع ةةة م ةةن الع ةةاب الق ةةوى مواع ةةة علة ة
حمافخلةةاح اإلرلةةيم كمةةا لةةا ا ةةاااح عل ة مسةةتوى كوردسةةتان والع ةراق  -ولةةديهم
بطف عاملي؛



احت ةةاد ك ةةرة الق ةةدم للص ةةم ل ةةا ث ث ةةة ف ةةرق مواع ةةة عل ة حمافخل ةةاح اإلرل ةةيم ،كم ةةا ل ةةا
ا ةةاااح علة مسةةتوى كوردسةةتان ولةةا مشةةاركاح يف بطةةوالح العةراق ،وان هنةةاا
الع اح للصم يف تنس الطاولة وهلن ا اااح ك رة؛



احتاد الطائرة عل اجللو .

 -٣٠٣ويف ال انمج املستق لي سةتقوم هةذه اللجنةة بتأسةيس احتةاداح السة ا ة واألثقةا وامل ةاراة
والقو والسهم والريشة الطائرة.
 -٣٠4ان امل شةراح الثقافيةةة اخلاصةةة يف ارلةةيم كردسةةتان هةةي يف تطةةور ملحةةوا وهةةذا دليةةف علة
ات منطقة االرليم وقورهم الثقافية وذلا من خ الة دة امللحوظةة يف عةدد القنةواح الفضةائية
واالرقية االقافة اىل الصحب واة ح الرمسية واالهلية واملسارح ودور السينما واملعارض الفنيةة
واملهر اانح الثقافية و سا امل شراح التالية:


منح ة واارة الثقافةةة والش ة اب التنسةةيق م ة واارة داخليةةة ارلةةيم كردسةةتان ا ةةااة
العمف ( )٣٢فضائية تعمف يف ارليم كردستان ( ٢8فضائية كرديةة ٢ ،فضةائية
عربية ١ ،فضائية تركية ١ ،فضائية سر نية)؛



منح واارة الثقافةة والشة اب ا ةااة فةتظ ملتةا ل ( )١5فضةائية عراريةة وعربيةة
يف اإلرليم؛



منح ة اال ةةااة ل ( )68حمطةةة تلف يونيةةة ارقةةية (حمليةةة) ت ةةب الغةةاح اللرديةةة،
العربية والرتكمانية؛



منحة ة اال ةةااة ل ( )89حمط ةةة اذاعي ةةة (حملي ةةة) ت ةةب الغ ةةاح اللردي ةةة ،العربي ةةة
والرتكمانية يف حمافخلاح االرليم.

 -٣٠5وأشار رانون ذو اإلعارة واال تيا اح اخلاصة إىل مهام واارة الش اب والر قة وعلة
أن تتوىل ما لتة ةةي:
إنش ةةا املراكة ة واألندي ةةة الر ق ةةية ودعمه ةةا ع ةةدف ف ةةتظ اة ةةا ل ةةذو اإلعار ةةة
(أ)
واال تيا اح اخلاصة ملمارسة أنشطتهم املختلفة يا يلا ا ا م ويطور ردرا م؛
(ب) دعة ةةم مشة ةةاركة املتمي ة ة ين ر قة ةةيا مة ةةن ذو اإلعارة ةةة واال تيا ة ةةاح اخلاصة ةةة يف
األنشطة وامل اراح الوطنية والدولية؛
(ا) إدخةةا الة امج واألنشةةطة الر قةةية والرتوحييةةة قةةمن بةرامج امل سسةةاح واملراكة
واملدار العاملة يف جما اإلعارة وتوفر امل كاح املتخصصة والتجهي اح املناس ة.
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 -٣٠6يش ةةارا الع ة ةراق يف املس ةةابقاح وال ط ةةوالح احمللية ةةة والوطني ةةة واإلرليمي ةةة والدولي ةةة وحيق ةةق
ا ةةاااح ر ق ةةية متقدم ةةة ،اإلمل ةةان االطة ة ا علة ة ا ةةاااح اللجن ةةة ال ارامل ي ةةة الوطني ةةة العراري ةةة
لاعوام ( ٢٠١٢ ،٢٠١١و )٢٠١٣يف امللحق ررم (.)١٣
 -٣٠٧تضةةمن الة انمج ارلةةومي للفةةرتة بةةب عةةامي  ٢٠١8-٢٠١4االهتمةةام الشة اب واملةرأة
والطفف وفق ما يلي :الش اب هم روة االمة وعماد ضةتها وم عةب كرامتهةا وان بنةا اسةس للقةيم
الرتبوية والوطنية للش اب الي من شأ ا املسالة يف تطةور ارركةة الر قةية والشة ابية يف العةراق لةن
تةةتم اال مةةن خة انشةةا راعةةدة مةةن املنشةةسح الشة ابية والر قةةية بلافةةة اشةةلاهلا وأتهيةةف وصةةيانة
املنشةةسح واملرافةةق الش ة ابية والر قةةية واالش ةراف عل ة ادار ةةا واسةةتثمارها وحتسةةب التمويةةف الةةذا
اقافة اىل االهتمام املرأة والتأكيد عل اخذ دورها يف اةتم وتفعيف برامج النوا اال تماعي:
-١

انش ةةا وأتهي ةةف وص ةةيانة املنش ةةسح واملراف ةةق الش ة ابية والر ق ةةية واالش ةراف عل ة
ادار ا واستثمارها وحتسب التمويف الذا ؛

-٢

تنمية ورعاية املواها الر قية والثقافية والعلمية للش اب؛

-٣

بنا اسس للقيم الرتبوية والوطنية للش اب؛

-4

ال د بتط يق املشروعاح الي حتقق مشاركة الش اب املعاق يف النشاطاح الر قية؛

-5

ا دة ال ةةدعم املو ةةا للر ق ةةيب واالندي ةةة ال ةةي حتق ةةق ا ةةاح عل ة ة املس ةةتوى
احمللي واإلرليمي؛

-6

استلما اعداد سياسة محاية الطفف التنسيق م منخلمة اليونيسيب؛

-٧

حتفي برامج املرأة الريفية وال امج الي تدعم النوا اال تماعي؛

اخلامتة
 -٣٠8ويف اخلتام فأن مجهورية العراق ت كد الت امها بتع ي ومحاية قوق اإلنسان وستعمف عل
التعةةاون م ة ملتةةا املفوقةةية السةةامية رقةةوق اإلنسةةان عل ة ت ةةاد اخل ة اح وبنةةا القةةدراح مةةن
أ ةةف االرتقةةا بوارة قةةوق اإلنسةةان يف العةراق كمةةا أن لومةةة مجهوريةةة العةراق ماقةةية رةةدما يف
تنفيةةذ اخلطةةة املرسةةومة مل يةةد مةةن الضةةماانح اخلاصةةة بقضةةا قةةوق اإلنسةةان متطلعةةب إىل تعةةاون
مجي الشركا ذو الصلة لتحقيق األهداف املر وة.
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