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  مقدمة    
عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ مبوجـب قـرار جملـس                -١

وجـرى  . ٢٠١٠فربايـر   / شباط ١٩ إىل   ٨، دورته السابعة يف الفترة من       ٥/١اإلنسان   حقوق
. ٢٠١٠فربايـر  / شـباط ١٦العراق يف اجللسة الثالثة عـشرة املعقـودة يف       االستعراض املتعلق ب  

واعتمد الفريق  . وفد العراق وزيرة حقوق اإلنسان، معايل السيدة وجدان ميخائيل سليم          وترأست
  .٢٠١٠فرباير / شباط١٩العامل هذا التقرير عن العراق يف جلسته السابعة عشرة املعقودة يف 

، اختار جملس حقوق اإلنسان فريق املقـررين التـايل          ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٧ويف    -٢
البوسنة واهلرسك، واململكة املتحـدة     : لتيسري االستعراض املتعلق بالعراق   ) اجملموعة الثالثية (

  .لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، واهلند
، صدرت الوثائق التالية ألغـراض      ٥/١ من مرفق القرار     ١٥وعمالً بأحكام الفقرة      -٣

  :االستعراض املتعلق بالعراق
ــين  )أ(   ــر وط ــرة   /تقري ــاً للفق ــدم وفق ــي مق ــرض خط ) أ(١٥ع

)A/HRC/WG.6/7/IRQ/1(؛  
جتميع للمعلومات أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقـاً للفقـرة             )ب(  

  ؛)A/HRC/WG.6/7/IRQ/2) (ب(١٥
) ج(١٥موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان وفقـاً للفقـرة              )ج(  

)A/HRC/WG.6/7/IRQ/3.(  
وأحيلت إىل العراق، عن طريق اجملموعة الثالثية، قائمة من األسئلة أعـدهتا سـلفاً                -٤

األرجنتني وأملانيا واجلمهورية التشيكية والدامنرك والسويد وسويسرا والتفيا واململكة املتحدة          
احة علـى املوقـع الـشبكي       وهذه األسئلة مت  . لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية وهولندا    

  .اخلارجي لالستعراض الدوري الشامل

  موجز مداوالت عملية االستعراض  - أوالً  

  عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  - ألف  
وأشار إىل أن العراق واجه ظروفاً . أكد الوفد على أمهية االستعراض الدوري الشامل     -٥

اكات جسيمة بسبب سياسات احلكومات املتتالية،      صعبة، وأن الشعب العراقي تعرض النته     
 سنوات، واهلجمات اإلرهابيـة     ١٠واحلروب، والعقوبات االقتصادية اليت امتدت أكثر من        

  .الشرسة اليت حصدت أرواح اآلالف من األفراد وأحلقت الضرر بالبنية األساسية
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قراطية، أُنـشئت   ، والبدء يف إنشاء حكومة دمي     ٢٠٠٣ومنذ تغري النظام يف ربيع عام         -٦
مؤسسات جديدة للتصدي لقضايا حقوق اإلنسان، مثل وزارة حقوق اإلنسان اليت سعت إىل 

وعلى اجلبهة املعيارية،   . حتقيق أهداف طموحة والتغلب على إرث انتهاكات حقوق اإلنسان        
عمد العراق إىل مراجعة تشريعاته الوطنية، وتقييم مدى امتثاهلا ملبادئ حقـوق اإلنـسان،              

  .نضمام إىل الصكوك الدولية األساسية حلقوق اإلنسانواال
وأولت وزارة حقوق اإلنسان اهتماماً خاصاً لنشر ثقافة حقوق اإلنسان عن طريق              -٧

إنشاء مؤسسات، وتقدمي الدعم للمجتمع املدين، وإدراج مفاهيم حقوق اإلنسان يف املناهج            
ن يف اجلامعـات، واعتمـاد خطـة    الدراسية، وتقدمي دورات تدريبية يف جمال حقوق اإلنسا  

  .متوسطة األجل لنشر ثقافة حقوق اإلنسان
وأدرجت حكومة الوحدة الوطنية، اليت ُشكلت بعـد االنتخابـات الدميقراطيـة              -٨

وسعت اجلماعات اإلرهابية إىل . ، مهمة محاية حقوق اإلنسان يف صميم برناجمها       ٢٠٠٥ لعام
إثارة الشعور بانعدام األمن، وتدمري البنيـة       تقويض سيادة القانون عن طريق بث الفوضى، و       

وقد هددت إحدى هـذه اجلماعـات مـؤخراً بتقـويض           . األساسية، واستهداف العلماء  
  .االنتخابات القادمة

وميثل التقرير الوطين مثرة أعمال جلنة مؤلفة من عدة وزارات يف إطار من التنسيق مع              -٩
وكان باب اللجنـة مفتوحـاً      . كوميةمؤسسات أخرى حكومية وبرملانية وقضائية وغري ح      

للمشاورات وللربط الشبكي مع منظمات اجملتمع املدين، حيث تلقت اللجنة مساعدة تقنيـة             
من بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل العراق، ومن مكتب األمـم املتحـدة خلـدمات                

ون االنتخابـات   وقد جّدت تطورات عديدة منذ تقدمي التقرير، منها اعتماد قـان          . املشاريع
. اجلديد الذي ينطوي على ضمانات جديدة لتمثيل األقليات، واعتماد نظام القائمة املفتوحة           

كما اعُتمد قانون منظمات اجملتمع املدين، الذي ينظم أعمال هذه املنظمات ويدعم دورها يف              
  .وجيري حالياً إنشاء مفوضية عليا مستقلة معنية حبقوق اإلنسان. اجملتمع
 إطار الرد على األسئلة املقدمة سلفاً، أشار الوفد إىل أن احلكومة تتفهم احلاجة              ويف  -١٠

وقال إن العراق . إىل مراجعة عدد كبري من القوانني كي تتفق واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان       
فرغ من اإلجراءات املتعلقة باالنضمام إىل اتفاقيتني، وشرع يف النظر يف إمكانية االنضمام إىل              

وأشار إىل أن احلكومة وضعت مشاريع قوانني جديدة بشأن مكافحة االجتار       . وك إضافية صك
باألشخاص؛ وحماربة اإلرهاب وغسيل األموال ومتويل اإلرهاب؛ وتعزيـز حريـة الـرأي             

  .والتجمع والتظاهر السلمي؛ ومحاية الصحفيني
انتشار جرائم اإلرهاب   وأكد الوفد أنه نظراً للظروف االستثنائية السائدة يف العراق و           -١١

اليت تستهدف احلق يف احلياة، أُبقي على عقوبة اإلعدام كوسيلة للـردع وإلنـصاف أسـر               
وأشار إىل اخنفاض عدد القضايا اليت ُحكم فيها باإلعدام، وإىل أن تنفيذها يقتـصر         . الضحايا

. ائم اإلرهـاب  على أخطر اجلرائم، مثل اإلبادة اجلماعية واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية وجر          
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وقال إن املتهمني ُيمنحون مجيع الضمانات القانونية يف مجيع مراحل التحقيق وحلني صـدور              
  .احلكم، وتبذل جهود من أجل تقليل عدد اإلعدامات إىل أدىن حد

وقال الوفد إن الدستور والقانون جيرِّمان وحيظران التعـذيب وإسـاءة املعاملـة،               -١٢
وأشار إىل أن وزارة حقوق . تكاب هذه األفعال حيالون إىل القضاء املسؤولني املتهمني بار   وإن

وقال إن حاالت التعذيب    . اإلنسان ترصد االدعاءات املتعلقة بالتعذيب يف أماكن االحتجاز       
. ليست سياسة منهجية، وإمنا حتدث نتيجة لنقص اخلربة لدى احملققني، وأهنا حاالت فرديـة             

ية الضمانات القانونية وإعماهلا يف مجيع املراحل، فال ُيعتد         وذكر أن القضاء أوىل اهتماماً حلما     
وقال إن العراق أهنـى اإلجـراءات الوطنيـة املتعلقـة           . باالعترافات املنتزعة حتت التعذيب   

  .باالنضمام إىل اتفاقية مناهضة التعذيب
وأشار الوفد إىل إعداد تقارير سنوية عامة بشأن األوضـاع يف الـسجون ومراكـز                 -١٣
وحتتوي هذه التقارير على معلومات مفصلة عن التدابري املتخذة من جانب السلطتني            . جازاالحت

كما أشار إىل صدور تقرير سنوي حيتوي على معلومات عـن ضـحايا             . القضائية والتنفيذية 
  .اإلرهاب والعنف، وعن السياسات املتخذة ملكافحة اإلرهاب واحلد من العنف يف البلد

اإلرهابية استهدفت مجاعات األقليات، بطرق تشمل االعتـداء        وقال إن اجلماعات      -١٤
وذكر أن اجلهود املتعلقة حبماية األقليـات تـشمل         . على أماكن العبادة والقتل واالختطاف    

محاية أماكن العبادة وإعادة بنائها؛ وضمان عودة أفـراد األقليـات املـشردين ومحايتـهم               
 املباشر مع قيادات الطوائف املختلفة من أجل        ومساعدهتم مالياً؛ وتعويض الضحايا؛ والتنسيق    

  .تلبية احتياجاهتا
يناير استراتيجية وطنيـة لتخفيـف      /وأشار إىل أن احلكومة أطلقت يف كانون الثاين         -١٥

وقال إن أهداف االستراتيجية أُدرجـت يف اخلطـة         . وطأة الفقر، بالتعاون مع البنك الدويل     
 يف املائة عن طريق ضمان      ٣٠ يف تقليل الفقر بنسبة      اإلمنائية اخلمسية، وتتمثل هذه األهداف    

حتسني دخل الفقراء، وحتسني وضعهم من حيث الرعاية الصحية والتعليم واإلسكان واحلماية            
  .االجتماعية، واحلد من مظاهر التفاوت بني الرجال والنساء

  احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض  - باء  
وقد شكر عدد من الوفود احلكومـة       . يانات خالل احلوار التفاعلي    وفداً بب  ٥٧أدىل    -١٦

على تقريرها الوطين الشامل الذي أُعدَّ يف إطار عملية تشاورية واسعة النطاق؛ وعلى عرضها              
الشامل للتقرير؛ وعلى ردودها على األسئلة املقدمة سلفاً، مما أتاح تقييم اجلهود اليت يبـذهلا               

وترد يف الفصل الثـاين مـن هـذا التقريـر      . اية حقوق اإلنسان  العراق يف سبيل تعزيز ومح    
  .التوصيات املقدمة خالل احلوار التفاعلي
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. ونوهت اململكة العربية السعودية باجلهود املبذولة لتعزيز ومحاية حقوق اإلنـسان            -١٧
وقالت إنه رغم التحديات اليت يواجهها العراق، تسعى احلكومة، عن طريق إنشاء اآلليـات              

انونية، إىل محاية حقوق اإلنسان، وتعزيز دور اجملتمع املدين يف إعادة بناء البلد، وحتـسني               الق
  .وقدمت توصيات. الوضع األمين، وتوفري املقومات األساسية للمعيشة للجميع

وأشار األردن إىل أن العراق بذل جهودا حقيقية حلماية حقوق اإلنـسان، رغـم                -١٨
ن أمله يف جناح االنتخابات القادمة، ويف أن تسهم هـذه  وأعرب ع. يواجهه من صعوبات  ما

وشجع األردن العراق على تعزيز القوانني املتعلقـة حبقـوق          . االنتخابات يف حتقيق املصاحلة   
  .وقدم توصيات. اإلنسان

وقالت إن  . وأعربت إيطاليا عن تقديرها اللتزام العراق حبماية مجيع الطوائف الدينية           -١٩
 هذه الطوائف، وضمان حريتها يف العبادة، ومنحها فرصاً متـساوية،           من شأن ضمان سالمة   

. أن ميكِّنها من املسامهة بصورة أفضل يف حتقيق االستقرار والتقدم االجتماعي واالقتـصادي            
. ٢٠٠٩مـايو   /أيـار والحظت إيطاليا بقلق أن العراق استأنف العمل بعقوبة اإلعـدام يف            

  .وقدمت إيطاليا توصيات
 اجلزائر عن القضايا اليت طُرحت مؤخراً يف وسائط اإلعالم، وال سـيما             واستفسرت  -٢٠

واستفسرت كذلك عـن التثقيـف      . بشأن دور جلنة املساءلة والعدالة، واالنتخابات القادمة      
املقدم يف جمال حقوق اإلنسان يف املدارس واجلامعات، وعن أوضاع السجون وانتـهاكات             

  .وقدمت اجلزائر توصيات. من األجنبية اخلاصةحقوق اإلنسان اليت ترتكبها شركات األ
. ونوهت الربازيل مبا حققته حكومة العراق من إجنازات رغم التحـديات القائمـة              -٢١

وسلطت الضوء على األحكام الدستورية املتعلقة حبقوق اإلنسان، وإنشاء مؤسسة وطنيـة،            
قوق اإلنسان ال يتحقـق     وأشارت إىل أن التمتع الكامل حب     . ومشاركة املرأة يف جملس النواب    

وقالـت إن االفتقـار إىل البنيـة        . يف ظل احلرب، وأن الوضع يف العراق يتحدث عن نفسه         
  .وقدمت الربازيل توصيات. األساسية قوض التمتع باحلقوق

ونوهت . وأعربت اإلمارات العربية املتحدة عن تقديرها لنشر ثقافة حقوق اإلنسان           -٢٢
املعهد الوطين حلقوق اإلنسان واملفوضـية العليـا حلقـوق          بإنشاء وزارة حقوق اإلنسان، و    

وأشادت جبهود العراق يف التعاون مع آليات حقوق اإلنـسان          . اإلنسان، كمؤسسة مستقلة  
  .وقدمت توصيات. ومع بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل العراق

قضاء على آثار   وأشارت الكويت إىل اجلهود الرامية إىل تعزيز حقوق اإلنسان وال           - ٢٣
وأشادت باملبادرات املتعلقـة    . انتهاكات حقوق اإلنسان اليت عاىن منها العراق يف املاضي        

وقـدمت  . بنشر ثقافة حقوق اإلنسان وإدراج معايري حقوق اإلنسان يف النظام القـضائي         
  .الكويت توصيات
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 ورحب السودان باعتماد العهد الدويل مع العراق كخطوة حنـو إنـشاء حكومـة              -٢٤
وأشاد باهتمام احلكومة بدور املرأة واألسرة، واهتمامها بزيادة نـسبة االلتحـاق            . دميقراطية

  .وقدم السودان توصيات. باملدارس، وخبفض معدل وفيات األطفال
وأعربت الواليات املتحدة األمريكية عن أملها يف أن تدعم احلكومة اجلديدة مفوضية     -٢٥

امية إىل إصـالح أحـوال الـسجون والتحقيـق يف           وأشادت باجلهود الر  . حقوق اإلنسان 
وأعربت عن قلقها إزاء محاية األقليات، والنساء، واملثليني    . االدعاءات املتعلقة بإيذاء احملتجزين   

وقالت إن مواصلة االعتداء على أماكن العبادة،       . واملثليات ومشتهي اجلنسني واحملولني جنسياً    
  . وقدمت توصيات. لدينوالعنف الطائفي، يعوقان حرية ممارسة ا

وأشادت النرويج بإنشاء وزارة حقوق اإلنسان، وباملشاركة الفعالة للمجتمع املدين،            -٢٦
ومع ذلك، أعربت النرويج    . وبتطبيق نظام احلصص فيما يتعلق بترشح النساء يف االنتخابات        

عن قلقها إزاء أوضاع العمل، وضعف وضع املدافعني عن حقوق اإلنـسان والـصحفيني،              
". جـرائم الـشرف   "وممارسة عقوبة اإلعدام، فضالً عن مسألة العذر املخفِّف للعقوبـة يف            

  . وقدمت النرويج توصيات
ونوهت بلجيكا باخلطوات اإلجيابية اليت اختذهتا احلكومة، وال سـيما فيمـا يتعلـق                -٢٧

بـة  وأعربت عن أسفها الستئناف العمـل بعقو      . باالنتخابات وإنشاء مفوضية حلقوق اإلنسان    
اإلعدام، واستفسرت عن الفجوة امللحوظة بني األرقام الرمسية واألرقام املقدمة من اجملتمع املدين             

  .وقدمت توصيات. وأعربت عن قلقها إزاء وضع األقليات. بشأن عدد اإلعدامات املنفذة
وأشارت . ونوهت املكسيك جبهود العراق يف إنشاء إطار مؤسسي حلقوق اإلنسان           -٢٨

ة حقوق اإلنسان التزام من جانب الدولة، وأن احترام املعايري الدولية، يف الظروف         إىل أن محاي  
واستفسرت عما تعتزمه احلكومة إزاء الطلبات املقدمة من بعـض          . احلالية، أمر بالغ األمهية   

  .وقدمت املكسيك توصيات. املكلفني بإجراءات خاصة لزيارة البلد
ن إجنازات يف جمال احلد من العنـف، وبـالتزام          وأشادت أستراليا مبا حتقق مؤخراً م       -٢٩

غري أهنا أعربت عن قلقها إزاء اضطهاد األقليات الدينيـة          . العراق بإجراء انتخابات دميقراطية   
وفئات ضعيفة أخرى، منها املثليون؛ وإزاء استمرار العنف ضد املرأة؛ ومعاملـة احملتجـزين؛    

. لقة بوضع حقوق اإلنسان يف خميم أشرف      ورحبت بالتأكيدات املتع  . وتطبيق عقوبة اإلعدام  
  .وقدمت أستراليا توصيات

وطلبت معلومات حمدثة بشأن    . ورحبت نيوزيلندا باخنفاض معدل وفيات األمومة       - ٣٠
وأعربت عن قلقها ألن اهليئة     . عملية التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة       

 دون  ٢٠١٠املرشحني من انتخابات عام     الوطنية العليا للمساءلة والعدالة استبعدت بعض       
وأعربـت عـن أسـفها ألن دافـع         " الشرف"وأعربت عن انزعاجها إزاء جرائم      . مربر

وأشارت بقلق إىل إعدام بعـض      . ، وفقاً للقانون، قد يكون عامالً خمففاً للعقوبة       "الشرف"
. ارة البلد السجناء وإىل عدم البت بعد يف بعض الطلبات املقدمة من اإلجراءات اخلاصة لزي            

  .وقدمت نيوزيلندا توصيات
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والحظت تونس أن املبادئ الدستورية هتدف إىل ضمان املساواة، وعدم التمييـز،              -٣١
ونوهت مبا أُويل من عنايـة لوضـع        . واستقالل القضاء، والتمتع باحلقوق املدنية والسياسية     

عاقـة، رغـم    االستراتيجيات الرامية إىل تعزيز حقوق املرأة وحقوق األشـخاص ذوي اإل          
ونوهت بالتجربة الرائدة للعراق يف نشر ثقافة حقوق اإلنسان بني . الظروف الصعبة يف العراق

  .وقدمت تونس توصيات. التالميذ يف املدارس
وأشادت كندا باجلهود املتواصلة للعراق يف التصدي النتهاكات حقـوق اإلنـسان           -٣٢

إزاء عدم منح النساء احلماية الكافية مـن        غري أهنا أعربت عن قلقها      . وتعزيز سيادة القانون  
وأشارت كذلك إىل تقارير تتعلـق بانتـهاكات   . العنف، وإزاء تصاعد االعتداء على املثليني 

  .وقدمت كندا توصيات. خطرية حلقوق احملتجزين، وإىل استئناف العمل بعقوبة اإلعدام
بصورة متكررة،  " لشرفجرائم ا "وأشارت أملانيا إىل تقارير تفيد باستمرار ارتكاب          -٣٣

واستفسرت عما تتخذه احلكومة من تدابري حلماية . وبعدم وجود قوانني ملناهضة العنف املرتيل
وذكرت أملانيا أن االعتداءات علـى الـصحفيني، والـضغوط          . النساء والفتيات من العنف   

السـتقرار  واستفسرت عن التدابري املتخذة لضمان ا     . الدينية، حيدان من حرية الرأي والتعبري     
  .وقدمت توصيات. الذي يتيح لوسائل اإلعالم أداء وظائفها

واستفسرت هنغاريا عن التدابري املتخذة للقضاء على عمل األطفال ولضمان التمتع             -٣٤
الكامل حبرية الدين، وال سيما أن الدستور ينص على جواز تقييد حرية الدين إذا تعارضـت              

يضاً معلومات عن التدابري املتخذة لرفـع مـستوى         وطلبت أ . مع أحكام الشريعة اإلسالمية   
  .وقدمت هنغاريا توصية. التعليم وضمان تكافؤ الفرص يف نيل التعليم املناسب

وأعربت عن انزعاجها إزاء قصر     . ورحبت الدامنرك باإلصالحات اليت أجراها العراق       -٣٥
. ضائي يف األحكـام الفترة بني صدور أحكام اإلعدام وتنفيذها، وإزاء ضعف سبل الطعن الق       

وأعربت عن قلقها إزاء تناقص عدد العراقيني املنتمني إىل األقليات، وإزاء استمرار تعرض هذه 
وقالت إن رجال الدين يصفون أفراد بعـض اجلماعـات بـأهنم            . الفئات العتداءات عنيفة  

 ودعت إىل مكافحة هـذه    . ، األمر الذي يضفي الشرعية على قتل هؤالء األفراد        "مبتدعون"
  . وقدمت توصيات. املمارسات بصورة فعالة

وأشارت البحرين إىل أنه رغم الصعوبات النامجة عن احلروب والعقوبات وانعـدام              -٣٦
األمن على مدى العقود الثالثة املاضية، أوىل العراق أمهية لتعزيز حقوق اإلنسان على النحـو         

.  ويف مشاركتها يف احليـاة العامـة       والحظت حتسناً يف متتع املرأة حبقوقها     . الوارد يف قوانينه  
  . وأشادت بإنشاء وحدات حلقوق اإلنسان يف الوزارات، وبنشر ثقافة حقوق اإلنسان

وأكدت مجهورية كوريا أن السالم واألمن والتنمية وحقوق اإلنسان يعزز بعـضها              -٣٧
إزاء ورحبت بإنشاء اإلطار القانوين حلقوق اإلنسان، غري أهنا أعربـت عـن قلقهـا        . بعضاً

استمرار ورود تقارير عن وقوع انتهاكات حلقوق اإلنسان، منـها االعتقـال واالحتجـاز              
وذكرت كذلك أن الفساد ميكن أن يقـوض الثقـة يف سـيادة             . والتعذيب وإساءة املعاملة  

  .وقدمت توصيات. القانون
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 والحظت التزايد الكبري  . وأعربت فرنسا عن تفهمها للتحديات اليت يواجهها العراق         -٣٨
والحظت أن العديد من الناس قُتلوا      . يف عدد حاالت اإلعدام املنفذة خالل السنوات األخرية       

وقـدمت  . بسبب ميوهلم اجلنسية، وأن قانون العقوبات العراقي ال يزال جيرِّم املثلية اجلنسية           
  .فرنسا توصيات

 مـن   ورحبت تركيا بصدور العهد الدويل مع العراق، الذي يهدف إىل توفري مزيد             -٣٩
احلماية القانونية واملؤسسية، وال سيما للفئات الضعيفة كاألقليـات، واملـشردين داخليـاً،             

وترى تركيا أن االنتخابات الدميقراطية من شأهنا أن تتيح فرصة إلنشاء           . والنساء، واألطفال 
برملان ميثل الشعب، وأشارت إىل أن حماوالت استبعاد فئات معينة من االنتخابات ميكـن أن               

وطلبت مزيداً من املعلومات عن التصديق على اتفاقيـة حقـوق           . سبب يف عدم االستقرار   تت
  . األشخاص ذوي اإلعاقة

ونوهت باكستان جبهود احلكومة يف تعزيز اإلطار املؤسسي والقانوين من أجل محاية              -٤٠
كما أبرزت أن العراق طرف يف معظم الصكوك الدولية األساسية حلقـوق            . حقوق اإلنسان 

وطلبت مزيداً من التفاصيل عن العهد الدويل مع العراق، الذي يلزم البلد بإدمـاج              . نساناإل
حقوق اإلنسان الدولية يف التشريعات احمللية، وبناء قدرات املسؤولني املعنـيني والوكـاالت             

  . وقدمت باكستان توصيات. املعنية
، مشرية إىل التحديات    وأعربت ماليزيا عن تقديرها الكامل للوضع األمين يف العراق          -٤١

وأشادت بعزم احلكومـة    . اليت يواجهها البلد يف إعمال سيادة القانون، وإىل حمدودية موارده         
كما . على النهوض حبالة حقوق اإلنسان، ورحبت بالتعاون الوثيق مع هيئات حقوق اإلنسان

ي أشادت باجلهود الرامية إىل وضع خطة شاملة لألمـن والرفـاه االقتـصادي والـسياس              
  .وقدمت ماليزيا توصيات. واالجتماعي

ورحبت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية مبا حتقق من حتسن يف              - ٤٢
وضع حقوق املرأة وأحوال االحتجاز وحقوق األقليات، وأشادت بوضع خطـة مخـسية             

غري . سانوأعربت عن سرورها إلنشاء مفوضية مستقلة حلقوق اإلن. حلماية حقوق اإلنسان
أهنا أعربت عن قلقها إزاء بقاء املتهمني سنوات قيد االحتجاز قبل تقدميهم إىل احملاكمـة،               

وأعربت كذلك عـن  . غالباً يف سجون مكتظة، وكذلك إزاء االدعاءات املتعلقة بالتعذيب    
قلقها إزاء إبقاء العراق على عقوبة اإلعدام، وازدياد عدد اإلعـدامات خـالل العـامني               

  .وقدمت توصيات. املاضيني
ونّوه لبنان جبهود العراق يف حتقيق الوحدة الوطنية وتوفري األمن ملواطنيه وإقامة البنية               -٤٣

وأشار إىل الربامج الرامية إىل     . األساسية حلقوق اإلنسان، رغم التحديات اهلائلة اليت يواجهها       
وكذلك إىل الربامج اليت تكفل     إعادة العراقيني املقيمني باخلارج واملشردين داخلياً إىل الوطن،         

متتع مجيع العراقيني باحلقوق االجتماعية واالقتصادية، عن طريق مكافحة الفقر وتوسيع نطاق            
  .وقدم لبنان توصيات. الضمان االجتماعي
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والحظت سلوفينيا أن العراق مل يصدق بعد على الربوتوكولني االختياريني للعهـد              -٤٤
والسياسية، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد          الدويل اخلاص باحلقوق املدنية     

وأشادت بإنشاء مكاتب   . املرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب، واالتفاقية املتعلقة بوضع الالجئني       
والحظت أن الدستور ال يزال حيتوي على نـصوص         . حلقوق اإلنسان يف الوزارات املختلفة    

وأشارت . ضطهد األقليات دون أن تتعرض للعقاب     متيز ضد املرأة، وأن اجلماعات املسلحة ت      
إىل تعرض غري املسلمني لتهديدات خطرية، واإلكراه على التحول عن دينهم، واالختطاف،            

كما الحظت تنفيذ العديـد     . واستفسرت عن التدابري املتوخاة ملعاجلة هذا الوضع      . والتعذيب
  .وقدمت سلوفينيا توصيات. من أحكام اإلعدام

ر باهتمام العراق بتعزيز احترام حقوق اإلنسان، رغم الصعوبات الكبرية          ونوهت مص   -٤٥
يـزاالن   وقالت إن أنشطة اجلماعات اإلرهابية وعدم االستقرار تـسببا، وال         . اليت يواجهها 

وأشادت مصر بإنشاء جلان حقوق اإلنسان داخل الوزارات، وبنشر   . يتسببان، يف معاناة البلد   
  . ب يف هذا اجملال، وبإنشاء مفوضية حلقوق اإلنسانثقافة حقوق اإلنسان والتدري

وأشار وفد العراق إىل ما استجّد من تطورات عديدة فيما يتعلق بتعزيـز احلقـوق                 -٤٦
املدنية والسياسية للمرأة، منها ما يتعلق بعدد النساء يف الربملان ويف مناصب اختـاذ القـرار                

د إن احلكومة تنفذ برناجماً ملكافحة العنـف        وقال الوف . ومشاركتها يف منظمات اجملتمع املدين    
املرتيل، وأشار إىل التوصل إىل اتفاق مع األمم املتحدة لعقد عدد من احللقات الدراسية مـن                

وقال إن وزارة حقوق اإلنسان تعقد حلقات       . أجل متكني املرأة وتعزيز متتعها حبقوق اإلنسان      
كما ُنظمت محلـة للتوعيـة      . جهها املرأة دراسية أسبوعية، يتناول معظمها املشاكل اليت توا      
وأشار إىل أن تقرير اللجنة املعنية بالقضاء . باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 

  .على التمييز ضد املرأة على وشك االنتهاء
 من قانون العقوبـات، املتعلقـة   ١٢٨وقال الوفد إن الوزارة تعمل على إلغاء املادة           -٤٧

وفيما يتعلق مبكافحة االجتـار باألشـخاص،       ". جرائم الشرف " املخفِّفة للعقوبة يف     بالعوامل
أُنشئت جلنة متعددة القطاعات لتقييم وضع الضحايا، ويعكف جملس الوزراء على النظـر يف              

وقُدم عدد من الدورات التدريبية لتوعيـة       . مشروع قانون يهدف إىل التصدي هلذه املشكلة      
وقال الوفد إن القانون العراقي والقانون املقترح       . ة االجتار باألشخاص  األطفال والشباب مبسأل  

  . يفرضان عقوبات مشددة على مرتكيب تلك اجلرائم
وأشار الوفد إىل أن القوانني يف إقليم كردستان ال متيـز بـني الرجـال والنـساء،         -٤٨
. علق بتعدد الزوجات  السياسات تكفل املساواة وتلغي أية أحكام متييزية، ال سيما فيما يت           وأن

وقال إن القوانني ُعدلت من أجل التصدي للعنف املمارس ضد النساء، حيث مشلت هـذه               
وقد اعتمـدت   ". جرائم الشرف "التعديالت إلغاء املادة املتعلقة بالعوامل املخفِّفة للعقوبة يف         

ة هلذا حكومة إقليم كردستان سياسات ملكافحة العنف ضد املرأة، كما أُنشئت آليات مؤسسي
. وأشار الوفد إىل أن كل من حرَّض النساء على االنتحار حـوكم أمـام القـضاء              . الغرض
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إن جرمية تشويه األعضاء التناسلية لإلناث جيري تناوهلا يف إطار قانون العقوبات ريثما              وقال
  . يصدر القانون املتعلق بالعنف املرتيل

ى خمولة سلطة النظـر يف مـسألة   وقال الوفد إن السلطة القضائية والسلطات األخر       -٤٩
التعذيب، وإن مؤسسات قضائية وحكومية وغري حكومية، فضالً عن اللجنة الدولية للصليب            

وأشار إىل قيام احلكومة، بالتعاون مع مكتـب        . األمحر، قامت بزيارات إىل مراكز االحتجاز     
ب، وإىل أن القانون    األمم املتحدة خلدمات املشاريع، بدعم ثالثة مراكز لتأهيل ضحايا التعذي         

كما أُنشئت شبكة العدالة للسجناء، بدعم مـن        . ميكِّن الضحايا من التماس التعويض املايل     
األمم املتحدة واالحتاد األورويب، وهي أول شبكة مستقلة ملنظمات اجملتمع املدين هتـدف إىل              

  .تعزيز الرصد املستقل حلالة حقوق اإلنسان
الربوتوكولني االختياريني التفاقية حقوق الطفـل،      ورحبت النمسا بالتصديق على       -٥٠

وأشارت إىل التقارير اليت تأخر تقدميها مبوجب اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء علـى              
وقالت إن األطفال والنساء تضرروا بوجه خاص من الوضع         . مجيع أشكال التمييز ضد املرأة    

ها إزاء املؤشرات املتعلقـة بفـشل       وأعربت عن قلق  ". جرائم الشرف "العام، وال سيما من     
  . وقدمت النمسا توصيات. احملاكم يف توفري املعايري الدنيا للمحاكمة العادلة

وأشادت هولندا بتصديق العراق على العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة                -٥١
ـ            ضاء والسياسية، واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية الق

وأعربت عن قلقها العميق إزاء صدور أحكام باإلعدام        . على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة     
وأشارت إىل تقارير بشأن حاالت مل تراع فيها أصول احملاكمات، وبشأن           . يف جرائم عادية  

جـرائم  "والحظـت أن    . االستخدام احملتمل للتعذيب، ووجود مراكز احتجاز غري رمسيـة        
والحظت كذلك مؤشرات قدمتها بعثة األمم املتحـدة لتقـدمي          . رتكبال تزال تُ  " الشرف

  . وقدمت هولندا توصيات. املساعدة للعراق بشأن اغتيال عدد من املثليني
وشجعت كازاخستان العراق على مواصلة تعزيز السالم والدميقراطية والوحدة الوطنية            -٥٢

إىل املستوى العايل ملـشاركة املـرأة       ورحبت بإنشاء وزارة حقوق اإلنسان، مشريةً       . يف البلد 
ومتثيلها يف املناصب اليت يتم شغلها باالنتخاب، وأشارت بارتياح إىل اخلطوات الـيت قطعهـا               

 .وقدمت كازاخستان توصيات. العراق يف سبيل تعزيز احلقوق االجتماعية واالقتصادية والثقافية

يا حلقـوق اإلنـسان يف اختـاذ        وأعربت اليابان عن أملها يف أن تبدأ املفوضية العل          -٥٣
. وتوقعت إنشاء آليات إضافية من أجل عودة الالجئني واملشردين داخليـاً          . إجراءات فعالة 

. وذكرت أن القيود املالية ونقص املوظفني حاال دون أداء وزارة شـؤون املـرأة لوظائفهـا    
  .بان توصياتوقدمت اليا. ورحبت باجلهود الرامية إىل حتسني األوضاع يف مراكز االحتجاز

وقالت إن بعثة األمم املتحدة     . وأعربت بولندا عن قلقها إزاء حقوق األقليات الدينية         -٥٤
لتقدمي املساعدة إىل العراق تلقت تقارير مفادها تعرض املسيحيني للتهديد واالعتداء وأحيانا            
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عتقد إىل أن   وأشارت املقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين أو امل       . للقتل على يد مجاعات مسلحة    
. تسجيل االنتماء الديين للشخص يف الوثائق الرمسية يعرضـه خلطـر اإليـذاء أو التمييـز               

واستفسرت بولندا عن اخلطوات املتخذة من أجل مكافحة التعصب وأعمال العنف املرتكبة            
  .وقدمت بولندا توصيات. بدافع التعصب

يف معظم اتفاقيـات حقـوق      والحظت اجلماهريية العربية الليبية أن العراق طرف          -٥٥
وأشارت إىل أن النظام املدرسي يف العراق كـان         . اإلنسان واتفاقيات منظمة العمل الدولية    

  .وقدمت اجلماهريية توصيات. واحداً من أفضل النظم خالل القرن املاضي
واعترفت سويسرا باملصاعب األمنية اليت يواجهها العراق، وبالصعوبات اليت تعتـرض             -٥٦

ونوهت مبا حتقق من حتـسن يف عـدة جمـاالت،           . ؤسسات األمنية والنظام القضائي   تطبيع امل 
. وأشارت إىل التزايد يف األحكام الصادرة باإلعدام ويف تنفيذها        . سيما جمال النظام االحتادي    ال

وأشارت إىل ضرورة إجراء حتقيقات يف االعتداءات على األقليات والنساء واملـدافعني عـن              
  .وقدمت سويسرا توصيات. صحفيني، ومعاقبة املسؤولني عنهاحقوق اإلنسان وال

. واستفسرت البوسنة واهلرسك عن دور اجملتمع املدين يف إعداد التقريـر الـوطين              -٥٧
. وأعربت عن قلقها ألن القضاة واحملامني يتعرضون للتهديد على خلفية ممارساهتم ملهنتـهم            

عني عـن حقـوق اإلنـسان يتعرضـون     والحظت أن الصحفيني والقيادات العمالية واملداف   
وأشارت إىل أنه   . لتهديدات خطرية، واستفسرت عن اخلطوات املتخذة ملنع هذه االنتهاكات        

وقـدمت البوسـنة    . كان جيب التصدي للتحديات يف إطار حالة االنعدام الشديد لألمـن          
  .واهلرسك توصيات

تأمني احلق يف احليـاة     وأشادت أرمينيا مبا حققته احلكومة من إجنازات، وأكدت أن            -٥٨
وأعربت عن دعمها للجهود الرامية إىل محاية الفئات الضعيفة من          . شرط الزم ملواصلة التقدم   

ونوهت بكرم الشعب العراقي الـذي آوى ضـحايا      . العنف، وال سيما طوائف دينية حمددة     
  .وقدمت أرمينيا توصية. نزاعات نشبت خالل القرن املاضي

. د الرامية إىل ضمان احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ونوهت نيجرييا باجلهو    -٥٩
ورحبت بالتحسن يف مستويات االلتحاق باملدارس، وبتضييق الفجوة بني اجلنسني، وباخنفاض 

والحظت . معدل وفيات الرضع واألمهات، ورحبت كذلك بالتحسن يف جمال حقوق املرأة          
. اية وتعزيز حقوق اإلنسان بـصورة كاملـة       نيجرييا أن العراق يواجه حتديات هائلة يف مح       

  .وقدمت نيجرييا توصية
ونوهت الصني بانضمام العراق إىل العديد من الصكوك الدولية، وأشـارت إىل أن               -٦٠

وأشـادت  . إدراج معايري حقوق اإلنسان يف الدستور شرط الزم الستعادة سيادة القـانون           
اق باملدارس واخنفاض مظاهر التفـاوت      بإنشاء وزارة حقوق اإلنسان وارتفاع معدل االلتح      

وأعربت عن  . وأشارت إىل اهنيار النظام األمين وإىل أنشطة اجلماعات اإلرهابية        . بني اجلنسني 
. أملها يف أن حتافظ احلكومة على النظام االجتماعي من أجل ضمان احلق يف احلياة والتنميـة         

  . للعراقوحثت الصني اجملتمع الدويل على مواصلة تقدمي املساعدة 
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وأشادت أوروغواي بالتصديق على الربوتوكولني االختياريني التفاقية حقوق الطفل،   -٦١
ورحبت بإنشاء . وأعربت عن أملها يف أن يقدم العراق التقارير األولية ذات الصلة يف موعدها

وقـدمت  . وزارة شؤون املرأة، ولكنها أعربت عن أسفها الستمرار العنف ضـد النـساء            
  .وصياتأوروغواي ت

وأعرب املغرب عن ارتياحه إزاء التزام العراق بتحقيق االستقرار واالزدهار وتعزيـز              -٦٢
كما نوه باإلطار املعياري، وبأنشطة التثقيـف يف        . حقوق اإلنسان يف إطار سالمته اإلقليمية     

واستفسر املغرب عـن    . جمال حقوق اإلنسان كأحد اإلجنازات املشار إليها يف التقرير الوطين         
  .وقدم املغرب توصيات. آلليات املتعلقة بتقدمي التعويض لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسانا

وأقرت سلوفاكيا باستقاللية القضاء كمبدأ مكّرس يف الدستور، مشريةً يف الوقـت              -٦٣
وقالت إن املساءلة متثل مصدر قلـق       . نفسه إىل أن احملاكم ال تستويف معايري احملاكمة العادلة        

وأشـارت  . ل يف عمل القضاء، واالفتقار إىل القدرة املؤسسية، واخلوف من الثأر          نظراً للتدخ 
. كذلك إىل تعرض العاملني يف القضاء للتهديد، وإىل عدم توفري احلماية الالزمـة للـشهود              

وأعربت عن قلقها إزاء استئناف العمل بعقوبة اإلعدام، مشريةً إىل اتساع نطـاق اجلـرائم               
. انت استمرار جتنيد القصَّر من قبل مقاتلني غري تـابعني للحكومـة           وأد. املستوجبة للعقوبة 

  .وقدمت سلوفاكيا توصيات
وهنأت إسبانيا احلكومة على تصديقها على الربوتوكولني االختيـاريني التفاقيـة             -٦٤

  . وقدمت إسبانيا توصيات. حقوق الطفل
يقها على عدد من    وأشادت الفلبني باحلكومة إلنشائها وزارة حقوق اإلنسان، وتصد         -٦٥

. املعاهدات األساسية، واختاذها تدابري لتعزيز مشاركة املرأة يف احلياة السياسية واالقتـصادية           
ونوهت بالتقدم احملرز يف توطيد اإلدارة الدميقراطية لشؤون الدولة، وتعزيز سيادة القـانون،             

.  عن التحدي األمـين    غري أهنا أشارت إىل اآلثار الضارة النامجة      . وتوفري اخلدمات األساسية  
  .وقدمت الفلبني توصيات

وأشارت إىل أن أكثر    . وأعربت السويد عن أسفها الستئناف العمل بعقوبة اإلعدام         -٦٦
وأشارت إىل تقارير مفادها عدم اسـتيفاء       . ٢٠٠٩مايو  / شخص أُعدموا منذ أيار    ١٠٠من  

ربت عن قلقها إزاء العنف     وأع. احملاكمات للمعايري الدولية وانتزاع االعترافات حتت التعذيب      
وأشارت إىل تقارير بشأن    . املمارس ضد املدافعني عن حقوق اإلنسان والصحفيني والنقابيني       

 شهد انتشار عمليـات قتـل الرجـال         ٢٠٠٩وقالت إن عام    . وقوع حاالت قتل واختفاء   
. املثليني، أو تعذيبهم بصورة وحشية، واهتمت قوات األمن باملشاركة يف تلـك األعمـال             

  .قدمت السويد توصياتو
ونوهت ُعمان بإيالء أولوية حلماية وتعزيز حقوق اإلنسان يف الدسـتور والقـانون            -٦٧

ونوهت كذلك بتصديق العراق على معظم االتفاقيات، وإنشائه املفوضية         . واملمارسة العملية 
  .الوطنية حلقوق اإلنسان
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. ساسية الوطنية حلقوق اإلنـسان    وأشادت أوكرانيا باجلهود املتعلقة بإقامة البنية األ        -٦٨
وأشارت إىل ضعف سيادة القانون، وإىل املخالفات املرتكبة ضد النساء واألطفـال، رغـم              

والحظت بقلق االعتداءات على مجاعات األقليات، وأعمال القتـل         . اخنفاض معدل العنف  
 العـادل   ورأت أوكرانيا أن قوانني االنتخابات ال تنص على التمثيـل         . واالختطاف املتفرقة 

ورأت أيضاً أن على احلكومة أن تضطلع مبسؤولية أكرب يف . لألقليات، وأهنا حباجة إىل التعديل
  .وقدمت أوكرانيا توصيات. محاية حقوق اإلنسان

ونوهت شيلي باجلهود املبذولة لصياغة تقرير وطين بشأن احترام وتعزيـز حقـوق               -٦٩
  .وقدمت شيلي توصيات. ه البلداإلنسان، رغم الوضع الشديد التعقيد الذي يواجه

وأشادت األرجنتني باجلهود املبذولة للتحول حنو إنشاء نظام دميقراطي مستقر يضمن            -٧٠
ونوهت بوجه خاص بإنشاء املعهد الوطين حلقوق اإلنسان،        . متثيل الشعب العراقي ومشاركته   

.  واخلـاص  املنوط به وضع خطة وطنية حلقوق اإلنسان وتقدمي التدريب للقطـاعني العـام            
  .وقدمت األرجنتني توصيات

وأشارت أنغوال إىل ضرورة تقييم التطورات يف سياق املصاحلة وعملية إعادة اإلعمار              -٧١
وفيما يتعلق بأزمة اإلسكان، استفسرت أنغوال عن املعوقـات املعترضـة يف تنفيـذ              . الوطنية

 اجملتمع الدويل للمـساعدة     السياسات الرامية إىل ضمان توفري السكن الالئق، وعن كيفية تقدمي         
واستفسرت عن العقبـات    . وشددت على أن التعليم عامل أساسي يف التنمية       . يف هذا الصدد  

  .وقدمت أنغوال توصيات. الرئيسية اليت تعترض اجلهود الرامية إىل تعزيز محاية النساء من العنف
. ال حقوق اإلنسان  ونوهت التفيا بالتزام احلكومة مببادئ الدميقراطية وبضماهنا إعم         -٧٢

ورحبت بالتعهدات وااللتزامات الواردة يف التقرير الوطين، ومنها االلتـزام بالتعـاون مـع              
  .وقدمت التفيا توصية. اإلجراءات اخلاصة التابعة جمللس حقوق اإلنسان، ومع بعثاهتا

. ونوهت اليونان بانضمام العراق إىل الصكوك الدولية الرئيسية حلقـوق اإلنـسان             -٧٣
  . مت توصياتوقد
واستفسرت غانا عن مدى تأثري وزارة حقوق اإلنسان على العمليـة الراميـة إىل                -٧٤

. التغلب على إرث انتهاكات حقوق اإلنسان يف املاضي، وإىل نشر ثقافة حقوق اإلنـسان             
وأشادت . وحثت على اختاذ مزيد من التدابري وتوفري مزيد من املرافق حلماية النساء واألطفال            

  .وقدمت غانا توصيات.  احلكومة بتعرض األقليات النتهاكات خطريةباعتراف
وأشادت فلسطني باإلرادة السياسية للعراق يف السعي إىل حتقيق االزدهار والتغلـب              -٧٥

على احلرمان الذي جنم عن احلرب، والعقوبات االقتصادية اليت فرضت عن طريق احلـصار،              
وأعربت عن تقديرها للجهود املبذولة مـن       . اضيةوانعدام األمن على مدى العقود الثالثة امل      

أجل مواجهة اإلرهاب واجلماعات املسلحة اخلارجـة عـن القـانون، واسـتعادة األمـن       
  .وقدمت فلسطني توصيات. واالستقرار
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. عـض اجملـاالت  وأعربت بنغالديش عن تقديرها لتقليل الفجـوة اجلنـسانية يف ب       -٧٦
من أن تردي اخلدمات    ) اليونيسيف(والحظت ما أشارت إليه منظمة األمم املتحدة للطفولة         

الصحية منذ أوائل التسعينات من القرن املاضي قد تسبب يف خفض متوسط العمر املتوقـع،               
وكذلك ما أوردته تقارير هيئات معاهدات حقوق اإلنسان بشأن الوضع الصحي املتـدهور             

وقد أسهمت الفترة الطويلة من العقوبات االقتصادية يف        . ت املرتفعة لوفيات األمهات   واملعدال
وذكـرت أن علـى     . احلرمان من التمتع باحلقوق االجتماعية واالقتصادية واحلق يف التنمية        

  .وقدمت بنغالديش توصيات. اجملتمع الدويل تقدمي املساعدة
وأشارت إىل  . ر وباملعلومات اليت تضمنها   وأشادت قطر بالطريقة اليت أُعد هبا التقري        -٧٧

. الضمانات الدستورية والقانونية والقضائية واملؤسسية اهلادفة إىل محاية حقـوق اإلنـسان           
وأشارت إىل التطورات اإلجيابية والتحسن الذي طرأ على رفـاه املـواطنني بـالرغم مـن                

  .صياتوقدمت قطر تو. الصعوبات احلالية اليت وردت تفاصيلها يف التقرير
وذكر الوفد أن وزارة اهلجرة أُنشئت حلل مشاكل األشخاص املشردين داخليـا              - ٧٨

وأضاف أن احلكومـة اعتمـدت      . والالجئني وضحايا الكوارث الطبيعية واالجتار بالبشر     
سياسة بشأن التشريد حددت أدوار مجيع املعنيني واحتياجاهتم، وتقدم احلكومة مساعدات           

واعتمدت احلكومة أيضاً سياسة بشأن . اون مع املنظمات الدوليةمالية وخدمات كبرية بالتع
وقدمت احلكومة احلوافز املالية وغريها، وعاد بالفعل عـشرات         . العودة الطوعية واإلدماج  

  . اآلالف من األسر
وقد وافق العراق على زيارة املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب وممثل األمني العـام                -٧٩

، زيارة املمثل اخلاص ٢٠٠٨وتلقى العراق، يف عام . شخاص املشردين داخليا املعين حبقوق األ  
وقد ظل العراق دائما مستعدا لتلقي زيارات       . لألمني العام املعين باألطفال والرتاعات املسلحة     

ويعتزم العراق تقدمي التقارير املتأخرة     . مجيع املقررين واملمثلني اخلاصني ملنظومة األمم املتحدة      
      ، وخباصـة التقـارير املتعلقـة       ٢٠١٠ئات معاهدات حقوق اإلنسان بنهايـة عـام         إىل هي 

  . حبقوق الطفل
واختذت عـدة   . وتوفر احلكومة التعليم جمانا يف مجيع املراحل دون متييز من أي نوع             -٨٠

تدابري من بينها مضاعفة اجلزء املخصص من امليزانية للتعليم والبحـث، وزيـادة رواتـب               
ساتذة اجلامعات، واالتفاق مع اليونسكو علـى حتـسني التعلـيم يف جمـاالت              املدرسني وأ 

  .تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ومنح األولوية حلماية حقوق التأليف للعلماء العراقيني

  االستنتاجات والتوصيات  -ثانياً   
حتظى التوصيات الواردة أدناه، واليت صـيغت يف أثنـاء احلـوار التفـاعلي،                -٨١
  : العراق يدبتأي

النظر يف إمكانية التصديق على املزيد من معاهدات حقوق اإلنسان، مثـل              -١
 ؛)اجلزائر(اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة واالتفاقية املتعلقة بوضع الالجئني 



A/HRC/14/14 

GE.10-12068 16 

إكمال العملية اليت بدأها العراق بـشأن االنـضمام إىل االتفاقيـات              -٢
 وخباصة اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي       واملعاهدات الدولية والتصديق عليها،   

 ؛)السودان(اإلعاقة 

 االختيارية امللحقـة باملعاهـدات      الربوتوكوالتالنظر يف التصديق على       -٣
        األساسية حلقوق اإلنسان اليت صدق عليهـا أو الـيت هـو بـصدد التـصديق                

 ؛)الفلبني(عليها 

يع األشـخاص مـن     النظر يف التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مج         -٤
 ؛)األرجنتني(االختفاء القسري، وقبول اختصاص اللجنة املعنية 

 ؛)سلوفينيا(مواءمة الدستور والتشريعات مع معايري القانون الدويل املقبولة   -٥

ــسان يف الدســتور املعتمــد    -٦ ــادئ حقــوق اإلن ــز مب مواصــلة تعزي
 ؛)كازاخستان( حديثاً

ت احمللية امتثـاال تامـا ملتطلبـات        ضمان امتثال التشريعات واملمارسا     -٧
 ؛)بولندا( من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ١٨ املادة

تعزيز اجلهود ملواءمة التشريعات احمللية املتعلقة حبقوق اإلنـسان مـع              -٨
 ؛)اجلماهريية العربية الليبية(الصكوك الدولية ذات الصلة 

 ؛)أوكرانيا(عايري الدولية حلقوق اإلنسان جعل القانون الوطين مطابقاً للم  -٩

 ؛)اجلزائر(إكمال عملية إنشاء املفوضية العليا املستقلة حلقوق اإلنسان   -١٠

العمل بسرعة من أجل إنشاء املفوضية العليا املستقلة حلقوق اإلنـسان،            -١١
وضمان التمويل الكايف هلذه املؤسسة ولوزارة حقوق اإلنـسان بـالرغم مـن             

 ؛)أستراليا( امليزانية الضغوط على

إنشاء املفوضية العليا املستقلة بأسرع ما ميكن، عن طريق ختصيص بنـد          -١٢
هلا يف امليزانية وتعيني أعضائها، بوصفها هيئة مكملة للجنة حقوق اإلنسان التابعة            

 ؛)إسبانيا(جمللس النواب 

 ؛)باكستان(إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفقا ملبادئ باريس   -١٣

اململكـة  (إنشاء جلنة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان وفقا ملبادئ باريس            -١٤
 ؛)املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

النظر يف إمكانية إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنـسان وفقـاً              -١٥
 ؛)ماليزيا(ملبادئ باريس 

 ؛)قطر(لعراق تطوير البيئة املؤسسية حلماية حقوق اإلنسان يف ا  -١٦
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مواصلة اخلطوات اهلادفة إىل حماربة الفساد، وبذل اجلهود إلنشاء آليـة             -١٧
 ؛)السودان(وطنية هلذا الغرض 

مضاعفة اجلهود حملاربة الفساد وتعزيز احلكم الرشـيد بغيـة إحـداث              -١٨
 ؛)مجهورية كوريا(حتسينات كبرية يف هذا الصدد 

از القضائي حملاربة الفساد وحتـسني      تنفيذ آليات رقابة فعالة داخل اجله       -١٩
 ؛)أستراليا(نوعية العملية القضائية وسرعتها 

اململكـة      (مضاعفة اجلهود لتعزيز ومحاية حقوق اإلنـسان يف العـراق             -٢٠
 ؛)العربية السعودية

 ؛)أوكرانيا(اختاذ تدابري إضافية حلماية حقوق النساء واألطفال   -٢١

حسني محاية احلقوق املدنيـة والـسياسية       مواصلة بذل أقصى اجلهود لت      -٢٢
 ؛)بنغالديش(واالقتصادية واالجتماعية والثقافية للشعب العراقي 

مواصلة إرسـاء الدميقراطيـة واحلكـم الرشـيد وسـيادة القـانون                    -٢٣
 ؛)األردن(واملساواة 

مواصلة تنفيذ اخلطة األمنية واالقتـصادية والـسياسية واالجتماعيـة                 -٢٤
 ؛)كازاخستان(املة الش

تنفيذ مشروع املصاحلة الوطنية، ودعم التضامن وسط الشعب العراقي،           -٢٥
 ؛)اجلزائر(وإرساء أسس الوحدة الوطنية، وضمان استتباب األمن العام 

مواصلة عملية املصاحلة الوطنية من أجل إرساء أسس الوحدة الوطنيـة             -٢٦
 ؛)السودان(واالستقرار واألمن الداخلي 

 ؛)الكويت(اللتزام بامتثال القانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل ا  -٢٧

ضمان االلتزام باحترام املعايري الدولية حلماية حقوق اإلنسان يف مجيـع             -٢٨
اتفاقات التعاون املوقعة مع دول أخرى ويف العقود املربمة مع الشركات األمنية            

 األطـراف املعنيـة هلـذه               اخلاصة، وإنشاء آلية مناسبة لإلشراف على امتثـال       
 ؛)املكسيك(املعايري 

مواصلة االهتمام بالفئات ذات األولوية وتقدمي اخلدمات الضرورية هلـا       -٢٩
من أجل االرتقاء هبا وإتاحة الفرصة هلا لتشارك مشاركة فعالة يف بناء مـستقبل              

 ؛)تونس(أفضل للشعب العراقي 
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مم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل العراق      مواصلة التعاون املثمر مع بعثة األ       -٣٠
من أجل تعزيز محاية حقوق اإلنسان، مع مراعاة الظروف الصعبة واحلالة األمنية            

 ؛)اإلمارات العربية املتحدة(يف العراق، وأخذ تقاليد الشعب العراقي يف احلسبان 

     مواصلة العمل مع بعثة األمم املتحدة لتقـدمي املـساعدة إىل العـراق                  -٣١
ومع اجملتمع الدويل لتنفيذ التوصيات املتعلقة حبقوق اإلنسان، والواردة يف تقرير           

/       حزيران ٣٠يناير إىل   / كانون الثاين  ١البعثة عن حالة حقوق اإلنسان للفترة من        
 ؛)أستراليا (٢٠٠٩يونيه 

حتسني التعاون مع هيئات معاهدات حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة    -٣٢
 ؛)النرويج(رجة كبرية بتقدمي التقارير املتأخرة بد

 ؛)أوروغواي(تقدمي التقريرين الثاين والثالث إىل جلنة حقوق الطفل   -٣٣

النظر يف توجيه دعوة دائمة إىل مجيع اإلجراءات اخلاصة التابعة لألمـم              -٣٤
 ؛)نيوزيلندا(املتحدة 

اصة التابعة جمللـس    النظر يف توجيه دعوة دائمة إىل مجيع اإلجراءات اخل          -٣٥
 ؛)التفيا(حقوق اإلنسان 

توجيه دعوة دائمة إىل مجيـع اإلجـراءات اخلاصـة املعنيـة حبقـوق                       -٣٦
 )نيوزيلندا(اإلنسان 

 ؛)بولندا(توجيه دعوة دائمة إىل مجيع اإلجراءات التابعة لألمم املتحدة   -٣٧

يـة حبقـوق    توجيه دعوة دائمة ومفتوحة إىل اإلجراءات اخلاصـة املعن          -٣٨
 ؛)شيلي(اإلنسان والتابعة لألمم املتحدة 

إعطاء األولوية لتيسري الزيارات اليت طلبها املقررون اخلاصون مبجلـس            -٣٩
 ؛)النرويج(حقوق اإلنسان 

التعامل بإجيابية مع طلبات املقررين اخلاصني وممثلي األمني العام لزيـارة             -٤٠
 ؛)قطر(العراق 

ساواة والعدل بني اجلنسني، والنظر يف إجـراء        إحراز تقدم يف تعزيز امل      -٤١
اإلصالحات التشريعية الضرورية المتثال املعايري الدولية مثل اتفاقية القضاء على          

 ؛)أوروغواي(مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 

 ؛)األردن(مواصلة اجلهود لتحسني حالة املرأة ومتكينها   -٤٢

 ؛)إيطاليا (زيادة وعي اجملتمع بأمهية حقوق املرأة  -٤٣
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مواصلة تعزيز التدابري، بالتعاون مع اجملتمع الدويل، حلماية وتعزيز حقوق   -٤٤
الطفل، مبا يف ذلك عن طريق تعزيز النظام التعليمي وتـوفري الغـذاء الكـايف               

 ؛)الفلبني(والسكن واخلدمات الصحية لألسر والفئات األضعف يف اجملتمع 

بارات اجلنسانية من أجل هتيئة بيئـة       مواصلة احلمالت اليت تراعي االعت      -٤٥
 ؛)بنغالديش(أفضل حملاربة التمييز 

بذل املزيد من اجلهود العملية من أجل اإلعمال الكامل للحق يف احلياة              -٤٦
وحرية األشخاص وأمنهم، واحترام سيادة القـانون يف املؤسـسات الوطنيـة               

 ؛)مجهورية كوريا(

 حالة عدم اإللغاء، احتـرام املعـايري        التعهد بإلغاء عقوبة اإلعدام، ويف      -٤٧
 ؛)كندا(الدولية اليت تقيد نطاق تطبيقها 

 ؛)بلجيكا(احترام املعايري الدنيا، على األقل، ما دامت عقوبة اإلعدام سارية   -٤٨

اختاذ مجيع اخلطوات الضرورية للقضاء على التعذيب وغريه من أشكال            -٤٩
 ؛)الدامنرك(الحتجاز العقوبة الالإنسانية يف السجون ومرافق ا

إجراء حتقيق فوري وفعال ومستقل يف االدعاءات بالتعـذيب لـضمان             -٥٠
 ؛)سويسرا(تقدمي املسؤولني عن ذلك إىل العدالة 

تعزيز اجلهود من أجل القضاء على التعذيب، وذلك بإجراء حتقيقـات             -٥١
، مستقلة وموثوق هبا يف االدعاءات بالتعذيب، وحماسبة املسؤولني عـن ذلـك           

 ؛)السويد(وتقدمي التعويض والدعم للضحايا 

اعتبار االعترافات املنتزعة حتت التعذيب واملعاملة السيئة ممارسات غري           -٥٢
مقبولة، والسماح جلميع احملتجزين بإعداد دفاعهم واالتـصال مبحـامني مـن               

 ؛)سويسرا(اختيارهم 

العمل على القضاء   اختاذ تدابري لضمان معاملة احملتجزين معاملة حسنة، و         -٥٣
على ظاهرة احتجاز األشخاص دون هتمة أو حماكمة، وضـمان شـفافية مجيـع          

 ؛)أستراليا(األحكام 

إكمال عملية نقل احملتجزين إىل أماكن االحتجاز التابعة لوزارة العـدل             -٥٤
 ؛)الواليات املتحدة(

سـبة  مواصلة حتسني األحوال يف املرافق اليت تديرها وزارة العدل، وحما           -٥٥
أي موظف من موظفي إنفاذ القانون يشتبه يف مشاركته يف التعـذيب وإسـاءة              

 ؛)الواليات املتحدة(معاملة احملتجزين وانتزاع االعترافات منهم 
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التأكد من أن مجيع مرافق االحتجاز القائمة فعالً تقع حتـت مـسؤولية               -٥٦
 ؛)هولندا(احلكومة وسلطتها املباشرة 

 على السجون ومراكز االحتجـاز يف العـراق،   توحيد عملية اإلشراف    -٥٧
واليت ختضع حاليا الختصاص سلطات خمتلفة، لتصبح تابعة لوزارة العـدل مـن           

 ؛)اليابان(أجل حتسني أحوال هذه املرافق والتحقيق يف اجلرائم وضمان الشفافية 

دعوة املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب لدراسة احلالة يف مجيع مرافق             -٥٨
 ؛)كندا(تجاز يف العراق وتقدمي توصيات إلجراء اإلصالح املناسب االح

اختاذ تدابري لتجرمي جتنيد األطفال، ووضع حـد إلفـالت األشـخاص       -٥٩
املشاركني يف االجتار باألعضاء أو تنظيم بغاء األطفال من العقاب، واختاذ تـدابري   

سية ونيـل   مصاحبة هلذه السياسة من أجل تيسري احلصول على اخلدمات األسا         
 ؛)فرنسا(التعليم لألطفال األضعف 

ضمان رصد عمليات جتنيد القّصر ألغراض عسكرية والتحقيق يف هذه            -٦٠
العمليات ومقاضاة املسؤولني عنها، وإعداد مشاريع ذات كفاءة إلعادة تأهيـل           

 ؛)سلوفاكيا(الضحايا وإدماجهم 

 التأكيد على محايـة     النظر يف سن قانون حمدد حملاربة االجتار بالبشر، مع          -٦١
 ؛)الفلبني(حقوق اإلنسان للضحايا، وخباصة النساء واألطفال 

تكثيف اجلهود من أجل التصدي لإلفالت من العقاب واالجتار بالبـشر             -٦٢
والعنف املرتيل واالعتداء اجلنسي على النساء والفتيات، مبا يف ذلك عن طريـق             

ملزيد مـن النـساء يف الـشرطة        نظام إنفاذ القانون والنظام القضائي، وتعيني ا      
والقضاء، وتنظيم محالت أخرى إلذكاء الوعي باألمور اجلنسانية داخل أجهـزة           

 ؛)ماليزيا(اجليش والشرطة العراقية 

 ؛)إيطاليا(التصدي ملشكلة العنف املرتيل   -٦٣

تعزيز السياسات والتدابري، مبا يف ذلك التشريعات، فيما خيص العنـف              -٦٤
 ؛)لالربازي(املرتيل 

اختاذ مجيع التدابري الضرورية حملاربة مجيع أشكال العنف ضـد املـرأة،              -٦٥
 ؛)أوروغواي(والتحقيق مع املسؤولني عن ذلك ومعاقبتهم 

سن تشريع حملاربة العنف املرتيل والعنف اجلنسي ومنع تشويه األعـضاء             -٦٦
 ؛)فرنسا(التناسلية لإلناث 

 ؛)اليونان( لإلناث هنائياً وقف ممارسة تشويه األعضاء التناسلية  -٦٧
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النظر يف إجراء إصالح قانوين من أجل التصدي الفعـال ملـا يـسمى                -٦٨
 ؛)إيطاليا" (جرائم الشرف"

مواصلة اجلهود من أجل التصدي على حنو مناسب للعنـف املـرتبط              -٦٩
بالشرف، وتوفري املأوى للنساء املعوزات، وزيادة الوعي العام، ومقاضاة اجلنـاة           

 ؛)هولندا( األولوية على سبيل

تعزيز التدابري ملواجهة أعمال العنف املزعومة ضد النـساء والفتيـات،                   -٧٠
سيما جرائم الشرف، بوصفها أحد أسوأ أشكال العنف اليت تستهدف النساء  وال

 ؛)اليابان(والفتيات، وإهناء ظاهرة اإلفالت من العقاب 

، واختاذ  "جرائم الشرف "اصة  التحقيق يف حاالت العنف ضد املرأة، وخب        -٧١
 ؛)شيلي(تدابري لضمان تقدمي اجلناة إىل العدالة، وتقدمي اجلرب للنساء الضحايا 

إجراء حتقيقات متعمقة يف اجلرائم ضد النساء وأفراد األقليات، والتطبيق   -٧٢
الصارم للقوانني اهلادفة إىل إنفاذ الضمانات الدستورية للنساء واألقليات، مبا يف           

 ؛)الواليات املتحدة(وانني مكافحة التمييز ذلك ق

اختاذ تدابري للتصدي ملسألة اإلعدام خارج القضاء بسبب امليول اجلنسي            -٧٣
 ؛)هولندا(الفعلي أو املفترض 

اختاذ إجراء إلهناء حاالت اإلعدام خـارج القـضاء بـسبب امليـول                     -٧٤
 ؛)اليونان(اجلنسي 

 ؛)أملانيا(لتعزيز حياد القضاء واستقالله اختاذ مجيع اخلطوات الضرورية   -٧٥

اختاذ التدابري الفعالة لضمان استقالل القضاء واحلـق يف الوصـول إىل                 -٧٦
 ؛)األرجنتني(العدالة 

االلتزام باملعايري الدولية فيما خيص احملاكمات العادلـة، والتحقيـق يف             -٧٧
 ؛)غانا(االدعاءات بإساءة معاملة احملتجزين، مبن فيهم األحداث 

 ؛)أملانيا(استعادة مشروعية احملاكمات ومصداقيتها يف البلد   -٧٨

اختاذ مجيع اخلطوات الضرورية لتعزيز فرص وصول الفئات الضعيفة إىل            -٧٩
 ؛)أملانيا(العدالة، وخباصة املرأة 

بذل املزيد مـن اجلهـود لتحـسني جـودة أداء النظـام القـضائي                            -٨٠
 ؛)أستراليا(وقدرته 

 ؛)النمسا(تعزيز األمن للموظفني القضائيني واحملامني   -٨١
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التعجيل باإلصالحات يف قطاع العدالة من أجـل االمتثـال للمعـايري                  -٨٢
 ؛)سلوفاكيا(الدولية 

 املعنية بـسيادة  EUJUST LEXمواصلة التعاون مع بعثة االحتاد األورويب   -٨٣
أن هذا التعاون يتسم بأمهيـة كـبرية        القانون يف العراق لتدريب املوظفني، باعتبار       

ويف هذا السياق،   . لتعزيز سيادة القانون وتقوية هياكل القضاء والشرطة والسجون       
 ؛)إسبانيا(زيادة الوعي العام بالبعثة ونشر أهدافها ونتائجها يف صفوف اجلمهور 

اختاذ اإلجراءات الضرورية لضمان احملاكمة العادلة يف مجيع الظـروف،            -٨٤
ي بدقة يف مجيع االدعاءات بالتعذيب وغريه من أشكال املعاملة الـسيئة،            والتحر

 ؛)هولندا(وتقدمي املسؤولني عن ذلك إىل العدالة 

تعزيز احترام حقوق اإلنسان يف نظام العدالة، بوسائل منـها ضـمان              -٨٥
التحقيق الدقيق يف االدعاءات بالتعذيب وتقدمي مجيع اجلناة إىل العدالة، وتعزيـز            

اململكة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى       (دام أدلة الطب الشرعي يف احملاكم       استخ
 ؛)وآيرلندا الشمالية

مراجعة قانون العقوبات وقانون اإلجراءات اجلنائية ملعاجلة أوجه القصور         -٨٦
يف اإلجراءات وضمان احلق يف احملاكمة العادلة والدفاع املناسب وسرعة وصول           

 ؛ ) واهلرسكالبوسنة(اجلميع إىل العدالة 

 ؛)الواليات املتحدة(مواصلة حماربة ثقافة اإلفالت من العقاب   -٨٧

اختاذ التدابري الفعالة حملاربة اإلفالت من العقاب على حنو منهجي عـن              -٨٨
طريق حتسني تدريب املوظفني املعنيني باألمن واملكلفني بإنفاذ القانون، مبا يف ذلك            

 ؛)رالياأست(التدريب يف جمال حقوق اإلنسان 

تعزيز اجلهود لتحسني هياكل املساءلة بغية القضاء على ظاهرة اإلفالت            -٨٩
 ؛)السويد(من العقاب 

اختاذ التدابري الفعالة ملنع التمييز بسبب الدين واملعتقد والقضاء عليـه             -٩٠
فيما خيص االعتراف حبقوق اإلنسان وحرياته األساسية وممارستها والتمتع هبا يف           

 ؛)بولندا(احلياة املدنية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية والثقافية مجيع جماالت 

اختاذ املزيد من التدابري، يف إطار السياسة األمنية العامة، لتـأمني حيـاة               -٩١
الطوائف الدينية والشعوب األصلية، ومواصلة سياسته إلشـراك ممثلـي هـذه            

 ؛)أرمينيا(لعراق الطوائف يف اهليكل السياسي واالجتماعي اجلديد يف ا

حتسني احلالة األمنية واختاذ اخلطوات الضرورية لتعزيـز احلـوار مـع              -٩٢
 ؛)نيجرييا(الطوائف الدينية املختلفة وفيما بينها 
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القيام مبزيد من العمل لضمان أن حرية التعبري اليت حتققت بعد كفـاح               -٩٣
 ؛)واليات املتحدةال(شاق تكفلها احلكومة وحتميها القوانني واحملاكم العراقية 

اختاذ اخلطوات الضرورية لوضع حد لترهيب الـصحفيني واالعتـداء            -٩٤
عليهم من جانب مسؤولني يف احلكومة، واحملاسبة الصارمة جلميع اجلناة الـذين            

 ؛)الواليات املتحدة(ميارسون العنف واملضايقة ضد الصحفيني 

عني عـن حقـوق     التحقيق الفوري يف اجلرائم واالنتهاكات ضد املداف        -٩٥
 ؛)النرويج(اإلنسان والصحفيني، ومقاضاة اجلناة 

التحقيق يف االنتهاكات واالعتداءات اليت تستهدف الصحفيني من أجل           -٩٦
       ضمان حتقيق االسـتقرار القـضائي الـذي حتتاجـه وسـائط اإلعـالم ألداء         

 ؛)أملانيا(رسالتها 

ـ              -٩٧ ة عمـل آمنـة               اختاذ املزيد من اإلجـراءات مـن أجـل هتيئـة بيئ
 ؛)اليونان(للصحفيني 

 ؛)قطر(النظر يف سن قانون ينظم حرية الصحافة   -٩٨

نشر اإلعالن املتعلق باملدافعني عن حقوق اإلنسان، وضـمان امتثالـه             -٩٩
 ؛ )النرويج ( تاماًامتثاالً

تشجيع قيام جمتمع مدين نشط وفعال، بوسائل منها سن تشريع وفقـا              -١٠٠
ويل حلقوق اإلنسان، وخباصة حلماية حقوق النقابات واملنظمات غـري  للقانون الد 

اململكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى                  (احلكومية وحرية وسـائط اإلعـالم       
 ؛)وآيرلندا الشمالية

 ؛)الربازيل(إجراء االنتخابات القادمة على حنو شامل وشفاف   -١٠١

راقيني، مبن فـيهم األقليـات      بذل اجلهود اليت تضمن مشاركة مجيع الع        -١٠٢
 ؛)الواليات املتحدة(الدينية، يف انتخابات آمنة ونزيهة وخالية من التهديد والعنف 

اختاذ اإلجراءات اليت تضمن أن اللجنة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة            -١٠٣
 ؛)نيوزيلندا(مستقلة وتعمل هبدف إجراء انتخابات نزيهة مبشاركة مجيع األحزاب 

مواصلة دعم خدمات الرعاية الصحية بدراسة إمكانية إنشاء نظام للتأمني            -١٠٤
 ؛)املغرب(الصحي يضمن رعاية صحية جلميع فئات اجملتمع، ال سيما أفقرها 

 واملتمثل يف بنـاء     ٢٠٠٦مواصلة سياساته لبلوغ اهلدف احملدد يف عام          -١٠٥
 ؛ )أنغوال (٢٠١٥ ماليني مسكن حبلول عام ٣,٥أكثر من 
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تعزيز اجلهود يف ميدان التنمية وبلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية، وخباصة            -١٠٦
فيما يتعلق بااللتحاق جبميع مراحل التعليم، وإعمال احلق يف الغـذاء وخفـض             

 ؛)اجلزائر(معدالت وفيات األمهات واألطفال 

مواصلة اجلهود من أجل حصول مجيع األطفال على فـرص التعلـيم              -١٠٧
 ؛)بنغالديش(واخلدمات الصحية 

تعزيز اجلهود لتحسني نظام التعليم وخفض معـدالت التـسرب مـن              -١٠٨
الدراسة والقضاء على األمية، وختصيص املزيد من املوارد لقطاع التعليم وتعزيز           
التعاون مع اجملتمع الدويل واملنظمات الدولية، مبا يف ذلك منظمة األمم املتحـدة             

    ملتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة        ومنظمـة األمـم ا    ) اليونيسيف(للطفولة  
 ؛)ماليزيا) (اليونسكو(

مواصلة اجلهود اهلادفة إىل حماربة التسرب من املدارس وحمو األمية عن             -١٠٩
طريق برامج موازية لنظام التعليم الرمسي تشجع األسر على تسجيل أطفاهلـا يف             

 ؛)املغرب(املدارس والكبار يف برامج حمو األمية 

 ؛)أنغوال( السياسات اهلادفة إىل تعزيز النظام التعليمي مواصلة  -١١٠

نشر ثقافة حقوق اإلنسان يف صفوف مجيع قطاعات اجملتمع ومؤسساته،            -١١١
وخباصة وسط املشّرعني وأعضاء السلك القضائي، ومراجعة املقررات املدرسـية          

 ؛)لبنان(بغية إدراج مبادئ حقوق اإلنسان 

اجلماهرييـة    (عن طريق املقررات املدرسـية      نشر ثقافة حقوق اإلنسان       -١١٢
 ؛)العربية الليبية

بذل اجلهود لتعزيز األمن يف املدارس من أجل زيادة مشاركة األطفال يف       -١١٣
 ؛)البوسنة واهلرسك(نظام التعليم 

 ؛)أوكرانيا(ضمان محاية حقوق األقليات   -١١٤

تـداءات الـيت    ضمان إجراء التحقيق الواجب واملقاضاة يف مجيع االع         -١١٥
تستهدف األقليات اإلثنية أو اللغوية أو الدينية، مبا يف ذلك يف سياق دراسة حالة              

 ؛)بلجيكا(سكان خميم أشرف 

تكثيف اجلهود لدعم حقوق األقليات وحرياهتا بإجراء حتقيـق فـوري             -١١٦
ونزيه يف التقارير املتعلقة هبجمات وقعت ضد أقليات دينيـة وإثنيـة وتقـدمي              

 ؛)غانا( عنها إىل العدالة املسؤولني

 ؛)الدامنرك(تعزيز اجلهود لتحسني احلالة األمنية ومحاية األقليات   -١١٧
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مواصلة املبادرات اإلجيابية اهلادفة إىل منح األولوية لقـضايا األقليـات             -١١٨
 ؛)لبنان(وكفالة أمنها وضمان التعامل مع حالة األقليات وفقا حلقوق اإلنسان 

ويف هذا الصدد، احترام وكفالة     . قليات الدينية واإلثنية  ضمان حقوق األ    -١١٩
حقوق التركمانيني وغريهم من الشعوب اليت تشكل جزءا من العـراق وفقـا             

 ؛)كازاخستان(لاللتزامات الدولية ذات الصلة 

تعزيز محاية األقليات اإلثنية والدينية، وكذلك النساء واملـدافعني عـن             -١٢٠
 ؛)ويسراس(حقوق اإلنسان والصحفيني 

مواصلة إيالء االهتمام الشديد بالتزاماته مبوجب القانون اإلنساين الدويل       -١٢١
والقانون الدويل حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك فيما خيـص األجانـب وعـدميي                  

 ؛)أستراليا(اجلنسية 

 ؛)البوسنة واهلرسك(ضمان حقوق املهاجرين واألقليات اإلثنية والدينية   -١٢٢

لعودة اجلماعية لالّجئني العراقيني، وضمان حقوقهم وإعـادة        تشجيع ا   -١٢٣
 ؛)املغرب(إدماجهم يف اجملتمع العراقي املوحد 

اعتماد واختاذ تدابري هتدف إىل ضمان االحترام الكامل للقانون الـدويل             -١٢٤
 ؛)شيلي(حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل فيما خيص مجيع الالجئني 

سات ومواصلة التماس التعاون الـدويل لـضمان حقـوق          تعزيز السيا   -١٢٥
اإلنسان لألشخاص املشردين داخليا، مبا يف ذلك التـدابري املتعلقـة بعـودهتم             

 ؛)الربازيل(إعادة توطينهم  أو

وضع خطة وطنية لتقدمي املساعدة والتعويض إىل األشخاص املـشردين            -١٢٦
 ؛)شيلي (داخلياً

ملنتميات إىل الفئات املهمشة اليت تـضررت      إيالء اهتمام خاص بالنساء ا      -١٢٧
 ؛)النرويج(من الرتاع املسلح والتشرد 

وضع اآلليات اليت متكّن من تقدمي املساعدة اإلنسانية الكافية إىل العدد             -١٢٨
 ؛)البوسنة واهلرسك(الكبري من األشخاص املشردين داخليا 

واالسـتقرار  مواصلة اجلهود ملكافحة اإلرهاب من أجل حتقيق األمـن            -١٢٩
 ؛)الكويت(والسماح للمهاجرين العراقيني بالعودة واملشاركة يف بناء بلدهم 

إدماج هنج قائم على حقوق اإلنسان يف كل جهد من اجلهود املبذولـة               -١٣٠
لتحقيق األمن والتنمية املستدامني، وخباصة يف عمليـات مكافحـة اإلرهـاب              

 ؛)مجهورية كوريا(
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حة اإلرهاب وبذل كل جهد ممكن حلماية وتعزيـز         مواصلة اجلهود ملكاف    -١٣١
حقوق اإلنسان بالرغم من مجيع املعوقات واملهددات القائمة، ومنـع التـدخالت            

 ؛)فلسطني(اخلارجية واإلقليمية اليت تسهم يف تقويض األمن واالستقرار يف العراق 

بدء عملية فعالة وشاملة ملتابعـة توصـيات االسـتعراض الـدوري                      -١٣٢
 ؛)النرويج(الشامل 

مواصلة التعاون مع آليات حقوق اإلنسان الدولية واإلقليمية، وخباصة           -١٣٣
 ؛)اململكة العربية السعودية(يف جمال املساعدة التقنية والتدريب 

طلب املساعدة التقنية من آليات حقوق اإلنسان ذات الصلة مىت كانت             -١٣٤
جهة التحديات، وخباصـة يف جمـال       هنالك حاجة ملواصلة بناء قدرات البلد ملوا      

 ؛)اجلزائر(القضاء وإعداد التقارير الدورية عن حالة حقوق اإلنسان 

طلب املساعدة التقنية واملالية الضرورية للتصدي للـشواغل املتـصلة            -١٣٥
حبقوق اإلنسان، واحلصول على تلك املساعدة استنادا إىل االحتياجـات الـيت            

 ).باكستان(تقييمها  جرى

وسريد رد  . يدرس العراق التوصيات التالية ويقدم ردوده يف الوقت املناسب        وس  -٨٢
العراق على هذه التوصيات يف تقرير النتائج الذي سيعتمده جملس حقـوق اإلنـسان يف      

  :دورته الرابعة عشرة
التصديق على الربوتوكوالت االختيارية امللحقة بالعهـدين الـدوليني           -١

 ؛)النمسا(ال التمييز ضد املرأة واتفاقية القضاء على مجيع أشك

التصديق على صكوك حقوق اإلنسان األساسية اليت مل يصدق عليها بعد،             -٢
وخباصة الربوتوكوالن االختياريان امللحقان بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة          

 ؛)شيلي(والسياسية، وعلى اتفاقية مناهضة التعذيب وبروتوكوهلا االختياري 

لتصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن ضـروب          التوقيع وا   -٣
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة وبروتوكوهلا االختياري، وعلى           
الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية،         

خلاص بـاحلقوق املدنيـة     والربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل ا      
والسياسية، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفـاء القـسري،           
والربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة،           
والربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية           

تفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة وبروتوكوهلـا        واالجتماعية والثقافية، وا  
 ؛)إسبانيا(االختياري 
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الربوتوكول االختياري امللحـق    : االنضمام إىل الصكوك الدولية التالية      -٤
بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والربوتوكول االختياري الثاين         

ياسية، والربوتوكول االختياري   امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والس      
التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، واتفاقية مناهضة التعـذيب            
وبروتوكوهلا االختياري، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين         

 ؛)األرجنتني(وأفراد أسرهم 

 ؛)املكسيك(لدولية التصديق على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية ا  -٥

تسريع اجلهود لضمان احلقوق املدنية والسياسة واالقتصادية واالجتماعية          -٦
والثقافية للشعب العراقي، مبا يف ذلك املساواة أمام القانون دون متييز من أي نوع،              
واختاذ التدابري املناسبة الحترام الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان، وتنفيذ توصيات          

 ؛)شيلي(ت حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة هيئات معاهدا

االلتزام الكامل بتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة للقضاء على مجيع أشـكال             -٧
 ؛)إيطاليا(التمييز ضد املرأة 

التحقق من أن التشريع العراقي يكرس مبدأ عدم التمييز ضد املرأة حبكم           -٨
 ؛)املكسيك(القانون ويف الواقع 

ويف . دداً عن وقف تنفيذ أحكام اإلعدام يف مجيـع احلـاالت     اإلعالن جم   -٩
حالة عدم القيام بذلك، متديد ذلك الوقف ليشمل احلاالت املخالفـة للقـانون             

 ؛)إسبانيا(الدويل، مبا يف ذلك عقوبة اإلعدام بسبب امليل اجلنسي 

إلغاء األحكام القانونية اليت جتيز ختفيف األحكام القضائية يف القـضايا             -١٠
 ؛)النمسا(، وإطالق محلة إلذكاء الوعي "جرائم الشرف" باملتصلة 

تنفيذ محلة لزيادة الوعي بضرورة مكافحة العنف املرتيل والعنف القـائم             -١١
على نوع اجلنس، وعلى وجه التحديد اجلرائم املرتكبـة ضـد املـرأة بـسبب        

 يف اجلـرائم     من القانون اجلنائي اليت تتيح للجاين      ١٢٨، وتعديل املادة    "الشرف"
 ؛)إسبانيا" (عذر خمفف"إمكانية االستفادة من " بدوافع تتعلق بالشرف"املرتكبة 

 ؛)النرويج( من القانون اجلنائي متهيدا إللغائها ١٢٨تعليق تطبيق املادة   -١٢

 من قانون العقوبات العراقي واختاذ خطـوات        ١٢٨تعليق تطبيق املادة      -١٣
 ؛)نيوزيلندا(إللغائها هنائيا 

 من القانون اجلنائي اليت تتـيح للجـاين يف اجلـرائم            ١٢٨إلغاء املادة     -١٤
 ).كندا(إمكانية االستفادة من عذر خمفف " بدوافع تتعلق بالشرف"املرتكبة 
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  :وال حتظى التوصيات التالية بتأييد العراق  -٨٣
خفض نطاق اجلرائم املستوجبة لعقوبة اإلعدام، وعلى وجه التحديـد            -١

 ؛)النرويج( غري العنيفة، والعمل على إلغاء عقوبة اإلعدام هنائيا مجيع اجلرائم

 ؛)بلجيكا(الوقف الفوري لتنفيذ عقوبة اإلعدام متهيدا إللغائها هنائيا مستقبال   -٢

اختاذ خطوة أوىل لوقف تنفيذ مجيع عقوبات اإلعدام يعقبها اإللغاء النهائي             -٣
 ؛)سويسرا(للعقوبة 

لضرورية لوقف تنفيذ عقوبة اإلعدام يف العراق متهيدا        اختاذ مجيع التدابري ا     -٤
 ؛)أوروغواي(إللغائها 

 ؛)إيطاليا(اإلعالن جمدداً عن وقف تنفيذ عقوبة اإلعدام متهيدا إللغائها   -٥

 ؛)هولندا(اإلعالن جمدداً عن وقف تنفيذ عقوبة اإلعدام متهيدا إللغائها   -٦

ام والعمـل علـى إلغائهـا              اإلعالن جمدداً عن وقف تنفيذ عقوبة اإلعد        -٧
 ؛)اليونان(هنائياً 

 ؛)األرجنتني(وقف تنفيذ عقوبة اإلعدام متهيدا إللغائها فعليا   -٨

اختاذ مجيع اخلطوات القانونية الضرورية إللغاء عقوبة اإلعدام، وتطبيـق            -٩
 ؛)الدامنرك(وقف فعلي لتنفيذ أحكام اإلعدام ريثما يتم إلغاء العقوبة 

 ؛)السويد( إىل تطبيق وقف تنفيذ عقوبة اإلعدام ريثما يتم إلغاؤها العودة  -١٠

إلغاء عقوبة اإلعدام، أو تطبيق وقف لتنفيذ عقوبة اإلعدام مبا يتفق مـع               -١١
 ؛)أستراليا(نداء أستراليا من أجل إلغائها على نطاق العامل 

 ؛)شيلي(إلغاء عقوبة اإلعدام، أو وقف تنفيذ أحكام اإلعدام   -١٢

طبيق وقف فوري لعقوبة اإلعدام وختفيف مجيع أحكام اإلعدام الصادرة          ت  -١٣
 ؛)نيوزيلندا(حالياً 

تعديل التشريع املعين لتطبيق وقف فوري لتنفيذ أحكام اإلعدام متهيـدا             -١٤
إللغاء عقوبة اإلعدام هنائيا متشيا مع قراري اجلمعيـة العامـة لألمـم املتحـدة               

الختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل ، ومع الربوتوكول ا   ٦٣/١٦٨ و ٦٢/١٤٩
اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، وحتويل أحكام اإلعدام الـصادرة حاليـا إىل            

 ؛)سلوفاكيا(أحكام بالسجن 

الوقف الفوري لتنفيذ مجيع أحكام اإلعدام وإعالن وقف استخدام عقوبة            -١٥
 ؛)كندا(اإلعدام 
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ن وقف استخدام عقوبة اإلعدام     وقف تنفيذ أحكام اإلعدام واإلعالن ع       -١٦
 ؛)سلوفينيا(متهيدا إللغائها 

اإلعالن عن وقف تنفيذ أحكام اإلعدام الـصادرة، ومراجعـة قـانون              -١٧
 ؛)هنغاريا(العقوبات هبدف إلغاء عقوبة اإلعدام هنائيا 

 ؛)أوكرانيا(وقف إصدار عقوبة اإلعدام   -١٨

ربيطانيـا العظمـى            اململكـة املتحـدة ل    (وقف تنفيذ أحكام اإلعـدام        -١٩
 ؛)وآيرلندا الشمالية

الوقف الفوري لتنفيذ أحكام اإلعدام والعمل من أجـل إلغـاء عقوبـة               -٢٠
 ؛)النمسا(اإلعدام هنائيا 

االلتزام بالعمل من أجل إلغاء عقوبة اإلعدام بتطبيق الوقـف الفـوري              -٢١
 ؛)فرنسا(لتنفيذ األحكام الصادرة وختفيفها 

 ؛)أملانيا( اإلعدام إلغاء عقوبة  -٢٢

التحقيق يف مجيع االدعاءات باالضطهاد بسبب نوع اجلـنس أو امليـل              -٢٣
 ؛)النرويج(اجلنسي، وتوجيه هتم ملن يقفون وراء هذه اجلرائم 

ضمان التحقيق يف مجيع التقارير املتعلقة بانتهاك حقوق اإلنسان، مبـا يف              -٢٤
ثليني اجلنسيني، ومقاضاة املسؤولني    ذلك التقارير اليت ختص األقليات الدينية وامل      

 ؛)أستراليا(عن هذه االنتهاكات 

التحقيق الكامل يف مجيع االدعاءات باالضطهاد على أساس نوع اجلنس            -٢٥
 ؛)كندا(وامليل اجلنسي 

شطب املثلية اجلنسية من قائمة اجلرائم، وضمان تقدمي من ميارسون العنف   -٢٦
 ؛)فرنسا(ضد املثليني إىل العدالة 

التحقق من أن التشريع الوطين يكفـل حقـوق الـصبيان والفتيـات               -٢٧
 سنة سناً للرشد، وخباصة فيما يتعلـق باملـسؤولية          ١٨واملراهقني، وحيّدد سن    

 ).املكسيك(اجلنائية 

أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعرب عـن موقـف           /ومجيع االستنتاجات و    -٨٤
وال ينبغي تأويلها على أهنا     . ولة موضوع االستعراض  أو الد /اليت قدمتها و  ) الدول(الدولة  

  .حتظى بتأييد الفريق العامل ككل
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  التعهدات وااللتزامات الطوعية  -ثالثاً   
مراجعة التحفظات اليت أبدهتا مجهورية العراق عند انضمامها إىل املعاهدات الدولية             -٨٥

 .حلقوق اإلنسان

 مع القـانون    ةً حبقوق اإلنسان متماشي   ةملتعلق ا ة الوطني اتتعزيز اجلهود جلعل التشريع     -٨٦
  .الدويل حلقوق اإلنسان

  .التعاون مع اإلجراءات اخلاصة التابعة جمللس حقوق اإلنسان وبعثاهتا  -٨٧
لتصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة          اإكمال إجراءات     -٨٨

        اتفاقيـة محايـة مجيـع األشـخاص مـن          أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة، و        
  .االختفاء القسري

  .االنضمام إىل اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  -٨٩
ألمم املتحـدة   التابعة ل يئات معاهدات حقوق اإلنسان     هلإعداد تقارير دورية منتظمة       -٩٠

  .وعد احملددوتقدميها يف امل
  .ستقلة حلقوق اإلنساناملعليا ال املفوضيةإكمال اإلجراءات إلنشاء   -٩١
  . والنهوض هبامخسية لتعزيز حقوق اإلنسانوطنية وضع خطة   -٩٢
اعتماد خطة مخسية بشأن التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان، مـع التركيـز علـى                 -٩٣

       الطالب والشباب من اجلنسني، وذلك متشيا مـع الربنـامج العـاملي للتثقيـف يف جمـال                 
  .حقوق اإلنسان
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