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التفاقية الدولية للقضاء علىا
 مجيع أشكال التمييز العنصري

  جلنة القضاء على التمييز العنصري

املالحظات اخلتامية بشأن التقرير اجلامع للتقارير الدورية اخلامس عشر             
  *إىل احلادي والعشرين للعراق

لدورية اخلامس عشر إىل احلـادي والعـشرين للعـراق          نظرت اللجنة يف التقارير ا      -١
)CERD/C/IRQ/15-21(  ــستيها ــدة، يف جل ــة واح ــة يف وثيق  ٢٣٠٨ و٢٣٠٧، املقدَّم
)CERD/C/SR.2307 واعتمـدت  . ٢٠١٤أغسطس / آب٢٠ و ١٩املعقودتني يومي   ) 2308 و

  . املالحظات اخلتامية التالية٢٠١٤أغسطس / آب٢٧ املعقودة يف ٢٣١٩يف جلستها 

  مقدمة  -لفأ  
ترحب اللجنة بتقدمي التقرير اجلامع للتقارير الدورية اخلـامس عـشر إىل احلـادي                -٢

وعالوة على ذلك، فإهنا، إذ تأسف للتأخر يف تقدمي التقرير، تعـرب عـن              . والعشرين للعراق 
تقديرها للعرض الذي قدمه وفد الدولة الطرف الرفيع املستوى، رغم الظروف الصعبة السائدة             

  .لد، وكذلك للحوار الصريح والبّناء ولإلجابات على األسئلة العديدة اليت طرحتها اللجنةيف الب

  اجلوانب اإلجيابية  -باء  
تالحظ اللجنة باهتمام التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف على الصعيدين التشريعي             -٣

ة التمييـز   أن يساهم يف مكافح   ينبغي   واملؤسسي منذ تقدمي تقريرها الدوري األخري، والذي      
  :من ذلك على وجه اخلصوصالعنصري، و

وكذلك خطـة   ) ٢٠١٤-٢٠١٠ (اإلنساناعتماد اخلطة الوطنية حلقوق       )أ(  
  ؛)٢٠١٣( كردستان إقليم يف اإلنسانالعمل حلقوق 

__________ 

  ).٢٠١٤أغسطس / آب٢٩ إىل ١١(اعتمدهتا اللجنة يف دورهتا اخلامسة والثمانني   *  
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 باعتبار مسألة    قضى ٢٠١٠عام   يف   قراراً  احملكمة اجلنائية العراقية العليا    اختاذ  )ب(  
ليني خالل عهد النظام السابق ومصادرة ممتلكاهتم جرمية من جرائم اإلخالء القسري للكرد الفي

  ؛ملواجهة العنف ضد الكرد الفيليني ٢٠١٣اإلبادة اجلماعية، وإنشاء جلنة حكومية يف عام 
 حلقـوق    املنشئ للمفوضية العليا العراقية    )٢٠٠٨(٥٣اعتماد القانون رقم      )ج(  

  ة املستقلة حلقوق اإلنسان يف إقليم كردستان؛ املنشئ للهيئ)٢٠١٠(٤اإلنسان، والقانون رقم 
  ؛٢٠٠٤ يف عام اعتماد قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية  )د(  
إنشاء هيئات خمتلفة للتحقيق يف االنتهاكات السابقة حلقوق اإلنسان، مبا يف             ) ه(  

الـسجناء  من الدستور، ومؤسـسة الـشهداء، ومؤسـسة         ) ١٤٠(تنفيذ املادة   لذلك جلنة   
  .السياسيني، وهيئة دعاوى امللكية العراقية

وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية أو انـضمامها              -٤
  :إليها خالل الفترة قيد النظر

  ؛٢٠١٣اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، يف عام   )أ(  
أو العقوبة القاسـية أو     اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة          )ب(  

  ؛٢٠١١الالإنسانية أو املهينة، يف عام 
االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشـخاص مـن االختفـاء القـسري، يف               )ج(  

  ؛٢٠١٠ عام
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل           )د(  

ل االختياري التفاقية حقوق الطفل بـشأن       األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية، والربوتوكو      
  ؛٢٠٠٨إشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة، يف عام 

؛ ٢٠٠٨اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، يف عام             ) ه(  
وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، املكمل التفاقية 

؛ وبروتوكـول مكافحـة     ٢٠٠٩تحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، يف عام         األمم امل 
 املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية       ،هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو      

  .٢٠٠٩املنظمة عرب الوطنية، يف عام 

  العوامل والصعوبات اليت تعيق تنفيذ االتفاقية  -جيم  
 بني القوات   للجنة استمرار االعتداءات اإلرهابية وتصاعد االشتباكات مؤخراً      تالحظ ا   -٥

وتالحظ كذلك أنه   ". الدولة اإلسالمية "املسلحة العراقية واجلماعة اإلرهابية اليت تسمي نفسها        
 أكثـر   يف األسابيع املاضية قُِتل أو تعرَّض خلطـر املـوت آالف املـدنيني وُشـرِّد داخليـاً                

وتعتـرف  . الدينيـة  -  ينتمي معظمهم إىل مجاعات األقليات اإلثنية       شخص، ٦٥٠ ٠٠٠ من
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اللجنة بأن الرتاع يعيق بشدة سيطرة الدولة الطرف على أجزاء مهمة من إقليمها ويتعذر عليها،               
وإذ تضع اللجنة يف اعتبارها مشاكل حقوق اإلنـسان         . بالتايل، ضمان التنفيذ الكامل لالتفاقية    

ة الطرف، فإهنا تشعر بقلق بالغ ألن الرتاع املتواصل له أثر خطري علـى   اليت طال أمدها يف الدول    
 بناء على أحكـام    ، تتحمل وتذكِّر الدولةَ الطرَف بأهنا   .  من مجاعات األقليات   شىت اتجمموع

  .راضيها دون متييزأاملسؤولية األساسية عن محاية مجيع األشخاص املوجودين على  التفاقية،ا

  وصياتدواعي القلق والت  -دال  

  عملية التحول الدميقراطي والعالقات بني اجلماعات اإلثنية    
خالل الِعقد املاضي من أجل     تبذهلا   الدولة الطرف    راحت تشيد اللجنة باجلهود اليت     -٦

.  ومن أجل معاجلة االنتهاكات السابقة حلقوق اإلنـسان        ، سيادة القانون  إرساءإقرار السلم و  
  :الغ بشأن ما يليغري أن اللجنة تعرب عن قلقها الب

، ما أدى إىل تزايد     ٢٠٠٣ظهور التمرد الطائفي يف الدولة الطرف منذ عام           )أ(  
الدينية وعلى أماكنـهم املقدسـة       - االعتداءات على املنتمني إىل األقليات اإلثنية أو اإلثنية       

يني ومتاجرهم، ويشمل ذلك أقليات اآلشوريني والكلدانيني والكرد الفيليني والشبك والسريان         
 وغري ذلك من أجزاء     نينوىوالتركمان واليزيديني، وخباصة يف بغداد ومدينة كركوك وسهل         

  اإلقليم اليت يقيم فيها كثري من جمتمعات األقليات؛
االستجابة اليت تقدمها الدولة الطرف ملواجهة هذه االعتداءات،         عدم كفاية   )ب(  

  ؛فعلياًمما يؤدي، حسبما أُفيَد به، إىل اإلفالت من العقاب 
 فشل احلكومات املتعاقبة بعد سقوط النظام السابق يف إنشاء نظام حكـم             )ج(  

  يشمل اجلميع، مما تسبب يف تعميق االنقسام يف اجملتمع العراقي على أسس طائفية وإثنية؛
، ٢٠٠٣االخنفاض املفزع لعدد السكان من األقليات يف العراق منذ عـام              )د(  

 وعـدد   ٢٠٠٣ندائيني إىل ُعشر حجمه يف فترة ما قبـل عـام            فقد تقلَّص جمتمع الصابئة امل    
 وغريها مـن    ٢٠١٠جرت يف عام     استقصائية دراسات وتشري. اآلشوريني إىل أقل من ثلث    

معظم املنتمني إىل مجاعات األقليات خيشون على أمنهم الشخصي،          مصادر املعلومات إىل أن   
ن واليزيديون؛ وأن بعـض لغـات       وخباصة اآلشوريون والعراقيون السود والشبك والتركما     

  األقليات، مثل الشبك واملندائية، مهددة باالنقراض؛
الدينيـة   - املباشر جلماعات األقليات اإلثنية   " الدولة اإلسالمية "استهداف    ) ه(  

  ).٥ و٢ و١املواد  (اليت تشكل نسبة مرتفعة من املشردين داخلياً
وهلـذه  .  ذا أولوية   الوطنية هدفاً  حتث اللجنة الدولة الطرف على اعتبار املصاحلة        

  :الغاية، ينبغي هلا
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أن تنشئ حكومة شاملة للجميع متثل خمتلـف اجلماعـات الـسياسية              )أ(  
الدينية يف العراق، مبا يف ذلك النساء، وأن تتخذ تدابري فعالة إلعادة بناء الثقة               - واإلثنية

مع ضمان اإلشراك والتمثيـل     الدينية والسلطة املركزية     - بني مجاعات األقليات اإلثنية   
  احلقيقيني لكل اجلماعات املعنية؛

 يف العراق ضد خمتلف مجاعـات       أن تعترف بالتمييز الذي مورس تارخيياً       )ب(  
األقليات املهمشة وتدرس أسبابه اجلذرية وآثاره املتعددة اجلوانب على تلك اجلماعـات؛     

 إىل مجاعات األقليات، وخباصة يف وينبغي االنتباه على وجه اخلصوص إىل أن معظم املنتمني
  خيشون املساس بسالمتهم قبل وقوع الرتاع الذي اندلع مؤخراً         ، كانوا أصالً  سهل نينوى 
الوحشي وعدم تـوفري الدولـة      " الدولة اإلسالمية " أول من عاىن من غزو       وكانوا أيضاً 

  احلماية هلم؛ الطرف
يـز العنـصري،    وبرامج ملكافحـة التمي    أن تضع وتعتمد سياسة عامة      )ج(  

وختصص هلا ما يكفي من املوارد وتقيِّم بشكل دوري فعاليتها بالنسبة للمستهدفني بشكل             
 عن التدابري  خاص من أفراد أو مجاعات، وأن ُتدرِج يف تقريرها الدوري املقبل معلومات           

  اليت حتققت؛ اليت اختذهتا يف هذا الصدد والنتائج
جرد استعادة السيطرة على األقاليم     أن تسرِّع حكومة الدولة الطرف، مب       )د(  

، وترية اإلجراءات القانونية الالزمة لتسوية مسألة       "الدولة اإلسالمية "اليت استولت عليها    
 األقاليم املتنازع بشأهنا بني احلكومة املركزية العراقية وحكومة إقلـيم كردسـتان وفقـاً     

لدولة الطرف، وهـي    وينبغي ل .  من الدستور، وذلك لضمان أمن األقليات      ١٤٠ للمادة
  بصدد ذلك، أن حتاور وُتشرِك مجاعات األقليات اليت تعيش يف األقاليم املتنازع بشأهنا؛

أن تعتمد تدابري للحماية من أجل تعزيز أمن مجاعات األقليات، بالتشاور             ) ه(  
مع اجلماعات املعنية، وأن تباشر حتقيقات مستقلة يف االعتداءات السابقة ذات الـدوافع             

 وتقـدم    مناسـباً  ، إن أُدينوا، عقاباً   م اجلناة إىل العدالة وتعاقبهم    الدينية وأن تقدِّ   - نيةاإلث
  تعويضات للضحايا؛

أن تتخذ تدابري فورية حلماية وصون التنوع اللغوي والـديين واإلثـين              )و(  
  .والثقايف القائم يف العراق منذ مئات السنني

  البيانات اإلحصائية ذات الصلة    
لجنة لعدم وجود معلومات بشأن التركيبة اإلثنية للسكان، مبـا يف ذلـك             تأسف ال   -٧

املؤشرات االجتماعية واالقتصادية املالئمة لتقييم مدى املساواة بني اجلميع يف التمتع باحلقوق            
كما تعرب اللجنة عن قلقها بشأن التأخر املستمر يف إجراء تعداد عام            . اليت تشملها االتفاقية  

  ).٥ و١املادتان (ق للسكان يف العرا
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الديين لسكان الدولة الطرف، فإن اللجنة، إذ تلفت         - بالنظر إىل التنوع اإلثين     
، CERD/C/2007/1(االنتباه إىل املبادئ التوجيهية املنقحة لتقدمي التقارير مبوجب االتفاقية          

بشأن اإلبالغ عـن  ) ١٩٩٩(٢٤ذ تذكِّر بتوصيتها العامة رقم وإ) ١٢ إىل   ١٠الفقرات  
اإلثنية، تطلب من الدولة الطرف     /املنتمني إىل خمتلف الفئات العرقية أو اجلماعات القومية       

مجع ونشر بيانات إحصائية موثوق هبا بشأن التركيبة اإلثنية لـسكاهنا وبـشأن احلالـة               
الدينيـة مـصنفة حـسب     - االجتماعية واالقتصادية ملختلف اجلماعات اإلثنية واإلثنية 

يها مجاعات األقليات بأعداد كبرية وشاملة ألراضي الدولة الطـرف          املناطق اليت تعيش ف   
بأكملها، وذلك بغية توفري أساس الئق للسياسات الرامية إىل تعزيز املساواة يف التمتـع              

كما حتث الدولةَ الطرف على تسريع عملية       . باحلقوق مبوجب االتفاقية يف الدولة الطرف     
  .إجراء تعداد عام للسكان

  قية يف النظام القانوين احملليوضع االتفا    
 ٨ للمادة   تالحظ اللجنة املعلومات اليت قدمها وفد الدولة الطرف ومفادها أهنا، وفقاً            -٨

غري أن اللجنة ال تزال تشعر بالقلق ألنه، كي         . من دستورها، ُملَزمة باحترام التزاماهتا الدولية     
 وتسمو على األحكـام الوطنيـة       تصبح أحكام االتفاقية جزءاً ال يتجزأ من القانون الوطين        

  ).٢املادة (جيب إدماجها يف القانون احمللي، وهو ما مل تفعله الدولة الطرف بعد  املناِفسة هلا،
تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن متضي يف عزمها على إدماج االتفاقيـة يف                

زمة جلعـل أحكـام     قانوهنا احمللي وأن تتخذ مجيع التدابري التشريعية وغري التشريعية الال         
االتفاقية جزءاً من النظام القانوين الوطين بغرض متكني ضحايا التمييز مـن االحتجـاج              

  .باالتفاقية يف احملاكم الوطنية

  حظر التمييز العنصري، واإلصالح القانوين    
بينما تشيد اللجنة باجلهود املبذولة يف جمال اإلصالح القانوين مبراجعة القوانني القائمة     -٩
قدمي مشاريع قوانني جديدة ترمي إىل توفري إطار قانوين أفضل حلماية مجاعات األقليـات              وت

  :املختلفة وحتسني وضعها، يساورها القلق بشأن ما يلي
  بطء وترية اإلصالح؛  )أ(  
عدم وجود حظر للتمييز العنصري وخلطاب الكراهية العنصرية يف القانون            )ب(  

   من االتفاقية؛٤ واملادة ١ من املادة ١الفقرة اجلنائي للدولة الطرف متاشياً مع 
عدم امتثال مشاريع القوانني املتعلقة مبكافحة التمييز وبالعمالـة ألحكـام             )ج(  
  االتفاقية؛
استمرار وجود قوانني متسمة بالتمييز، ومنها قانون احلمايـة االجتماعيـة             )د(  

  ).٦ و٤ و٢ و١املواد (ا  الذي يستثين بعض الفئات من احلماية اليت يوفره١٩٧١ لعام
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حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تعطي األولوية لعملية اإلصـالح القـانوين               
  :وتسرِّع وتريهتا، وأن تكفل هلذه الغاية ما يلي

أن توضع الصيغة النهائية ملشروع القانون املتعلق حبماية حقوق مجاعات            )أ(  
   من التأخري؛األقليات الدينية واإلثنية ويبدأ نفاذه دون مزيد

 للتمييز العنـصري     صرحياً حبيث يشمل حظراً   أن ُيعدَّل القانون اجلنائي     )ب(  
   من االتفاقية؛١ من املادة ١ للفقرة وفقاً

 مـن   ٤ للمـادة    كامالً امتثاالً أن ميتثل مشروع قانون مكافحة التمييز       )ج(  
افحـة خطـاب    بـشأن مك  ) ٢٠١٣(٣٥ مع توصية اللجنة العامة رقم       متاشياً االتفاقية،

عـال لـضحايا    الكراهية العنصرية، وأن يوفر، ضمن مجلة أمور أخرى، سبيل انتصاف ف          
بالتمييز الذين مل تقبـل   املتعلقة أصحاب الشكاوى  جيرِّم أو يعاقب   التمييز العنصري، وأالّ  

  اللجوء إليها؛ ادعاءاهتم، وأن ُيدعَّم بآليات إنفاذ قوية وفعالة وميكن
 تعرِّف التمييز املباشـر وغـري       انون العمل أحكاماً  أن يشمل مشروع ق     )د(  

  املباشر وحتظره بشكل واضح فيما يتعلق جبميع العمال ويف مجيع مراحل العمل؛
أن تلغى مجيع القوانني املتسمة بالتمييز، وأن يسري مـشروع قـانون              ) ه(  

  احلماية االجتماعية اجلديد على مجيع األشخاص دون متييز؛
فَّذ يف إقليم كردستان اإلطار القانوين ذاته حلظر ومكافحة         أن يوضع وُين    )و(  

  . لالتفاقيةالتمييز العنصري وفقاً

  اهليئات الوطنية حلقوق اإلنسان    
 للقـانون    وفقـاً  العليا العراقية حلقوق اإلنـسان     بإنشاء املفوضية    اللجنة علماً حتيط    -١٠
 للقـانون    وفقـاً  كردسـتان يئة املستقلة حلقوق اإلنسان يف إقلـيم        واهل) ٢٠٠٨(٥٣ رقم
غري أهنـا   . اعتمدته هاتان املؤسستان   بالنهج التعاوين الذي   ، كما حتيط علماً   )٢٠١٠(٤ رقم

تعرب عن قلقها إزاء التأخر املستمر يف إنشاء املكاتب املركزية واإلقليمية للمفوضية العليا ويف  
  ).٢املادة (املزعومتني تعيني رئيسها، وإزاء مسأليت عدم استقالليتها وحمدودية مواردها 

تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعزيز والية املفوضية العليا العراقيـة              
مكافحة مجيـع أشـكال     ا تعزيز حقوق اإلنسان بفعالية و     حلقوق اإلنسان لكي يتسىن هل    

التمييز العنصري، وعلى مواصلة دعم التعاون بني املفوضية العليا واهليئة املستقلة حلقوق            
مؤسسات وطنية لتيسري   بشأن إنشاء   ) ١٩٩٣(١٧ لتوصيتها العامة رقم     ووفقاً. إلنسانا

  من الدولة الطرف، مبا يف ذلك حكومة إقليم كردسـتان، أن   تطلب أيضاً  تنفيذ االتفاقية، 
اهليئة املستقلة يف إقليم كردستان مبا يكفي مـن املـوارد املاليـة             املفوضية العليا و   تزّود

ل امتثاهلما للمبادئ املتعلقة بوضع املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحايـة          والبشرية، وأن تكف  
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، وأن تتخذ خطوات فعالة لضمان متتُّع ِكال اهليئتني بالثقة          )مبادئ باريس (حقوق اإلنسان   
  .العامة واالستقاللية التامة

  التركيبة اإلثنية جلهازي األمن والشرطة    
لواردة يف الدستور اليت تقتضي املـساواة يف        تالحظ اللجنة بقلق أنه، رغم األحكام ا        -١١

األمنية للدولة الطرف، ال يـزال متثيـل األقليـات           قطاع اخلدمات  تركيبة خمتلف مكونات  
سـيما يف سـهل     بشكل غري متناسب، وال   الدينية يف قوات األمن والشرطة متدنياً      - اإلثنية

كما تشعر اللجنـة بـالقلق إزاء       . نينوى وكذلك يف مواقع القيادة والسلطة الرفيعة املستوى       
  ).٥ و٢املادتان (نشوء مليشيات مسلحة جديدة على أساس طائفي 

تدابري خاصة حىت تكفل على حنو أفضل متثيل         توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ      
ر الالئق يف مجيع مستويات قوات األمن والشرطة التابعة         الدينية بالقد  - األقليات اإلثنية 

إشراك هذه  والسلطة، وذلك بالتماس سبل منها      للحكومة، مبا يف ذلك يف مواقع القيادة        
كما ينبغي للدولة الطـرف أن      . اجلماعات من خالل إجراءات فعالة للتواصل والتجنيد      

 وبقاءها  ساس غري طائفي كلياً   تضمن تنظيم مجيع وحدات القوات املسلحة العراقية على أ        
  .ضمن سلسلة قيادة تتسم بالشفافية وختضع ملساءلة احلكومة وجملس النواب

  متثيل األقليات يف احلياة السياسية    
ألهنا تـصعِّب علـى      مالئمة تشعر اللجنة بالقلق ألن القوانني االنتخابية احلالية غري         -١٢

 السياسية املتناسبة مع متثيلها يف اجملتمـع، وألن         مجاعات األقليات اإلثنية حتقيق نسبة التمثيل     
  ).٥ و٢املادتان (احلصص املخصصة لبعض مجاعات األقليات متدنية للغاية 

زيادة عـدد املقاعـد     القوانني االنتخابية و   توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل      
مثيل خمتلف   لت املخصصة لألقليات، مبا فيها تلك اليت ال تستفيد من نظام احلصص، ضماناً           

كما ينبغي للدولة الطرف    . بشكل يتناسب ووزهنا الدميغرايف احلقيقي     املكونات السكانية 
 الذي يقضي بزيادة عدد املقاعد املخصـصة  ٢٠١٠أن تتقيد حبكم احملكمة االحتادية لعام      

  .لليزيديني

  التمييز العنصري يف ممارسة حرية الدين أو املعتقد    
تماء اإلثين والدين يف الدولة الطرف، يـساور اللجنـة قلـق            بالنظر إىل تداخل االن     -١٣

 - خبصوص معلومات وردت من اجملتمع املدين مفادها أن أبناء مجاعات األقليـات اإلثنيـة             
الدينية الذين اعتنق أحد والديهم أو كالمها اإلسالم حيظر عليهم العودة إىل دينهم األصـلي،               

الالئي يواجهن صعوبات يف الزواج عندما يبلغن سن        وهلذا املأزق أثر أشد وقعاً على البنات        
  ).٥ و٢املادتان (الرشد 
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تكفل قوانني األحوال الشخصية     تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل احلرص على أن         
  . من الدستور١٤حرية الدين للجميع دون متييز، متاشياً مع املادة 

  حالة العراقيني السود وجمتمعات الغجر    
الفقر  قد تدهورت بسبب    أن حالة العراقيني السود وجمتمعات الغجر      تالحظ اللجنة   -١٤

للبيانات اليت قدمها اجملتمع املدين، فقد يصل معدل البطالـة يف            ووفقاً. واإلقصاء االجتماعي 
 من البطالة بشكل غـري       يف املائة يف حني يعاين الغجر أيضاً       ٨٠أوساط العراقيني السود إىل     

 مزرية، حيـث     من العراقيني السود وجمتمعات الغجر أوضاعاً      متناسب؛ وتعيش نِسب كبرية   
وتشيع معـدالت   . كايف غذاءصحية و  رعايةماء وكهرباء و   تفتقر إىل احتياجات أساسية من    

عالية من األمية داخل هاتني اجلماعتني بينما ال توجد يف كثري من قرى الغجر مرافق التعلـيم      
  ).٥ و٢املادتان (االبتدائي 
ترسيخ مسأليت مكافحة عدم املساواة وتنميـة         الدولة الطرف على   حتث اللجنة   

 ويف  وعـالوة علـى ذلـك،     . املناطق املهمشة يف استراتيجياهتا للحد من الفقر واألمية       
بري اخلاصة يف االتفاقيـة     بشأن معىن ونطاق التدا   ) ٢٠٠٩(٣٢توصياهتا العامة رقم     ضوء

بشأن التمييز العنصري ) ٢٠١١(٣٤ بشأن التمييز ضد الروما ورقم )٢٠٠٠(٢٧ورقم 
ضد املنحدرين من أصل أفريقي، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابري خاصـة              

االقتصادي اهلش للعراقيني السود والغجر،      - ملموسة لتخفيف وطأة الوضع االجتماعي    
بغرض حتسني أحواهلم املعيشية، مبا يف ذلك حصوهلم على التعلـيم األساسـي والعـايل               

وينبغي اختاذ تدابري   . إجحاف أو تنميط   سكن الالئق واخلدمات الصحية والعمل دون     وال
إضافية ملعاجلة األسباب اجلذرية حلالة الفقر والتهميش اليت تعيـشها جمتمعـات الـسود              

  .العراقيني والغجر، مبا يف ذلك أي متييز غري مباشر قد يتعرضون له

  العنصريمعلومات بشأن القضايا املتعلقة بالتمييز     
تأسف اللجنة لعدم إدراج بيانات بشأن القضايا املتعلقة بالتمييز العنصري املعروضة             -١٥

على احملاكم احمللية والقرارات املتصلة هبا يف تقرير الدولة الطرف، رغم توصية اللجنة بـذلك               
)CERD/C/304/Add.80 ٦ و٥املادتان ) (٢٠، الفقرة.(  

بـشأن منـع التمييـز      ) ٢٠٠٥(٣١رقم   العامة   إن اللجنة، إذ تشري إىل توصيتها       
 تدعو الدولةَ الطرَف، مبـا يف ذلـك         العنصري يف إدارة وسري عمل نظام العدالة اجلنائية،       

حكومة إقليم كردستان، إىل أن تتخذ مجيع التدابري الالزمة لضمان اإلبـالغ عـن أفعـال        
 بشأن هـذه املـسألة يف       التمييز العنصري، وتوصي الدولةَ الطرَف بأن تقدم بيانات شاملة        

سيما  ال تقريرها الدوري املقبل، مبا يف ذلك بيانات بشأن القضايا املتعلقة بالتمييز العنصري،           
  .هذه القضايا، وبشأن العقوبات الصادرة والتعويضات املقدمة للضحايا تلك املتعلقة بطبيعة



CERD/C/IRQ/CO/15-21 

9 GE.14-16787 

  النساء املنتميات إىل مجاعات األقليات    
 ن النساء املنتميات إىل مجاعات األقليات يـواجهن أشـكاالً         تالحظ اللجنة بقلق أ     -١٦

 بأن االنتحار بني النساء اليزيديات يـسجل       فقد أُفيد، على سبيل املثال،     .متعددة من التمييز  
؛ وبأن النساء املنتميات إىل األقليات يف املنـاطق املهمـشة، مثـل العراقيـات               معدالً أعلى 

ن فرص العمل خارج البيت وأكثر أمية من املنتميات         السوداوات والغجريات، أقل استفادة م    
كمـا  .  يف أوساط هذه الفئات من النساء      إىل فئة األكثرية؛ وبأن زواج األطفال أكثر شيوعاً       

 األثـر الـذي قـد تكـون        تعرب اللجنة عن قلقها خبصوص عدم وجود معلومات بشأن        
  ).٥املادة (تميات إىل األقليات االستراتيجية الوطنية للنهوض باملرأة أحدثته على النساء املن

بـشأن  ) ٢٠٠٠(٢٥ إىل توصيتها العامة رقم      تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف      
على تقييم ورصد التمييز العنـصري       وحتثها   أبعاد التمييز العنصري املتعلقة بنوع اجلنس     

دولـة  ويقع علـى ال   . الواقع على املرأة، وخباصة النساء املنتميات إىل مجاعات األقليات        
الطرف واجب ضمان حق كل شخص يف التمتع حبقوق اإلنسان دون متييز على أسـاس               

، تطلب اللجنة من الدولة     وأخرياً. اجلنس أو الِعرق أو اللون أو األصل القومي أو اإلثين         
 بالنساء املنتميات إىل األقليـات يف مجيـع الـسياسات            متعلقاً الطرف أن ُتدِمج منظوراً   

 بشأن التقدم احملَرز فيما يتعلق      علقة بنوع اجلنس وأن تقدم إليها تقريراً      واالستراتيجيات املت 
  .بالنساء املنتميات إىل مجاعات األقليات

  اجلنسية واملواطنة    
اليت تتحدث عن عدم املساواة يف تطبيق قانون         تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير       -١٧

 من الكرد الفيلـيني،     جنة بالقلق ألن كثرياً   كما تشعر الل  . اجلنسية على الالجئني الفلسطينيني   
الذين ُجرِّدوا من جنسيتهم العراقية يف الثمانينات من القرن املاضي، مل يتمكنوا من اسـتعادة               

 ويساور. عراقيل كبرية يف إثبات أهليتهم للجنسية بسبب انعدام الوثائق         جنسيتهم ويواجهون 
عترف بالشبك واليزيـديني بوصـفهما      اللجنة قلق كذلك ألن حكومة إقليم كردستان ال ت        

 يعتربون أنفسهم   من املنتمني إىل هاتني اجلماعتني ال      مجاعتني إثنيتني منفصلتني رغم أن كثرياً     
  ).٥املادة (أكراداً 

سريان القوانني واألنظمـة املتعلقـة       التأكد من  حتث اللجنة الدولة الطرف على      
كما تطلب اللجنة   . ألشخاص دون متييز  باكتساب اجلنسية واستعادهتا ونقلها على مجيع ا      

جنسيتهم، بوسـائل عـدا      األكراد الفيليني  من الدولة الطرف أن تسرِّع عملية استعادة      
وحتث اللجنة حكومة إقليم كردستان كذلك علـى االعتـراف          . اشتراط امتالك الوثائق  

 ومتتيعهم  بالشبك واليزيديني الذين يعيشون يف إقليمها بوصفهم مجاعتني إثنيتني منفصلتني         
  . من الدستور الكردي٣٦ و٣٥ و١٤ و٥تكفلها املواد   لذلك باحلقوق اليتتبعاً
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  الالجئون واملشردون داخلياً    
 الجئ سوري، معظمهم    ٢٢٠ ٠٠٠أكثر من    باستضافة الدولة الطرف   تشيد اللجنة   -١٨

مـشرد   مليون   ١,٥يف إقليم كردستان العراقي، وتعترف بصعوبة تلبية احتياجات أكثر من           
  :إزاء ما يلي غري أهنا ال تزال تشعر بالقلق. داخلياً

  عدم كفاية اإلطار القانوين لضمان محاية الالجئني؛  )أ(  
سريان قانون الالجـئني، والتقـارير       استبعاد الالجئني السوريني من نطاق      )ب(  

  الالجئني الفلسطينيني والسوريني للعنف على أساس االنتماء اإلثين؛ تعرض بشأن
  احلالة الصعبة لإليرانيني احملتجزين يف خميم أشرف السابق؛  )ج(  
أخـرى أصـلية    إثنية ودينيـة و    مجاعات  إىل انتماء معظم املشردين داخلياً     )د(  

 تلبية قلة املعونات اإلنسانية اليت حيصلون عليها وعدم ومعاناهتم من ظروف مزرية، مبا يف ذلك
  احتياجاهتم األساسية؛

 إىل إقلـيم    دخول املـشردين داخليـاً      إنفاذ قواعد وأنظمة   التقارير بشأن   ) ه(  
ال سيما العرب الفارين من منطقة الـرتاع، ومـصادرة           كردستان على أسس إثنية وطائفية،    

  ).٥املادة (وثائق هوية املنتمني إىل اجلماعات اإلثنية األخرى 
  :تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل ما يلي  
ملشروع قانون الالجئني الذي ينبغي أن يتـواءم        أن تضع الصيغة النهائية       )أ(  

 املتعلقة بوضـع    ١٩٥١مع املعايري الدولية املتعلقة بالالجئني، وأن تنضم إىل اتفاقية عام           
  ؛١٩٦٧الالجئني وبروتوكوهلا لعام 

أن تكفل معاملة مجيع الالجئني دون متييز ومتتعهم على قـدم املـساواة               )ب(  
  ؛باحلماية اليت يوفرها القانون

تراعي مبدأ عدم اإلبعاد فيما يتعلق باإليرانيني احملتجـزين يف خمـيم             أن  )ج(  
  أشرف السابق؛

  أن متنع وتواجه العنف املماَرس على أساس إثين ضد الالجئني؛  )د(  
أن تطلب املساعدة من البلدان اجملاورة ومن وكاالت األمـم املتحـدة              ) ه(  

لالجئني وتتعاون معها بغرض الوصول إىل مجيـع        وغريها من الوكاالت اإلنسانية املعنية با     
  تلبية احتياجاهتم األساسية؛ن داخلياً ومحايتهم والالجئني واملشردي

أن تضمن احلق يف حرية التنقل واإلقامة داخل الدولة الطـرف جلميـع               )و(  
  .الديين - األشخاص بصرف النظر عن أصلهم العرقي أو اإلثين أو اإلثين
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  توصيات أخرى  -هاء  

  التصديق على معاهدات أخرى    
حتـث   ، أيٍّ من حقوق اإلنسان للتجزئة     إن اللجنة، إذ تضع يف اعتبارها عدم قابلية         -١٩

إمكانية التصديق على املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان اليت مل          الدولة الطرف على النظر يف    
ماعات الـيت قـد      هلا صلة مباشرة باجل    تصدق عليها بعد، وخباصة تلك اليت تتضمن أحكاماً       

تتعرض للتمييز العنصري، من قبيل االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهـاجرين              
بشأن العمل  ) ٢٠١١(١٨٩قية منظمة العمل الدولية رقم      واتفا) ١٩٦٠(وأفراد أسرهم لعام    

 إىل  كما تطلب اللجنة من الدولة الطرف النظر يف مسألة االنـضمام          . الالئق للعمال املرتليني  
  ).١٩٩٨(نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية لعام 

  إعالن وبرنامج عمل ديربانمتابعة     
بـشأن  ) ٢٠٠٩(٣٣توصي اللجنة الدولة الطرف، يف ضوء توصيتها العامة رقـم             -٢٠

لـدى تنفيـذها    تضع يف اعتبارها،     متابعة مؤمتر استعراض إعالن وبرنامج عمل ديربان بأن       
إعالن وبرنامج عمل ديربان الذين اعتمدمها املـؤمتر        إنفاذ   ، نظامها القانوين احمللي   التفاقية يف ا

العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب يف              
، مع مراعاة الوثيقة اخلتامية ملؤمتر االستعراض املعقـود يف جنيـف يف             ٢٠٠١سبتمرب  /أيلول
الدولة الطرف أن تدرج يف تقريرها الدوري املقبل        من  وتطلب اللجنة   . ٢٠٠٩أبريل  /نيسان

خطط العمل وغريها من التدابري املتخذة لتنفيذ إعالن وبرنـامج عمـل          عنمعلومات حمدَّدة   
  .الوطينالصعيد  ديربان على

  التشاور مع منظمات اجملتمع املدين    
منظمات اجملتمـع    حوارها مع     بالتشاور وتوسيع نطاق   توصي اللجنة الدولة الطرف     -٢١

  وخباصة يف ميدان مكافحة التمييز العنـصري،       املدين العاملة يف جمال محاية حقوق اإلنسان،      
  .تنفيذ هذه املالحظات اخلتامية وإعداد التقرير الدوري املقبل خبصوص

   من االتفاقية١٤اإلعالن مبوجب املادة     
ن االختيـاري املنـصوص عليـه يف        حتث اللجنة الدولة الطرف على تقدمي اإلعال        -٢٢
  . من االتفاقية١٤ املادة
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  النشر    
تقدميها،  اجلمهور مبجرد  تضع تقاريرها يف متناول    توصي اللجنة الدولة الطرف بأن      -٢٣
على تلك التقارير على نطاق واسع وباللغات الرمسيـة          تنشر املالحظات اخلتامية للجنة    وبأن

  .  وفق مقتضى احلالشائعة االستخدام، وغريها من اللغات

  الوثيقة األساسية املوحدة    
وفقاً تشجع اللجنة الدولة الطرف على تقدمي وثيقة أساسية موحدة وحتديثها بانتظام،   -٢٤

للمبادئ التوجيهية املنسَّقة بشأن تقدمي التقارير مبوجب املعاهدات الدولية حلقوق اإلنـسان،            
 املوحدة، اليت اعتمدها االجتماع اخلامس املـشترك        وال سيما تلك املتعلِّقة بالوثيقة األساسية     

 ٢٠٠٦يونيـه   /بني جلان هيئات معاهدات حقوق اإلنـسان الـذي ُعقـد يف حزيـران             
)HRI/GEN.2/Rev.6الفصل األول ،.(  

  متابعة املالحظات اخلتامية    
 ٦٥ من االتفاقية واملادة   ٩ من املادة    ١لفقرة   ل تطلب اللجنة من الدولة الطرف، وفقاً       -٢٥

من نظامها الداخلي املعدل، أن توافيها يف غضون سنة واحدة من اعتماد هذه املالحظـات               
  . أعاله١٨ و٦ت بشأن متابعتها للتوصيات الواردة يف الفقرتني اخلتامية مبعلوما

  الفقرات ذات األمهية اخلاصة    
 تكتسيها توصياهتا    أن تلفت انتباه الدولة الطرف إىل األمهية اخلاصة اليت         تود اللجنة أيضاً    -٢٦

 أعاله وتطلب من الدولة الطرف أن تقـدم معلومـات           ١٦ و ١١ و ١٠ و ٧الواردة يف الفقرات    
  .مفصلة يف تقريرها الدوري املقبل بشأن التدابري امللموسة املتخذة لتنفيذ تلك التوصيات

  إعداد التقرير الدوري املقبل    
 الدورية الثاين والعشرين إىل اخلامس      توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدِّم تقاريرها        -٢٧

، مع مراعـاة املبـادئ      ٢٠١٧فرباير  / شباط ١٣والعشرين يف وثيقة واحدة، موعد تقدميها       
التوجيهية احملّددة لتقدمي التقارير اليت اعتمـدهتا اللجنـة يف دورهتـا احلاديـة والـسبعني                

)CERD/C/2007/1(          وحتثُّ . املالحظات اخلتامية ، وبأن تتناول مجيع النقاط اليت أُثريت يف هذه
على مراعاة احلد األقصى لعدد صفحات التقارير اخلاصة بكـل          أيضاً  اللجنة الدولة الطرف    

 صفحة لعدد صفحات    ٨٠ و ٦٠ صفحة، واحلد األقصى الذي يتراوح بني        ٤٠معاهدة وهو   
 يف الوثيقـة    ردةالوا انظر املبادئ التوجيهية املنسقة لتقدمي التقارير     (الوثيقة األساسية املوحدة    

HRI/GEN.2/Rev.6 ١٩، الفصل األول، الفقرة.(  

        


