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 مقدمة

ولجانها  اإلنساااا جاءت بها معاهدات حقوق  األسااااساااية الت تؤكد جمهورية العراق على التزامها التام بالمبادئ  -1

التزاماته الدولية.  يتالءم مع الذي التعاهدية وبالشكلتقديم الوثيقة األساسية الموحدة والتقارير خالل  التعاهدية من

 2014( ف  68/268بقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم )عمال هذه الوثيقة وف  الوقت الذي تقدم أمامكم 

تؤكد على مبادئ  أنهاو ، باإلضااافة الى التوااايات المقدمة الى جمهورية العراق اثماء مماقشااة التقارير التعاهدية

 اإلنسا .بمستوى حقوق  والتقدم لالرتقاء الشفافية والوضوح شعارا  

ف  عليها  الممصاااااو والحريات  بالحقوق كافة المواطمينضااااارورة تمتع  درك جمهورية العراق إدراكا عميقات -2

تمتع للمساااااؤولية المشاااااتركة مع المجتمع الدول  لالدولية وإدراكا  حقوق اإلنساااااا  وايتفاقياتاإلعال  العالم  ل

 ق  بالحقوق والحريات الت  تمص عليها ايتفاقيات والعهود الدولية.بما فيها الشعب العراكافة الشعوب 

تقودها مجاميع إرهابية  إرهابية أعمالتعرض العراق خالل فترة الحكم الدكتاتوري وما تلت هذه المرحلة من  -3

 كبيرة ممن عانى ويعان  ا  ق أرواح العديد من المواطمين وخلفت أعداداأزه أدت الىممظمة إلى ظروف اااااعبة 

المعيشاااااة حالة مساااااتويات  وتدن  العمل،من اليتامى واألرامل والمعوقين والعاطلين عن  ذلك ساااااواءمن تبعات 

 ايجتماعية المختلفة. والمشاكل

الغايات األساااااسااااية ف  لواااااول إلى تحول دو  احقوق اإلنسااااا  اليوم تحديات عديدة تبرز كعقبات  وإذ تواجه -4

داعش اإلرهاب  وباق   عصااااااابات تمظيم قودهاتاإلرهابية الت   العمليات أهمها اإلنسااااااا تعزيز وحماية حقوق 

به مات المرتبطة  ياتوما  التمظي ها هذه العمل عدادمن  خلفت فا  جمهورية العراق  أ  وكبيرة من المتضااااااررين 

وممع انتهاكها  اإلنسا حقوق  من اجل تعزيز وحماية واحترامتعمل بروح الفريق الواحد  كافة المعمية هامؤسسات

وبما جراء العمليات اإلرهابية وتعويض كافة المتضاااررين ودأبت على العمل بمبدأ جبر الضااارر والمهوض بها 

 العمليات.الت  تخلفها هذه  األضراريمسجم مع التزامات العراق الدولية وحجم 

ئاسة وكيل وزارة العدل مركزية برمن خالل لجمة وزارية  الموحدة لجمهورية العراقالوثيقة األساسية  أعدت -5

من المؤسسات المعمية ، ووضعت معلوماتها  واإلحصائيينن يكادر متخصص من القانونيايقدم وعضوية 

بيانات الجهاز المركزي بما فيها الواردة من مؤسسات الدولة المختلفة الرسمية وفقا  للبيانات اإلحصائية 

 الصلة.الدستور العراق  المافذ والتشريعات الوطمية ذات وباق  الوزارات واحكام لإلحصاء ف  وزارة التخطيط 

 لمبادئ التوجيهية لتقديم الوثيقة األساسية الموحدة.ل وفقا و

ود وايتفاقيات إلى مجموعة العه اإ  جمهورية العراق تسااااااعى إلى اإليفاء بالتزاماتها المترتبة جراء انضاااااامامه -6

 ف  ضاااوء الموحدة األسااااسااايةم تقارير عن حالة حقوق اإلنساااا  وف  مقدمتها الوثيقة وتساااعى إلى إ  تقدالدولية 

 اإلنسا . وتعزيز حقوقحماية  التواال والتعاو  مع المجتمع الدول  من اجل
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 :القتصادية واالجتماعية والثقافيةلخصائص الديموغرافية واا

 .مربعا   ا  ( كيلو متر435052تبلغ مساحة جمهورية العراق ) -7

ومن  تركيا،ومن الشااامال  إيرا ،تحدها من الشااارق  األوساااط،يحتل العراق موقعا  مركزيا  ف  ممطقة الشااارق  -8

الغرب من  إلىويمتلك البلد اااااحراء قاحلة تقع  والكويت،ومن الجموب السااااعودية  واألرد ،الغرب سااااوريا 

وا  نهري دجلة  البلد،وجباي  ف  شاااااامال شاااااارق  والفرات،وواديا  عريضاااااااا  بين نهري دجلة  الفرات،نهر 

 الخصبة. األراض ويوفرا  مساحة واسعة من  العرب ،والفرات يصبا  ف  شط العرب قرب الخليج 

مماخه قاري شاااابه مداري وأمطاره تشاااابه ف  نظامها مما   أ  إييقع العراق ضاااامن الممطقة المعتدلة الشاااامالية  -9

 ء وكذلك الخريف والربيع وتمعدم ايفا.البحر األبيض المتوسط حيث تسقط معظم أمطاره ف  فصل الشتا

 أقسام سطح العراق: -10

 (2م المساحة )ك % التفاصيل

 132500 30.5 والبحيرات( األهوارالسهول )بضمنها 

 42000 9.7 األراضي المتموجة

 92000 21.1 الجبال

 168552 38.7 الصحاري

 435052 100 المجموع

 

  2017 ة اإلحصائية لعاممجموعالمصدر / ال

 

ثم  1987مليو  نساامة ف  ساامة  16 إلىثم ارتفع  1977مليو  نساامة بموجب تعداد  12سااكا  العراق عدد بلغ  -11

سااكا   ويقدر عدد (1997-1987للمدة )    %2.9وبمعدل نمو سااموي  1997مليو  نساامة ساامة  22 إلىارتفع 

مليو  نسمة  35.2بــــ در نسمة ويق مليو 31.6بـــــ  2009العراق حسب نتائج حصر السكا  والمساكن لسمة 

 .2018حسب اسقاطات السكا  لعام  2018مليو  نسمة لعام  38.1ويقدر بـــ  2015لعام 

 اإلناث وبلغماليين من  (18.863) ماليين من الذكور و (19.261) -العراق على المحو ايت : ساااااكا يتوزع  -12

  .2018لسمة  سمة (75.6واإلناث ) ( سمة71.7)متوسط العمر المتوقع عمد الويدة، للذكور 

نسمة  ألف( 35.212.600)هماك ارتفاع ف  نمو السكا  حيث بلغ عدد السكا   إ  إلىتشير مؤشرات السكا   -13

( % ف  حين 2.6نسااامة وبمسااابة نمو ) ألف( 34819.301والت  بلغت ) 2014مقارنة مع سااامة  2015لسااامة 

سبة الموع  سموات 102.1)الجمس( )بلغت ن سمة 4.08ويبلغ معدل الخصوبة الكل  ) 2015و  2014( لل ( % ل

 %.( 4.14والت  كانت تبلغ ) 2014مقارنة مع سمة  2015

 (.6.6) 2014لعام  األسرةحجم  متوسطوبلغ  -14
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وتبلغ ( ف  المماطق الريفية، %30.2( و)%69.8تبلغ نسبة سكا  العراق الذين يقيمو  ف  المماطق الحضرية ) -15

 .2018لسمة  (87.6( )2كم/الكثافة السكانية )فرد 

 ديموغرافيةالمؤشرات جدول يبين ال -16

 2018 2013 المؤشر

 1.93 2.0 معدل التكاثر اإلجمالي )اإلحالل( %

 1.88 1.9 معدل التكاثر الصافي %

 -- 23.9 متوسط العمر عند الزواج )سنة(

سنة فأكثر )لكل ألف من السكان(  15معدل الزواج بعمر   609 609 

سنة فأكثر )لكل ألف من السكان(  15معدل الطالق بعمر   6.6 -- 

 5.3 4.5 معدل الوفيات الخام )لكل ألف من السكان(

 2013/  مسح خارطة الفقر ووفيات األمهات لسمة  .2018-2015المصدر / تقديرات سكا  العراق 

قانو  ادارة الدولة للمرحلة اينتقالية و   يلغى ا على  2005من الدسااتور العراق  لساامة  143نصاات المادة  -17

 ممه   58والمادة   53ما ورد ف  الفقرة )أ( من المادة  باستثماءملحقه عمد قيام الحكومة الجديدة 

 :على  2004و نصت المادة الثالثة والخمسو  / أ   من قانو  ادارة الدولة للمرحلة اينتقالية لسمة 

يُعترف بحكومة إقليم كردسااتا  بصاافتها الحكومة الرساامية لألراضاا  الت  كانت تدار من قبل الحكومة المذكورة ف   (أ

الواقعة ف  محافظات دهوك وأربيل والسااااااليمانية وكركوك وديالى ونيموى. إ  مصااااااطلح  2003مارس/ آذار  19

الكردسااااااتان ، ومجلس وزراء كردسااااااتا   "حكومة إقليم كردسااااااتا " الوارد ف  هذا القانو  يعم  المجلس الوطم 

 .والسلطة القضائية اإلقليمية ف  إقليم كردستا 

 ممه على : 58ونصت المادة  -18

)أ( تقوم الحكومة العراقية اينتقالية ويسااااايما الهيعة العليا لحلز المزاعات الملكية العقارية وغيرها من الجهات ذات 

ن أجل رفع الظلم الذي ساابزبته ممارسااات المظام السااابق والمتمثزلة العالقة، وعلى وجه الساارعة، باتخاذ تدابير، م

بتغيير الوضاااع الساااكان  لمماطق معيزمة من ضاااممها كركوك، من خالل ترحيل ونف  األفراد من أماكن ساااكماهم، 

سكا   سرية من داخل الممطقة وخارجها، وتوطين األفراد الغرباء عن الممطقة، وحرما  ال ومن خالل الهجرة الق

العمل، ومن خالل تصااااااحيح القومية، ولمعالجة هذا الظلم، على الحكومة اينتقالية العراقية اتخاذ الخطوات  من

 التالية:

  ليـاااـااان والممفيين والمهجـاااـااارين والمهاجرين، وانسجاما  مع قانو  الهيعة العليا لحلز اااـاااق بالمقيمين المرحز فيما يتعلـز

انونيااة األخرى، على الحكومااة القيااام خالل فترةل معقولااةل، باا عااادة المزاعااات الملكيااة العقاااريااة، واإلجراءات القاا

 المقيمين إلى ممازلهم وممتلكاتهم. وإذا تعذزر ذلك، على الحكومة تعويضهم تعويضا  عادي .

  ( ة ( من 10بشاااا  األفراد الذين تمز نقلهم إلى مماطقل وأراضل معيزمةل، وعلى الحكومة البت ف  أمرهم حساااب المادز

الهيعة العليا لحلز المزاعات الملكية العقارية، لضااااااما  إمكانية إعادة توطيمهم، أو لضااااااما  إمكانية تلقز  قانو  
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تعويضاااااات من الدولة، أو إمكانية تسااااالمهم ألراضل جديدةل من الدولة قرب مقرز إقامتهم ف  المحافظة الت  قدموا 

 لك المماطق.ممها، أو إمكانية تلقزيهم تعويضا  عن تكاليف انتقالهم إلى ت

  بخصو  األشخا  الذين حرموا من التوظيف أو من وسائل معيشية أخرى لغرض إجبارهم على الهجرة من

أماكن إقامتهم ف  األقاليم واألراضاااااا ، على الحكومة أ  تشااااااجع توفير فر  عمل جديدة لهم ف  تلك المماطق 

 واألراض .

 ا بخصااااااو  تصااااااحيح القومية فعلى الحكومة إلغاء جميع ال قرارات ذات الصاااااالة، والسااااااماح لألشااااااخا  أمز

. رين بالحقز ف  تقرير هويتهم الوطمية وانتمائهم العرق  بدو  إكراهل أو ضغطل  المتضرز

)ب( لقد تالعب المظام السابق أيضا  بالحدود اإلدارية وغيرها بغية تحقيق أهداف سياسية، على الرئاسة والحكومة 

الجمعية الوطمية وذلك لمعالجة تلك التغييرات غير العادلة، وف  حالة  العراقية اينتقالية تقديم التوااااااايات إلى

م  عدم تمكن الرئاسة من الموافقة باإلجماع على مجموعة من التوايات، فعلى مجلس الرئاسة القيام بتعيين محكز

وافقة محايد وباإلجماع لغرض دراسة الموضوع وتقديم التوايات، وف  حالة عدم قدرة مجلس الرئاسة على الم

م، فعلى مجلس الرئاساااة أ  يطلب من األمين العام لألمم المتحدة تعيين شاااخصاااية دولية مرموقة للقيام  على محكز

 بالتحكيم المطلوب.

ستكمال اإلجراءات أعاله،  سوية المهائية لألراض  المتمازع عليها، ومن ضممها كركوك، إلى حين ا ل الت )ج( تؤجز

، وإلى حين المصادقة على الدستور الدائم، يجب أ  تتمز هذه التسوية بشكلل وإجراء إحصاءل سكان ٍّ عادلل وشفز  افل

ا  تلك األراض .  يتزفق مع مبادئ العدالة، آخذا  بمظر ايعتبار إرادة سكز

 140كما حدد الدستور العراق  خارطة طريق لوضع اقليم و كوردستا  و المماطق المتمازعة عليها  ف  المواد ) -19

 ر.( من الدستو141و

 (: 140المادة )

 ( من قانو  ادارة الدولة58اتخاذ الخطوات الالزمة يسااتكمال تمفيذ متطلبات المادة ) أوي : تتولى الساالطة التمفيذية

  . العراقية للمرحلة اينتقالية بكل فقراتها

 ( من قانو 58المادة ) الساالطة التمفيذية ف  الحكومة اينتقالية والممصااو  عليها ف  ثانيا : المسااؤولية الملقاة على

على ا   الممتخبة بموجب هذا الدساتور إدارة الدولة العراقية للمرحلة اينتقالية تمتد وتساتمر إلى السالطة التمفيذية

ف  كركوك والمماطق ايخرى المتمازع عليها لتحديد إرادة  تمجز كاملة )التطبيع ، ايحصااااااء وتمته  باساااااتفتاء

 . 31/12/2007مواطميها( ف  مدة اقصاها 

وتعد القرارات  1992يسااتمر العمل بالقوانين الت  تم تشااريعها ف  اقليم كردسااتا  ممذ عام :  141المادة نصاات  -20

المتخذة من حكومة اقليم كوردستا  ـاااا بما فيها قرارات المحاكم والعقود ـاااا نافذة المفعول ما لم يتم تعديلها أو الغا ها 

 . هة المختصة فيها، وما لم تكن مخالفة لهذا الدستورحسب قوانين اقليم كوردستا  من قبل الج
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 *. 2018لجمس لسمة إسقاطات سكا  العراق حسب فعات العمر والبيعة وا -21

 

 
 

 .2018 لسمة تقديرات سكا  العراق*وزارة التخطيط : 

  :اللغات

أبمائهم  العراقيين بتعليمويضاااامن حق  واللغة الكردية كلغات رساااامية للعراق العربيةيقر الدسااااتور العراق  اللغة  -22

، ف  المؤسااسااات التعليمية الحكومية، وفقا للضااوابط التربوية، أو واألرمميةباللغة األم كالتركمانية، والسااريانية، 

 باية لغة أخرى ف  المؤسسات التعليمية الخااة. 

ورد ف   (2014( لسااامة )6) ذي الرقم اللغات الرسااامية ف  اقليم كوردساااتا  اااادر ف  اقليم كوردساااتا  قانو  -23

ف  كل وحدة إدارية، كثافتها السااكانية من المكونات القومية األخرى، تصاابح لغتهم ( من هذا القانو  ) 22)ادةالم

 .(إلى جانب اللغة الكوردية لغة رسمية للتعليم، والمخاطبة، والشؤو  اإلدارية والداخلية

 الجديد،اإلنسااااااان  لحضاااااااراته ف  عهده ايتحادي  وتاكيدا للبعداللغوي ف  العراق  أواحتراما للتموع القوم    -24

سجاما مع تعاليم الدين اإلسالم  الت  تؤكد على احترام  سية للعراق  اللغات،وان ومن اجل تمكين المكونات األسا

 .2014لعام  7قانو  اللغات الرسمية رقم  ادر األالية ومتطلباتها بلغاتهامن التعبير الحر عن حاجاتها 

 والدينيالتنوع العرقي 

الغالبية العظمى فيه يليهم  العربويشااااااكل  وديم يتميز العراق مثل باق  دول المشاااااارق العرب  بتموع عرق   -25

 .األشوريو  والسريان كالكلدان أاغر وديمية ومن ثم تليهم مجموعات عرقية  التركما ،ثم  ،رد وكال

فعات 

 العمر

 مجموع ريف حضر

 مجموع اناث ذكور مجموع اناث ذكور مجموع اناث ذكور

0-4 1919946 1816384 3736330 951778 905794 1857572 2871724 2722178 5593902 

5-9 1767034 1681422 3448456 913027 841495 1754522 2680061 2522917 5202978 

10-14 1582308 1479690 3061998 812859 756295 1569154 2395167 2235985 4631152 

15-19 1425898 1361876 2787774 675579 623687 1299266 2101477 1985563 4087040 

20-22 1306542 1221484 528026 529055 472589 1001644 1835597 1694073 3529670 

25-29 1046362 1004785 2051147 393384 395068 788452 1439746 1399853 2839599 

30-34 912672 922260 1834932 347996 375076 723072 1260668 1297336 2558004 

35-39 777809 812832 1590641 296739 320070 616809 10774548 1132902 2207450 

40-44 728760 744208 1472968 284525 282597 567122 1013285 1026805 2040090 

45-49 560929 573287 1134216 187893 197753 385646 748822 771040 1519862 

50-54 351256 422348 773604 90254 127474 217728 441510 549822 991332 

55-59 382028 395735 777763 119913 129530 249443 501941 525265 1027206 

60-64 258758 283451 542209 86931 94366 181297 345689 377817 723506 

65-69 175898 182843 358741 51646 54212 105858 227544 237055 464599 

70-74 115308 115847 231155 33150 33535 66685 148458 149382 297840 

75-79 60227 71388 131615 17970 22838 40808 78197 94226 172423 

+80 66919 99839 166758 29900 40871 70771 96819 140710 237529 

 38124182 18862929 19261253 11495849 5673250 582299 26628333 13189679 13438654 المجموع

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8
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الجهاز المركزي لإلحصاااااء وتكمولوجيا المعلومات باسااااتثماء إقليم  إحصاااااءاتحسااااب  السااااكا  حسااااب القومية -26

 .1997وحسب تعداد عام  كوردستا 

 

كما ويضمن كامل الحقوق الديمية  العراق ،غالبية الشعب يضمن الدستور العراق  الحفاظ على الهوية اإلسالمية ل -27

 .مدائيينمالوالصابعة  ن،ييزيدييواكالمسيحيين،  الديمية،  حرية العقيدة والممارسة ف األفرادلجميع 

 لحرية وفعالة وافية ضاامانات تمييز من خالل توفير دو  الحريات للجميع إ  الدسااتور العراق  يكفل ممارسااة -28

 ف  الحق فيها يُمتهك الت  الحايت ف  فعالة انتصاااف ساابل إتاحة ممها بطرق والمعتقد والدين الفكر والوجدا 

 .بحرية الديمية لشعائره المرء ممارسة ف  الحق أو المعتقد، أو الدين أو أو الوجدا  الفكر حرية

كفل الدساااااتور العراق  العتبات المقدساااااة والمقامات الديمية )كيانات ديمية وحضاااااارية( وتؤكد اااااايانة حرمتها  -29

 وضما  ممارسة الشعائر بحرية فيها. 

الدين  أواللو   أواألال  أوالقومية  أوالعرق  أويز بسبب الجمس يالقانو  دو  تم أماميتمتع العراقيو  بالمساواة  -30

من  14المادة  ايجتماع  وذلك وفق ما نصاااات عليه أوالوضااااع ايقتصااااادي  أوالراي  أوالمعتقد  أوالمذهب  أو

الشخصية حسب دياناتهم  باحوالهمالحرية بالتزام المواطمين ، وكفل الدستور العراق  2005دستور العراق لعام 

 اختياراتهم. أو ومعتقداتهممذاهبهم  أو

مذهب حرية ممارساااة الشاااعائر الديمية بما فيها الشاااعائر الحسااايمية وحرية العبادة  أوتكفل الدولة يتباع كل دين  -31

 أماكمهم.وحماية 

لساامة  58رقم  مدائيةمالوالصااابعة  يزيديةوايالديانات المساايحية  أوقافأااادرت جمهورية العراق قانو  ديوا   -32

خا  والعالم بوجه عام ، ورعاية شااؤو  العبادة  الديمية مع العالم اإلسااالم  بوجه يق الروابطبهدف توث 2012

ودعم ورعاية  ألبمائهاالديمية بما يساعد على تقديم افضل الخدمات  والمؤسساتورجال الدين والمعاهد  وأماكمها

والعجزة  األيتامتح المدارس ودور ف  ف واإلسهاممتول  الوقف لغرض إدارة واستثمار أموال األوقاف والتشجيع 

هذه الديانات وتحديد  أوقافومن اجل تمظيم ديوا   مكتبة عامة تكو  مرجعا للباحثين وتاساااايسوالمسااااتشاااافيات 

 واجبات الديوا  وتقسيماته وتشكيالته.

تغيير اسااام وزارة ايوقاف و الشاااؤو  ايساااالمية الى وزارة ايوقاف الشاااؤو  الديمية  وف  إقليم كوردساااتا  تم -33

الصادر عن برلما  كوردستا  و ذلك لوجود اتباع اديا  اخرى  2007( لسمة 11استمادا الى القرار ذي الرقم )

لى دين واحد او و هذا يعم  ا  وزارة ايوقاف ليساات حصاارا ع -العراق  -غير المساالمين ف  اقليم كوردسااتا  

دين اغلبية مواطم  اقليم كوردساااتا ، بل اخذت بمظر ايعتبار المكونات الديمية ايخرى الت  تقطن ايقليم. علما 

 السنة

 لكل األديان حسب القومياتتوزيع السكان العراقيين 

 الكردية العربية
كردى 

 فيلي
 أخرى االثورية األرمنية التركمانية

غير 

 مبين
 المجموع

1997 18403660 578358 2210 72727 8909 10919 5455 564 19082802 
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زيدية متمثلة بمديريات عامة ا  الوزارة كانت ف  الساااابق تتضااامن ثالثة اديا  و ه  ايساااالم، المسااايحية و ايي

، قامت وزارة ايوقاف و 9/7/2017( الصاااااااادر بتاري  1910رقم )و اسااااااتمادا الى ايمر الوزاري الم، فيها

يوجد ف  وزارة ايوقاف ، و اث مديرية )التعايش بين ايديا (الشؤو  الديمية ف  حكومة اقليم كوردستا  باستحد

كائية، و الشااااااؤو  الديمية مديريات عامة و ممثليات لالقليات الديمية ممها )المساااااايحية، اليهودية، اييزيدية، الكا

 الزرادشتية، الصابعة الممدائية، البهائية( بهدف توطيد العالقة بين هذه المكونات.

الطوائف الديمية المعترف بها رسميا ف  )نظام ملحق نظام رعاية الطوائف الديمية اعتمدت جمهورية العراق  -34

 :وكالتال  1981لسمة  32رقم  (العراق

 .طائفة الكلدا  -

 .وريةالطائفة ايث -

 .ثورية الجاثيليقيةالطائفة األ -

 .األرثوذكسطائفة السريا   -

 .طائفة السريا  الكاثوليك -

 .األرثوذكس األرمنطائفة  -

 .الكاثوليك األرمنطائفة  -

 .األرثوذكسطائفة الروم  -

 .طائفة الروم الكاثوليك -

 .طائفة الالتين -

 .الطائفة البروتستانتية واإلنجيلية الوطمية -

 .ثوريةائفة اإلنجيلية البروتستانتية األالط -

 .السبتيين األدفمتستطائفة  -

 .األرثوذكسيةالطائفة القبطية  -

 .يزيديةاي األمويينطائفة  -

 .طائفة الصابعة -

 أو التمييز على تحريضااا   تشااكل الديمية والت   الكراهية إلى  القوانين الت  تدعوبتشااريع جمهورية العراق  تممع -35

 والرموز والمزارات والمواقع لألماكن والحماية ايحترام كامل ويتم بذل الجهود لضااااما  ، العمف أو العداوة

تضمن القوانين  التخريب، كما  أو للتدنيس عرضة المقدسات هذه حيثما كانت إضافية تدابير ويتم اتخاذ الديمية،

 الالزمة األماكن وإدارة إقامة معتقدل وف  أو دينل  إطار ف  التجمع أو العبادة ف  األشااخا  جميع العراقية  حق

ايت لمجا هذه ف  الصاالة ذات الممشااورات وتوزيع وإااادار كتابة ف  األشااخا  جميع وحق األغراض، لهذه

 وأفراد األشخا  جميع لحرية التامة الكامل والحماية ايحترام الدول  ، اإلنسا  حقوق لقانو  تضمن وفقا   كما 

 .اإلنسانية أو الخيرية أو الديمية المؤسسات وإدارة إقامة ف  موعاتلمجا
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 انتهاكات جميعو المعتقد أو الدين أساس على القائمين والتمييز التعصب أشكال جميع إ  الحكومة العراقية تدين -36

 .الدين أو الوجدا  أو حرية الفكر

 لمكافحة الكراهية اإلنسااا ، لحقوق الدولية للمعايير طبقا   والمالئمة الالزمة اإلجراءات جميع الحكومة تتخذأ   -37

 فضال  عن المعتقد، أو الدين أساس على القائم التعصب من بدافع واإلكراه والترهيب العمف وأعمال والتعصب

 خا  للممارسااات اهتمام إيالء وكذلك الديمية، لألقليات خا  اهتمام إيالء مع والعمف، العداء على التحريض

 أو حرية الفكر ف  حقها بممارسة يتعلق فيما سيما وي ضدها، والتمييز لمرأةل اإلنسا  لحقوق انتهاكا   تشكل الت 

 .المعتقد أو الدين أو الوجدا 

بعد سيطرتها  اإلرهابيةهجمة عميفة من قبل عصابات داعش  إلى   بشكل عامالعراقمكونات الشعب  تتعرض -38

باعمال القتل والتعذيب وايختطاف وايغتصاب وايستعباد الجمس  تمثلت  العراق،على أجزاء من محافظات 

 األطفال.وتجميد 

 

 االقتصادية:المؤشرات 

 إلى 2010( مليو  ديمار عراق  سمة 146453468.5) من الدخل القوم  للعراقارتفع  -39

ديمار عراق  سمة  ليو ( م236708036) إلىو 2012( مليو  ديمار عراق  سمة 227221851.2)

( خالل %4.1، وبلغ معدل الممو )2016( مليو  ديمار عراق  سمة 186397293)وارتفع إلى  2014

 ديمار مقابل الدوير األمريك  لل 2017الرسم  سمة صرف ال. وا  معدل سعر 2016-2010المدة 

 ديمار لكل دوير امريك  واحد. 1182

بعث على األمل ف  هذه المتائج ويصااااف إي أ  ما ي 2012مليو  نساااامة مسااااتوى كبيرا للفقر لعام  6.4مثل  -40

التحليل الحال  وضعا غير اعتيادي يتوزع فيه الفقر على شكل واسع ولكمه غير عميق حيث تعبر هذه الحالة 

عن عدد كبير من الفقراء يقعو  تحت خط الفقر إي انه ليس كبيرا مقارنة بالموارد المتاحة ف  البلد ، وتمثل 

 2012( لعام 18.9وبعد تحسن المستوى المعيش  للفرد بلغت نسبة الفقر ) 2007( لعام 22.9نسبة الفقر )

ولكن احداث حزيرا   2012( عام 4.1) إلى 2007( لعام 4.5وهذا يدل تقلص فجوة الفقر ف  العراق من )

 .2014( لعام 22.5حالت الى ارتفاع نسبة السكا  الذين دو  خط الفقر لتصل الى ) 2014عام 

وعلى الرغم من أ  العراق يعتبر من البلدا  الغمية بالموارد المفطية إي أ  مسااااااتوى دخل الفرد فيه يعتبر  -41

( من ساااكا  العراق هم دو  مساااتوى %23متدنيا  ، مقارنة بالبلدا  المجاورة وتشاااير اإلحصاااائيات إلى أ  )

لحال  تمذر باتسااااع دائرة الفقر، خط الفقر ويسااايما بين ساااكا  الريف، وا  الظروف ايجتماعية ف  الوقت ا

لفقر (  ف  اليوم ،  يؤدي إلى نتائج مضااللة ي تكشااف حقيقة ا2.50الفقر بدويرين ونصااف ) خط وا  قياس 

لدخول .وأ  هذ فاوت ف  ا لدخول يتمثل على مسااااااتوى األساااااار وكذلك على مسااااااتوى  اوالت فاوت ف  ا الت

بمظر ايعتبار مسااااتوى تكاليف المعيشااااة لغرض ، مما يسااااتوجب األخذ  حضاااارالمحافظات وبين الريف وال

 تحديد خط الفقر لمجتمع معين.
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 كوردستا :إقليم ف  المجال ايقتصادي  -42

( من %4.32ويعمل ) ديمار،( 750.000( ديمار وهو اقل من )500.000) 2015لعام  األسااارةكا  دخل 

 األزمة إلىع العام ويرجع تدن  مستوى الدخل من السكا  ف  القطا (%3.34السكا  ف  القطاع الخا  و )

 داعش. *المالية الت  مر بها اإلقليم والحرب ضد 

( 2016قامت حكومة اقليم كوردساااتا  ف  اطار برنامجها ايساااتراتيج  بالتعاو  مع البمك الدول  سااامة )و 

يتمكموا وفق هذا ( ل2020برنامج للرعاية ايجتماعية ف  حكومة اقليم كوردسااااااتا  لغاية ساااااامة ) ب نشاااااااء

البرنامج من رفع المسااااتوى المعيشاااا  و ايقتصااااادي وايجتماع  والسااااياساااا  للمجتمع بغية تجاوز ايزمة 

 ايقتصادية.

 (2016-2011جدول معديت البطالة للسكا  للمدة ) -43

 نسبة التغير **2016 2015 2014 2013 2012 2011 المؤشرات

 -10.9 10.8 - 10.6 - 11.9 8.3 معدل البطالة

 (. 2012-2014المصدر: مؤشرات إحصائية عن الوضع ايقتصادي وايجتماع  ف  العراق للمدة )

 إنفاقف  حين ارتفع متوسط  ،2012مقارنة بسمة  2014لسمة ( %10.9وانخفض معدل البطالة بمسبة ) -

 .2012مقارنة بسمة  2014لسمة  (%17.8األسر باسعار السوق بمسبة )

 2017( لسمة %10.2إقليم كوردستا  هو )معدل البطالة ف   -

 بيانات ايقليم*

 ** باستثماء نيموى واينبار 

 2014جدول يوضح نسبة الفقر وفجوة الفقر وعمق الفقر ف  العراق لعام  -44

 التفاايل

 عمق الفقر فجوة الفقر نسبة الفقر

2012 
2014 

2012 

2014 

2012 

2014 

بدو  

 األزمة

بوجود 

 األزمة

بدو  

 األزمة

بوجود 

 األزمة

بدو  

 األزمة

بوجود 

 األزمة

 3 1.7 1.4 6.6 3.9 4.1 22.5 15 18.9 العراق

محافظات إقليم 

 كوردستا 
3.5 3.5 12.5 0.6 0.6 3.7 0.2 0.2 1.7 

 1.6 1.2 0.5 3.4 2.3 2 12.8 8.9 12 بغداد

المماطق المحتلة من 

 داعشعصابات قبل 
25.7 20.5 41.2 5.6 5.3 14.2 1.8 2.2 7.3 

 1.8 1.2 0.8 4.4 2.9 2.8 17.7 12.1 14.9 كركوك وديالى

 1.8 1.1 1 4.6 2.9 3.1 18.6 12.7 15.8 المحافظات الوسطى

 3.7 2.7 3.2 8.9 6.8 8.6 31.5 26.1 33.6 المحافظات الجموبية

المزدوجة للمزوح بسبب  األزمة )اثارتخفيف من الفقر لاستراتيجية ل  واللجمة الفمية يالبمك الدو دراسة المصدر:

 .2014داعش وانخفاض أسعار المفط على الوضع ايقتصادي والفقر ف  العراق لعام جرائم عصابات 
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 المعالجات وطرق التخفيف من الفقر: -45

استراتيجية التخفيف من الفقر تضممت سياسات الممو متعدد القطاعات  2010العراق ف  مطلع عام  أطلق

( نشاطا  بتحققها 89( مخرجا  و )27( محصالت و )6) مؤطرة بـريعات المماارة للفقراء وبرامج إلاالح التش

 .(%16 إلى %23من )لخفض نسبة الفقر  (2014-2010من)خالل المدة 

انخفضت نسبة الفقر بين  العراق،وبحسب نتائج المسح ايجتماع  وايقتصادي لألسرة ف   2012وف  عام 

( و بسبب ايزمات ايقتصادية وسيطرة عصابات داعش اإلرهابية عاود الفقر ارتفاعه %18.9) إلىالسكا  

 .2014( سمة %22.5الى )

دخلت حيز التمفيذ حال إقرارها من قبل مجلس الوزراء بموجب  إنهااهم ما يميز هذه ايستراتيجية  إ 

نشطة الت  وردت ف  ايستراتيجية الوزارات والمحافظات بتبم  األ إلزاممن خالل  2009لسمة  (409)القرار

وتم ذلك أيضا من خالل راد مبالغ سموية من تخصيصات الموازنة ايستثمارية  السموية،ضمن خططها 

 . 2012ف  عام ا  للوزارات ذات الطابع الخدم  والمحافظات األكثر فقر

ف  تمكين الفقراء  خصصت المبالغ لالستثمار المحافظات،زادت التخصيصات لتشمل جميع  2013وف  عام 

 قدراتهم.وبماء 

 .2014التقرير الوطم  للتممية البشرية لعام  المصدر:

إي أ  المفط ي يشكل المورد  نفط  ف  المقام األول ) فاقتصاده المفطالعراق  اعتمادا  كبير على  ايقتصاديعتمد  -46

، وحقق نشاط المفط الخام 1925 وبدأت اماعته ممذ عام  وبكوهو من الدول المؤسسة لممظمة األ( الوحيد 

حيث ارتفعت  2014مقارنة بمسبة  2015%( لسمة  12.0زيادة ملحوظة ف  كميات اإلنتاج بلغت نسبتها ) 

وارتفع  2015( مليو  برميل لسمة 1270.9) إلى 2014( مليو  برميل سمة 1135.0كميات اإلنتاج من )

( مليو  برميل يوميا خالل الفترة المذكورة حيث سجلت كمية 3.5) إلى( 3.1)   نمعدل اإلنتاج اليوم  م

ف  حين انخفضت كمية المفط  2014مقارنة بمسبة  2015( % لسمة 19.5)  الصادرات المفطية ارتفاعا نسبته

مجهز للكهرباء ( % خالل الفترة المذكورة بيمما ارتفعت كمية المفط الخام ال21.5الخام المجهز للمصاف  بمسبة )

  .( %20.2بمسبة )

 2017 – 2014جدول يوضح إنتاج واادرات المفط الخام ف  العراق للسموات  -47

 نسبة التغير% 2017 2016 2015 2014 المؤشرات

كمية المفط الخام الممتج ايتحادي 

 مع ايقليم )مليو  برميل(
1180.8 1367.3 1701.1 1631.2 -4.11 

ايتحادي  كمية المفط الخام المصدر

 )مليو  برميل(
918.2 1096.8 1208.4 1207.8 -0.05 

 قيمة المفط المصدر ايتحادي

 )مليار دوير( 
84.13 49.06 43.62 59.56 36.65 

 36.72 49.35 36.10 44.73 91.63 سعر البرميل ايتحادي )دوير(

كمية المفط المجهز للمصاف  

 ايتحادي )مليو  برميل(
179.9 151.2 229 194.9 -14.89 

 .2017المصدر/المجموعة اإلحصائية السموية 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%A8%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%A8%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%A8%D9%83
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 (2016-2015)ايستيرادات للسموات  إجمال يوضح  جدول -48

 

 السلعة

2015 2016 

 القيمة )مليون

 ي (قدينار عرا

 القيمة

 )مليون دوالر (

القيمة )مليون 

 ي (قدينار عرا

 القيمة

 )مليون دوالر(

مجموع ايستيرادات 

 (المفطيةالسلعية )عدا 
45.905.017.4 39.351.4 550017118.0 46.605.4 

 4.2 5.010.2 141.0 164.473.6 الغاز السائل

 1.106.2 1.307.535.9 1.246.1 1.452.920.1 البمزين

 103.6 122.451.7 63.0 73.425.2 المفط ايبيض

 775.5 916.614.7 842.6 982.396.4 زيت الغاز

مجموع استيرادات 

 المفطيةالممتجات 
2.673.215.3 2.292.7 2.351.612.5 1.989.5 

 48.594.9 57.353.324.3 41.644.1 48.578.232.7 اجمال  ايستيرادات

 .2017المصدر/المجموعة اإلحصائية السموية 

 

 وما 2015مقارنة بمسبة  2016( % لسمة 16.44)ف  كميات اإلنتاج بلغت نسبته ا  حقق قطاع الكهرباء ارتفاع -49

 ص بالطاقة الكهربائية يستورد العراقمن اإلنتاج المتحقق ولمعالجة المق أكبرالطاقة الكهربائية  إلىزالت الحاجة 

 .2016( )مليو  م.و.س( عام 80بلغت كمية الكهرباء المستوردة )هرباء من دول الجوار حيث الك

باساس  2015( % لعام 162.9من الكهرباء )فيما يتعلق بقطاع الكهرباء فقد بلغ الرقم القياس  للكميات الممتجة  -50

وبلغت كمية الطاقة الكهربائية الممتجة )م.و.س(  ( %1.9ع عن العام الماض  بمسبة )وقد ارتف 2012

ويعود سبب  2015( لعام 6901252وكمية الطاقة الكهربائية المستوردة )م.و.س( ) ،2015( لعام 53978093)

 لثالثة فصول فقط.كونها  2015اينخفاض ف  بيانات عام 

 :كوردستا ( عدا إقليم 2012-2016يوضح مؤشرات الكهرباء للمدة من ) جدول -51

 نسبة التغيير % 2016 2015 2014 2013 2012 مؤشرات الكهرباء

 19.24 81.8 68.6 67.7 59.8 63.8 كمية الكهرباء الممتج )م.و.س( بالمليو 

كمية الكهرباء المستورد )م.و.س( 

 بالمليو 
10.1 12.2 12.2 13.1 7.8 -40.46 

 

( ميكا واط، ولكن بسبب الظروف ايقتصادية 6000الطاقة الكهربائية ) إلنتاجتبلغ امكانية حكومة اقليم كوردستا   -52

 ستوردايقليم ي يو على الرغم من انخفاض اينتاج اي ا   ، ( ميكاواط3400اينتاج الى ) انخفضو حرب داعش 

 الطاقة الكهربائية من الخارج.
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إما فيما يخص الزراعة و الت  طالما عدت مصااادرا مهما من مصاااادر الدخل القوم  فقد تضااارر الواقع الزراع   -53

ف  العراق خالل العقود الخمس األخيرة بشكل فادح وخطير رغم المحاويت المتواضعة الت  كانت تبذل بين فترة 

حاء البالد مخلفة ورائها هكتارات من وأخرى، حيث انحسرت مساحة األراض  الزراعية بشكل كبير ف  جميع إن

 ، مقومات الزراعة من أراضااا  خصااابة ومياه وفيرة هجرها مزارعوها و الت  تتوافر الصاااحاري القافرة بعد إ 

مليو  ( 3863223.0) 2017وبلغ الماتج المحل  حسااب نشاااط الزراعة والغابات والصاايد وااايد األسااماك لعام 

 من الماتج المحل  اإلجمال  .  %1.42وبمسبة ديمار باألسعار الثابتة 

الحروب والهجرة السلبية نحو المد  فضال عن اإلهمال الكبير الذي لحق بالمرفق الزراع  والثروة الحيوانية،  إ  -54

عوامل أثرت بشاااااكل فاعل ومباشااااار على األمن الغذائ  بصاااااورة خاااااااة حيث أاااااابح العراق يعتمد على  ه 

أ   الحكومة العراقية تعمل و بخطوات ثابتة الغذائية ف  الوقت الحاضااااار ، ساااااكانه  ايساااااتيراد لتامين احتياجات

ية فا  ب اجل المهوض من والتمموية  لترميم هذا القطاع عبر مجموعة من المشااااااااريع ايروائ هذا الواقع المؤلم 

قد تم تجهيز الحكومة تقوم  بتقديم القروض والمسااااتلزمات الزراعية للفالحين وتقديم األساااامدة باسااااعار مدعومة، ف

وبلغ مجموع األسمدة  N.Pاألسمدة المركبة ( طن من 21548)طن من سماد اليوريا و  (198575)الفالحين بـاااا 

 .2017لعام  طن (238868)الكلية المقدمة للفالحين 

 .المجموعة اإلحصائية المصدر:

مجموع األراض   أدناهفيما يخص اساتخدام األراضا  ف  العراق وتاثيرها على الواقع الزراع ، يوضاح الجدول  -55

 .الزراعية الصالحة والمستخدمة

 النسبة المئوية % المساحة )مليون دونم( نوع االستخدام

 27.5 48.0 الصالحة للزراعة األراض مجموع 

 9.2 16.0 مراع  طبيعية

 4.0 7.0 غابات طبيعية

 1.0 1.7 جبلية جرداء

 31.0 54.0 احراوية بادية

 27.3 47.7 سكمية وأراض سطوح مائية 

 100.0 174.4 إجمال 

 المصدر: وزارة البيعة / دائرة التخطيط والمتابعة الفمية / قسم البيعة

 دورا الصح  الحكوم  القطاع يتولى إذ الحكومة ، عاتق ايرتقاء بالواقع الصح  ف  العراق على مسؤولية تقع -56

 أنها ذلك يعم  إ  المواطمين دو  لغالبية الصحية الرعاية تقديم وف  المظام الصح  أداء وتمظيم إدارة ف  ا  مباشر

 الصح ، المظام وإاالح بماء إلعادة ف  مسعاه عديدة تحديات العراق ف  الصح  المظام ويواجه كفؤه أو كافية

من الدستور العراق  على : لكل عراق  الحق ف  الرعاية الصحية  31تشير المادة و كبيرة جهودا   سيتطلب ذلك و

و تعمى الدولة بالصحة العامة و تكفل وسائل الوقاية و العالج ب نشاء مختلف أنواع المستشفيات و المؤسسات 

بلدا  ف  اعلى  نظام اح  ف  العالم حيث تضع معظم ال أليالصحية ، و يعتبر التمويل احد الركائز األساسية 
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عمد توزيع الموارد المالية للدولة حيث يمثل التمويل الصح  جزءا مهما من الجهود الشاملة الصحة سلم أولوياتها 

 2017لعام  لضما  الحماية ايجتماعية من خالل  التغطية الصحية الشاملة  حيث بلغت الموازنة الكلية للصحة

، وبلغت حصة الفرد العراق   من تخصيصات القطاع الصح   ستا كوردمليو  ديمار عدا إقليم  (3.834.515)

 ف  جمهورية العراق . كوردستا الف ديمار عدا إقليم ( 120)

 2006الويدة لسمة عن العقدين السابقين، إذ يبلغ متوسط العمر المتوقع عمد ف  العراق تحسمت األوضاع الصحية  -57

وبلغ متوسط العمر المتوقع للويدة لعام ( 69.3) 2014لعام  متوسط العمر المتوقع للويدة سمة وبلغ (58.2)

 وهو يعكس تقدم ف  المستويات المقدمة للمواطن ف  الجانب الصح  رغم الوضع األمم  الذي( 70.3) 2017

 %. (2.2)وكا  معدل نمو السكا  ف  العراق  يمر به العراق

 ( %.3.81) 2017إجمال  اإلنفاق الحكوم  لعام من نسبة اإلنفاق على الصحة  -58

 اإلقليم. *( من ميزانية حكومة %5.77)نسبة اإلنفاق على الصحة ف  إقليم كوردستا   -59

 (.2027-2017*ايستراتيجية الوطمية لمماهضة العمف ضد المرأة ف  كوردستا  لمدة عشر سموات )

والت  تمثل احدى الركائز األساااسااية  2017 لعام يةالثوالثانوية والثمؤشاارات خدمات الرعاية الصااحية األولية  -60

للخدمات الصاااحية العالجية والتاهيلية الت  يتم تقديمها للمواطن من خالل المساااتشااافيات العامة والتخصاااصاااية 

 -: واألهلية الممتشرة ف  عموم العراق بما يؤمن التكامل ف  تقديم الخدمات الصحية للفرد والمجتمع وكايت 

7201لعام  لمؤشرا   

والمراكز التخصصية الت  تحتوي على اسرة  عدد المستشفيات الحكومية 273  

 عدد المستشفيات األهلية 127

 عدد األطباء الكل  31451

مع اإلقليم وممتسب  وزارة التعليم العال   عدد األطباء ايختصا  11585  

ونيموى واينبار كوردستا معدل الخصوبة الكل  )ويدة لكل امرأة( عدا إقليم  4.0  

 عدد الويدات الكلية داخل وخارج العراق  1063705

دات داخل المؤسسات الصحية نسبة الوي 83.5  

( نسمة من السكا  1000معدل الويدات الخام لكل ) 28.05  

 نسبة الراقدات باإلجهاض ف  ردهة المسائية والتوليد 16.1

موظف  الصحة من ذوي ايختصا نسبة الويدات الت  تجري ب شراف  93.7  

دات القيصرية لعموم العراق نسبة الوي 35.2  

( من الويدات الحية1000معدل الويدات ذات التشوهات الخلقية لكل ) 2.9  

94%  نسبة لقاح الب  س  ج   

85%   3لقاح شلل األطفال ج 

83%  نسبة لقاح الحصبة الممفردة  
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2017لعام   المؤشر 

ويدة حية( 1000وفيات األطفال أقل من خمس سموات )لكل معدل  23.1  

ويدة حية 1000معدل وفيات الرضع دو  السمة لكل  18.6  

( نسمة من السكا  1000معدل الوفيات الخام لكل ) 4.1  

( ويدة حية1000( يوم لكل )0-28معدل الوفيات حديث  الويدة ) 13.6  

( ويدة حية 100000ات لكل )نسبة وفيات األمه 31  

( نسمة من السكا  1000( سمة لكل )15-60معدل وفيات البالغين من عمر ) 2.2  

 سرة الكلية الحكومية عدد األ 44527

 عدد األسرة المهياة الحكومية بدو  أسرة الطوارئ  37143

 من السكا   1000معدل سرير لكل  1.2

 نسمة من السكا  10.000لكل  معدل طبيب 9.4

3 
سمة( 70اقل من -30معدل الوفيات المبكرة لألمراض غير اينتقالية الرئيسية لألعمار )

 من السكا  لمفس الفعة العمرية 1000لكل 

  معدل انشغال األسرة المهياة 49%

 عدد حاضمات األطفال الخدج  1821

 عدد العمليات الجراحية الخااة  23030

 عدد العمليات الجراحية فوق الكبرى  261486

 عدد العمليات الجراحية الكبرى  260787

 عدد العمليات الجراحية المتوسطة  326010

 عدد العمليات الجراحية الصغرى  554249

 مجموع المرضى الراقدين  2751832

 زيارات المرضى المراجعين الكل  61345825

 زيارات المراجعين للعيادات ايستشارية  14797116

 زيارات المراجعين للعيادات الخارجية  2121394

 زيارات المراجعين لوحدات الطوارئ  8053439

 زيارات المراجعين للمراكز التخصصية  2072510

 زيارات المراجعين لمراكز الرعاية الصحية األولية  29926827

 الصحية األولية الكل عدد مراكز الرعاية  2658

 عدد مراكز الرعاية الصحية األولية)رئيس ( 1295

 عدد مراكز الرعاية الصحية األولية)فرع ( 1363

 الت  تعمل بمظام األسرةاألولية عدد مراكز الرعاية الصحية  117

 عدد قطاعات الرعاية الصحية األولية 135
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2017لعام   المؤشر 

 نسبة الزيارة األولى للحوامل  56

 نسبة الزيارة الرابعة فاكثر للحوامل 35

 نسبة الحوامل المعرضات للخطورة  38

 نسبة الزيارة األولى للرضع  81

 نسبة الزيارة الرابعة للرضع  53

 نسبة الزيارة األولى للطفل 22

 نسبة الزيارة الثالثة للطفل  14

 

 .2017لعام والبيعة وزارة الصحة ايحصائ  ل تقريرال :المصدر

( حالة 95) 2017افظة لعام ححسااااب الجمس والم )اإليدز(بلغ عدد اإلاااااابات والوفيات لمرض العوز المماع   -61

 لإلناث.( حايت 10)( حالة مقابل 85)( حالة وفاة وكا  العدد األكبر من اإلاابات للذكور وبلغ 7)ممها 

 .2017تقرير وزارة الصحة لعام  المصدر:

 ( ويدة حية.100000األمهات لكل ) ونسبة وفيات( مولود ح  1000جدول يبين معدل وفيات األطفال الرضع لكل ) -62

 المجموعة اإلحصائية السموية وتقرير وزارة الصحة. /المصدر 

 .األنبارومحافظة  كوردستا *عدا إقليم 

 .األنبار** عدا محافظة 

 .2016جدول يوضح نتائج عالج مرضى التدر  المسجلين ف  العراق عام  -63

عدد 

 المرضى
 نسبة الوفاة

نسبة فشل 

 العالج

نسبة 

 اينقطاع
 نسبة المقل

 نسبة

 الشفاء

نسبة اكمال 

 المعالجة

نسبة 

 المجاح

2369 3 2 2 1 83 10 93 

 .2017تقرير وزارة الصحة لعام المصدر: 

 

 

 السمة
لكل  دو  السمة  معدل وفيات األطفال الرضع

 ( مولود ح 1000)
 ( ويدة حية100000نسبة وفيات األمهات لكل )

2013 17.9 35 

2014 17.3 30 

2015* 19.7 32 ** 

2017 18.6 31 
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 جدول بعدد حايت اإلاابة بمرض التهاب الكبد الفايروس  -64

 أنواع إاابات التهاب الكبد الفايروس 

 A B C E السنة

2014 4723 3429 886 199 

2015 7970 3078 1214 146 

2017 2833 1926 594 80 

 .2017تقرير وزارة الصحة لعام  السموية،المصدر: المجموعة اإلحصائية 

 لتعليما

مقارنة  2015%( لسمة  1.4مؤشرات التعليم إلى انخفاض معدل ايلتحاق الصاف  للتعليم ايبتدائ  بمسبة )تشير  -65

،  2014مقارنة بمسبة  2015( لسمة 7.4بيمما ارتفع معدل ايلتحاق الصاف  للتعليم الثانوي بمسبة ) 2014بمسبة 

ياض األطفال ، ايبتدائ  ، الثانوي، المهم ، وتشاااااير المتائج أيضاااااا إلى ارتفاع أعداد الطلبة حساااااب المرحلة ) ر

( على  2015 – 2011( للمدة )  5.9، 14.4،  20.2،  16.7،  20.3معاهد المعلمين والمعلمات ( بمسااااابة ) 

ارتفاع أعداد الهيعة التدريسااااااية حسااااااب المرحلة )رياض األطفال ،  إلىالتوال  ، وكذلك تبين مؤشاااااارات التعليم 

( لمفس  2.1،  8.0،  9.8، 11.0، 16.3المهم ، معاهد المعلمين والمعلمات ( بمساااااابة ) ايبتدائ  ، الثانوي، 

 المدة أعاله على التوال  .

 .2015-2011اإلحصائية عن الوضع ايقتصادي وايجتماع  ف  العراق للمدة  المصدر: المؤشرات

 :كوردستا مؤشرات التعليم ف  العراق عدا إقليم جدول يوضح  -66

 (ردستا وعدا إقليم ك)مؤشرات التعليم  2018-2017لسمة 

 عدد المدارس اإلجمال  23450

 عدد األبمية الحكومية 14977

 عدد أعضاء الهيعة التدريسية 450841

 معدل ايلتحاق الصاف  ايبتدائ  94

 معدل ايلتحاق الصاف  الثانوي 56

 ايبتدائ  اإلجمال معدل ايلتحاق  107

 ايلتحاق اإلجمال  الثانويمعدل  67

 وزارة التربية :لمصدرا
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 :مؤشرات التعليم ف  إقليم كوردستا جدول يوضح  -67

 2018-2017لسمة الدراسية  مؤشرات التعليم/اقليم كوردستا 

 6635 اإلجمال عدد المدارس 

 5178 عدد ايبمية الحكومية

 128421 عدد ايعضاء الهيعة التدريسية

 1630789 ايساس  الصاف معدل التحاق 

 86665 اإلعدادي الصاف معدل التحاق 

 1319127 ايساس  اإلجمال معدل التحاق 

 311984 اإلعدادي اإلجمال معدل التحاق 

 

 (2017-2018)سمة الدراسية لالتعليم ف  العراق ل -68

 وزارة التربية: المصدر

 (2016 – 2011بالقراءة والكتابة ونسبة ايلتحاق بالتعليم ايبتدائ  والثانوي للفترة من ) اإللمامجدول يبين نسبة  -69

 (2015 – 2011) إحصائية عن الوضع ايقتصادي وايجتماع  ف  العراق للمدة مؤشرات :المصدر

 الهيعة التدريسيةعدد أعضاء  عدد الطلبة )الحكومية( ألبميةاعدد  عدد المدارس المرحلة الدراسية

 8304 202937 693 1195 رياض األطفال

 286097 6197870 11736 15965 التعليم ايبتدائ 

 164744 2933539 4050 7505 المرحلة الثانوية

 11289 51034 225 318 التعليم المهم 

 1191 9720 20 24 المعاهد

 471625 9395100 16724 25007 المجموع الكل 

 نسبة التغيير% 2016 2014 2013 2012 2011 المؤشر

نسبة اإلناث إلى الذكور ممن يلمون بالقراءة والكتابة 

 ( سنة %24-15للفئة العمرية )
0.91 0.91 - 0.93 0.94 0.5 

نسبة التحاق البنات إلى البنين في مرحلة التعليم 

 االبتدائي
0.94 0.96 0.92 0.91 0.98 3.8 

نسبة التحاق البنات إلى البنين في مرحلة التعليم 

 الثانوي
0.85 0.92 - 1.0 0.94 3.0- 
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 (2016-2017للسمة الدراسية ) عدد الطلبة المتسربين -70

 وزارة التربية.  :المصدر

 :2017-2016الدراس   والتقمية للعامحكومية واألهلية ال الكليات والمعاهدل يمثل عدد جدو -71

 عدد الطلبة العدد نوع الجامعات والكليات

 434851 29 الحكومية الجامعات

 126612 60 األهليةالكليات 

 15369 17 الكليات التقنية

 70938 28 المعاهد التقنية

 .2017-2016وزارة التخطيط / التعليم الجامع  والتقم  ف  العراق   :المصدر

 2015-2014الدراسات العليا حسب الشهادة للسمة الدراسية ب عدد الطلبة الملتحقين -72

 عدد الطلبة نوع الشهادة

 1112 دبلوم عالي

 15534 ماجستير

 8302 دكتوراه

 24948 المجموع الكلي

 .المصدر/المجموعة اإلحصائية 

 كوردستا .ف  إقليم  (2016 – 2015)جدول يوضح نسبة مشاركة الطلبة ف  مراحل التعليم لعام  -73

 الذكور اإلناث مراحل التعليم

 83565 79687 االبتدائية

 47375 50924 المتوسطة

 1679 823 الحرفي

 3257 3309 اإلعدادية

 2618 998 المعهد

 511 327 التعليم المسرع

 139005 136068 المجموع

 (.2016 – 2012المصدر: مسودة خطة التممية ايستراتيجية إلقليم كوردستا  )

 

 المجموع إناث ذكور عدد الطلبة التاركين

 131468 62507 68961 عدد الطلبة التاركين في المدارس االبتدائية )الحكومية(

 68594 32450 36140 عدد الطلبة التاركين في المدارس الثانوية )الحكومية(

 3670 1223 2447 الطلبة التاركين في المدارس المهنيةعدد 
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 (.%21.4) 2015 الحكوم  لعام اإلنفاق إجمال  إلىعلى التعليم  اإلنفاقنسبة  -74

 للدولةالهيكل الدستوري والسياسي 

 ،2008 لسمة 9و 1991لسمة  6المعدل بموجب القانونين رقم  1986لسمة  33حدد القانو  رقم  العراق:علم جمهورية  -75

 العراق  شكل العلم

 

 

 

 

 

 الحكم   الدولة ونظامشكل  -76

نظام الحكم فيها جمهوري نياب  )برلمان (  كاملة،جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة  -

المتحدة وعضو مؤسس وفعال  األمموهو عضو ف   والمذاهب، واألديا وهو بلد متعدد القوميات  ديمقراط ،

 اينحياز.وحركة عدم  اإلسالم ف  جامعة الدول العربية وممظمة التعاو  

وممذ ذلك الحين   1958/  7/  14نظام جمهوري ف   إلىكمظام ملك  ثم تغير  1921الدولة العراقية عام  أسست -

 من يقصدونهحيث كا  الماس   األوسطتطورا  ف  الشرق  األكثروعلى نطاق واسع  البلد  العراق إلىكا  يمظر 

عاية احية  وكا  ترتيب العراق ف  فضل تعليم جامع  وافضل رالممطقة سعيا  للحصول على ا أنحاء كافة 

معدل ايلتحاق بالمدارس وبما ف  ذلك معدل وفيات الرضع  اإلنسان ذلك الزمن ف  قمة جميع مؤشرات الرفاه 

كما امف البمك الدول  العراق بلدا  ، ومعديت التشغيل األجورمستويات و األسريمعدل ايستهالك الغذائ  و

الوحيد الذي لم يتحسن مستوى  أوسط ذلك الحين كا  العراق البلد الشرق بعد  ،ذا دخل اعلى من المتوسط 

المعيشة فيه فقد قامت سموات من القمع والحروب والحصار وعدم ايستقرار بتدمير الرفاه ايجتماع  وفرضت 

لة جم 2003وشهدت الحقبة ما بعد سقوط المظام الديكتاتوري ف  ربيع  ،ايجتماع  كله  التموعمعاناة على 

إلدارة السلطة المدنية لالئتالف والت   2003أيار  19أحداث تمثلت ف  تعيين السفير األمريك  بول بريمر ف  

كانت أول سلطة نظامية وقانونية شكلت إلدارة األمور ف  البالد بعد سقوط المظام البائد، واستمدت ف  حكمها 

حزيرا   30، وشكلت أول حكومة انتقالية ف  2003الصادر ف   1483قرار مجلس األمن المرقم  إلىللعراق 
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كانت مهمتها  2004لسمة  1546، وقد تسلمت السلطة والسيادة وإدارة الدولة بموجب قرار مجلس األمن 2004

بضممهم أعضاء شخصية  100وتشكيل مجلس وطم  انتقال  يتالف من  ة تتعلق بتسيير أمور البالديلرئيسا

( شخصية عراقية من 1000وانتخب أعضاء المجلس مؤتمر ضم ) لحكم الذين لم يتسلموا أية مماابمجلس ا

مختلف ايتجاهات والميول السياسية والطوائف العراقية وكانت االحيات هذا المجلس رقابية ومحدودة ، وف  

عضوا  كانت مهمتها  275مية الت  تتالف من أجريت انتخابات يختيار الجمعية الوط 2005كانو  الثان   30

 15/12/2005األساسية إعداد دستور دائم للبالد واإلعداد لالنتخابات البرلمانية العامة الت  أجريت يحقا ف  

، والذي ترتب عليه مراجعة شاملة للبمية 15/10/2005وقد جرى التصويت على الدستور الدائم للبالد ف  

مع المظام السياس  وايقتصادي وايجتماع  الجديد وطرح لالستفتاء استمادا إلى قانو   يتالءمالتشريعية بما 

إدارة الدولة للمرحلة اينتقالية ، وشهدت جمهورية العراق تحوي سياسيا كبيرا بعد انهيار المظام الدكتاتوري 

ف  جريدة الوقائع العراقية بالعدد البائد وبدأ عهد ديمقراط  جديد ودستور جديد للبالد جرى ايستفتاء عليه ونشر 

وثيقة قانونية تقرها جمعية تاسيسية ممتخبة واستفتاء وطم  ممذ عام  أولويعد  28/12/2005( ف  4012)

، وقد حدد هذا الدستور مالمح المظام السياس  وايقتصادي وايجتماع  للدولة العراقية الجديدة وكا   1924

( من الدستور الت  نصت على أ  )جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة 1ادة )من أهم تلك المبادئ األساسية الم

مستقلة ، ذات سيادة كاملة ، نظام الحكم فيها جمهوري نياب  )برلمان ( ديمقراط  ، وهذا الدستور ضامن لوحدة 

 العراق ( .

للقانو ،  )الساايادةتم من خالل إ  وأوضااح الدسااتور ف  مادته الخامسااة با  آلية بماء المظام الديمقراط  ف  الدولة ت

وبيمت  الدستورية(والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بايقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته 

 آلية تداول السلطة ف  البالد تتم بتداول السلطة سلميا عبر الوسائل الديمقراطية: 6المادة 

 تداول السلطة سلميا، عبر الوسائل الديمقراطية الممصو  عليها ف  هذا الدستور( )يتم

 من حقوق األقليات فيه بالقول: الدولة والموقفالمظام القانون  ف   ( لتوضح3،  2) جاءت المادتا 

  للتشريع:دين الدولة الرسم ، وهو مصدر أساس  اإلسالم- أوي:

  اإلسالم.بت أحكام يجوز سن قانو  يتعارض مع ثوا ي-ا

  الديمقراطية.يجوز سن قانو  يتعارض مع مبادئ  ي-ب

  الدستور.يجوز سن قانو  يتعارض مع الحقوق والحريات األساسية الواردة ف  هذا  ي-ج

هذا الدساااتور الحفاظ على الهوية اإلساااالمية لغالبية الشاااعب العراق ، كما ويضااامن كامل الحقوق  يتضااامن- ثانيا:

 ن.( يميع اإلفراد ف  حرية العقيدة والممارسة الديمية، كالمسيحيين واييزديين، والصابعة الممدائيالديمية لج

 على:نصت  فقد 3أما المادة 

بلد متعدد القوميات واألديا  والمذاهب، وهو عضااااااو مؤسااااااس وفعال ف  جامعة الدول العربية وملتزم  )العراق

 بميثاقها، وجزء من العالم اإلسالم .(
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 توزيع السلطات في العراق    -77

من السلطات التشريعية والتمفيذية والقضائية، تمارس اختصاااتها  ايتحادية،تتكو  السلطات  47بموجب المادة 

 ومهماتها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات.

 -::  السلطة التشريعيةأوال   -78

 ايتحادمجلس المواب ومجلس  العراق منمن الدستور تتكو  السلطة التشريعية ايتحادية ف   (48)بموجب المادة 

مجلس المواب من عدد من األعضااااااء بمسااااابة مقعد واحد لكل مائة ألف نسااااامة من  (، يتكو 49وبموجب المادة )

ي المباشاار، ويراعى تمثيل نفوس العراق يمثلو  الشااعب العراق  باكمله، يتم انتخابهم بطريق ايقتراع العام الساار

  الشعب.سائر مكونات 

، شروط المرشح والماخب وتمظم بقانو يشترط ف  المرشح لعضوية مجلس المواب أ  يكو  عراقيا كامل األهلية 

لمساء ي تقل عن الربع من عدد أعضاء تمثيل انسبة فا   الدستور (49المادة ) وبموجب باينتخاب،وكل ما يتعلق 

 مجلس المواب.

 مهام وصالحيات مجلس النواب  -79

 يختص مجلس المواب بالمهام اآلتية:من الدستور   (61) استمادا إلى المادة

  ايتحادية.القوانين  تشريع- أوي:

  التمفيذية.على أداء السلطة  الرقابة- ثانيا:

  الجمهورية.رئيس  انتخاب- ثالثا:

عملية المصاااااادقة على المعاهدات وايتفاقيات الدولية، بقانو ل يسااااان باغلبية ثلث  أعضااااااء مجلس  تمظيم-: رابعا

  المواب.

  من:على تعيين كلل  الموافقة- خامسا:

رئيس وأعضاااااااء محكمة التمييز ايتحادية، ورئيس ايدعاء العام، ورئيس هيعة اإلشااااااراف القضااااااائ ، باألغلبية  -

  األعلى.المطلقة، بماء  على اقتراح من مجلس القضاء 

  الوزراء.السفراء وأاحاب الدرجات الخااة، باقتراح من مجلس  -

ا فوق، ورئيس جهاز المخابرات، بماء  على اقتراح رئيس أركا  الجيش، ومعاونيه، ومن هم بممصااب قائد فرقة فم -

 من مجلس الوزراء.

  سادسا:

  المواب.مساءلة رئيس الجمهورية بماء  على طلب مسبب، باألغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس  -

 العليا،إعفاء رئيس الجمهورية، باألغلبية المطلقة لعدد أعضاااااااء مجلس المواب، بعد إدانته من المحكمة ايتحادية  -

  اآلتية:ف  إحدى الحايت 

  الدستورية.اليمين    الحمث ف  -

  الدستور.انتهاك  -
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  العظمى.الخيانة  -

  سابعا:

لعضو مجلس المواب أ  يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء، أسعلة ف  أي موضوع يدخل ف  اختصااهم،  -

 ب على اإلجابة. ولكل ممهم اإلجابة عن أسعلة األعضاء، وللسائل وحده حق التعقي

يجوز لخمسااةل وعشاارين عضااوا ف  األقل من أعضاااء مجلس المواب، طرح موضااوع عام للمماقشااة، يسااتيضاااح   -

سااااااياسااااااة وأداء مجلس الوزراء، أو إحدى الوزارات، ويقدم إلى رئيس المواب، ويحدد رئيس مجلس الوزراء أو 

 الوزراء موعدا للحضور أمام مجلس المواب لمماقشته.

المواب، وبموافقة خمسةل وعشرين عضوا، توجيه استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء،  لعضو مجلس -

لمحاسبتهم ف  الشؤو  الت  تدخل ف  اختصااهم، وي تجري المماقشة ف  ايستجواب إي بعد سبعة أيام ف  األقل 

 من تقديمه.

 ثامما:

الوزراء باألغلبية المطلقة، ويُعد مسااااتقيال من تاري  قرار سااااحب الثقة، وي  أحد لمجلس المواب سااااحب الثقة عن

مماقشة استجوابل  إثريجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إي بماء  على رغبته، أو طلب موقع من خمسين عضوا، 

 موجه إليه، وي يصدر المجلس قراره ف  الطلب إي بعد سبعة أيام ف  األقل من تاري  تقديمه.

 الوزراء.ئيس الجمهورية، تقديم طلبل إلى مجلس المواب بسحب الثقة من رئيس مجلس لر -

م  أعضااائه (5 /1ُخمس )لمجلس المواب، بماء  على طلب  - سااحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، وي يجوز إ  يقدز

ه إلى رئيس مجلس الوزراء، وبعد سبعة أيام ف  األقل من ت   الطلب.قديم هذا الطلب إلى بعد استجوابل موجز

  أعضائه.يقرر مجلس المواب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء باألغلبية المطلقة لعدد  -

  الوزراء.تُعُد الوزارة مستقيلة ف  حالة سحب الثقة من رئيس مجلس  -

ف  حالة التصاويت بساحب الثقة من مجلس الوزراء باكمله، يساتمر رئيس مجلس الوزراء والوزراء ف  ممااابهم  -

 ف األمور اليومية لمدة ي تزيد على ثالثين يوما، إلى حين تاليف مجلس الوزراء الجديد وفقا ألحكام المادةلتصاااري

 الدستور.من هذا  67

لمجلس المواب، حق اسااااااتجواب مسااااااؤول  الهيعات المسااااااتقلة وفقا لإلجراءات المتعلقة بالوزراء، وله إعفا هم  -

 المطلقة.باألغلبية 

  - تاسعا:

قة على  - لالمواف ماء  إعال  الحرب وحا ية الثلثين، ب باغلب على طلبل مشااااااترك من رئيس الجمهورية،  ة الطوارئ 

  الوزراء.ورئيس مجلس 

  مرة.عليها ف  كل الموافقة إعال  حالة الطوارئ لمدة ثالثين يوما قابلة للتمديد، وب -

مه من إدارة شااااؤو  البال -  د ف  أثماء مدة إعال  الحربيخول رئيس مجلس الوزراء الصااااالحيات الالزمة الت  تمكز

 وحالة الطوارئ، وتمظم هذه الصالحيات بقانو ، بما ي يتعارض مع الدستور.

يعرض رئيس مجلس الوزراء على مجلس المواب، اإلجراءات المتخذة والمتائج، ف  أثماء مدة إعال  الحرب وحالة  

 الطوارئ، خالل خمسة عشر يوما من تاري  انتهائها.
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 ايتحاد:مجلس  -80

  بالقول:تشكيل مجلس ايتحاد  على 65نصت المادة 

إنشاء مجلسل تشريع  يُدعى بـاااااامجلس ايتحاد يضم ممثلين عن األقاليم والمحافظات غير الممتظمة ف  إقليم،  )يتم

سن با غلبية ثلث  أعضاء مجلس ويمظم تكويمه، وشروط العضوية فيه، واختصاااته، وكل ما يتعلق به، بقانو  ي

 المواب(. 

 :السلطة التنفيذية-ثانياً:  -81

أ  الساااااالطة التمفيذية ايتحادية تتكو  من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء تمارس  ( على66)نصاااااات المادة 

 والقانو .االحياتها وفقا للدستور 

أ  رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، يمثل ساايادة البالد، ويسااهر  ( إلى67)وأشااارت المادة 

 على ضما  ايلتزام بالدستور، والمحافظة على استقالل العراق، وسيادته، ووحدته، وسالمة أراضيه.

 الصالحيات:فا  رئيس الجمهورية يتولى ( 73) وبموجب المادة

العفو الخا  بتوااااية من رئيس مجلس الوزراء، باساااتثماء ما يتعلق بالحق الخا ، والمحكومين  إاااادار- أوي:

  واإلداري.بارتكاب الجرائم الدولية واإلرهاب والفساد المال  

على المعاهدات وايتفاقيات الدولية، بعد موافقة مجلس المواب، وتعد مصاااادقا عليها بعد مضااا   المصاااادقة- ثانيا:

  تسلمها.ما من تاري  خمسة عشر يو

ويصاادر القوانين الت  يساامها مجلس المواب، وتعد مصااادقا عليها بعد مضاا  خمسااة عشاار يوما من  يصااادق- ثالثا:

  تسلزمها.تاري  

مجلس المواب الممتخب لالنعقاد خالل مدة ي تتجاوز خمسااااة عشاااار يوما من تاري  المصااااادقة على  دعوة- رابعا:

  الدستور.يت األخرى الممصو  عليها ف  نتائج اينتخابات، وف  الحا

  للقانو .األوسمة والمياشين بتواية من رئيس مجلس الوزراء، وفقا  ممح-خامسا: 

  السفراء. قبول-سادسا: 

  الجمهورية.المراسيم  إادار-سابعا: 

  المختصة.على أحكام اإلعدام الت  تصدرها المحاكم  المصادقة-ثامما: 

 قيادة العليا للقوات المسلحة لألغراض التشريفية وايحتفالية. بمهمة ال يقوم- تاسعا:

 أية االحيات رئاسية أخرى واردة ف  هذا الدستور ممارسة- عاشرا:

( 138المادة )وبساااااابب طبيعة المرحلة اينتقالية ف  العراق وما تبعها من ظروف قانونية ودسااااااتورية فقد جاءت 

تعبير رئيس الجمهورية أيمما ورد ف  هذا الدساااتور، ويعاد العمل بالمص على تشاااكيل مجلس الرئاساااة ليحل محل 

المواب، رئيساااا  يمتخب مجلسإذ  الدساااتور.باإلحكام الخاااااة برئيس الجمهورية، بعد دورةل واحدةل يحقة لمفاذ هذا 

مجلس  ين ويتخذبقائمةل واحدة، وباغلبية الثلثللدولة، ونائبين له، يؤلزفو  مجلسااا يساامى مجلس الرئاسااة، يتم انتخابه 

العضاااوين اآلخرين مكانه ويمارس مجلس الرئاساااة  أحدالرئاساااة قراراته باإلجماع، ويجوز ألي عضاااو أ  يميب 

 الدستور.االحيات رئيس الجمهورية، الممصو  عليها ف  
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 مجلس الوزراء -82

أ  رئيس الجمهورية، يكلف مرشااااح الكتلة الميابية  ( إلى76)تشااااكيل مجلس الوزراء فقد أشااااارت المادة  وبشااااا 

األكثر عددا، بتشكيل مجلس الوزراء، خالل خمسة عشر يوما من تاري  انتخاب رئيس الجمهورية ويتولى رئيس 

 ويعرض رئيسمجلس الوزراء المكلف، تسمية أعضاء وزارته، خالل مدة أقصاها ثالثين يوما من تاري  التكليف 

ويعد حائزا ثقتها، عمد  مجلس الموابأعضاااااء وزارته، والممهاج الوزاري، على  لف، أسااااماءالمكمجلس الوزراء 

 الموافقة على الوزراء ممفردين، والممهاج الوزاري، باألغلبية المطلقة.

شارت  شترط ف  رئيس الجمهورية، وا  يكو  حائزا  (77المادة)وأ شترط ف  رئيس مجلس الوزراء ما ي إلى انه ي

يشترط ف  الوزير ما يشترط ف  عضو و عمره،م الخامسة والثالثين سمة من أو ما يعادلها وأتعية على شهادة جام

رئيس مجلس الوزراء هو إ   (78) مجلس المواب، وا  يكو  حائزا الشاااهادة الجامعية أو ما يعادلها. وبيمت المادة

المسااؤول التمفيذي المباشاار عن السااياسااة العامة للدولة، والقائد العام للقوات المساالحة يقوم ب دارة مجلس الوزراء، 

 وله الحق ب قالة الوزراء، بموافقة مجلس المواب. ويترأس اجتماعاته

المافذ ق بموجب الدسااتور العراق  الصااالحيات الت  يمارسااها مجلس الوزراء ف  العرا (80) كما أوضااحت المادة

  وه :

أوي: تخطيط وتمفيذ السااااااياسااااااة العامة للدولة، والخطط العامة، واإلشااااااراف على عمل الوزارات، والجهات غير 

 المرتبطة بوزارة.

 ثانيا: اقتراح مشروعات القوانين.

 ثالثا: إادار األنظمة والتعليمات والقرارات بهدف تمفيذ القوانين.

 إعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختام  وخطط التممية.رابعا: 

خامسا: التواية إلى مجلس المواب، بالموافقة على تعيين وكالء الوزارات والسفراء وأاحاب الدرجات الخااة، 

ورئيس أركا  الجيش ومعاونيه، ومن هم بممصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات الوطم ، ور ساء 

 جهزة األممية.األ

 المعاهدات وايتفاقيات الدولية، والتوقيع عليها أو من يخوله. بشا سادسا: التفاوض 

 :القضائية السلطة-ثالثاً:  -83

تمثل الساالطة القضااائية ف  العراق الجماح الثالث من المؤسااسااات الدسااتورية العراقية وهذه الساالطة تمثل من جانب  -

القضااائية مسااتقلة وتتويها  )الساالطةإ   ( على87المادة )آخر جهازا مسااتقال بموجب الدسااتور العراق  إذ نصاات 

القضااااة  ( با 88المادة ).  كما أوضاااحت  قانو (للالمحاكم على اختالف أنواعها ودرجاتها وتصااادر أحكامها وفقا 

 مستقلو  ي سلطا  عليهم ف  قضائهم لغير القانو  وي يجوز ألية سلطة التدخل ف  القضاء أو ف  شؤو  العدالة.

تتكو  السلطة القضائية ايتحادية، من مجلس القضاء األعلى، والمحكمة ايتحادية العليا،  (89المادة )واستمادا إلى  -

ومحكمة التمييز ايتحادية وجهاز ايدعاء العام، وهيعة اإلشراف القضائ  والمحاكم ايتحادية األخرى، الت  تمظم 

 وفقا للقانو .

القضااائية شااؤو  الهيعات  بانها إدارةمن الدسااتور العراق  مهام مجلس القضاااء األعلى  (91و 90المادة )وحددت  -

 خالل. من

  ايتحادي.شراف على القضاء شؤو  القضاء واإل إدارة- أوي: 
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رئيس وأعضاااء محكمة التمييز ايتحادية، ورئيس ايدعاء العام، ورئيس هيعة اإلشااراف القضااائ   ترشاايح- ثانيا:

  تعييمهم.وعرضها على مجلس المواب للموافقة على 

 عليها.مواب للموافقة مشروع الموازنة السموية للسلطة القضائية ايتحادية، وعرضها على مجلس ال اقتراح- ثالثا:

 تكوين واختصااات المحكمة ايتحادية العليا إذ نصت على:  (93و 92المادة )وبيمت  -

  وإداريا.ايتحادية العليا هيعة قضائية مستقلة ماليا  المحكمة- أوي:

المحكمة ايتحادية العليا من عدد من القضااااااااة، وخبراء ف  الفقه اإلسااااااالم  وفقهاء القانو  يحدد  تتكو - ثانيا:

  المواب.عددهم، وتمظم طريقة اختيارهم، وعمل المحكمة، بقانو  يسن باغلبية ثلث  أعضاء مجلس 

  ب:وإنها تختص  

  المافذة.الرقابة على دستورية القوانين واألنظمة  أوي:

 مصو  الدستورية ال سيرتف- ثانيا:

عن تطبيق القوانين ايتحادية، والقرارات واألنظمة والتعليمات واإلجراءات ا  ف  القضاااايا الت  تمشااا الفصااال- ثالثا:

الصااادرة عن الساالطة ايتحادية، ويكفل القانو  حق كل من مجلس الوزراء وذوي الشااا  من األفراد وغيرهم حق 

  المحكمة.الطعن المباشر لدى 

ف  الممازعات الت  تحصاااااال بين الحكومة ايتحادية، وحكومات األقاليم والمحافظات والبلديات  الفصاااااال- ا:رابع

  المحلية.واإلدارات 

 ف  الممازعات الت  تحصل فيما بين حكومات األقاليم أو المحافظات.  الفصل- خامسا:

الوزراء والوزراء ويمظم ذلك ف  ايتهامات الموجهة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس  الفصاااااال- سااااااادسااااااا:

 بقانو . 

 على المتائج المهائية لالنتخابات العامة لعضوية مجلس المواب.  المصادقة- سابعا:

ف  تمازع ايختصاااااا  بين القضااااااء ايتحادي، والهيعات القضاااااائية لألقاليم والمحافظات غير  الفصااااال-ا- ثامما:

 الممتظمة ف  إقليم. 

 فيما بين الهيعات القضائية لألقاليم، أو المحافظات غير الممتظمة ف  إقليم.ف  تمازع ايختصا   الفصل-ب

( 95المادة ) كافة. وحظرتبا  قرارات المحكمة ايتحادية العليا باتة وملزمة للساااالطات  (94المادة )وأوضااااحت 

إ  القضااااة غير قابلين للعزل إي ف  الحايت الت  يحددها  (97المادة )وبيمت  اساااتثمائية.محاكم خاااااة أو  إنشااااء

 تاديبيا.القانو ، كما يحدد القانو  األحكام الخااة بهم ويمظم مساءلتهم 

على القاضااا  وعضاااو ايدعاء العام الجمع بين  (98المادة )ولغرض ترساااي  مبدأ اساااتقالل القضااااء فقد حظرت 

التمفيذية أو أي عمل آخر أو اينتماء إلى أي حزب أو ممظمة سياسية أو الوظيفة القضائية والوظيفتين التشريعية و

 سياس .العمل ف  أي نشاط 

يحدد اختصا  المحاكم العسكرية الت  تقتصر على الجرائم  العسكري،لإلشارة إلى القضاء  (99المادة )وجاءت 

 القانو .الحدود الت  يقررها  ذات الطابع العسكري الت  تقع من أفراد القوات المسلحة وقوات األمن، وف 

  الطعن.قرار إداري من  او بالمص على حظر المص ف  القوانين على تحصين أي عمل (100)وجاءت المادة 

انه يجوز بقانو  إنشاااااااء مجلس دولة، يختص بوظائف القضاااااااء اإلداري واإلفتاء  (101) ف  حين قررت المادة

 بقانو .والصياغة وتمثيل الدولة، وسائر الهيعات العامة، أمام جهات القضاء، إي ما استثم  ممها 
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 جدول بعدد القضاة وأعضاء االدعاء العام في العراق باستثناء المحافظات المنتظمة بإقليم  -84

 المؤشر
 السنوات

2015 2016 

عدد القضاااااااة ف  العراق باسااااااتثماء المحافظات الممتظمة 

 ب قليم 
1058 1107 

عدد أعضاء ايدعاء العام ف  العراق باستثماء المحافظات 

 الممتظمة ب قليم 
474 467 

 1574 1532 المجموع

 .2017المصدر / وزارة التخطيط المجوعة اإلحصائية 

 

 جدول يبين معدل القضاة وعدد الدعاوى  -85

 2016 2015 المؤشر

المعاااادل التقريباااا  لعاااادد القضاااااة 

 لكل مائة الف نسمة 
 ( قاض / معة الف نسمة5-4) ( قاض / معة الف نسمة4-5)

 1424481 1233004 عدد القضايا المحسومة 

معااااادل القضاااااايا التااااا  يمظرهاااااا 

 القاض  سمويا  
864 905 

 .2017التخطيط المجوعة اإلحصائية المصدر / وزارة 

 

 المستقلة الهيئات- رابعا: -86

ي تاثير اممع ي ترتبط باي من الساالطات الثالث السااابقة لغرض )أي قرر الدسااتور العراق  إنشاااء هيعات مسااتقلة 

المفوضااااااية العليا لحقوق اإلنساااااااا ،  انه )تعد ( على102) محتمل على قرارات تلك الهيعات إذ نصااااااات المادة

والمفوضية العليا المستقلة لالنتخابات، وهيعة المزاهة، هيعات مستقلة، تخضع لرقابة مجلس المواب، وتمظم أعمالها 

 بقانو (.

الماااليااة، وهيعااة اإلعالم  وديوا  الرقااابااةانااه )يعااد كاال من البمااك المركزي العراق ،  (103)وبيماات المااادة  

دواوين األوقاف، هيعات مستقلة ماليا وإداريا، ويمظم القانو  عمل كل هيعة ممها.  وانه يكو  البمك وايتصايت، و

الرقابة المالية، وهيعة اإلعالم وايتصااايت بمجلس  ويرتبط ديوا المركزي العراق  مسااؤوي أمام مجلس المواب، 

 ( الوزراء. ترتبط بمجلسدواوين األوقاف  المواب وا 

هيعة تساامى مؤسااسااة الشااهداء، ترتبط بمجلس الوزراء، ويمظم عملها  )تؤسااسانه  ( على104ادة )المكما نصاات  

انه ) تؤسااس هيعة عامة لضااما  حقوق األقاليم والمحافظات  ( على105المادة ) بقانو ( ونصااتواختصاااااااتها 

تلفة، والبعثات والزمايت غير الممتظمة ف  إقليم، ف  المشااااركة العادلة ف  إدارة مؤساااساااات الدولة ايتحادية المخ
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الدراسااااااية، والوفود والمؤتمرات اإلقليمية والدولية، وتتكو  من ممثل  الحكومة ايتحادية، واألقاليم والمحافظات 

 غير الممتظمة ف  إقليم.

بقانو ، هيعة عامة لمراقبة تخصاااااايص الواردات ايتحادية، وتتكو  الهيعة من  ( تؤسااااااس106المادة )وبموجب  

  -اآلتية: حكومة ايتحادية واألقاليم والمحافظات وممثلين عمها، وتضطلع بالمسؤوليات خبراء ال

من عدالة توزيع الممح والمساااعدات والقروض الدولية، بموجب اسااتحقاق األقاليم والمحافظات غير  التحقق- أوي:

  إقليم.الممتظمة ف  

  واقتسامها.من ايستخدام األمثل للموارد المالية ايتحادية  التحقق- ثانيا:

الشااافافية والعدالة عمد تخصااايص األموال لحكومات األقاليم أو المحافظات غير الممتظمة ف  إقليم،  ضاااما - ثالثا:

 وفقا للمسب المقررة.

، يساااامى مجلس الخدمة العامة ايتحادي، يتولى تمظيم شااااؤو  الوظيفة  (107المادة)واسااااتمادا إلى  يؤسااااس مجلسس

 بقانو .العامة ايتحادية، بما فيها التعيين والترقية، ويمظم تكويمه واختصاااته 

 بقانو .استحداث هيعات مستقلة أخرى حسب الحاجة والضرورة  ( انه يجوز108المادة )وأوضحت 

شااااكل الدولة ايتحادية بموجب الدسااااتور المافذ لذا فقد حدد الدسااااتور اختصااااااااااات وحيث إ  العراق قد اختار 

السلطات ايتحادية على وحدة العراق وسالمته  )تحافظعلى انه  ( المص109المادة )السلطات ايتحادية إذ جاءت 

لديمقراط   مه ا ته ونظا ياد متواسااااااتقالله وساااااا مادة ) ايتحادي( وبي ي ( إ 110ال حاد ة تختص الساااااالطات ايت

  اآلتية:بايختصااات الحصرية 

المعاهدات وايتفاقيات الدولية، وسااياسااات  بشااا السااياسااة الخارجية والتمثيل الدبلوماساا ، والتفاوض  رساام- أوي:

  السيادية.ايقتراض والتوقيع عليها وإبرامها، ورسم السياسة ايقتصادية والتجارية الخارجية 

وتمفيذها، بما ف  ذلك إنشاء قوات مسلحة وإدارتها، لتامين حماية وضما  امن  سياسة األمن الوطم  وضع- ثانيا:

  عمه.حدود العراق، والدفاع 

العملة، وتمظيم السياسة التجارية عبر حدود األقاليم والمحافظات  والكمركية وإادارالسياسة المالية،  رسم- ثالثا:

  وإدارته.اسة المقدية وإنشاء البمك المركزي، ف  العراق، ووضع الميزانية العامة للدولة، ورسم السي

 تمظيم أمور المقاييس والمكاييل واألوزا  .  -رابعا : 

 تمظيم أمور الجمسية والتجميس واإلقامة وحق اللجوء السياس  .  -خامسا : 

 تمظيم سياسة الترددات البثية والبريد .  -سادسا : 

 ثمارية . وضع مشروع الموازنة العامة وايست -سابعا : 

 تخطيط السياسات المتعلقة بمصادر المياه من خارج العراق، وضما  مماسيب تدفق المياه .  -ثامما : 

 اإلحصاء والتعداد العام للسكا  . -تاسعا : 

مادة  عب العراق  ف  كل األقاليم والمحافظات  ( 112و   111) وبيمت ال غاز هو ملك كل الشاااااا ، أ   المفط وال

ية مع حكومات األقاليم والمحافظات  حال غاز المسااااااتخرج من الحقول ال الحكومة ايتحادية تقوم ب دارة المفط وال

الممتجة، على أ  توزع وارداتها بشااااكل ممصااااف يتماسااااب مع التوزيع السااااكان  ف  جميع أنحاء البالد، مع تحديد 

سابق، والت  تضررت حصة لمدة محددة لألقاليم المتضررة، والت  حرمت ممها بصورة مجح فة من قبل المظام ال

ية  حاد قانو  .وا  الحكومة ايت لك ب فة من البالد، ويمظم ذ ماطق المختل نة للم ية المتواز ما يؤمن التمم لك، ب عد ذ ب
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الالزمة لتطوير ثروة المفط والغاز،  ايستراتيجيةبرسم السياسات معا  وحكومات األقاليم والمحافظات الممتجة تقوم 

 أعلى ممفعةل للشعب العراق ، معتمدة  احدث تقميات مبادئ السوق وتشجيع ايستثمار . بما يحقق

أ  اآلثار والمواقع األثرية والبمى التراثية والمخطوطات والمسااااااكوكات تعد من الثروات  ( 113 ) وبيمت المادة 

 محافظات، ويمظم ذلك بقانو  .الوطمية الت  ه  من اختصا  السلطات ايتحادية، وتدار بالتعاو  مع األقاليم وال

بالمص  (  114 ) ولغرض حسااام أي خالف مساااتقبل  بين السااالطات ايتحادية وسااالطات األقاليم فقد جاءت المادة 

 على أ  تكو  ايختصااات اآلتية مشتركة بين السلطات ايتحادية وسلطات األقاليم : 

 محافظات غير الممتظمة ف  إقليم، ويمظم ذلك بقانو . إدارة الكمارك بالتمسيق مع حكومات األقاليم وال -أوي : 

 تمظيم مصادر الطاقة الكهربائية الرئيسة وتوزيعها .  -ثانيا : 

رسااااام الساااااياساااااة البيعية لضاااااما  حماية البيعة من التلوث، والمحافظة على نظافتها، بالتعاو  مع األقاليم  -ثالثا : 

 والمحافظات غير الممتظمة ف  إقليم . 

 رسم سياسات التممية والتخطيط العام .  -: رابعا 

 رسم السياسة الصحية العامة، بالتعاو  مع األقاليم والمحافظات غير الممتظمة ف  إقليم.  -خامسا : 

 رسم السياسة التعليمية والتربوية العامة بالتشاور مع األقاليم والمحافظات غير الممتظمة ف  إقليم.  -سادسا : 

 لها، ويمظم ذلك بقانو .  لعادداخلية، وتمظيمها بما يضمن توزيع سة الموارد المائية الرسم سيا -سابعا : 

إ   كل ما لم يمص عليه ف  ايختصااات الحصرية للسلطات ايتحادية، يكو  من االحية ( 115)وبيمت المادة

الحكومة ايتحادية واألقاليم، األقاليم والمحافظات غير الممتظمة ف  إقليم، والصاااااالحيات األخرى المشاااااتركة بين 

 تكو  األولوية فيها لقانو  األقاليم والمحافظات غير الممتظمة ف  إقليم، ف  حالة الخالف بيمهم

إ  المظاام ايتحاادي ف  جمهورياة العراق يتكو  من عاااااااااماة وأقااليم  ( 117و  116) وأوضااااااحات الماادة  

ردسااااااتا  وساااااالطاته القائمة، إقليما و، إقليم كنفاذهومحافظات يمركزية وإدارات محلية وا   الدسااااااتور يقر، عمد 

 الدستور، األقاليم الجديدة الت  تؤسس وفقا إلحكامه  كما يقراتحاديا . 

عليه، يقدم ب حدى  على طلب بايسااااااتفتاء ة أو أكثر، ف  تكوين إقليم بماء  محافظلكل  ( الحق119المادة )وممحت 

  طريقتين:

 طلب من ثلث األعضاء ف  كل مجلس من مجالس المحافظات الت  تروم تكوين اإلقليم.  - أوي:

 طلب من عشر الماخبين ف  كل محافظة من المحافظات الت  تروم تكوين اإلقليم . - ثانيا:

ممارسااة  وألياتإ  اإلقليم يقوم بوضااع دسااتور له، يحدد هيكل ساالطات اإلقليم، واااالحياته،  (120المادة )وبيمت 

 الدستور ايتحادي.يتعارض مع  إيتلك الصالحيات، على 

لساالطات األقاليم، الحق ف  ممارسااة الساالطات التشااريعية والتمفيذية والقضااائية، وفقا  ( الحق121المادة )وممحت 

لسااالطة  ممحت الحقكما  ايتحادية،ساااتور، باساااتثماء ما ورد فيه من اختصااااااااات حصااارية للسااالطات ألحكام الد

قانو  ايتحادي  ف  تعديلاإلقليم،  ماقض أو تعارض بين ال لة وجود ت قانو  ايتحادي ف  اإلقليم، ف  حا تطبيق ال

 وخصااصاات لألقاليم ادية.ايتحوقانو  اإلقليم، بخصااو  مسااالة ي تدخل ف  ايختصااااااات الحصاارية للساالطات 

والمحافظات حصااااااة عادلة من اإليرادات المحصاااااالة اتحاديا، تكف  للقيام باعبائها ومسااااااؤولياتها، مع األخذ بعين 

مكاتب لألقاليم والمحافظات  ف  تاسيسكما ممحت األقاليم الحق   فيها.ايعتبار مواردها وحاجاتها، ونسبة السكا  

وا  حكومة اإلقليم تختص بكل  واإلنمائية.ة لمتابعة الشؤو  الثقافية وايجتماعية ف  السفارات والبعثات الدبلوماسي



32 

 

اإلقليم.ما تتطلبه إدارة اإلقليم وبوجه خا  إنشااااااء وتمظيم قوى األمن الداخل  لإلقليم كالشااااارطة واألمن وحرس 

  :تكوين المحافظات بالقول ( إلى122المادة )وأشارت  

  والقرى.والمواح   األقضيةالمحافظات من عدد من  تتكو - وي:ا

المحافظات الت  لم تمتظم ف  إقليم الصالحيات اإلدارية والمالية الواسعة، بما يمكمها من إدارة شؤونها  تممح- ثانيا:

  بقانو .على وفق مبدأ الالمركزية اإلدارية، ويمظم ذلك 

الرئيس التمفيذي األعلى ف  المحافظة، لممارسااااااة اااااااالحياته  المحافظ الذي يمتخبه مجلس المحافظة، يعد- ثالثا:

  المجلس.المخول بها من قبل 

  واالحياتها.بقانو ، انتخاب مجلس المحافظة،  يمظم- رابعا:

يخضاااع مجلس المحافظة لسااايطرة أو إشاااراف أية وزارة أو أية جهة غير مرتبطة بوزارة، وله مالية  ي- خامساااا:

 ( مستقلة.

اإلدارية والسااااياسااااية والثقافية والتعليمية للقوميات المختلفة كالتركما ، والكلدا   ( الحقوق125)المادة وضااااممت 

 المادة.، وسائر المكونات األخرى، بموجب قانو  يصدر تطبيقا لهذه واألشوريين

 تكفل،إ  الدولة  (132المادة)ولغرض تساااوية أثار انتهاكات حقوق اإلنساااا  الت  اقترفها المظام الساااابق فقد بيمت 

 البائد.رعاية ذوي الشاااهداء، والساااجماء الساااياسااايين، والمتضاااررين من الممارساااات التعسااافية للمظام الدكتاتوري 

بوااافها هيعة وا  المحكمة الجمائية العراقية العليا ، الشااهداء والمصااابين نتيجة األعمال اإلرهابية  وتعويض اساار

 .لدكتاتوري البائد ورموزهمظر ف  جرائم المظام اقضائية مستقلة، ت

الوطمية العليا يجتثاث البعث أعمالها بواااافها هيعة مساااتقلة، بالتمسااايق مع  ( إلى الهيعة135أشاااارت المادة )كما 

وقد حلت محلها  المواب،الساااالطة القضااااائية واألجهزة التمفيذية ف  إطار القوانين الممظمة لعملها، وترتبط بمجلس 

  الغرض.اءلة والعدالة تتولى مهامها بموجب قانو  ادر لهذا هيعة جديدة تسمى هيعة المس

هيعة دعاوى الملكية أعمالها بوااااافها هيعة مسااااتقلة، بالتمساااايق مع الساااالطة  ( إلى136المادة )ف  حين أشااااارت 

 وتمارس تلك الهيعة مهامها   المواب.القضائية واألجهزة التمفيذية، وفقا للقانو ، وترتبط بمجلس 

المماطق  الساااااابق بشاااااا بالمص على تساااااوية موضاااااوع آخر يتعلق بممارساااااات المظام ( 140)ادةكما جاءت الم 

 عليها.المتمازع 

أجريت انتخابات عامة ينتخاب مجلس نواب اساااتمادا إلى الدساااتور الدائم ليصاااار إلى تول  حكومة جديدة عبر  -

وأجريت انتخابات مجلس المواب  ،2006انتخابات ديمقراطية وتشااااكيل حكومة الوحدة الوطمية ممتصااااف عام 

 كوردستا .جرت انتخابات مجالس المحافظات وانتخابات إقليم  2013وف  عام  2010عام 
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انتخابات  2013انتخابات مجلس المواب ايتحادي وعام  2010تفاايل العمليات اينتخابية الت  جرت عام  -87

وانتخابات  2014وانتخابات مجلس المواب ايتحادي لعام مجالس المحافظات وانتخابات إقليم كوردستا  

 -كما هو مشار اليه ف  الجدول التال :  2018مجلس المواب ايتحادي لعام 

 

 

 

 

 

 البيان

انتخابات 

مجلس النواب 

االتحادي 

2010 

انتخابات 

مجالس 

المحافظات 

2013 

انتخابات 

إقليم 

كوردستان 

2013 

انتخابات 

مجلس النواب 

االتحادي 

2014 

انتخابات 

مجلس النواب 

االتحادي 

2018 

نسبة المشاركين ف  

 اينتخابات
62،39% 45.19% 76.22% 62% 44.52% 

 24352253 20432499 2666145 13571192 19،240.093 عدد الماخبين المسجلين

عدد الماخبين 

 المصوتين
12،002،962 6132881 1939247 12619599 10989940 

 عدد الكيانات السياسية

 المصادق عليها
305 265 39 277 - 

عدد الكيانات السياسية 

المشاركة ف  

 اينتخابات

86 139 31 107 - 

 23 36 2 50 12 عدد ايئتالفات

 6990 9037 1129 8057 6234 عدد المرشحين

 4979 6434 763 5869 4428 عدد الذكور المرشحين

 2011 2604 366 2188 1806 عدد اإلناث المرشحات

 عدد المقاعد

موزعة  325

( حسب 310)

المحافظات 

( أقليات 8و)

 ( تعويضية7و)

447 111 328 329 

 - 170789 6210 100180 114615 عدد المراقبين المحليين

 - 1232 394 348 1447 عدد المراقبين الدوليين
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 اإلطار العام لحماية وتعزيز حقوق اإلنسان

 الت  دخل العراق طرفا فيها  األمم المتحدة الرئيسية المعمية بحقوق اإلنسا  معاهداتجدول يمثل   -88

 السنة المعاهدة تسلسل

14/1/1970 ايتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العمصري 1  

25/1/1971 العهد الدول  الخا  بالحقوق ايقتصادية وايجتماعية والثقافية 2  

الخا  بالحقوق المدنية والسياسيةالعهد الدول   3  25/1/1971  

13/8/1986 اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 4  

15/6/1994 اتفاقية حقوق الطفل 5  

6 
البروتوكول ايختياري يتفاقية حقوق الطفل بشا  اشتراك األطفال ف  المزاعات 

 المسلحة
24/6/2008  

7 
يتفاقية حقوق الطفل الخا  ببيع األطفال واستغالل البروتوكول ايختياري 

 األطفال ف  البغاء والمواد اإلباحية
24/6/2008  

23/11/2010 ايتفاقية الدولية لحماية جميع األشخا  من ايختفاء القسري 8  

9 
اتفاقية مماهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو 

المهيمةالالإنسانية، أو   
7/7/2011  

20/3/2013 اتفاقية حقوق األشخا  ذوي اإلعاقة 10  

 

 

 جدول يمثل معاهدات ممظمة العمل الدولية الت  دخل العراق طرفا فيها -89

 

 السنة المعاهدة تسلسل

1957/ 105اتفاقية الغاء العمل الجبري رقم  1  15/6/1959  

1958/  111اتفاقية ممع التمييز ف  ايستخدام والمهمة رقم  2  15/6/1959  

98/1949اتفاقية حق التمظيم والمفاوضة الجماعية رقم  3  27/10/1962  

29/1930اتفاقية حظر العمل الجبري رقم  4  27/10/1962  

100/1951رقم  األجوراتفاقية المساواة ف   5  28/8/1963  

138/1973لسن العمل رقم  األدنىاتفاقية الحد  6  13/2/1985  

182/1999رقم  األطفالعمل  أشكال أسوأاتفاقية القضاء على  7  9/7/2001  
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 الت  دخل العراق طرفا فيها اإلنسا جدول يمثل معاهدات ذات الصلة بحقوق  -90

 السنة المعاهدة تسلسل

 2012 ايتفاقية الدولية لقمع الهجمات اإلرهابية بالقمابل 1

الرهائنايتفاقية الدولية لمماهضة أخذ  2  2012 

 2012 الميثاق العرب  لحقوق اإلنسا  3

 2012 اتفاقية حماية وتعزيز تموع أشكال التعبير الثقاف  4

 2012 معاهدة ممظمة التعاو  اإلسالم  لمكافحة اإلرهاب الدول  5

6 
غير المشروعة الموجهة ضد  األعمالاتفاقية قمع  إلىقانو  انضمام جمهورية العراق 

 سالمة المالحة البحرية
2012 

 2012 ايتفاقية العربية لمكافحة الجريمة الممظمة عبر الحدود الوطمية 7

اإلرهاب المووي أعمالايتفاقية الدولية لقمع  8  2012 

الخااة بالجوانب المدنية لالختطاف الدول  للطفل (يهاي  ) اتفاقية 9  2013 

10 
بروتوكول مكافحة امع األسلحة المارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة وايتجار بها 

 بصورة غير مشروعة
2013 

األحيائيةبروتوكول قرطاجمة للسالمة  11  2013 

 2013 ايتفاقية الدولية لمماهضة اخذ الرهائن 12

 2013 معاهدة ممظمة التعاو  اإلسالم  لمكافحة اإلرهاب الدول  13

14 
 الضرر أواستعمال أسلحة تقليدية معيمة يمكن اعتبارها مفرطة  حظر وتقييداتفاقية 

 عشوائية األثر والبروتوكويت الملحقة بها
2014 

 2014 اتفاقية الحماية المادية للمواد المووية 15

 2015 ايتفاقية المعدلة للتعاو  العرب  ف  مجال تمظيم وتيسير عمليات اإلغاثة 16

 2015 بروتوكول القضاء على ايتجار غير المشروع بممتجات التبغ 17

 2015 اتفاقية ستوكهولم بشا  الملوثات العضوية 18

1980ايتفاقية الموحدة يستثمار ر وس األموال العربية ف  الدول العربية لسمة  19  2015 

 2015 اتفاقية ايطار الترويج  للسالمة والصحة المهميتين 20

21 
اتفاقية تشجيع وحماية وضما  ايستثمارات بين الدول األعضاء ف  ممظمة التعاو  

 اإلسالم 
2015 

 2015 اتفاقية األمم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها من الويية القضائية 22
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 الوطني:على المستوى  اإلنسانلحماية حقوق  القانوني اإلطار -91

بشكل واضح وبما  اإلنسا حماية حقوق  إلىحقوق وحريات المواطمين وعمد  2005ضمن الدستور العراق  لعام 

وتمثل حماية هذه الحقوق المهج الجديد  2003يمسجم مع المرحلة الت  تلت سقوط المظام الدكتاتوري بعد عام 

الباب الثان  من الدستور لهذه الحقوق لجمهورية العراق وبما يضمن التعاف  من ويالت الحقبة السابقة وخصص 

  التال :المحو  والحريات وعلى

وتماولت هذه المواد بشكل واضح حماية تلك الحقوق  ( 21- 14 )الحقوق المدنية والسياسية ، وتماولتها المواد -

تلك المصااو  الدسااتورية وبشااكل خا  إااادار قوانين عادية تمظم  عمالديد اآلليات القانونية الالزمة يوتح

تلك الحقوق  ، إذ تماولت تلك المصو  المساواة أمام القانو  والحق ف  الحياة واألمن والحرية وتكافؤ الفر  

وممحها على أسااس  أسااقاطهار ظوحواحترام الخصااواااية الشااخصااية وحرمة المساااكن والحق ف  الجمسااية 

وبما يضاااااامن عدم ممحها  2003ت  كا  معمول بها ف  المظام القانون  ف  العراق قبل العام تختلف عن تلك ال

والمص  ، واستقالل القضاء ألغراض سياسة التوطين السكان  المخل بالتركيبة السكانية ف  جمهورية العراق

اواة أمام القضاااااااء ي عقوبة إي بمص ، وحق الدفاع ، وافتراض براءة المتهم ، والمسااااااوي جريمة على مبدا 

وعلمية المحاكمة وشاااخصاااية العقوبة وعدم رجعية القوانين والحق ف  المشااااركة الساااياساااية وف  الحياة العامة 

 والحق ف  اللجوء وتمظيم تسليم المجرمين ، وغيرها من الحقوق .

تلك المصااو   وقد رساامت ( 36-22 )الحقوق ايقتصااادية وايجتماعية والثقافية وتماولها الدسااتور ف  المواد -

معالم ممارسااااااة تلك الحقوق وتحديد ايلتزامات الملقاة على عاتق الساااااالطات الحكومية ف  حمايتها وتعزيز 

احترامها ، وتماولت تلك المصااااااو  من بين ما تماولته الحق  ف  العمل والتمظيم المقاب  وحق التملك وحمايته 

ف  العراق وتشجيع ايستثمار وحرمة األموال العامة  وحرية انتقال األيدي العاملة وإاالح المظام ايقتصادي

وحفظها وتمظيم فرض الضااارائب والرساااوم ، وحماية األسااارة واألمومة والطفولة والشااايخوخة ، والضاااما  

ايجتماع  والصاااح  ، ورعاية المعاقين وذوي ايحتياجات الخاااااة وحماية البيعة والتموع البايلوج  والحق 

 العلم  ورعاية المؤسسات الثقافية والحق ف  ممارسة الرياضة. ف  التعليم ورعاية البحث

وقد أوضاااحت تلك المصاااو  المهج المكمل (  46-37)الحريات وقد أشاااار إليها الدساااتور العراق   ف  المواد -

للبماء الديمقراط  لجمهورية العراق  من حيث حماية الحريات وتهيعة األرضاااية المماسااابة للتمتع بها .وتماولت 

مصااو  من بين ما تماولته الحرية الشااخصااية واحترام الكرامة اإلنسااانية وممع التعذيب بمختلف اااوره تلك ال

أو المعاملة غير اإلنسااانية أثماء التحقيق ، وحماية الفرد من أي نوع من أنواع اإلكراه ،وتحريم العمل ألقسااري 

س ، وحرية التعبير عن الرأي والصحافة و ايتجار بالمساء واألطفال وايتجار بالجمو والعبودية وتجارة العبيد

ايجتماع والتظاهر الساااالم  ، وحرية تاساااايس الجمعيات واألحزاب السااااياسااااية أو اينضاااامام إليها  ، وحرية 

ايتصايت والمراسالت بمختلف أنواعها وحرية تمظيم األحوال الشخصية ، وحرية الفكر والضمير والعقيدة 

شعائر الديمية ، سفر وحرية عمل مؤسسات المجتمع المدن   وحرية ممارسة ال وحرية العبادة وحرية التمقل وال

 ، وغيرها.
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نافذة من خالل قانو  يساامه مجلس المواب العراق  ويصااادق عليه رئيس الجمهورية  اإلنسااا  تكو معاهدات حقوق  -92

العراقية( وعلى مسااااتوى تمفيذ المعاهدة محليا فا  ذلك  )الوقائعويكو  نافذا من تاري  نشااااره ف  الجريدة الرساااامية 

 الالزمة وبما يتوائم مع المعاهدة. واألحكاميتوقف حسب ادور قانو  تمفيذي يحدد األطر العامة 

حقوق اإلنساااااا ، والمشااااار واإلعالم والعمف األساااااري، تتولى المحاكم ف  جمهورية العراق المظر ف  مواضااااايع  -93

ا تتولى محكمة القضاااااء اإلداري ومحكمة قضاااااء الموظفين المسااااائل المتعلقة بحقوق ، كم والممازعات الرياضااااية

 .إداريالقضاء نتيجة قرار  أمامالموظفين وشريحة من تظلم 

ورد ايعتبار للمتضااررين ،  الضاارر والتعويضتتيح للمواطمين جبر  قوانين إااادارعمدت جمهورية العراق على  -94

ايمتيازات المعموية لشريحة المتضررين  إلىممحت التعويضات المماسبة باإلضافة قوانين العدالة اينتقالية  أ حيث 

فترة معيمة من الزمن ، وتتعامل  إلىجراء سياسة نظام الحكم الدكتاتوري الت  وقعت ضدهم ، وتمتد هذه اإلجراءات 

ة بشااكل يؤمن جبر الضاارر جمهورية العراق مع ضااحايا العمليات الحربية و األخطاء العسااكرية والعمليات اإلرهابي

فة  كا عب العراق   أفرادالواقع على  ية و األخطاء  جراء قانو  تعويض المتضااااااررين وفق الشاااااا يات الحرب العمل

  .المعدل 2009لسمة  20العسكرية والعمليات اإلرهابية رقم 

تتعامل جمهورية العراق مع الكوارث الطبيعية وغيرها باعتبار بعض المماطق ممكوبة مما يستوجب اتخاذ إجراءات  -95

 وطاتهاتشااكيالت الدولة المختلفة تضاامن تخفيف  عال  منعاجلة وعلى وجه الساارعة واتخاذ قرارات على مسااتوى 

 وجبر الضرر.على المواطمين 
 

 اإلنسان:المؤسسات المعنية بحقوق  -96

ستحدثت جمهورية العراق عددا من سا الرسمية لحقوق مؤسسات ال ا سا بغية التركيز على حالة حقوق  اإلن بما  اإلن

وما رافق تلك الفترة من تساااوية تركة المظام الساااابق على ز يتركيساااهم ف  حماية وتعزيز احترام حقوق اإلنساااا  وال

سااااهمت بشاااكل كبير ف  بماء المجتمع العراق  وتعزيز انتهاكات وقعت على شااارائح كبيرة من أبماء الشاااعب العراق  

  .ثقافة حقوق اإلنسا 

 : وزارة حقوق اإلنسا 

وقد عملت  الممحلة() الصادر عن سلطة ايئتالف المؤقتة 2004لسمة  60استحدثت هذه الوزارة بموجب األمر رقم  

 التالية:تحقيق األهداف المحددة تاسيسها على  الوزارة ممذهذه 

 ينتهاكات الوحشية لحقوق اإلنسا  الت  حدثت ف  الماض .مواجهة ا -

 تطبيق حكم القانو  ونظام حماية حقوق اإلنسا . -

 تبم  المعايير الدولية لحقوق اإلنسا . -

 اآلتية: الوزارة الوظائف ومارست

 إنشاء خدمات ومبادرات ودراسات وإيجاد أوضاع تؤدي إلى حماية حقوق اإلنسا . -

 ممع انتهاك حقوق اإلنسا  ف  العراق.  -

تقديم التوااايات الرساامية ف  مجال إنشاااء المؤسااسااات أو إاااالح مؤسااسااات قائمة وإدارتها باساالوب فعال لممع  -

 انتهاك حقوق اإلنسا .

 إنشاء برامج لمساعدة الشعب العراق  والمجتمع العراق  من األعمال الوحشية الت  حصلت ف  الماض . -
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مشرعين العراقيين لضما  عدم تعارض القوانين المحلية مع التزامات العراق الدولية ف  مجال تقديم المصح لل -

 حقوق اإلنسا .

 

  إلىونقلت ملفات ومهام هذه الوزارة  2015( لعام 312األمر الديوان  رقم )بموجب  اإلنسا الغيت وزارة حقوق 

حيث نقلت ايلتزامات الدولية للعراق ف  مجال حقوق  مؤسااسااة،عدة مؤسااسااات رساامية وحسااب اختصااا  كل 

وزارة العدل  إلىكافة ومتابعة اإلجراءات الخااة بايتفاقيات الدورية  التعاهدية والدوريةوكتابة التقارير  اإلنسا 

-ية العراق)و  (اإليرانية– )العراقيةالحربين  أثماءوالمفقودين ف   األساااااارىونقل ملف  . دائرة حقوق اينسااااااا  /

مؤساااااسااااة  إلى اينتهاكات(توثيق  اإلرهاب،وضاااااحايا  الجماعية، )المقابرونقل ملف  الدفاع.وزارة  إلى الكويتية(

هداء. بالمفقودين والمغيبين  الشاااااا ية / مكتب المفتش العام / مديرية حقوق  إلىونقل الملف الخا   لداخل وزارة ا

 )قسامنقل موظف   إلىباإلضاافة  الخارجية.وزارة  إلىوالمفقودين  األسارىالمهام التفاوضاية لملف  . ونقلاإلنساا 

البحوث / المركز  والتثقيف وقساامقساام التدريب  الحقوق،دائرة راااد وحماية  اإلنسااانية،رقابة السااجو  / الدائرة 

 اإلنسا .مفوضية حقوق  إلى المحافظات(دائرة شؤو   ،اإلنسا الوطم  لحقوق 

 والمهجرين: وزارة الهجرة 

من أجل رعاية المهاجرين والمرحلين والمازحين والالجعين وإيجاد الحلول لمعالجة أوضاعهم وتامين العيش لهم  

متابعة شؤو  شريحة مهمة من شرائح المجتمع العراق  عملت جمهورية العراق على تشكيل هذه الوزارة لتتولى 

أنها تتولى  السابق كماحكم المظام  سمواتالعراق قسرا خالل ه  شريحة المهاجرين والمهجرين الذين تركوا و

إضافة إلى  2003مهمة متابعة أوضاع المهاجرين والالجعين العراقيين ف  الخارج الذين تركوا العراق بعد عام 

 وتسعى الوزارة عبر الوسائل المتاحة أمامها إلى توفير الخدمات وحماية حقوق هذه الفعات داخليا.فعة المهجرين 

 :لهمومساعدتهم وتقديم الخدمات المطلوبة  األتيةرعاية الفعات لتحقيق الهدف ل

المازحو  العراقيو  الذين أكرهوا أو اضطروا للهرب من ممازلهم أو تركوا مكا  إقامتهم الُمعتاد داخل  :أوي  

اإلنسا   العراق لتجمب آثار نزاع مسلح أو حايت عمف عام أو انتهاك الحقوق اإلنسانية أو كارثة طبيعية أو بفعل

  .تطويريةأو جراء تعسف السلطة أو بسبب مشاريع 

المرحلو  العراقيو  والذين تم ترحيلهم من ممازلهم أو مكا  إقامتهم المعتاد إلى موقع أخر داخل العراق  :ثانيا  

  .حكوميةنتيجة سياسات أو قرارات أو ممارسات 

العراقيو  العائدو  إلى الوطن من الخارج أو من المزوح الداخل  للسكن ف  ممازلهم السابقة أو مسقط رأسهم  :ثالثا  

أو مكا  سكمهم المعتاد ف  العراق أو ف  أي مكا  أختاره للسكن داخل العراق بعد إ  كانوا قد تعرضوا للهجرة 

  .القسرية

الُملغى أو الذين  1980لسمة ( 666)عراقية بموجب القرار المهجرو  الذين أسقطت عمهم الجمسية ال: رابعا  

  .اضطروا للهرب خارج العراق بسبب اضطهاد المظام السابق ولم يحصلوا على اللجوء ف  خارج العراق 

الالجعو  وطالبوا اللجوء الذين يعيشو  ف  خارج العراق بسبب الهجرة القسرية وحصلوا على إقامة دائمة  :خامسا  

  .أجمبيةكتسبوا جمسية دولة هماك أو ا

وأقاموا ف  العراق بصورة مشروعة  1948الالجعو  الفلسطيميو  الذين أجبروا على ترك وطمهم ممذ عام : سادسا  

 .القانو لغاية نفاذ هذا  لجؤهموتم قبول 
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رق أو الدين أو القومية أو نتيجة التعرض لالضطهاد بسبب الع الالجعو  إلى العراق من جمسيات أخرى :سابعا  

أو نتيجة التعرض إلى عمف عام أو أحداث تخل باألمن العام  سياسية،اينتماء إلى فعة اجتماعية معيمة أو آلراء 

بشكل خطير تهدد حياتهم أو سالمتهم الجسدية أو حرياتهم والذين تم قبول لجوئهم وفقا  للقانو  وايتفاقيات الدولية 

  .فيهافا  الت  يكو  العراق طر

تتولى الوزارة ف  إطار الدعم والتسهيل والتمسيق وتقديم الخدمات ف  الظروف الطارئة ف  شا  الفعات الممصو  

  -: يات عليها ما 

معالجة شؤونها كمجموعات ويستثمى من ذلك الحايت الخااة الت  يتم تحديدها وفق معايير واضحة ومحددة  :أوي  

  .فرديةت يمكن معالجتها بوافها حاي

السع  لتحسين أوضاعها للواول إلى حد أدنى كاساس يتم تحديده بماء  على معايير واضحة ومحددة ف   :ثانيا  

ضوء المبادئ التوجيهية لألمم المتحدة والقوانين والمواثيق واألعراف الدولية مع األخذ بمظر ايعتبار المصلحة 

  .الداخليةالوطمية وايعتبارات 

  .أخرىاألولوية بحسب معايير فقر الحال وايحتياجات اإلنسانية فضال  عن معايير  إعطاء :ثالثا  

  .واألولوياتاعتماد مفهوم التوزيع المسب  عمد تطبيق المعايير  :رابعا  

  .الخدماتالتمسيق والتعاو  مع الجهات المعمية داخل العراق وخارجه على تقديم الحلول أو توفير  :خامسا  

   العراق:المفوضية العليا لحقوق اإلنسا  ف  

دأبت ألجل إشاعة ثقافة حقوق اإلنسا  ف  العراق وحمايتها وتعزيزها وضمانها ومراقبة انتهاكاتها وتقويمها 

تتمتع بالشخصية المعموية و لها استقالل مال  ،  المفوضية العليا لحقوق اإلنسا تاسيس  إلىجمهورية العراق 

بواقع ( 16)عدد مكاتب  مجلس المواب وتكو  مسؤولة أمامه ، ولهارها العام ف  بغداد وترتبط بوأداري ويكو  مق

ز احترام حقوق ضما  حماية وتعزي تهدف المفوضية إلىمكتب ف  محافظات العراق ، و( 14)مكتبين ف  بغداد و

القوانين والمعاهدات وايتفاقيات حماية الحقوق والحريات الممصو  عليها ف  الدستور وف  اإلنسا  ف  العراق، و

هذه  إنجازولغرض  . ترسي  وتممية وتطوير قيم وثقافة حقوق اإلنسا ، والدولية المصادق عليها من قبل العراق

 :التاليةفا  المفوضية تتولى المهام  األهداف

مع الجهات ذات العالقة ف  أعداد استراتيجيات وآليات عمل مشتركة لضما  تحقيق أهدافها الواردة ف   التمسيق-أوي  

 . من هذا القانو ( 3)المادة 

 . الدراسات والبحوث وتقديم التوايات وإبداء الرأي ف  المسائل المتعلقة بتعزيز وتممية حقوق اإلنسا  إعداد -ثانيا  

 . وتقييم التشريعات المافذة ومدى مطابقتها للدستور وتقديم تواياتها لمجلس المواب دراسة -ثالثا  

 .لية ذات العالقة بحقوق اإلنسا المقترحات والتوايات ينضمام العراق إلى المعاهدات وايتفاقيات الدو تقديم -رابعا  

قوق اإلنسا  ف  العراق والتواال مع مؤسسات والتمسيق مع مؤسسات المجتمع المدن  العاملة ف  مجال ح التعاو  -خامسا  

 . حقوق اإلنسا  الدولية المستقلة وغير الحكومية بالشكل الذي يحقق أهداف المفوضية

 :خالل اإلنسا  منعلى نشر ثقافة حقوق  العمل-سادسا  

لمفاذ هذا القانو  تلق  الشكاوى من األفراد والجماعات وممظمات المجتمع المدن  عن اينتهاكات السابقة والالحقة  -

 . مع الحفاظ على السرية التامة ألسماء مقدميها

 . القيام بالتحقيقات األولية عن انتهاكات حقوق اإلنسا  المبمية على المعلومات -

 . ألولية إذا اقتضى األمرالتاكد من احة الشكاوى الواردة إلى المفوضية وإجراء التحقيقات ا -
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ت حقوق اإلنسا  وإحالتها إلى ايدعاء العام يتخاذ اإلجراءات القانونية وإشعار تحريك الدعاوى المتعلقة بانتهاكا  -

 . المفوضية بالمتائج

القيام بزيارات للسجو  ومراكز اإلاالح ايجتماع  والمواقف وجميع األماكن األخرى دو  الحاجة إلى إذ   -

مسبق من الجهات المذكورة واللقاء مع المحكومين والموقوفين وتثبيت حايت خرق حقوق اإلنسا  وإبالغ 

 .المماسبةالجهات المختصة يتخاذ اإلجراءات القانونية 

 بتقديم تلتزم الجهات غير المرتبطة بوزارة والهيعات المستقلة كافة فا   اإلنسا فوضية العليا لحقوق وفقا لقانو  الم

الوثائق والبيانات واإلحصائيات والمعلومات ذات الصلة باعمال ومهام المفوضية ف  موعد محدد وعلى المفوضية 

 مفاتحة مجلس المواب ف  حالة عدم التزام الجهات المذكورة. 

  مجلس المواب لجمة من الخبراء ي يزيد عددهم عن خمساااة عشااار عضاااوا تضااام ممثلين عن مجلس المواب يُشاااكل

ومجلس الوزراء ومجلس القضاااااااء األعلى وممظمات المجتمع المدن  ومكتب األمم المتحدة لحقوق اإلنسااااااا  ف  

 المفوضية.ب عال  وطم  وفقا لقانو  العراق يتولى اختيار المرشحين 

  اإلنسان. نشر ثقافة حقوق

 

 جدول يمثل المؤسسات المعمية بحماية حقوق اإلنسا  وتعزيزها ف  العراق -97

 المؤسسة تسلسل

اإلنسا المفوضية العليا لحقوق  1  

، رئاسة ايدعاء العامالبداءةمحاكم  حقوق اينسا  و تحقيق محاكم مجلس القضاء األعلى / 2  

المحافظات.اللجا  المعمية بحقوق اإلنسا  ف  مجلس المواب، ومجالس  3  

 األمانة العامة لمجلس الوزراء/ دائرة شؤو  المواطمين / دائرة تمكين المرأة 4

دائرة حقوق اينسا  وزارة العدل / 5  

 مؤسسات العدالة اينتقالية )مؤسسة الشهداء، ومؤسسة السجماء السياسيين( 6

7 

وزارة شؤو  الشهداء والمؤنفلين ، الهيعة المستقلة لحقوق اإلنسا ، والمجلس األعلى للمرأة، 

واللجمة العليا لمكافحة العمف ضد المرأة  ومعهد للقضاة ف  إقليم كوردستا  ، مكتب ممسق 

 التوايات الدولية (

 هيعة اإلعالم وايتصايت 8

ات الدولة.دوائر وأقسام وشعب حقوق اإلنسا  ف  مؤسس 9  

 وزارة الخارجية / دائرة حقوق اينسا . 10

 وزارة الدفاع / مديرية حقوق اينسا  . 11

 وزارة الداخلية / مديرية حماية األسرة، مديرية حقوق اإلنسا  ف  مكتب المفتش العام. 12

13 
ايجتماعية  هيعة رعاية الطفولة، هيعة رعاية ذوي اإلعاقة وايحتياجات الخااة، هيعة الحماية

، اللجمة المركزية لمكافحة ايتجار بالبشر . ف  وزارة العمل والشؤو  ايجتماعية  
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 العراق:لجمهورية  اإلنسا جدول يمثل التشريعات الوطمية المتعلقة بحقوق  -98

 السنة رقم القانون التشريع تسلسل

 1969 111 قانو  العقوبات 1

 1971 23 قانو  أاول المحاكمات الجزائية 2

 2004 60 امر سلطة ايئتالف المؤقتة )الممحلة( )تشكيل وزارة حقوق اإلنسا ( 3

 2005 10 قانو  المحكمة الجمائية العراقية العليا 4

 2005 13 قانو  مكافحة اإلرهاب 5

 2005 24 قانو  إعادة المفصولين سياسيا 6

 2006 26 قانو  الجمسية العراقية 7

 2006 4 السجماء السياسيينقانو  مؤسسة  8

 2007 11 قانو  المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات 9

 2007 16 قانو  الحقوق التقاعدية للشهداء والمصابين ف  اينتخابات 10

11 
 2004( لسمة 63قانو  تعديل امر سلطة ايئتالف الممحلة رقم)

 والوفاة()ايمتيازات الممموحة لقطاع األمن بسبب العجز 
1 2008 

 2008 40 قانو  التعداد العام للسكا  والمساكن 12

 2008 36 قانو  انتخاب مجالس المحافظات واألقضية والمواح  13

 2008 22 قانو  رواتب موظف  الدولة والقطاع العام 14

15 
قرار اعتبار ما تعرض له الشعب الكردي ف  كوردستا  العراق من مذابح 

 إبادة جماعية بكل المقاييسوقتل جماع  هو 
26 2008 

 2008 14 قانو  مكافحة تهريب المفط ومشتقاته 16

 2008 10 قانو  الهيعة الوطمية العليا للمساءلة والعدالة 17

 2008 53 قانو  المفوضية العليا لحقوق اإلنسا  18

19 
قانو  تعويض المتضررين الذين فقدوا جزء من أجسادهم جراء ممارسات 

 المظام البائد
5 2009 

 2009 21 قانو  وزارة الهجرة والمهجرين 20

 2009 4 قانو  مجلس الخدمة العامة ايتحادية 21

 2009 27 قانو  حماية وتحسين البيعة 22

 2010 1 المستهلكقانو  حماية  23

 2010 3 قانو  الخدمة والتقاعد العسكري 24

 2010 11 قانو  حماية الممتجات العراقية 25

 2010 13 قانو  هيعة دعاوى الملكية 26

 2010 17 قانو  حماية الحيوانات البرية 27
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 2010 16 قانو  تعويض ممتلكات المتضررين من قبل المظام البائد 28

 2010 12 قانو  الممظمات غير الحكومية 29

 2011 9 قانو  هيعة الراي 30

 2011 30 قانو  هيعة المزاهة 31

32 

( من اتفاقية القضاء 9الغاء تحفظ جمهورية العراق على المادة )قانو  

لسمة  66على جميع أشكال التمييز ضد المرأة   الوارد ف  القانو  رقم 

1986. 

33 2011 

 2011 18 قانو  الخدمة والتقاعد لقوى األمن الداخل  33

 2011 36 قانو  الممحة الشهرية لمرضى العوز المماع  34

 2011 21 حقوق الصحفيينقانو   35

 2011 38 قانو  ممع استعمال وانتشار األسلحة الكاتمة للصوت  36

 2011 23 قانو  محو األمية 37

 2012 63 قانو  ممحة طلبة الجامعات والمعاهد العراقية والحكومية 38

 2012 48 قانو  هيعة الرقابة الوطمية على ممع األسلحة المووية والكيمياوية 39

 2012 4 نظام حماية الهواء المحيط من التلوث 40

 2012 59 قانو  القرى العصرية الزراعية 41

 2012 58 قانو  ديوا  األوقاف والديانات المسيحية واييزيدية والصابعة الممدائية 42

 2012 6 قرار اعتبار ما تعرض له الكورد الفيليين جريمة إبادة جماعية 43

 2012 12 التدخينقانو  مكافحة  44

 2012 28 قانو  مكافحة ايتجار بالبشر 45

 2013 26 قانو  حماية األطباء 46

 2013 32 قانو  الصحة الحيوانية 47

 2013 37 قانو  الطب العدل  48

 2013 38 قانو  رعاية ذوي اإلعاقة وايحتياجات الخااة 49

 2013 2 قانو  حظر األلعاب المحرضة على العمف 50

 2013 45 قانو  انتخابات مجلس المواب العراق  51

 2013 44 قانو  الدفاع المدن  52

 2013 36 قانو  وزارة الخارجية 53

54 
قانو  تصديق جمهورية العراق على معاهدة األمم المتحدة للحظر 

 الشامل للتجارب المووية
88 2013 

 2014 3 قانو  ممحة تالميذ وطلبة المدارس الحكومية 55

 2014 7 قانو  اللغات الرسمية 56

 2014 9 قانو  التقاعد الموحد 57

 2014 11 قانو  الحماية ايجتماعية 58
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 2015 4 قرار اعتبار مذبحة سجن بادوش جريمة إبادة جماعية 59

 2015 1 المظام الداخل  لتشكيالت مؤسسة السجماء السياسيين ومهامها وتقسيماتها 60

 2015 35 المعاهداتقانو  عقد  61

 2015 32 قانو  جواز السفر 62

63 
قرار خا  ب لزام وزارة التعليم العال  والبحث العلم  بتعيين الطالب 

 األول لكل جامعة ضمن حركة المالك السموية
34 2015 

 2015 4 تعليمات قواعد العمل واألجور للمزيء داخل أقسام اإلاالح ايجتماع  64

65 
إعادة إعمار المماطق المتضررة من العمليات اإلرهابية نظام امدوق 

 2015لسمة  4رقم 
4 2015 

 2015 25 قانو  تاسيس المؤسسات الصحية الخااة ايتحادي 66

 2015 41 قانو  السيطرة على الضوضاء 67

 2015 39 قانو  مكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب 68

 2015 37 قانو  العمل 69

 2015 36 األحزاب السياسيةقانو   70

 2015 26 قانو  شبكة األعالم العراق  70

 2015 3 تعليمات تسهيل قانو  حظر األلعاب المحرضة على العمف 72

 2015 31 قانو  التضمين 73

 2016 3 قانو  البطاقة الوطمية 74

 2016 2 قانو  مؤسسة الشهداء 75

76 
قرار تعويض األضرار وتحديد ايستحقاقات وتقييم األضرار ف  قضاء 

 طوز خورماتو
27 2016 

77 
قانو  الهيعة العامة لضما  حقوق األقاليم والمحافظات غير الممتظمة ف  

 إقليم
26 2016 

 2016 27 قانو  العفو العام 78

 2016 31 قانو  جهاز مكافحة اإلرهاب 79

80 
البعث والكيانات واألحزاب واألنشطة العمصرية قانو  حظر حزب 

 واإلرهابية والتكفيرية
32 2016 

 2016 11 قانو  عمليات زرع األعضاء البشرية وممع ايتجار بها 81

 2016 36 قانو  دعم األطباء 82

 2016 22 قانو  أاول المحاكمات الجزائية العسكري 83

84 

ية لممع التلوث من  لدول فاقية ا مام جمهورية العراق الى ايت قانو  انضاااااا

المتعلق بها  1978ف  اااااايغتها المعدلة ببروتوكول  1973السااااافن لعام 

 73/78والمعروفة اختصارا  باسم ماربول 

42 2016 
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 2017 45 قانو  مجلس القضاء األعلى 85

 2017 49 قانو  ايدعاء العام 86

 2017 58 الشهود والخبراء والمخبرين والمجم  عليهمقانو  حماية  87

 2017 51 قانو  األسلحة 88

 2017 52 قانو  الشركات األممية الخااة 89

 2017 53 قانو  وزارة الكهرباء 90

 2017 59 قانو  تشغيل حملة الشهادات العليا  91

 2017 67 قانو  تشغيل الخريجين ايوائل 92

 2017 7 ضحايا ايتجار بالبشرنظام دور رعاية  93

94 
قانو  تخليد تضحيات شهداء الحرب ضد عصابات داعش وتسريع 

 انجاز معامالتهم والعماية الفائقة بالجرحى
81 2017 

 2017 86 قانو  اتحاد البرلمانيين العراقيين 95

 2017 76 قانو  اقامة ايجانب 96

 2017 36 قانو  ايحزاب السياسية 97

 2017 55 الهياة العامة لمراقبة تخصيص الواردات ايتحادية قانو  98

 2017 8 تعليمات تسهيل تمفيذ قانو  الحماية ايجتماعية 99

 2017 7 تعليمات الية عمل اللجا  العليا والفرعية لقانو  الحماية ايجتماعية 100

101 
تعليمات عمل لجمة تعويض المتضررين وتحديد الفعات المشمولة 

 بالتعويض
1 2017 

 2018 14 قانو  ااالح المزيء والمودعين 102

 2018 50 قانو  المخدرات والمؤثرات العقلية 103

 

 :إلقليم كوردستا  جدول يمثل التشريعات المتعلقة بحقوق اإلنسا   -99

 السنة رقم القانون التشريع تسلسل

 1979 159 قانو  ملحق قانو  ايدعاء العام ف  إقليم كوردستا   1

2 
قانو  انتخاب مجالس المحافظات وايقضية والمواح  ف  إقليم 

 كوردستا  
4 2009 

 2009 7 قانو  المعهد القضائ  ف  إقليم كوردستا  3

4 
 1969( لسمة 111قانو  تعديل تطبيق قانو  العقوبات العراق  رقم )

 المعدل ف  إقليم كوردستا 
3 2015 
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العراق وبكافة وسائلها المقروءة والمسموعة والمرئية بمهمة التوعية والتثقيف تضطلع األجهزة اإلعالمية ف   -100

على كل ما يتعلق بحقوق اإلنسااااا  وعلى جميع األاااااعدة وتقوم بتغطية كافة المشاااااطات وذلك من خالل شاااابكة 

المعلومات المختلفة ،القموات الفضااائية والصااحف واإلذاعة لغرض واااول  االمسااتقلة بوسااائله اإلعالم العراق 

إلى الفعات المساااتهدفة كاألطفال والمرأة والعامل والفالح ولجميع فعات الشاااعب كما تقوم الشااابكة بمقل مماقشاااات 

مجلس المواب حول إقرار ايتفاقيات والمصااااااادقة عليها والت  تخص اتفاقيات  حقوق اإلنسااااااا  كما تقوم ببث 

 رأة بخصو  التعليم والصحة وغيرها من الحقوق.برامج توعية لألطفال وإعداد المدوات فيما يتعلق بالم

تقوم وزارة الثقافة باعداد المطبوعات الثقافية وبكافة لغات مكونات الشاااااعب العراق  وتقوم دار ثقافة األطفال   -101

ب قامة المهرجانات ومعارض رساااوم األطفال والمسااارحيات ومحاضااارات ومؤتمرات ومساااابقات محلية ودولية 

 ل.باألطفاوإادارات خااة 

تم تطوير ودعم مشاااروع إدخال مادة حقوق اإلنساااا  ف  المماهج التربوية بالتعاو  مع الوزارات ذات العالقة   -102

وهماك أيضااا لجا  حقوق اإلنسااا  ف  وزارات الدولة والت  تقوم بدورها أيضااا ف  إشاااعة وتعزيز ثقافة حقوق 

 اإلنسا .

  العراق :لجمة حقوق اإلنسا  ف  مجلس المواب  -103

عمالها بشكل فاعل ف  مجال متابعة أوضاع حقوق اإلنسا  ف  العراق وتقديم ومماقشة مشاريع القوانين تمارس أ

 وه  تعمل وفق المظام الداخل  لمجلس المواب. ،الخااة بحقوق اإلنسا 

 

 جدول يبين أعداد وسائل األعالم -104

 

 العدد المؤشر ت

 68 القموات الفضائية 1

 50 اإلذاعات 2

 12 2017المحلية الت  تمت متابعتها خالل شهر أيار الصحف  3

 147 المواقع اإللكترونية 4

 

 المصدر/هيعة األعالم وايتصايت.

 والحاسوب األنترنتالخااة بايتصايت والهواتف المقالة ونسبة استخدام مؤشرات جدول يبين ال -105

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 مؤشرات االتصاالت

 248 321 323 329 328 331 عدد البداالت

 2 2.2 2.2 2.1 2.1 2 )بالمليون( خطوط الهواتف الكلية

 6.9 6.9 7 6.8 7 7 شخص 100الكثافة الهاتفية لكل 

عدد خطوط الهواتف المحمولة نقال 

 (باأللف)
25363 29763 34257 35847 33471 34958 
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حسب استخدام  األفرادنسبة 

 األنترنيت
- - - 13.21 - - 

الذين يستخدمون  األفرادنسبة 

 الحاسوب
- - - 14.76 - - 

( والمجموعة 2015-2011) مؤشرات إحصائية عن الوضع ايقتصادي وايجتماع  ف  العراق للمدة /المصدر

 .(2017لسمة ) اإلحصائية السموية

   :2016عدد خطوط الهاتف المقال والالسلك  حسب المحافظات لسمة جدول يبين  -106

 المحافظة

 عدد خطوط الهاتف الالسلكي عدد خطوط الهاتف النقال

 )كلمات ، فانوس( )زين ، اسيا سيل ، كورك(
 الشركة العامة لالتصايت والبريد

 )اممية ، وطمية(

 2692 54 1383336 نينوى

 - 26090 1254767 كركوك

 38492 12601 1408671 ديالى

 2 221 942265 االنبار

 51426 3960 9013423 بغداد

 95949 3479 1698916 بابل

 32473 4187 1268924 كربالء

 518 - 1120169 واسط

 - 9710 1070802 صالح الدين

 55929 8164 1537600 النجف

 4892 3977 897703 القادسية

 4611 - 615946 المثتى

 322 - 1540100 ذي قار

 74 - 853748 ميسان

 2555 573 2389230 البصرة

 - - 1571528 دهوك

 - 1083 3840818 أربيل

 - 25778 2549580 سليمانية

 289935 99877 34957526 المجموع

 

 بيانات غير متوفرة (-)

 .2017مجموعة اإلحصائية المصدر / ال



47 

 

 -وتخصصاتها: غير الحكومية المسجلة باعداد الممظمات جدول  -107

 

 العدد التخصص ت

 1 أخرى 1

 210 وأيتامأطفال  2

 91 أعالم 3

 76 إغاثة 4

 37 بيعة 5

 108 تطوير اقتصادي 6

 142 تعليم 7

 235 تممية مستدامة 8

 356 ثقافة 9

 315 األنسا حقوق  10

 113 خدمات عامة 11

 56 ديمقراطية 12

 55 ذوي ايحتياجات الخااة 13

 94 زراع  14

 110 شباب 15

 191 شؤو  المرأة 16

 67 احة 17

 36  فن 18

 390 متعدد 19

 411 اإلنسانيةالمساعدات  20

 3094 المجموع 21

 

 الحكومية.غير دائرة الممظمات  المصدر/ األمانة العامة لمجلس الوزراء /


