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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة السابعة
  ٢٠١٠فرباير / شباط١٩-٨جنيف، 

ة حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقرة     جتميع للمعلومات أعدته املفوضية السامي        
  ٥/١ من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان) ب(١٥

  العراق    

هذا التقرير هو جتميع للمعلومات الواردة يف تقـارير هيئـات املعاهـدات،        
واإلجراءات اخلاصة، مبا يف ذلك املالحظات والتعليقات املقدمة من الدولة املعنية، ويف      

وال يتـضمن   . ات الصلة الصادرة عن األمم املتحـدة      غري ذلك من الوثائق الرمسية ذ     
التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية الـسامية حلقـوق               

وهو يتبع هيكل . اإلنسان خبالف ما يرد منها يف التقارير العلنية الصادرة عن املفوضية      
وقد ذُكـرت بـصورة     . املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان       

وقد روعـي يف    . منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير         
ويف حال عدم   . إعداد التقرير أن وترية االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات          

وجود معلومات حديثة، أُخذت يف االعتبار أيضاً آخر التقارير والوثائق املتاحـة إن             
وملا كان هذا التقرير ال جيمع سوى املعلومـات الـواردة يف            . ل صاحلة تزا  كانت ال 

ألمم املتحدة، فإن االفتقار إىل معلومات عن مـسائل حمـددة أو إىل             لوثائق الرمسية   ال
أو إىل  /التركيز على هذه املسائل قد ُيعزى إىل عدم التصديق علـى معاهـدة مـا و               

 .ات الدولية حلقوق اإلنساناملستوى املنخفض للتفاعل أو التعاون مع اآللي

  

 
 A/HRC/WG.6/7/IRQ/2  األمم املتحدة

 
 Distr.: General اجلمعية العامة

1 December 2009 
Arabic 
Original: English 



A/HRC/WG.6/7/IRQ/2 

GE.09-17385 2 

  املعلومات األساسية واإلطار  - أوالً  

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  - ألف  

املعاهدات العامليـة األساسـية
)٢(حلقوق اإلنسان

 
 التصديق أو االنضمام أوتاريخ
 اخلالفة

 االعتراف باالختصاصات احملددة هليئات املعاهدات التحفظات/اإلعالنات

 الدولية للقضاء علـىاالتفاقية
  مجيع أشكال التمييز العنصري

 ال ): ١٤املادة (شكاوى األفراد  )٢٢املادة (نعم  ١٩٧٠يناير / كانون الثاين١٤

العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق
 االقتصادية واالجتماعية والثقافية

)٣(ال يوجد ١٩٧١يناير / كانون الثاين٢٥
 - 

العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق
 ية والسياسيةاملدن

)٤(ال يوجد ١٩٧١يناير / كانون الثاين٢٥
 ال):  ٤١ املادة(الشكاوى املتبادلة بني الدول  

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال
  التمييز ضد املرأة

،)ز(و) و(٢ املـواد (نعم   ١٩٨٦أغسطس / آب١٣
)٥(١٦، و)٢(و) ١(٩و

 
- 

 )٦())١(١٤املادة (نعم  ١٩٩٤يونيه / حزيران١٥  اتفاقية حقوق الطفل
- 

الربوتوكول االختياري التفاقية
حقوق الطفل املتعلق بإشـراك
  األطفال يف الرتاعات املسلحة

اإلعالن امللزم مبوجب املادة ٢٠٠٨يونيه / حزيران٢٤
  عاما١٨ً: ٣

- 

الربوتوكول االختياري التفاقيـة
حقوق الطفـل املتعلـق ببيـع
األطفال وبغاء األطفال واستغالل

  طفال يف املواد اإلباحيةاأل

 -  ال يوجد ٢٠٠٨يونيه / حزيران٢٤

لعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والربوتوكولامللحق با  األولالربوتوكول االختياري :املعاهدات األساسية اليت ليس العراق طرفاً فيها
ية والسياسية واهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام، والربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على الدويل اخلاص باحلقوق املدنامللحق بالعهداالختياري الثاين 

واتفاقية مناهضة، )٧(والربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةمجيع أشكال التمييز ضد املرأة، 
الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروبولة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، التعذيب وغريه من ضروب املعام

املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية حقوق األشخاص
 . اإلعاقة، والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسريذوي

 

 التصديق أو االنضمام أو اخلالفة  صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة

  نعم اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها

 ال ما األساسي للمحكمة اجلنائية الدوليةنظام رو

  نعم  )٨(بروتوكول بالريمو

)٩( الالجئون وعدميو اجلنسية
  ال 

    األول والثاين والثالث اإلضافيةنعم، باستثناء الربوتوكوالت )١٠( والربوتوكوالت اإلضافية امللحقة هبا١٩٤٩أغسطس / آب١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة 

  ٨٧نعم، باستثناء االتفاقية رقم  )١١( ية ملنظمة العمل الدوليةاالتفاقيات األساس

   نعم ملكافحة التمييز يف جمال التعليم) منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة(اتفاقية اليونسكو 
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 اتفاقيـة    أن ٢٠٠٨املساعدة إىل العراق يف عـام        بعثة األمم املتحدة لتقدمي      أعلنت  - ١
 عمليـة   بإهنـاء  احلكومـة     البعثـة   وأوصت ،)١٢( لتصبح قانوناً  ت قد وقع  مناهضة التعذيب 

  .)١٣(االنضمام
، أوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة احلكومة بأن           ٢٠٠٠ويف عام     - ٢

، شجعت جلنة حقـوق     ١٩٩٨ ويف عام    .)١٤(حتفظاهتا على االتفاقية  أو سحب   تقوم بتعديل   
 مـن   ١٤ مـن املـادة      ١ حتفظه على الفقرة     مراجعةيف إمكانية   الطفل العراق على أن ينظر      

  .)١٥(االتفاقية هبدف سحبه

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء   
 سيادة القانون، واملساواة    كفل ي ٢٠٠٥الحظت منظمة اليونيسيف أن دستور عام         - ٣

قيـد    هـذا الدسـتور    واخلصوصية، واستقالل القضاء، وأن   أمام القانون، وتكافؤ الفرص،     
  .)١٦(االستعراض حالياً

، طلبت جلنة اخلرباء املعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات والتابعـة          ٢٠٠٩ويف عام     - ٤
تعديل مشروع قانون العمل لضمان توفري احلماية املناسبة        إىل احلكومة   ملنظمة العمل الدولية    

  .)١٧(ألعضاء نقابات العمال وموظفيها من أفعال التمييز ضد النقابات
وأوصت بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل العراق احلكومة مبواءمة تـشريعاهتا              - ٥

ذات الصلة مع اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضورب املعاملة أو العقوبـة القاسـية أو                
أن جلنة حقوق اإلنسان مبجلس النواب قد استهلت        البعثة   وأضافت   .)١٨(الالإنسانية أو املهينة  

 .)١٩(موعة من التشريعات املتعلقة بالرعاية االجتماعيةصياغة جم

   وإطارهاقوق اإلنسانحليكل املؤسسي اهل  -جيم   
يف العراق مؤسسة وطنية حلقـوق      يوجد  ، مل يكن    ٢٠٠٩نوفمرب  /حىت تشرين الثاين    -٦

اإلنسان معتَمدة من جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنيـة لتعزيـز ومحايـة حقـوق               
، رأت بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل العراق أن اعتماد           ٢٠٠٨ ويف عام    .)٢٠(اإلنسان

 يف   تراعي مبادئ باريس   جملس النواب لقانون يتعلق بإنشاء جلنة عليا مستقلة حلقوق اإلنسان         
 يشكل  )٢١(أعقاب املشورة التقنية املقدمة من مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان          

  .)٢٢(املستجدة طوراتتالأحد أهم 
، أوصت بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل العراق احلكومة بأن           ٢٠٠٨ويف عام     -٧

تويل اهتماماً ملسألة قيام وزارة حقوق اإلنسان بوضع إجراءات لتقدمي تقارير عامة دورية عن              
النواب من أعمال،  وسلمت البعثة مبا تقوم به جلنة حقوق اإلنسان التابعة جمللس         .)٢٣(أنشطتها

 وقد .)٢٤( حقوق اإلنسان والزيارات إىل مرافق االحتجازقضايا يهّمسيما مشروع تشريع  وال
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 دورات  والذي يوفر  وزارة حقوق اإلنسان،     داخلأنشأ العراق املعهد الوطين حلقوق اإلنسان       
ة الوطنيـة    اخلط  بإعداد  حالياً قومتدريبية للمؤسسات احلكومية ومؤسسات اجملتمع املدين، وي      

 .)٢٥(حلقوق اإلنسان

  العامة السياسة تدابري  - دال  
، طلبت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية إىل احلكومة أن تقدم         ٢٠٠٩يف عام     -٨

 ويف  .)٢٦(قضاء على أسوأ أشكال عمل األطفـال      معلومات تتعلق بربامج العمل الرامية إىل ال      
 لفئـات   على حنو منهجي  بتوفري التدريب    كومة احل ، أوصت جلنة حقوق الطفل    ١٩٩٨عام  

قوق الطفل والقانون الـدويل حلقـوق       حب فيما يتعلق املهنيني العاملني مع األطفال وألجلهم      
  .)٢٧(اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل

للربنـامج العـاملي    ) ٢٠٠٩-٢٠٠٥( اعتمد العراق خطة العمل      ،٢٠٠٥ويف عام     -٩
  .)٢٨(ان، الذي يركز على نظام التعليم الوطينللتثقيف يف جمال حقوق اإلنس

  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع  -ثانياً   

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ألف   

  التعاون مع هيئات املعاهدات  -١  
)٢٩(هيئة املعاهدة

 حالة اإلبالغ رد املتابعة آخر مالحظات ختامية آخر تقرير قُدم وُنظر فيه 

لقضاء على التمييـزجلنة ا 
  العنصري

  ٢٠٠٠تأخر تقدمي التقرير اخلامس منذ عام  - ١٩٩٩ ١٩٩٧

اللجنة املعنيـة بـاحلقوق
االقتــصادية واالجتماعيــة

 والثقافية

٢٠٠٠تأخر تقدمي التقريرين الرابع واخلامس منذ عـامي          - ١٩٩٧ ١٩٩٥
  على التوايل٢٠٠٥و

      ٢٠٠٠                                تأخر تقدمي التقرير اخلامس منذ عام  -  ١٩٩٧ ١٩٩٦  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان
اللجنة املعنية بالقضاء على

  التمييز ضد املرأة
١٩٩٩تأخر تقدمي التقريرين الرابع واخلامس منذ عـامي          - ٢٠٠٠ ١٩٩٨

   على التوايل٢٠٠٣و
٢٠٠١تأخر تقدمي التقريرين الثاين والثالث منـذ عـامي           - ١٩٩٨  ١٩٩٦ جلنة حقوق الطفل

  على التوايل٢٠٠٦و
الربوتوكول االختيـاري
التفاقية حقـوق الطفـل
املتعلق بإشراك األطفال يف

 الرتاعات املسلحة

أغـسطس/ آب ٢٤ حيني موعد تقدمي التقريـر األويل يف       - - -
٢٠١٠ 

الربوتوكول االختيـاري
التفاقية حقـوق الطفـل
املتعلق ببيع األطفال وبغاء
ــتغالل ــال واس األطف

  واد اإلباحيةاألطفال يف امل

  ٢٠١٠يوليه / متوز٢٤حيني موعد تقدمي التقرير األويل يف  - - -
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  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -٢  
 ال ُوجِّهت دعوة دائمة

 ١٥-١١و )٣٠(٢٠٠٠ نـوفمرب /الثـاين  تـشرين  ٩-٥ (العراق يف اإلنسان حقوق حبالة املعين اخلاص املقرر  تقارير البعثات آخر الزيارات أو
 ))٣١(٢٠٠٢ فرباير/شباط

 واملقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب وغريه من ضروب،املقرر اخلاص املعين حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان        الزيارات املوافَق عليها من حيث املبدأ
 املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

 ؛ )    ٢٠٠٥        يوليـه   /              دم الطلب يف متوز ُ قُ (                                                           الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي         دالزيارات املطلوبة واليت مل ُيتفق عليها بع
                                                                                  الفريق العامل املعين مبسألة استخدام املرتزقة كوسيلة النتهاك حقوق اإلنسان وإعاقة ممارسـة حـق

                 قالل القضاة واحملامني                   ملقرر اخلاص املعين باست ا  ؛  )    ٢٠٠٨ ُ                قُدم الطلب يف عام  (                    الشعوب يف تقرير املصري 
   ).    ٢٠٠٨               دم الطلب يف عام  ُ قُ (

 - التعاون أثناء البعثات/تيسري

   متابعة الزيارات

  الردود على الرسائل املتعلقة باالدعاءات
 والنداءات العاجلة

وردت.  امـرأة  ١٥ يف مجلة أمور فئات معينـة منـها          ، بالغاً خيص  ٦٠خالل الفترة قيد االستعراض، أرسل      
 . يف املائة من البالغات املرسلة١٩,٣ بالغاً وهو ما ميثل ردوداً على ما نسبته ١١لى احلكومة ع

  الردود على االستبيانات املتعلقة
)٣٢(بالقضايا املواضيعية

 
،)٣٣( استبياناً أرسلها املكلفون بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة       ١٦ استبيانات من أصل     ٦رد العراق على    

 .)٣٤(ضمن املهل احملددة

  التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان   -٣  
تدعم املفوضية السامية حلقوق اإلنسان أعمال مكتب حقوق اإلنسان التابع لبعثـة              -١٠

األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل العراق من خالل مساعدته على تنفيذ األنـشطة وتـوفري               
ويشارك مكتب حقوق اإلنـسان     . )٣٥(ان حقوق اإلنس  قضايااإلرشاد ومشورة اخلرباء بشأن     

سيادة القانون وفقاً لقـرارات جملـس       إرساء  التابع للبعثة يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان و       
 .)٣٨()٢٠٠٩(١٨٨٣ و)٣٧()٢٠٠٨(١٨٣٠، و)٣٦()٢٠٠٧(١٧٧٠ األمن

تنفيذ االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان، مع مراعاة أحكام القانون اإلنـساين             -باء  
    الساريةالدويل

  املساواة وعدم التمييز  -١  
القلق إزاء  عن   اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة         أعربت،  ٢٠٠٠يف عام     -١١

أن  ودعـت احلكومـة إىل     .ة اليت تعوق متتع املرأة حبقوقهـا      عدم التصدي للمواقف التمييزي   
 ذلك تدابري استثنائية مؤقتـة،      تستعرض األحكام التشريعية التمييزية، وأن تتخذ تدابري، مبا يف        

وأن تعمل علـى    ،  )٣٩( والواقع التشريعترمي إىل هتيئة بيئة ال تتعرض فيها املرأة للتمييز حبكم           
 احلمالت التثقيفية العامة اليت تراعي      فضيالقضاء على ممارسة تعدد الزوجات، وضمان أن ت       
 .)٤٠(املساواة بني اجلنسني إىل هتيئة بيئة خالية من التمييز
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 باختاذ تـدابري   احلكومة، أوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان١٩٩٧ويف عام     -١٢
 وكـذلك    كافـة  لضمان حتقيق املساواة التامة يف احلقوق ألعضاء اجلماعات الدينية        

  .)٤١(األقليات اإلثنية واللغوية
القلق إزاء عـدم تيـسر املرافـق        عن   جلنة حقوق الطفل     أعربت،  ١٩٩٨ويف عام     -١٣

  .)٤٢(مات الالزمة لألشخاص ذوي اإلعاقةواخلد

  واألمن على شخصهحق الفرد يف احلياة واحلرية   -٢  
أشارت بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل العراق إىل أن األمم املتحدة تأسـف                 -١٤

 كل  ، أعرب ٢٠٠٩مايو  / أيار ٦ ويف   )٤٣(٢٠٠٤بشدة إلعادة تطبيق عقوبة اإلعدام يف عام        
 السامية حلقوق اإلنسان وبعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل العـراق عـن              من املفوضية 

قلقهما ألن العراق استأنف تطبيق عقوبة اإلعدام يف الوقت الذي ال يضمن فيه نظام القضاء               
وأوصت املفوضية السامية حلقـوق اإلنـسان       .كافية للمحاكمة العادلة  الجراءات  اإلالعراقي  

راجع قـانون   ظر رمسياً يف وقف اختياري لتطبيق عقوبة اإلعدام ريثما يُ         حكومة العراق بأن تن   
 .)٤٤(٦٢/١٤٩قاً لقرار اجلمعية العامة     العقوبات وقانون اإلجراءات اجلنائية مراجعة شاملة وف      

 والفريق العامل املعين    ،، أعرب املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني       ٢٠٠٧ويف عام   
 من   معه ثننياي عن قلقهما إزاء فرض أحكام اإلعدام على صدام حسني و          باالحتجاز التعسف 

. )٤٥( أحكام اإلعدام  هبا اليت نفذت    ةوشعر كل منهما جبزع شديد إزاء الطريق      م،  املدعى عليه 
، أشار املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني إىل مواطن القـصور            ٢٠٠٧ويف عام   

سيما عدم احترام احلق يف حماكمـة   ه احملكمة العراقية العليا، والالشديد يف اإلجراء الذي تتبع   
 احلكومة علـى   احلصول على الدفاع املناسب، وحث  أمام حمكمة مستقلة وحمايدة، واحلق يف     

ملعايري واملبـادئ   ا مبا خيالف  جتريوقف تطبيق أحكام اإلعدام املفروضة يف أعقاب حماكمات         
  .)٤٦(الدولية حلقوق اإلنسان

 خـالل   عشرات اآلالف من العراقيني قد قتلوا      أشارت منظمة اليونيسيف إىل أن    و  -١٥
 من نتائج العنف وعـدم االسـتقرار يف          املاليني يعانون  وال يزال ،  السنوات اخلمس األخرية  

وأفادت بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل العراق أن النصف الثاين من عـام              . )٤٧(البالد
ة الـيت   االنتحاريعمليات التفجري االنتحارية، مبا يف ذلك  ر اهلجمات استمرا قد شهد    ٢٠٠٨

 مليون شـخص قـد      ١,٦حنو  حياة  وأشارت منظمة اليونيسيف إىل أن      . )٤٨(تنفذها إناث 
 وهو ما   ، مليون لغم أرضي   ٢٠ مليون قنبلة عنقودية و    ٥٠تعرضت لألذى من جراء أكثر من       

  .)٤٩( طفل٢ ٠٠٠ فيهم ن شخص، مب٨ ٠٠٠ زهاءتسبب يف مقتل أو تشويه 
 إىل أن ٢٠٠٨وأشارت بعثة األمم املتحدة لتقدمي املـساعدة إىل العـراق يف عـام           -١٦
وذكـرت حـاالت    . )٥٠( بني املدنيني واملقاتلني   التمييز تستمر يف جتاهل  سلحة  املماعات  اجل

تعـددة   امل ات والقو )٥١( قوات األمن العراقية   فيها العمليات العسكرية اليت قامت هبا      أسفرت
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وأعرب الفريق العامل املعين مبسألة استخدام املرتزقة . )٥٢(عن قتل املدنيني  يف العراق  اجلنسيات
 حق الشعوب يف تقرير املصري عن قلقـه إزاء          النتهاك حقوق اإلنسان وإعاقة ممارسة    كوسيلة  

 فيها موظفون   حوادث إطالق الرصاص بطريقة عشوائية، وهي حوادث تورط       دعى من   ُي ما
 وأكـدت البعثـة أن      .)٥٣(إىل جرح مدنيني أو قتلـهم     وأدت  لشركات األمنية اخلاصة    يف ا 

 السكان املدنيني متاثل بطبيعتها اجلرائم املرتكبة ضد        علىاهلجمات املنتظمة والواسعة النطاق     
  .)٥٤(اإلنسانية وينبغي مقاضاة مرتكبيها

 القسري أو غري الطوعي      أشار الفريق العامل املعين حباالت االختفاء      ٢٠٠٨ويف عام     -١٧
منـها  ،   حالـة  ١٦ ٥٢٦إىل احلكومة   ،  ١٩٨٠منذ إنشائه يف عام     رسل،  أ كان قد    إىل أنه 
ب الفريق العامل بكون احلكومة قـد        رحّ ٢٠٠٦ويف عام   . )٥٥(حالة ظلت معلقة   ١٦ ٣٩٦

واجتمعت احلكومة بـالفريق    . )٥٦( عن مجيع احلاالت   إعادة إرسال معلومات مفصلة   طلبت  
ال تـزال   من احلـاالت الـيت    العدد اهلائل ملناقشة   )٥٨(٢٠٠٨ و )٥٧(٢٠٠٧ عامي   العامل يف 

وذكرت البعثة أن عمليات االختطاف قد أصبحت أداةً تستخدمها اجلماعـات           . )٥٩(معلقة
  . )٦٠(ترهيب املعارضني والتخلص منهملاملسلحة لتمويل أنشطتها و

العراق أن حالة احملتجزين يف مجيـع       وذكرت بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل          -١٨
ظلت ،  ٢٠٠٨ويف عام . )٦١( كردستان ال تزال تثري قلقاً بالغاًإقليمأحناء البلد، مبا يف ذلك يف 

هم لدى القوات املتعـددة اجلنـسيات يف        فيالبعثة تشعر بالقلق إزاء احتجاز أشخاص مشتبه        
املراجعـة   وإزاء إجـراءات     م، لعملية احتجـازه   العراق لفترات مطولة دون مراجعة قضائية     

قد تلقـت   أن البعثة    األمني العام    أفادو. )٦٢( ال تفي مبتطلبات أصول احملاكمات     اإلدارية اليت 
 عن أن السلطات العراقية قد ألقت القبض من جديد على بعض احملتجـزين      ةمعلومات موثوق 

وأن عدد احملتجزين    املتعددة اجلنسيات يف العراق      القوات بعد أن أطلقت سراحهم على الفور     
نـوفمرب  / تشرين الثـاين   ١٧ يف أعقاب االتفاق األمين املوقع يف        )٦٣(لدى القوات قد اخنفض   

، وأن   للسجون ن التنفيذ الفعال للتشريع الناظم    وأوصت البعثة احلكومة أن تضم    . )٦٤(٢٠٠٨
ميع  على الفور جل   أن تتصدى  مجيع مرافق االحتجاز والسجون إىل سلطة وزارة العدل و         تنقل

  .)٦٥(ادعاءات إساءة معاملة احملتجزين، وال سيما األحداث
 أفادت بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل العراق أن السلطات           ٢٠٠٧ويف عام     -١٩

ضلوعهم يف  املشتبه  وإنفاذ القانون   املكلفني ب مل تظهر بعد الرغبة السياسية يف مساءلة املوظفني         
 ما  ، واألمثلة على ذلك   غريها من إساءة استخدام السلطة    و يف حاالت تعذيب وإساءة معاملة    

تابعـة لـوزارة    ٤ قع املومبرافق يف حي اجلاديرية وأخرى يف     شف عنه من معلومات تتعلق      كُ
يونيـه  /يف حزيـران  مث  ،  ٢٠٠٦ )٦٨(يونيـه / وحزيـران  )٦٧(مارس/ويف آذار . )٦٦(الداخلية
 بالغات إىل حكومة   اصةاخلجراءات  اإلمن املكلفني بواليات يف إطار       أرسل عدد    )٦٩(٢٠٠٧

 واالسـتجوابات  االنفـرادي  دون هتم رمسيـة واالحتجـاز   التوقيف بعملياتالعراق تتعلق   
  . موت عدد من األشخاصبـوالتعذيب وإساءة املعاملة النتزاع االعترافات و
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ثة إىل   الذي قام ببع   ة املسلح ات املمثل اخلاص لألمني العام املعين باألطفال والرتاع       إنو  -٢٠
إىل شواغل خاصـة تتعلـق      أشار   )٧٠(٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٢٥ إىل   ١٣العراق يف الفترة من     

 ،تستخدم األطفال لدعم عمليات   ُيدعى أهنا   بادعاءات تفيد أن مجاعات مسلحة غري حكومية        
وأوصت بعثة األمـم املتحـدة لتقـدمي        . )٧١( كمفجرين انتحاريني  استخدامهممبا يف ذلك    

بالنظر يف إنشاء جلنة رفيعة املستوى لوضع سياسات مناسـبة حلمايـة            راق  املساعدة إىل الع  
الطفل، وإنشاء آلية للرصد وإعداد التقارير من أجل مجع بيانات عملية تتعلق باالنتـهاكات              

وأوصى املمثل اخلـاص بتجـرمي جتنيـد    . )٧٢(حلقوق اإلنسان اليت تؤثر يف األطفال   اجلسيمة  
سيما األطفال الذين يستخدمون يف اهلجمـات االنتحاريـة         أو استخدامهم، وال    /األطفال و 

ـ      ،كتدبري فوري  جرميـة جتنيـد األطفـال      يف   ضائية وتنشيط التحقيقات واملالحقـات الق
  .)٧٣(واستخدامهم كمسألة ذات أولوية

وأشارت املقررة اخلاصة املعنية مبسألة بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال             -٢١
حية إىل أن قوانني التمييز اجلنساين تزيد من تفاقم وترسيخ اسـتمرار ممارسـة              يف املواد اإلبا  

وأكدت أن معظم ضحايا العنف املرتيل ال حيصلون على العالج الطيب وأن            . العنف ضد املرأة  
 ٢٠٠٠ويف عـام    . )٧٤( والقتل ،التضحية بالذات و ، حاالت االنتحار  زاد من هذا العنف قد    

ء على التمييز ضد املرأة احلكومة على تشجيع ودعم إنشاء مرافق           حثت اللجنة املعنية بالقضا   
  .)٧٥(للنساء ضحايا العنف املرتيل

ذكرت بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل العراق أن األطفال          ،  ٢٠٠٨ويف عام     -٢٢
 العنـف   أعمال مبا يف ذلك القتل واإلصابة من جراء         ،والشباب يتعرضون النتهاكات خطرية   

وأفادت البعثة أنه ال تزال تثار شواغل إزاء األطفال ضحايا . )٧٦(ي والعمليات العسكريةالطائف
وأن األطفال يقعون ضحايا للعنف اجلنسي والزواج القـسري وجـرائم           ،  )٧٧(العنف املرتيل 

وأوصت البعثة بتعديل التشريع اجلنائي الذي يبيح تطبيق الظـروف املخففـة            . )٧٨(الشرف
القلـق ألن  عن  جلنة حقوق الطفل  أعربت ١٩٩٨ويف عام   . )٧٩(الشرفللعقوبة على جرائم    

من أشار مخسة   ،  ٢٠٠٥ويف عام   . )٨٠(العقوبة البدنية غري حمظورة صراحة يف التشريع احمللي       
تعرضـن للتهديـدات   يوالفتيـات  اصة إىل أن النساء اخل جراءاتاإلاملكلفني بوالية يف إطار  

 جنسياً من   نلفترات مطولة يف سجون انفرادية ويعتدى عليه      اجلنسية واملعاملة املذلة وحيتجزن     
  .)٨١( قوات تابعة حلكومة أجنبية تعمل يف العراقينتمون إىلقبل أفراد 

، تلقت بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل العراق معلومات ٢٠٠٦ويف عام   -٢٣
كعمال أو لتبنيهم   تتعلق باالجتار باألطفال إىل خارج العراق للعمل كرقيق جنسي أو           

، أعربت البعثة ٢٠٠٨ويف عام . )٨٢(بصورة غري مشروعة من قبل أسر تعيش يف اخلارج
عن شواغلها إزاء تقارير تفيد االجتار بالبشر وشكاوى تتعلق باالعتداء على العمـال             

  .)٨٣(املهاجرين يف العراق
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ية إىل احلكومة   ، طلبت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدول       ٢٠٠٩ويف عام     -٢٤
بيان التدابري املعتمدة أو املعتزم اعتمادها لضمان حظر استخدام طفل يقل عمره عـن              

 عاماً أو تشغيله أو عرضه ملزاولة أنشطة غري مشروعة، وال سيما إنتاج املخدرات              ١٨
، شجعت جلنة حقوق الطفل العراق علـى زيـادة          ١٩٩٨ويف عام   . )٨٤(واالجتار هبا 

، وتعزيز جهوده الرامية إىل ضمان تأهيل األطفـال الـذين يعيـشون             التدابري الوقائية 
  .)٨٥(يعملون يف الشوارع وإعادة إدماجهم  أو/و

 أن حالـة    بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل العـراق       أفادت  ،  ٢٠٠٨ويف عام     -٢٥
ـ         )٨٦( أشرف ال تزال تثري القلق     يماملقيمني يف خم   راف  وأشارت إىل أهنا ذكّـرت مجيـع األط

إجراء ب  املتعلقة ضماناتال ترحيلهم القسري و    االمتناع عن  ماهتا إزاء املقيمني، مبا يف ذلك     بالتزا
أكتـوبر  /ويف تشرين األول  . )٨٧( بارتكاب جرائم  املتهمنيحماكمات حسب األصول ألولئك     

 األغذيـة أن  ، أرسل املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء بالغاً يتعلق بادعاءات تفيد             ٢٠٠٦
للمقيمني يف معسكر أشرف وأن السلطات قد قررت وقـف مجيـع   مل تعد متوفرة  املدعومة  

  .)٨٨(املخيماإلمدادات من الوقود والنفط إىل 

  إقامة العدل مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب وسيادة القانون  -٣  
 تقدم مـا مل      أنه ال ميكن إحراز    بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل العراق      رأت    -٢٦

ُيبذل املزيد من احملاوالت اجلادة لتعزيز سري اجلهاز القضائي وما يصاحبه من إنفاذ للقـوانني               
 أرسـل املقـرر     ٢٠٠٧ويف عام   . )٨٩( اإلصالح القانوين واملؤسسي   واملضي قدماً على درب   

ال سيما  وظفني قضائيني، و  ماخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني عدة بالغات تتعلق حبالة          
 ،)٩٠(ارستهم ملهنتهم من جراء مم  احملامون الذين يتعرضون للتهديدات وإلساءة املعاملة والقتل        

نـوفمرب  /ويف تـشرين الثـاين    . )٩١(وهو ما سبب حاالت تأخري كبري يف العمليات القضائية        
كـرئيس  الذي انتخـب     أعرب املقرر اخلاص عن قلقه البالغ إزاء استبعاد الشخص           ٢٠٠٦

وأفاد األمني العام أن ميليشيات وغريها من       . )٩٢(لس العام لنقابة احملامني العراقيني    جديد للمج 
  .)٩٣(اجلماعات املتمردة تدعي علناً أهنا تدير حماكم غري مشروعة

 تشعر بالقلق إزاء اإلجراءات     بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل العراق      وال تزال     -٢٧
 املركزية للعراق وغريها من احملاكم اجلنائية اليت ال تفـي باملعـايري        اليت تتبعها احملكمة اجلنائية   

وأشارت البعثة إىل أن اإلجراءات أثناء احملاكمة واملداوالت عادة . )٩٤(الدنيا للمحاكمة العادلة 
وأوصت البعثة  . )٩٥(املدعى عليهم حقوقهم مبوجب القانون    كثرياً ما جيهل    ما تكون موجزة و   

التـصال  ومناسبة التوقيت إمكانيـة ا     بصورة منتظمة وكافية  للمحتجزين  أن تتيح   باحلكومة  
بذل اجلهود الرامية إىل ضمان حتقيق العدالة بسرعة        بأن تواصل    و واالستعانة مبحامٍ، باألقارب  
سراحهم علـى   إطالق   منح احملتجزين احلق يف االعتراض على مشروعية احتجازهم و         وكفالة

 ،)٩٦( إىل احملكمـة  حيـالون  يعاقب عليها القانون و    ائماب جر الفور ما مل توجه هلم هتم بارتك      
 نظام املقاضاة القـائم علـى   لتركوالنظر يف مراجعة قانون اإلجراءات اجلنائية وقواعد األدلة    
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وفيما يتعلق باحملتجزين املـودعني     . )٩٧( نظام قائم على األدلة    واالنتقال إىل أساس االعتراف   
على إيالء االهتمام لتنفيذ ضـمانات      احلكومة  حثت البعثة   لدى القوات املتعددة اجلنسيات،     

  .)٩٨(أصول احملاكمات األساسية املكرسة يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان
أن نظام قـضاء األحـداث      بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل العراق        وأكدت    -٢٨

يلولـة دون وقـوع جـرائم        الـضرورية للح   اجملتمعية اإلجراءات   يفتقر إىل العراقي ال يزال    
 وأن األطراف الفاعلة الرئيسية تفتقر إىل املعارف اخلاصة باإلجراءات احلديثـة       ،)٩٩(األحداث

وأوصى املمثل اخلاص لألمني العام املعين باألطفال والرتاعات املسلحة         . )١٠٠(لقضاء األحداث 
  .)١٠١( احتجاز األطفال كمالذ أخريبأن يعترب

أشارت استراتيجية األمم املتحدة ملساعدة العـراق إىل        ،  ٢٠١٠-٢٠٠٨ويف الفترة     -٢٩
 وإىل أن فرص الوصول إىل العدالة مفقودة إىل حد كبري           ،اإلفالت من العقاب  ظاهرة  انتشار  

بـسبب   و ،ؤسسات سيادة القانون  لدى م  وعدم توافر القدرات     ،بسبب اخلوف من االنتقام   
بعثة األمم املتحدة لتقـدمي     وأعربت  . )١٠٢(ساءلة وانعدام التوعية فيما يتعلق بآليات امل      ،الفساد

 عنها  اليت أُعلن  الطوارئ   وقوانني )١٠٣( عن شواغلها إزاء قانون العفو العام      املساعدة إىل العراق  
  .)١٠٤(٢٠٠٧فرباير / شباط١٣يف 

  احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية  -٤  
 وإىل  ،)١٠٥( يف العراق   جنسياً  املثليني  اغتيال من حاالت أشارت البعثة إىل وجود عدد        -٣٠

 األسر يف التـسليم بـأن       ُيعزى إىل عدم رغبة   عدم التبليغ عن هذه احلوادث      مزاعم تفيد أن    
  .)١٠٦(عتداءات أخرىتعرضهم ال خوفاً من  جنسياًاألفراد املستهدفني هم مثليون

  حرية التنقل  -٥  
 عن قلقها إزاء تقارير تفيد أن        العراق بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل     أعربت    -٣١

املشردين جيدون صعوبة متزايدة يف التحرك داخل العراق والبلدان اجملاورة بالنظر إىل سياسات      
  .)١٠٧(وحدود احملافظات املفروضة على حدود الدولةالدخول األكثر تشدداً والتأشرية 

تجمع السلمي واحلق يف املشاركة يف      حرية الدين أو املعتقد والتعبري وتكوين اجلمعيات وال         -٦  
  احلياة العامة والسياسية

أشارت املقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين أو املعتقد إىل أن ذكر االنتمـاء الـديين                 -٣٢
للشخص يف وثائق اهلوية الرمسية ينطوي على خطر إساءة استخدام تلك البيانات أو التمييـز               

استمرت التقارير الـواردة إىل     ،  ٢٠٠٨ويف عام   . )١٠٨(فيما بعد على أساس الدين أو املعتقد      
تهديد واالعتداء البدين ويف بعض احلاالت للقتـل        أن املسيحيني يتعرضون لل   البعثة اليت تفيد    

 من املكلفني بواليات شواغل مماثلة يف تشرين        ةوأثار ثالث . )١٠٩(على أيدي مجاعات مسلحة   
  .)١١٠(٢٠٠٨نوفمرب /الثاين
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 فـإن الـصحفيني   بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل العـراق   وحسبما ذكرت   -٣٣
 وأ ويتعرضون لالعتـداءات     )١١١(والعاملني يف وسائط اإلعالم هم هدف جلماعات مسلحة       

هنـاك  إن   و ،)١١٢( بإنفـاذ القـانون    املكلفنياالحتجاز لفترات قصرية على أيدي املوظفني       
 أرسـل عـدة     ٢٠٠٦ ومنذ عـام     .)١١٣(مشكاوى تتعلق بالتدخل يف تقارير وسائط اإلعال      

 بالغات تتعلق مبحامني وصحفيني وعـاملني يف        بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة    مكلفني  
 ومدافعني عن حقوق اإلنـسان،      )١١٦(، وناشطني )١١٥(نقابيني، وزعماء   )١١٤(وسائط اإلعالم 

ـ       الذين يقعون مبن فيهم أفراد أسرهم      ة وعمليـات    ضحايا للتهديـدات واهلجمـات العنيف
 أنشطتهم يف جمال حقـوق اإلنـسان        بسبباالختطاف وإساءة املعاملة واالحتجاز والقتل      

 )١١٨(وكـثري مـن الشخـصيات الدينيـة       . )١١٧(لـسلطات إىل ا  املوجهـة    انتقاداهتم أو/و
  .املوجَّهضحايا للعنف هم  )١١٩(واألكادمييني

مشرعني يعكفون علـى    أفاد مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية أن       ،  ٢٠٠٩ويف عام     -٣٤
 وأن  هذه املنظمـات،  مراجعة تشريع جديد ناظم لتسجيل املنظمات غري احلكومية وأنشطة          
لقـانون،  عدة جوانب ل  هناك منظمات غري حكومية دولية ووطنية قد أعربت عن قلقها إزاء            

 احلكومة على متويل املنظمات غـري احلكوميـة         الرقابة اليت تفرضها  وال سيما اتساع نطاق     
  . )١٢٠(جيل هذه املنظماتوتس
انتخابـات   إىل األمام بـإجراء      كبريةورأى األمني العام أن العراق قد اختذ خطوة           -٣٥

 األمم املتحدة لتقـدمي     وأبلغت بعثة . )١٢١(٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ٣١ يف   احملافظات احمللية 
ت كانوا هـدفاً لعـدة       أن موظفني يف املفوضية العليا املستقلة لالنتخابا       املساعدة إىل العراق  

أن الـسياسيني واملرشـحني تعرضـوا        و ،هجمات ترمي إىل التأثري على العملية االنتخابية      
 وسائل الدعايـة    تدمري إىل   تشرياملتعلقة بالشكاوى    التقارير الواردة    معظملالعتداءات، وأن   

  .)١٢٢(السياسية وهتديد العشائر والتحيز السياسي لقوات األمن
جـراءات  اإلمخسة مكلفني بواليات يف إطـار       أرسل  ،   ٢٠٠٥تمرب  سب/ويف أيلول   -٣٦
زعيمات ضد   قتل على أيدي أفراد مجاعات مسلحة        اتتهديدات وعملي  بالغاً يتعلق ب   اصةاخل

تلقـت البعثـة    ،  ٢٠٠٨يف عام   . )١٢٣(سياسيات ونساء يقمن حبمالت حلماية حقوق املرأة      
منـط  ات الـشفوية علـى      رأة والتعليق شكاوى عديدة تتعلق بالقيود املفروضة على حرية امل       

 هاصـة فـإن هـذ     اخلجراءات  اإلووفقاً لثالثة من املكلفني بواليات يف إطار        . )١٢٤(لباسهن
 املرأة  حركة إىل احلد من حرية      ت قد أد  ، انعدام األمن بوجه عام    األوضاع، إىل جانب تفاقم   

أشـار  ،  ٢٠٠٩ويف عـام    . )١٢٥( أو رغبتها يف ذلك     املشاركة يف احلياة العامة    علىوقدرهتا  
مصدر يف شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة إىل أن نسبة املقاعد اليت تـشغلها النـساء يف                 

  .)١٢٦( يف املائة٢٥,٥ وهي ٢٠٠٩ إىل عام ٢٠٠٦ عام على حاهلا من ظلتالربملان الوطين 
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  احلق يف العمل ويف شروط عمل عادلة ومواتية  –٧  
 إىل أن ٢٠١٠-٢٠٠٨تحدة ملساعدة العـراق للفتـرة      أشارت استراتيجية األمم امل     -٣٧

 عن العمـل أو غـري مـستخدمني    ون يف املائة من السكان الناشطني هم عاطل٥٠أكثر من  
طلبت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدوليـة إىل  ، ٢٠٠٩ويف عام  . )١٢٧(استخداماً كامالً 

 املساواة  التقيد مببدأ  جلنة حتديد األجور      هبا كفل اليت ت  عن الكيفية احلكومة أن تقدم معلومات     
أكدت ،  ١٩٩٧ويف عام   . )١٢٨(تساويةاملقيمة  ال عن العمل ذي   يف األجر    ال والنساء بني الرج 

اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية احلاجة إىل محايـة مجيـع العـاملني              
 الفريق العامل املعين مبـسألة    وقد ساور . )١٢٩( يف مشاريع أُسرية   ون مبن فيهم من يعمل    ،القصر

 أجانب يعملـون    ني مواطن اليت تشوب عقود استخدام   خالفات  املاستخدام املرتزقة القلق إزاء     
  .)١٣٠( وظروف عملهم السيئةلدى شركات أمنية خاصة يف العراق

إتاحة أعربت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية عن أملها يف           ،  ٢٠٠٩ويف عام     -٣٨
اإلمكانية يف املستقبل القريب ملمارسة احلق يف تشكيل نقابات للعمال ويف املفاوضة اجلماعية             

  .)١٣١(وذلك مبراعاة احلقوق األساسية

  يف التمتع مبستوى معيشة الئقواحلق يف الضمان االجتماعي   -٨  
لتعـاون  أظهرت دراسة أجراها برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ووزارة التخطـيط وا            -٣٩

بشري علـى   اإلمنائي أن نسبة عالية من السكان تعاين من خمتلف مستويات الفقر واحلرمان ال            
 املناطق  وتبلغ معدالت احلرمان يف   . اهلائلة املتاحة للبلد    االقتصادية والطبيعية  الرغم من املوارد  

، أفـادت   ٢٠٠٨ويف عام   . )١٣٢(ملناطق احلضرية  ا أضعاف املعدالت املسجلة يف    ةثالثالريفية  
 هناك قلقاً متزايداً إزاء حالة حقوق األرامل         أن بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل العراق      

  .)١٣٤( واليتامى)١٣٣(والنساء اللوايت هجرهن أزواجهن
عدد العراقيني املصنفني يف فئـة الـذين        د مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية أن       وأكّ  -٤٠

تقييم برنامج األغذية   حسب   عراقي   ٩٣٠ ٠٠٠ي يقّدر بنحو    يعانون من انعدام األمن الغذائ    
 إضـافية مـن     وتشري نتائج برنامج األغذية العاملي أيضاً إىل أن نـسبة         . ٢٠٠٨لعام  العاملي  

ـ           تعتمد   يف املائة    ٩,٤ السكان تبلغ   صصاعتماداً شديداً علـى نظـام التوزيـع العـام حل
 نقص األغذية احلاد الذي يتجاوز عتبـة        وأبدت منظمة اليونيسيف قلقها إزاء    . )١٣٥(األغذية

وهـو  ) منطقـة  ١١٤من بـني    ( منطقة   ٣٨  يف املائة يف   ٥حاالت الطوارئ الصحية بنسبة     
  .)١٣٦(ُيعّرض حياة ألوف األطفال للخطر ما
 أن النظـام    بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل العراق      ، ذكرت    ٢٠٠٦ويف عام     -٤١

 تراجع اخلدمات الصحية منذ      وأشارت منظمة اليونيسيف إىل    .)١٣٧(تدهوراليف  آخذ  الصحي  
 عاماً يف   ٦٥ متوسط العمر املتوقع عند الوالدة من        وهو ما أدى إىل اخنفاض     التسعينات   بداية
 اللجنة املعنيـة    أعربت،  ٢٠٠٠ويف عام   . )١٣٨(٢٠٠٦ عاماً يف عام     ٥٨,٢ إىل   ١٩٨٧عام  
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اء احلالة الصحية العامة للمرأة، وبوجـه خـاص         القلق إز عن  بالقضاء على التمييز ضد املرأة      
  .)١٣٩(ارتفاع معدالت الوفيات النفاسية

 أن  ٢٠١٠- ٢٠٠٨وذكرت استراتيجية األمم املتحدة ملساعدة العراق للفترة          -٤٢
 توفري املساكن، واإلعانـات     من حيث قطاع اإلسكان يعاين من مواطن قصور كبرية        

وأشار مصدر يف شعبة اإلحـصاءات يف       . )١٤٠(ات واملؤسس ات السياس وعلى صعيدي 
 إىل أن النسبة اإلمجالية للسكان احلضريني الـذين يعيـشون يف   ٢٠٠٨األمم املتحدة يف عام  

نـوفمرب  /ويف تشرين الثـاين   . )١٤١( يف املائة  ٥٢,٨ قد بلغت    ٢٠٠٥األحياء الفقرية يف عام     
حلـق يف مـستوى     ، أرسل املقرر اخلاص املعين بالسكن الالئق كعنصر من عناصر ا          ٢٠٠٨

  .)١٤٢(دجلةعلى هنر الواقع معيشي مناسب بالغاً يتعلق خبطر اهنيار سد املوصل 
يـاه  امل أن فرص احلصول علـى      تبنياحلكومة  تقديرات  وأشارت اليونيسيف إىل أن       -٤٣

دمات الصرف   خب السكان املشمولني  نسبة   وأن يف املائة    ٧٢,٥ بوجه عام تعادل نسبة      املأمونة
أن هذه اخلدمات غري موثوقة بوجه      بل وما يبعث على زيادة القلق        املائة    يف ٢٦هي  الصحي  

 وأعمـال  ، وسحب املياه بطريقة غـري مـشروعة       ،االفتقار إىل الصيانة  عوامل  عّوقها  تعام و 
وذكرت استراتيجية األمم  . )١٤٣( التيار الكهربائي لفترات متكررة ومطولة     وانقطاع ،التخريب

 أن سوء نظم الصرف الصحي قـد أثـر يف           ٢٠١٠-٢٠٠٨فترة  املتحدة ملساعدة العراق لل   
 وأن ثلثي وفيات األطفال تعـزى إىل حـاالت          ،كثري من السكان الضعفاء   لاحلالة الصحية   

 إدارة النفايات الـصلبة ال      وذكرت اليونيسيف أن  . )١٤٤(اإلسهال والتهابات اجلهاز التنفسي   
ر إىل خطة متكاملة إلدارة موارد امليـاه  وأشارت اليونيسيف إىل أن االفتقا    . )١٤٥(ضعيفةزال  ت

  .)١٤٦(بشكل دائم املأمونةياه امل فري تويفعلى املستوى اإلقليمي من شأنه أن يؤثر 

 احلق يف التعليم ويف املشاركة يف احلياة الثقافية للمجتمع  -٩  

 االلتحاق باملدرسـة بـسبب      غري قادرين على  أشارت اليونيسيف إىل أن األطفال        -٤٤
 بانعدام األمـن والتـشرد واالكتظـاظ يف         رتبطة امل أو حاالت إغالق املدارس   /باتاالضطرا

 واملواقـف الـسلبية إزاء تعلـيم        ، والفقر ورداءة البىن التحتية للمدارس     ،الصفوف املدرسية 
وهـي   ،منهجيات التدريس وإدارة املدارس أصبحت متقادمة وباليـة       ذكرت أن   و. الفتيات
. )١٤٧(لكثري من املدرسني املهنيني عندما كان الرتاع يف أوجه      هجرة ا زادت من تفاقمها    مسألة  

. )١٤٨(بني منطقة وأخـرى   اتساع الفوارق    معدالت التسرب و   تزايدوأشارت اليونيسيف إىل    
ويف عام . )١٤٩( يف مستوى املهاراتحتسيناً كبرياًوأضافت اليونيسيف أن قوة التدريس تستلزم 

لى التمييز ضد املرأة احلكومة إىل تعزيز جهودها مـن   دعت اللجنة املعنية بالقضاء ع    ،  ٢٠٠٠
  .)١٥٠(أجل حمو األمية
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  األقليات والشعوب األصلية  -١٠  
 إىل أن أقليات    ٢٠٠٨أُشري يف تقرير ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية صدر يف عام             -٤٥

 ظلـت ، ٢٠٠٨ويف عـام   . )١٥١( العنف واالستهداف واالضطهاد   كثرية ال تزال تواجه   إثنية  
 من العقاب الـذي     فالتواإل ، هوية األقليات  مناالنتقاص  البعثة تشعر بالقلق إزاء حماوالت      

بعثة األمـم املتحـدة     وأفادت  . )١٥٢(ينعم به املسؤولون عن االعتداءات على هذه األقليات       
 واملـسيحيني   )١٥٤( واليزيـديني  )١٥٣( أن حالة طائفـة الـشبك      لتقدمي املساعدة إىل العراق   

قـام  ،  ٢٠٠٨نوفمرب  /ويف تشرين الثاين  . )١٥٦( يف نينوى ومتيم تثري قلقاً بالغاً      )١٥٥(والتركمان
 األقليـات  بقـضايا  واخلبري املستقل املعين ،املقرر اخلاص املعين حبرية الدين أو املعتقدكل من  

 )١٥٧(ة املندائيني بئ طائفة الصا  أفرادة إىل معلومات تتعلق حبوادث تشمل       بتوجيه اهتمام احلكوم  
وقد تلقت البعثة معلومات تتعلق باسـتمرار       . )١٥٨(لبعثةل  بالغ  قلق مصدر ال تزال حالتها     اليت

  .)١٥٩(الصعوبات اليت تواجهها الطائفة البهائية يف العراق
، رأت بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل العراق أن تعديل ٢٠٠٨ويف عام   -٤٦

ة بئلمسيحيني والشبك واليزيديني والصا   قانون االنتخابات الذي ُيجيز ختصيص مقاعد ل      
املندائيني يف بغداد ونينوى والبصرة يشكل خطوة هامة حنو االعتراف بالوضع اخلاص            

  .)١٦٠(هلذه األقليات

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -١١  
 إىل أن ٢٠١٠-٢٠٠٨لفتـرة  لأشارت استراتيجية األمم املتحدة ملساعدة العـراق          -٤٧
وذُكر يف تقرير ملكتـب الـشؤون       . )١٦١( اللجوء يف بلدان جماورة    طلبوا عراقي    مليوين هناك

 أن مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني أكدت أن          ٢٠٠٩اإلنسانية صدر يف عام     
لوضع حد للجوء العـراقيني إىل  الظروف مل تتحسن حتسناً كافياً لتشجيع العودة اجلماعية أو       

 أن عدداً قليالً    بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل العراق      وأفادت  . )١٦٢(بوجه عام اخلارج  
 وأن بعض الالجئات العراقيات املقيمـات يف        احلصول على موطن شغل   من الالجئني ميكنهم    

  .)١٦٣(بلد جماور ُيجربن كما ُزعم على ممارسة الدعارة
 الفلسطينيني املشردين بأن عدد اقبعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل العر      أُبِلغت  و  -٤٨

 العنـف    أعمـال   بـسبب  ٢٠٠٧يونيـه   /أبريل وحزيران /قد ارتفع يف الفترة ما بني نيسان      
الـيت   مجاعتهم يف بغداد ومرّد ذلك يف املقام األول إىل الغـارات             اليت استهدفت واهلجمات  

  .)١٦٤(على جممعاهتم  القوات العراقية وامليليشيات املسلحةشنتها

  شردون داخلياًامل  -١٢  
 إىل أن عدد ٢٠١٠-٢٠٠٨تحدة ملساعدة العراق للفترة أشارت استراتيجية األمم امل  -٤٩

بعثة األمم املتحدة لتقدمي املـساعدة      وأكدت  . )١٦٥( مليون شخص  ٢,٥املشردين داخلياً يبلغ    
 أن معظم االحتياجات الطارئة اليت حددها املشردون داخليـاً والعائـدون هـي              إىل العراق 
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 َحـسب هـذا     على الوثائق   أو حلصول على املأوى وعلى الغذاء وعلى عمل أو فرص عمل         ا
 وخدمات الـصرف الـصحي      ، واملياه الصاحلة للشرب   ،)١٦٧(وال يزال التعليم  . )١٦٦(الترتيب

. )١٦٨(واخلدمات الصحية املناسبة تشكل حاجات ملحة وال سيما يف القرى واملناطق الريفية           
ن حوادث االغتصاب والتهديد باالغتصاب والعنف املرتيل واالختفاء        وقد أشارت البعثة إىل أ    

  .)١٦٩(واالحتجاز بعد التشرد ال تزال تثري قلقاً كبرياً
وأشار ممثل األمني العام املعين حبقوق اإلنسان للمـشردين داخليـاً إىل أن تقـدمي                 -٥٠

ملشردين داخلياً يف خميمات     وأن إيواء ا   ،املساعدة اإلنسانية املناسبة داخل العراق صعب للغاية      
أفاد مكتب تنسيق الشؤون اإلنـسانية أن       ،  ٢٠٠٩ويف عام   . )١٧٠(ينبغي اعتباره كمالذ أخري   

 سيؤثر يف حقهـم يف تلقـي   جدد، وهو قرار مشردين  أياحلكومة قد قررت وقف تسجيل      
ة يذكر مكتب تنسيق الشؤون اإلنسان    ،  ٢٠٠٩ويف عام   . )١٧١(بعض أنواع املساعدة احلكومية   

ـ           والالجئني العائدينأن املشردين داخلياً     ضايا  يواجهون عدداً من التحديات، مبا يف ذلـك ق
وترغب بعض اُألسـر يف  . لعودة واخلدمات العامة األساسيةاألراضي وامللكية املتصلة بعملية ا    

  .)١٧٢(املوارد املاليةما يلزم من العودة لكنها ال متلك 

  هابحقوق اإلنسان ومكافحة اإلر   -١٣  
أفاد األمني العام أن تطبيق تشريع مكافحة اإلرهاب قد أثار املزيد من القلق َعقـب                 -٥١

  .)١٧٣(إعالن احلكومة أهنا تعتزم استئناف عمليات اإلعدام

  احلالة يف مناطق أو أقاليم حمددة أو فيما يتعلق هبذه املناطق أو األقاليم  -١٤  
عدة إىل العراق حث سلطات حكومـة  واصلت بعثة األمم املتحدة لتقدمي املسا    -٥٢

إقليم كردستان على التوجه حنو إلغاء أو وقف عقوبة اإلعدام وفرض وقف اختيـاري              
  .)١٧٤(يتعلق بأحكام اإلعدام

يقهـا لالنتـهاكات    ث يف تو  بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل العراق      استمرت  و  -٥٣
م على أيدي سـلطات حكومـة إقلـيم         اخلطرية حلقوق املشتبه فيهم واحملرومني من حرياهت      

 واالفتقـار   ، واالحتجاز السري  ، وانتزاع االعترافات بالقوة   ، التعذيب  ذلك كردستان، مبا يف  
حامٍ يف مرحليت مب بإنكار احلق يف االستعانة   وتلقت البعثة ادعاءات تفيد     . )١٧٥(إىل العناية الطبية  
  .)١٧٦(التحقيق واحملاكمة

سائل اليت ُتثري قلقـاً     أة يف منطقة كردستان يشكل إحدى امل      ال يزال العنف ضد املر    و  -٥٤
 اليت  حوادث االنتحار املسجلة   مثل منط    بالغاً لبعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل العراق،       

 وأفادت البعثة أن هناك حاالت عنف       .)١٧٧(كثرياً ما تشري إىل عمليات القتل املتصلة بالشرف       
وأعربت البعثة عـن قلقهـا إزاء       . )١٧٨( واالعتداء املرتيل  باإلكراه مرتيل وجمتمعي مثل الزواج   

وذكرت أن ممارسة تشويه األعضاء التناسلية لإلنـاث ال يبلَّـغ   ،  )١٧٩(ضحايا العنف اجلنسي  
 وأوصت حكومة إقليم كردستان بالنظر يف اعتماد تشريع حيظر هـذه            ،عنها بالشكل الكايف  
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الـشرف ُيعتـرب    حبيث مل يعد    القانون   الذي طرأ على     التغيريوالحظت البعثة   . )١٨٠(املمارسة
  .)١٨١(امشدداً هل  وإمناللعقوبةظرفاً خمففاً 

 إىل متديد قـانون مكافحـة       بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل العراق      أشارت  و  -٥٥
، ٢٠٠٦كردستان يف عام    إقليم   أصدرته حكومة    والذي ٢٠١٠حىت منتصف عام     اإلرهاب

داري اإلجـز   احل رهناالحتفاظ ببعض األشخاص    ب فيما يتصل  قلق خاص    ه من ريما ُيث وإىل  
  . )١٨٢( حبكم الواقعألجل غري مسّمى

القلق إزاء تقارير تفيد أن     عن   بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل العراق       وأعربت  -٥٦
 أحكام  حيظرلذي  كثرياً من القضاة يف كردستان يتجاهلون التشريع اجلديد املتعلق بالصحافة ا          

 ،أو القبض علـيهم   /واستمرت البعثة يف تلقي تقارير تفيد ترهيب اإلعالميني و        . )١٨٣(السجن
  .)١٨٤(وبوجه خاص أولئك الذين يعدون تقارير عن مسائل تتعلق باملصلحة العامة

  اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات واملعوقات  -ثالثاً   
 التصدي ألفظـع انتـهاكات      ٢٠٠٤حاول منذ عام    ليونيسيف فإن العراق    لوفقاً    -٥٧

وسلَّطت استراتيجية األمم املتحدة ملـساعدة      . )١٨٥( واستعادة سيادة القانون   ،حقوق اإلنسان 
 ، الضوء على التحديات املروعة يف توفري اخلدمات األساسـية         ٢٠١٠-٢٠٠٨العراق للفترة   

 ، والشفافية ،نسان بصورة منهجية   وتعزيز ومحاية حقوق اإل    واألخذ هبا واحترام سيادة القانون    
 واالنتقال الكامل إىل الدميقراطية والرخاء      ،واملساءلة داخل املؤسسات والسياسات احلكومية    

ويف الوقت احلايل ال ميضي العراق قُدماً حنو حتقيق أي هدف من األهداف             . )١٨٦(االقتصادي
  .)١٨٧(اإلمنائية لأللفية

  اللتزامات الوطنية الرئيسيةاألولويات واملبادرات وا  -رابعاً   

  تعهدات الدولة   -ألف   
أنه سيبذل أقصى جهوده لـضمان احلقـوق املدنيـة           ٢٠٠٦أعلن العراق يف عام       -٥٨

والسياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية لشعب العراق، مبا يف ذلك املساواة أمام القانون            
املناسبة فيما يتعلق بـصكوك حقـوق       سيتخذ التدابري   أنه   و ،دون متييز على أي أساس كان     

 وسـيبين   ،اإلنسان ذات الصلة والتوصيات الصادرة عن هيئات معاهدات حقوق اإلنـسان          
جملـس   أدرجوقد  . وطين حلماية حقوق اإلنسان   النظام  ال كجزء من    أةقدرات اهليئات املُنش  

 االختياريـة    قائمة أولوياته النظر يف التصديق على مجيع الربوتوكـوالت         يف العراقي   النواب
  .)١٨٨(لصكوك حقوق اإلنسان
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  توصيات حمددة للمتابعة  -باء   
 ، يف مجلة أمور   ،أوصى املمثل اخلاص لألمني العام املعين باألطفال والرتاعات املسلحة          -٥٩

العراقيـة علـى      والشرطة ا اجلنسانية داخل القوات املسلحة    بالقيام حبمالت للتوعية بالقضاي   
 العنـف    الذي ينعم به مرتكبـو      ملكافحة اإلفالت من العقاب    ،ليمياملستويني املركزي واإلق  

وُشجعت السلطات العراقية علـى     .  أو العنف القائم على نوع اجلنس ضد األطفال        ياجلنس
 املزيد من النساء يف الشرطة واجلهاز القضائي لتيسري مجع شهادات ضـد اجلـرائم               استخدام

مكانية للضحايا لالتصال خبدمات االسـتجابة      اجلنسية والقائمة على نوع اجلنس وإتاحة اإل      
احلكومـات   املركزية و  ةأن تضمن احلكوم  ينبغي  املناسبة، وال سيما فيما يتعلق باألطفال، و      

 والصحة، وقد ترغب احلكومة يف النظر       ،اإلقليمية جلميع األطفال فرص احلصول على التعليم      
 للخدمات األساسية املقدمة    ميزانيتها على سبيل األولوية يف زيادة النسبة املئوية املخصصة يف        

  .)١٨٩(إىل األطفال وغريهم من الفئات الضعيفة

  بناء القدرات واملساعدة التقنية  - خامساً 
بعثة األمم املتحدة لتقدمي املـساعدة إىل       يتوىل املوظفون املعنيون حبقوق اإلنسان يف         -٦٠

، ألطراف يف الرتاع والتحقيق فيها     رصد انتهاكات حقوق اإلنسان اليت ترتكبها مجيع ا        العراق
. )١٩٠(العراقي واجملتمع املدين    يةؤسسات العراق املوهم يضطلعون بأنشطة بناء القدرات داخل       

وترمي تقارير حقوق اإلنسان اليت تعدها البعثة بصورة دورية إىل مساعدة حكومة العـراق              
ى ضمان محاية حقـوق      املتعددة اجلنسيات يف العراق عل     اتوحكومة إقليم كردستان والقو   
  .)١٩١(اإلنسان واحترام سيادة القانون

ويستند برنامج األمم املتحدة يف العراق إىل أربع دعائم رئيسية هي تقدمي اخلدمات                -٦١
وقد قدمت اليونيسيف   . )١٩٢( ومحاية الضعفاء  ، واإلصالح االقتصادي  ، واحلوكمة ،األساسية

 األشـدّ لنساء واألطفـال  للبيئة اليت توفر احلماية معلومات عن براجمها اليت تدعم إعادة بناء ا       
  .)١٩٣(ضعفاً يف العراق

Notes 

1 Unless indicated otherwise, the status of ratifications of instruments listed in the table 
may be found in Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General: Status as 
at 31 December 2006  (ST/LEG/SER.E.25), supplemented by the official website of the 
United Nations Treaty Collection database, Office of Legal Affairs of the United Nations 
Secretariat, http://treaties.un.org/ 
2 The following abbreviations have been used for this document: 

ICERD  International Convention on the Elimination of All Forms of 
  Racial Discrimination 
ICESCR  International Covenant on Economic, Social and Cultural  
  Rights 
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OP-ICESCR  Optional Protocol to ICESCR 
ICCPR   International Covenant on Civil and Political Rights 
ICCPR-OP 1  Optional Protocol to ICCPR 
ICCPR-OP 2  Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of 
  the death penalty 
CEDAW  Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 
  against Women 
OP-CEDAW  Optional Protocol to CEDAW 
CAT   Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or  
  Degrading Treatment or Punishment 
OP-CAT  Optional Protocol to CAT 
CRC   Convention on the Rights of the Child 
OP-CRC-AC  Optional Protocol to CRC on the involvement of children in 
   armed conflict 
OP-CRC-SC  Optional Protocol to CRC on the sale of children, child  
  prostitution and child pornography 
ICRMW  International Convention on the Protection of the Rights of All 
  Migrant Workers and Members of Their Families 
CRPD  Convention on the Rights of Persons with Disabilities 
OP-CRPD Optional Protocol to the Convention on the Rights of Persons 
  with Disabilities 
CED  International Convention for the Protection of All Persons from 
  Enforced Disappearance 

3 Upon ratification: "Ratification by Iraq ... shall in no way signify recognition of Israel 
nor shall it be conducive to entry with her into such dealings as are regulated by the said 
[Covenant]." 
4 Upon signature and confirmed upon ratification: 

       "The entry of the Republic of Iraq as a party to the International Covenant on 
Economic, Social and Cultural Rights and the International Covenant on Civil and 
Political Rights shall in no way signify recognition of Israel nor shall it entail any 
obligation towards Israel under the said two Covenants." 
       "The entry of the Republic of Iraq as a party to the above two Covenants shall not 
constitute entry by it as a party to the Optional Protocol to the International Covenant on 
Civil and Political Rights." 
Upon ratification: 

       "Ratification by Iraq ... shall in no way signify recognition of Israel nor shall it be 
conducive to entry with her into such dealings as are regulated by the said [Covenant]." 
5 Reservations: 

       1. Approval of and accession to this Convention shall not mean that the Republic of 
Iraq is bound by the provisions of article 2, paragraphs (f) and (g), of article 9, 
paragraphs 1 and 2, nor of article 16 of the Convention. The reservation to this last-
mentioned article shall be without prejudice to the provisions of the Islamic Shariah 
according women rights equivalent to the rights of their spouses so as to ensure a just 
balance between them.   Iraq also enters a reservation to article 29, paragraph 1, of this 
Convention with regard to the principle of international arbitration in connection with 
the interpretation or application of this Convention. 
       2. This approval in no way implies recognition of or entry into any relations with 
Israel. 
6 Reservation: 

       The Government of Iraq has seen fit to accept [the Convention] ... subject to a 
reservation in respect to article 14, paragraph 1, concerning the child's freedom of 
religion, as allowing a child to change his or her religion runs counter to the provisions 
of the  Islamic Shariah . 
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7  Adopted by the General Assembly in its resolution 63/117 of 10 December 2008. 
Article 17, paragraph 1, of OP-ICESCR states that “The present Protocol is open for 
signature by any State that has signed, ratified or acceded to the Covenant”. 
8 Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women 
and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational 
Organized Crime. 
9 1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, 1954 
Convention relating to the status of Stateless Persons and 1961 Convention on the 
Reduction of Statelessness. 
10 Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in 
Armed Forces in the Field (First Convention); Geneva Convention for the Amelioration 
of the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea 
(Second Convention); Convention relative to the Treatment of Prisoners of War (Third 
Convention); Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War 
(Fourth Convention); Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 
1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts 
(Protocol I); Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and 
relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II); 
Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the 
Adoption of an Additional Distinctive Emblem (Protocol III). For the official status of 
ratifications, see Federal Department of Foreign Affairs of Switzerland, at 
http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/intla/intrea/chdep/warvic.html. 
11 International Labour Organization Convention No. 29 concerning Forced or 
Compulsory Labour; Convention No. 105 concerning the Abolition of Forced Labour, 
Convention No. 87 concerning Freedom of Association and Protection of the Right to 
Organize; Convention No. 98 concerning the Application of the Principles of the Right 
to Organize and to Bargain Collectively; Convention No. 100 concerning Equal 
Remuneration for Men and Women Workers for Work of Equal Value; Convention No. 
111 concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation; Convention 
No. 138 concerning the Minimum Age for Admission to Employment; Convention No. 
182 concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst 
Forms of Child Labour. 
12 UNAMI human rights report, July- December 2008; para.7 (Available at 
http://www.uniraq.org/docsmaps/undocuments.asp). 
13 UNAMI human rights report, July- December 2008; p. 5, para. b (Available at 
http://www.uniraq.org/docsmaps/undocuments.asp). 
14 A/55/38, paras. 186 and 188. 
15 CRC/C/15/Add.94 para. 6. 
16 UNICEF submission to the UPR on Iraq, p. 1. 
17 ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, 
Individual Observation concerning Right to Organise and Collective Bargaining 
Convention, 1949 (No. 98), 2009, Geneva, doc. No. (ILOLEX) 062009IRQ098. 
18 UNAMI human rights report, July- December 2008; p. 5, para.b (Available at  
http://www.uniraq.org/docsmaps/undocuments.asp). 
19 UNAMI human rights report, July- December 2008; para. 71 (Available at 
http://www.uniraq.org/docsmaps/undocuments.asp). 
20  For the list of national human rights institutions with accreditation status granted by 
the International Coordinating Committee of National Institutions for the Promotion and 
Protection of Human Rights (ICC), see A/HRC/10/55, annex I. 
21 OHCHR 2008 report on activities and results, p.144 
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22 UNAMI human rights report, July- December 2008; para. 69 (Available at 
http://www.uniraq.org/docsmaps/undocuments.asp) 
23 UNAMI human rights report, January-June 2008, p. 4, para. (i), See also UNAMI 
human rights report, July- December 2008; para. 8 (Available at  
http://www.uniraq.org/docsmaps/undocuments.asp) 
24 UNAMI human rights report, July- December 2008; para. 8 (Available at 
http://www.uniraq.org/docsmaps/undocuments.asp). 
25 Letters from the Permanent Mission of Iraq (including information of the Iraq 
Ministry of Human Rights), dated on 16 and 22 July 2009, in response to a request for 
information on the implementation of the International Year of Human Rights Learning, 
see http://www2.ohchr.org/english/issues/education/training/Summary-national-
initiatives2005-2009.htm. 
26 ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, 
Individual Direct Request Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182), 
2009, Geneva, doc. No. (ILOLEX) 092009IRQ182. 
27 CRC/C/15/Add.94, para. 14. 
28 See General Assembly resolution 59/113B of 14 July 2005, and Human Rights 
Council resolution 6/24 of 28 September 2007. See also letters from the High 
Commissioner for Human Rights dated 9 January 2006 and 10 December 2007, 
available at http://www2.ohchr.org/english/issues/education/training/Summary-national-
initiatives2005-2009.htm. 
29 The following abbreviations have been used for this document: 

CERD  Committee on the Elimination of Racial Discrimination 

CESCR  Committee on Economic, Social and Cultural Rights 

HR Committee  Human Rights Committee 

CEDAW  Committee on the Elimination of Discrimination against  
  Women 

CRC   Committee on the Rights of the Child 
30 E/CN.4/2001/42. 
31 E/CN.4/2002/44. 
32 The questionnaires included in this section are those which have been reflected in an 
official report by a special procedure mandate-holder. 
33  See (a) report of the Special Rapporteur on trafficking in persons, especially in 
women and children (E/CN.4/2006/62) and the Special Rapporteur on the sale of 
children, child prostitution and child pornography (E/CN.4/2006/67), joint questionnaire 
on the relationship between trafficking and the demand for commercial sexual 
exploitation sent in July 2005; (b) report of the Special Rapporteur on the sale of 
children, child prostitution and child pornography (A/HRC/4/31), questionnaire on the 
sale of children’s organs sent in July 2006; (c) report of the Special Rapporteur on 
trafficking in persons, especially women and children (A/HRC/4/23), questionnaire on 
issues related to forced marriages and trafficking in persons sent in 2006; (d) report of 
the Special Rapporteur on the human rights of migrants (A/HRC/4/24), questionnaire on 
the impact of certain laws and administrative measures on migrants sent in 2006; (e) 
report of the Special Rapporteur on the right to education (A/HRC/4/29), questionnaire 
on the right to education of persons with disabilities sent in 2006; (f) report of the 
Special Representative of the Secretary-General on the issue of human rights and 
transnational corporations and other business enterprises (A/HRC/4/35/Add.3), 
questionnaire on human rights policies and management practices; (g) report of the 
Special Rapporteur on the situation of human rights and fundamental freedoms of 
indigenous people (A/HRC/6/15), questionnaire on the human rights of indigenous 
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people sent in August 2007; (h) report of the Special Rapporteur on the sale of children, 
child prostitution and child pornography (A/HRC/7/8), questionnaire on assistance and 
rehabilitation programmes for child victims of sexual exploitation sent in July 2007; (i) 
report of the Special Rapporteur on the right to education (A/HRC/8/10), questionnaire 
on the right to education in emergency situations sent in 2007; (j) report on the Special 
Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children  (A/HRC/10/16 and 
Corr.1), questionnaire on trafficking in persons, especially women and children; (k) 
report of the independent expert on the question of human rights and extreme poverty to 
the eleventh session of the HRC sent in June 2009(A/HRC/11/9),  questionnaire on Cash 
Transfer Programmes, sent in October 2008; (l) report of the Special Rapporteur on the 
right to education sent in June 2009 (A/HRC/11/8), questionnaire on the right to 
education for persons in detention; (m) report of the Special Rapporteur on violence 
against women, (June 2009) (A/HRC/11/6), questionnaire on violence against women 
and political economy; (n) report of the Special Rapporteur on contemporary forms of 
slavery, including its causes and consequences (A/HRC/12/21), questionnaire on 
national legislation and initiatives addressing the issue of bonded labour. (o) report of the 
Special Rapporteur on the right to food to the twelfth session of the Council 
(A/HRC/12/31), questionnaire on world food and nutrition security; (p) report of the 
Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child pornography 
(A/HRC/12/23), questionnaire on measures to prevent and combat online child 
pornography. 
34 The questionnaire on the right to education of persons with disabilities, the 
questionnaire on the human rights of indigenous people, the questionnaire on the right to 
education in emergency situations, the questionnaire on violence against women and 
political economy, the questionnaire on world food and nutrition security and the 
questionnaire on measures to prevent and combat online child pornography. 
35 OHCHR 2008 report on activities and results, p. 149. 
36 Security Council resolution 1770 (2007). 
37 UNAMI human rights report, July-December 2008; para. 9 (Available at 
http://www.uniraq.org/docsmaps/undocuments.asp). 
38 Security Council resolution 1883 (2009). 
39 A/55/38, paras. 179, 180, 181. 
40 Ibid., paras. 191-192; See also HR Committee, para. 13; CESCR, para. 30. 
41 CCPR/C/79/Add.84, para 20. 
42 CRC/C/15/Add.94, para. 24. 
43 UNAMI human rights report, May-June 2006, para. 84 (Available at 
http://www.uniraq.org/docsmaps/undocuments.asp). 
44 OHCHR/UNAMI press release, available at 
http://www.uniraq.org/newsroom/getarticle.asp?ArticleID=1024; See also UNAMI 
human rights report, July- December 2008; p.5, para. (f) (Available at 
http://www.uniraq.org/docsmaps/undocuments.asp). 
45 A/HRC/8/4/Add.1, para. 173. See also OHCHR Annual Report 2006, p.78; 
A/HRC/4/25/Add.1, paras. 201-206; A/HRC/4/27/Add.1, para. 319; A/HRC/4/20/Add.1, 
pp. 176-177. 
46 A/HRC/8/4/Add.1, para. 175. See also A/HRC/4/25, paras. 54-57; A/60/321, para. 42. 
47 UNICEF submission to the UPR on Iraq, p. 2. 
48 UNAMI human rights report, July- December 2008; para.12, 14, 15 (Available at 
http://www.uniraq.org/docsmaps/undocuments.asp). 
49 UNICEF submission to the UPR on Iraq, p. 4, See also UNCT, United Nations Iraq 
Assistance Strategy 2008-2010, Baghdad, 2008, p. 19, available at 
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http://www.undg.org/docs/9863/UN-Iraq-Assistance-Strategy-2008-2010.pdf (accessed 
26 August 2009). 
50 UNAMI human rights report, July- December 2008; paras.21-24 (Available at 
http://www.uniraq.org/docsmaps/undocuments.asp). 
51 UNAMI human rights report, July- December 2008; para.31; UNAMI human rights 
report, January-June 2008, paras.43 to 47 (Available at 
http://www.uniraq.org/docsmaps/undocuments.asp) 
52 UNAMI human rights report, July- December 2008; para.30; UNAMI human rights 
report, January-June 2008, para.40, 41 (Available at 
http://www.uniraq.org/docsmaps/undocuments.asp) 
53 A/HRC/7/7/Add.1, paras.70-73 and 75-78; A/HRC/10/14/Add.1, paras.22 -25 (See 
also  UNAMI human rights report, July- December 2008; para. 27; UNAMI human 
rights report, January-June 2008, para. 38; UNAMI human rights report, July-December 
2007, para. 25 (Available at http://www.uniraq.org/docsmaps/undocuments.asp). 
54 UNAMI human rights report, July- December 2008; Para.12 (Available at 
http://www.uniraq.org/docsmaps/undocuments.asp). 
55 A/HRC/10/9, para.206; See also E/CN.4/2006/56 and Corr.1, paras. 295-299; 
A/HRC/4/41, para. 230. 
56 E/CN.4/2006/56 and Corr.1, paras. 297-299 
57 A/HRC/7/2, para. 181 
58 A/HRC/10/9, para. 205 
59 CCPR/C/79/Add.84,  para. 8. 
60 UNAMI human rights report, November- December 2006, para. 34; UNAMI human 
rights report, July- December 2008; para. 25 (Available at 
http://www.uniraq.org/docsmaps/undocuments.asp). 
61 UNAMI human rights report, July-December 2008, para. 72; See also UNAMI human 
rights report, January-June 2008, para. 91; UNAMI human rights report, July-December 
2008; para. 92; UNAMI human rights report, July-December 2008; pp. 6, 7, Para.(d); 
UNAMI human rights report, July- December 2008; Para.83; UNAMI human rights 
report, April- June 2007; Para.59(Available at 
http://www.uniraq.org/docsmaps/undocuments.asp) 
62 UNAMI human rights report, January- June 2008; para. 90 (Available at 
http://www.uniraq.org/docsmaps/undocuments.asp). 
63 S/2009/284, para. 42. 
64 UNAMI human rights report, July-December 2008; para. 90 (Available at 
http://www.uniraq.org/docsmaps/undocuments.asp). 
65 UNAMI human rights report, July-December 2008; p.5, para. (a); See also UNAMI 
human rights report, July- December 2008; p.5, para. (e) (Available at 
http://www.uniraq.org/docsmaps/undocuments.asp). 
66 UNAMI human rights report, January-March 2007; para. 70 See also UNAMI human 
rights report, July- December 2008; Paras. 4, 43; UNAMI human rights report, July- 
December 2007; para. 64;  A/HRC/4/33/Add.1, para. 120 (See alsoA/HRC/4/20/Add.1, 
pp. 182-184); see also A/HRC/4/33/Add.1, para. 118 (see alsoA/HRC/4/20/Add.1, pp/ 
177-181). 
67 A/HRC/4/33/Add.1, para.116 
68 A/HRC/8/4/Add.1, para.169 
69 Ibid., para. 170; A/HRC/7/28/Add.1, para. 1221 
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70 Office of the Special Representative of the Secretary-General for Children and Armed 
Conflict, submission to the UPR on Iraq, p. 4 
71 Ibid., pp. 1 and 2, See also UNICEF submission to the UPR on Iraq, p. 4; UNAMI 
human rights report, July- December 2008; para. 41(Available at 
http://www.uniraq.org/docsmaps/undocuments.asp); 
72 UNAMI human rights report, July-December 2008; pp. 5, 6, para. (h) (Available at 
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Representative of the Secretary-General for Children and Armed Conflict submission to 
the UPR on Iraq, pp. 1 and 2. 
73 Office of the Special Representative of the Secretary-General for Children and Armed 
Conflict submission to the UPR on Iraq, p.3; See also  ILO Committee of Experts on the 
Application of Conventions and Recommendations, Individual Direct Request Worst 
Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182), 2009, Geneva, doc. No. (ILOLEX) 
092009IRQ182. 
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