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  :موقف العراق من التوصيات اليت مل يتم البت فيها
 بالعهـد   املتعلقة بالتصديق على الربوتوكوالت االختيارية امللحقـة      وىل  ألا لتوصيةا -١

 دنية والسياسية، والعهد اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،       اخلاص باحلقوق امل  
 فان احلكومة العراقية شـكلت جلنـة        ،ةشكال التمييز ضد املرأ   واتفاقية القضاء على مجيع أ    

 ووزارة العدل ووزارة اخلارجية     األعلىمتخصصة من وزارة حقوق االنسان وجملس القضاء        
 ولكن وبسبب عـدم  .إليهاالت الختاذ القرار اخلاص باالنضمام لدراسة مجيع هذه الربوتوكو  

      تشكيل جملس النواب واحلكومة العراقية اجلديدة بعد االنتخابات الـيت جـرت يف الـبالد               
ن متطلبات التصديق على هذه الربوتوكوالت تتطلب مناقشتها         وأل ،املاضيمارس  /آذار ٧يف  

 ال ميكن البت هبا ونعترب اهنا تبقى معلقة حلني          فإننا من جملس النواب بعد اقتراح من احلكومة      
 )تعترب معلقة. (عماهلاأ أ جملس النواب اجلديد دوراته التشريعية وتشكل احلكومة وتبدأيبدأن 

عـاله علـى موضـوع      ية أ  ينطبق ما مت ذكره يف التوص      ،ما يتعلق بالتوصية الثانية    -٢
عراق التفاقية مناهضة التعذيب     بانضمام ال  تعلقما ما ي   أ .االنضمام اىل الربوتوكوالت امللحقة   

ليهـا كمـا وانتـهت       ووافق على االنضمام إ    ن السابق درس مجيع هذه االتفاقية     ن الربملا فإ
 واملتمثلة مبصادقة جملس الرئاسة عليها ونشرها يف اجلريدة    االجراءات الداخلية للمصادقة عليها   

  )منفذة. (يف األمم املتحدة الصك اخلاص هبا يداع وتبقى فقط اجلانب الدويل منها بإالرمسية
ن الربملـان   ، فإ  ومبا ال يتعارض مع ما ذكر يف التوصيتني السابقيتني         ،التوصية الثالثة  -٣

شخاص من االختفـاء القـسري      ألالتفاقية الدولية حلماية ا   العراقي السابق ناقش االنضمام ل    
 وما زلنا بانتظار    .اجلريدة الرمسية ، كما وصادق جملس الرئاسة عليها ونشرت يف         وافق عليها و
 . الدولية املتبعـة   اآللياتذ حسب   مم املتحدة لتدخل حيز التنفي    أليداع صك االنضمام يف ا    إ
  )منفذة مبا يتعلق هبذا اجلزء فقط(
ية تفاقية الدولية حلمانضمام اىل االما يتعلق باالعاله، وفيأ ومبا ال يتعارض مع ما ذكر  -٤

ة هذه   فقد شكلت احلكومة العراقية جلنة لدراس      ،فراد اسرهم اجرين وأ حقوق مجيع العمال امله   
 ومـن مث اقتـراح القـرار اخلـاص          .متها مع التشريعات احمللية   االتفاقية  وحتديد مدى مواء    

ن العملية التشريعية لالنضمام جلميع االتفاقيات الدولية تتطلب عرضها          أ  علماً ،باالنضمام هلا 
 وهبذا فاننا ننتظر بدء جملس النواب اجلديد        .ون اخلاص هبا  ن القا على جملس النواب بعد اقتراح    

 )تبقى معلقة مؤقتاً(  .عماله ودوراته التشريعية ملناقشة االنضمام هلذه االتفاقيةأ

وصية  مت ترحيل تنفيذ هذه الت     ،ساسي للمحكمة اجلنائية  التصديق على نظام روما األ     -٥
 )مؤقتاًتبقى معلقة  ( .يضاًأديد جلان ااىل احلكومة اجلديدة والربمل

تسريع اجلهود لضمان احلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافيـة         -٦
واختـاذ التـدابري     ي نوع، أمام القانون دون متييز من      أمبا يف ذلك املساواة      للشعب العراقي، 

ئات معاهدات حقوق   وتنفيذ توصيات هي   املناسبة الحترام الصكوك الدولية حلقوق االنسان،     
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 فربايـر  /شـباط وكما ذكرنا خالل احلوار التفاعلي يف شهر         .مم املتحدة  التابعة لأل  االنسان
 جبميع احلقـوق املدنيـة والـسياسية         خاصاً املاضي فان الدستور العراقي اجلديد تضمن باباً      

وتشريعات احترامها وفقا لقوانني    وكذلك احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وضمان       
ن احلكومة العراقية ومن    أكما   .ما يتم تشريعها حبسب كل حق من هذه احلقوق        إما نافذة وإ  

ات خالل فرق مهنية متخصصة بالرصد تتوىل تقييم احترام هذه احلقوق من مجيع املؤسـس             
ن إعداد تقارير حول جماالت االنتهاك       وتتوىل هذه الفرق إ    ،احلكومية املسؤولة عن كل منها    

.  احترامها من املؤسسات ذات الـصلة وجدت مع تقدمي مقترحات وتوصيات لتفعيل وتعزيز     
سست وحدات خاصة حبقوق االنسان يف املؤسسات احلكومية كافة تعمل ومن خالل   ما تأ ك

 والية كل مؤسسة من     التنسيق مع وزارة حقوق االنسان على ضمان التمتع  باحلقوق ضمن          
 )منفذة فعالً( . هذه املؤسسات

يز شكال التمي عة من اتفاقية القضاء على مجيع األ      رفع العراق حتفظه على املادة التاس      -٧
 كما تدرس جلان    . واملتعلقة حبق املرأة يف منح جنسيتها ألبنائها مساواة مع الرجل          ،ةأضد املر 

ي تعارض مـع مبـادئ حقـوق         أ خمتصة مجيع التشريعات والقوانني العراقية النافذة الزالة      
 مـن مـصادر      رئيسياً ، شرط عدم تعارضها مع الشريعة االسالمية اليت تعد مصدراً         ناالنسا

 )تبقى معلقة مؤقتاً ( .التشريع العراقي

ة حبكم القانون ويف    ي يكرس مبدأ عدم التمييز ضد املرأ      ن التشريع العراق  التحقق من أ   -٨
اضي مت تشكيل جلان    املمارس  /آذارنه وكما ذكرنا خالل احلوار التفاعلي يف شهر         إالواقع، ف 

ي تعارض فيها مع مبادئ حقوق انني والتشريعات النافذة الزالة أمتخصصة ملراجعة مجيع القو   
ساسية يها وكذلك مع احلريات العامة واأللاقيات الدولية اليت انضم العراق إاالنسان ومع االتف

مية اليت هـي مـصدر   الشريعة االسال ومبا ال يتعارض مع  الواردة يف الدستور العراقي اجلديد    
 لالنتهاء من مجيع القوانني      وهذا يتطلب وقتاً   ساسي من مصادر التشريع يف مجهورية العراق،      أ

 )تبقى معلقة مؤقتاً( .والتشريعات

ويف حالة عـدم القيـام       .حكام االعدام يف مجيع احلاالت    االعالن عن وقف تنفيذ أ     -٩
لدويل، مبا يف ذلك عقوبة االعدام قانون ابذلك، متديد ذلك الوقف ليشمل احلاالت املخالفة لل      

م وحماولـة   تقوم اجلهات املختصة بدراسة مجيع املواد اليت حتكم باالعدا        . بسبب امليل اجلنسي  
شريعة االسالمية الـيت    قل عدد ممكن، وبالشكل الذي ال يتعارض مع ال        تقليل هذه املواد اىل أ    

ة لذوي امليل اجلنسي فال توجد مـواد يف         ما بالنسب أ.  للتشريع يف العراق   ساسياً أ تعد مرجعاً 
 )تبقى معلقة مؤقتاً. (قانون العقوبات العراقي حتكم باالعدام عليهم

 من قـانون العقوبـات      ١٢٨التوصيات اخلاصة بتعليق تطبيق املادة      ما يتعلق جبميع      -١٠
ثنـاء   فقد ذكرنـا أ    )١٤ و ١٣ و ١٢و ١٠التوصيات رقم    (العراقي واخلاصة جبرائم الشرف   

 لتعديل  ن وزارة حقوق االنسان قدمت اقتراحاً     أاملاضي  فرباير  /شباطوار التفاعلي يف شهر     احل
ـ   اء جانب التخفيف فيها وبالتايل فإهنا ستأ      لغإهذه املادة و    للتعـديل   ةخذ االجراءات املطلوب
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تبقى . (تها واختاذ القرار النهائي فيها    جل مناقش أعماله من   ألوننتظر بدء جملس النواب القادم      
  )لقة مؤقتاًمع
تنفيذ محلة لزيـادة الـوعي بـضرورة         واخلاص ب  ١١ول من التوصية رقم     ألاجلزء ا   -١١

 فإن وزارة حقوق اإلنـسان ووزارة       .يل والعنف القائم على نوع اجلنس     مكافحة العنف املرت  
ردستان نفذت العديد من ورش     الدولة لشؤون املرأة وكذلك هيئة حقوق اإلنسان يف إقليم ك         

قضية والنواحي استهدفت جمموعات واسعة مـن        واأل مجيع احملافظات ا اجملال يف    العمل يف هذ  
غـري  كال اجلنسني ومن العاملني يف املؤسسات احلكومية وكذلك من الناشطني يف املنظمات             

ساهبم اخلاص وكذلك طلبة اجلامعات وغريهم مـن شـرائح       عن العاملني حل   احلكومية فضالً 
 )منفذة فعالً(. اجملتمع العراقي

       


