اوضاع الحقوق و الحريات في العراق
تقرير مقدم من تحالف الحريات في العراق الي مجلس حقوق االنسان في االمم المتحدة
العراق 2014
المقدمة :
شهد المجتمع العراقي و على مدى السنوات االرعع الماضي تغيرات عالغ األهمي  ,حيث كانت الحقوق و
الحريات تمثل المفصل االساسي المعرض لالنتهاكات من خالل قمع الحقوق والحريات االساسي من قعل اجهزة
االمن والمخاعرات من جهه و من قعل مجموعات االرهاعي من جهه اخرى .
و في حين كان المجتمع العراقي غائعا عن المشارك الحقيقي في الحياة السياسي و االقتصادي و الثقافي ,
يضاف اليها التفكك االقتصادي الناتج عن الصراع الداخلي عين الكتل السياسي التي ادى الى عدم االستقرار ,و
جعل الوضع اصعب على المواطن عسعب خلل عمل المنظومات الكهرعائي و سوء تدفق إمدادات النفط وضعف
الخدمات العام او انعدامها في كثير من االحيان ...وأستمر هذا الحال مما ادى الى زيادة الشعور عان الحكوم
االتحادي لم تتمكن من تلعي حاجات الشعب العراقي.
التحدي الكعير لحماي الحقوق و الحريات التي كفلها الدستور في عاب الحقوق والحريات ,هو وجود نصوص
جيدة ولكن يعقى السؤال في اذهان المواطنين ومنظمات المجتمع المدني عن (مدى تنفيذ أو ترجمة هذه الحقوق
والحريات الى ممارسات فعلية )
استمرت العملي السياسي و ادارة العلد رغم الصعوعات من عام ( 0202الى  )0202ونحن في تحالف
الحريات , 1حتى تاريخ كتاع هذا التقرير رصدنا و نرصد الكثير من االنتهاكات في مجال الحقوق والحريات
االساسي في العراق .
لذا تقريرنا يتناول عشكل محدد الحقوق والحريات الوا ردة ضمن العهد الدولي الخاص عالحقوق المدني و
السياسي  2ويركز عشكل خاص على الحريات العام .

 .0تقييد الحقوق والحريات.
منذ عام  0202استمرت حاالت التقيد على الحقوق والحريات من قعل الحكوم العراقي في حاالت الطوارئ
المستمرة في ععض المحافظات العراقي عذريع الوضع االمني  ,واحتجاز الكثير من المواطنين في معتقالت
علين و سري عدون أجراءات قضائي وهذا يعتعر انتهاك لحق مطلق ال يمكن تقيده متمثال عحق المحاكم العادل
 ,و ايضا تقيد حق التنقل والتحرك  ,وحق الحصول على المعلومات  ،والكثير من القيود على الحقوق والحريات
األساسي االخرى.
تستند الحكوم العراقي في تقييد الحقوق والحريات على خلل دستوري موجود في المادة  24من الدستور
العراقي والذي ينص(( :ال يكون تقييد ممارس أي ٍ من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها اال
عقانون أو عنا ًء عليه ،على ان ال يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحري ((.3

 1تحالف الحريات :تجمع من منظمات المجتمع المدني تضم  02منظم على مستوى العراق تأسس عدعم من االمم المتحدة سن 0222
و نفذت مشروع تعديل مادة تقيدد الحقوق والحريات في الدستورالعراقي .
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العراق صادق على العهد الدولي الخاص عالحقوق المدني والسياسي في .6721/2/02

اصل المشكلة:
 لقد سعى المشرع العراقي عند صياغته عند تقييد الحقوق والتى هى المادة  24في الدستور العراقي الى
حماي الحقوق من ان تنتهك عتشريع وذلك عاإلصرار على انه ال يمكن لقانون من هذا القعيل أن ينتهك
" جوهر " الحق.
 المشكل هي أن هذه الصياغ تتعرض أالن النتقاد الذع ألنها تتناقض مع العهد الدولي االول المادة 2
و مع اهتمامات و مفاهيم ومعايير حقوق اإلنسان المعاصر حيث ان الدستور العراقي يمنح الحقوق
والحريات الى المواطن العراقي في اكثر من ثالثون مادة ولكن ياتي ويسلعها منه في مادة واحدة
ويم ًكن العرلمان والحكوم من تقييد كل هذه الحقوق والحريات عدون ضواعط كافي .
 ويمكن القول أن جوهر احد الحقوق ليس دائما ما هو المطلوب مراعاته عند تقييد أحدد الحقدوق فالتقييدد
قددد يزيددل جددوهر الحددق احيانددا  ،ولكددن لغددرض مددا  ،أو لفئ د مددن الندداس أو لفتددرة مددا أو رهنددا عددععض
الضمانات اإلجرائي .
 والمشكل الثاني في قضي " الجوهر " وهي أنه قد يصعب تعيين ما هي " جوهر " أحد الحقوق.
ضمانات حماية الحقوق إزاء آلية التقييد .
من أجل حماي حقوق اإلنسان من االنتهاكات الالئحيد لقدد فضدلت المحكمد األورعيد لحقدوق اإلنسدان والمحكمد
الكندي العليا و محكم جنوب أفريقيا الدستوري ( إلى جانب صكوكها الدستوري والدولي ذات الصدل ) وجدود
الضمانات التالي -:
 -0إقام تراعط منطقي عين القيد ( أي القانون الذي يقيد الحق ) والضرر المراد تداركه فيعرر تقييد الحق .
 -0اختعار مدى التناسب الذي يقضي ععدم تقييد الحق إال في حدود ما هدو ضدروري لحمايد المصدلح العامد أو
لمنع وقوع ضرر اكعر .
 -3تثعيت قيم او معايير يمكن أن يختعر عها التقييد  ،حسب االقتضاء .
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في حاالت الطوارئ االستثنائي التي تتهدد حياة األم  ،والمعلن قيامها رسميا ،يجوز للدول األطراف في هذا العهد أن تتخذ ،في أضيق

الحدود التي يتطلعها الوضع ،تداعير ال تتقيد عااللتزامات المترتع عليها عمقتضى هذا العهد ،شريط عدم منافاة هذه التداعير لاللتزامات األخرى
المترتع عليها عمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائها على تمييز يكون معرره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغ أو الدين أو األصل
االجتماعي.
 -0ال يجيز هذا النص أي مخالف ألحكام المواد  4و  7و ( 8الفقرتين  0و  )0و  00و  01و  04و .08
 -3على أي دول طرف في هذا العهد استخدمت حق عدم التقيد أن تعلم الدول األطراف األخرى فورا ،عن طريق األمين العام لألمم المتحدة،
عاألحكام التي لم تتقيد عها وعاألسعاب التي دفعتها إلى ذلك .وعليها ،في التاريخ الذي تنهى فيه عدم التقيد ،أن تعلمها عذلك مرة أخرى وعالطريق ذاته .

التوصية:
-

تعديل المادة  24من الدستور العراقي .والمادة العديل المقترح (( ال يجوز تقيد الحقوق الورادة في
هذا الدستور اال عقانون وعقدر ما يكون التقيد ضروريا في مجتمع ديمقراطي قائم علي حقوق االنسان
مع مراعاة طعيع ذالك الحق  ,اهمي الغرض من تقيده و طعيع التقييد  ,مداه و مدته الزمني  ,واي
الوسائل اقل حصرا الضرارة لتحقيق الغرض منه ))
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 .2التكفير بسبب حرية الفكروالدين و العدول.
يضمن العهد الدولي الخاص عالحقوق المدني والسياسي في المادة ( 5)08حري الفكر والوجدان والدين ،
وحيث إن هذه المادة واضح وصريح من حيث الصياغ والمضمون وخصوصا فيما يتعلق عالفكر والدين فإنها
تعتعر احد أهم الركائز األساسي لعناء مجتمع يتمتع عالوعي والنضج الفكري على أساس أن اإلنسان يتمتع عحق
طعيعي في االعتقاد وليس هناك من يملك القوة للتحكم في الطريق التي يذهب اإلنسان فيها إلى التفكير عالطريق
التي تحقق له مكامن اإلعداع واالستمرار  ،وعلى أساس أن األديان تعتعر مذاهب فكري وروحي فلإلنسان أن
يتمتع عحري اعتناق الدين الذي يرى فيه انسجام واطمئنان في حياته عدون ممارس اي ضغوطات أو قمع لجعله
يذهب إلى مذهب فكري أو ديني دون أخر .
في واقع العراق المشكل تتكون جذورها من التشريعات وصوال الى االجراءات (( من الهوي الى التكفير))
 -1الحق في تغيير الدين والمعتقد:يمكدن فدي العدراق ان يقدوم االنسدان عتغييدر دينده او معتقدده مدن اي ديدن
الى االسالم ،لكن غير ممكن تغيير الددين مدن االسدالم ألي ديدن اخدر ،ممدا يعتعدر تمييدز وتفضديل لددين
معين (دين االغلعي ) على االديان االخرى (االديدان االقليد ) وحتدى لدو حداول شدخص مدا تغييدر معتقدده
مددن االسددالم الددى معتقددد اخددر فددذلك ممنددوع مددن الناحيدد القانونيدد  ،ويعتعددر خددار المل د مددن الناحيدد
االجتماعي  ،ويعتعر مرتد من الناحيد الشدرعي  ،وهنداك العديدد مدن الحداالت التدى تدم قدتلهم واحتجدازهم
عسعب محاول تغيير الدين منهم القس ععدهللا والذي تحول هو وعائلتده مدن االسدالم الدى المسديحي وهدو
الزال مفقود ال يعرف له مكان.

4

الم ادة العديل تم تقيمها الى لجن التعديالت الدستوري في المجلس النواب العراقي من قعل تحالف الحريات في أجتماع رسمي عاسم  610مؤسس
مجتمع مدني في عام .0222

 .6 5لكل إنسان حق في حري الفكر والوجدان والدين .ويشمل ذلك حريته في أن يدين عدين ما ،وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره ،وحريته
في إظهار دينه أو معتقده عالتععد وإقام الشعائر والممارس والتعليم ،عمفرده أو مع جماع  ،وأمام المأل أو على حدة.0.ال يجوز تعريض أحد إلكراه
من شأنه أن يخل عحريته في أن يدين عدين ما ،أو عحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.
 .2ال يجوز إخضاع حري اإلنسان في إظهار دينه أو معتقده ،إال للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضروري لحماي السالم العام أو النظام
العام أو الصح العام أو اآلداب العام أو حقوق اآلخرين وحرياتهم األساسي

 -4تتعهد الدول األطراف في هذا العهد عاحترام حري اآلعاء ،أو األوصياء عند وجودهم ،في تأمين ترعي أوالدهم دينيا وخلقيا وفقا لقناعاتهم الخاص .

 -0اضطهاد رموز االديان االخرى :تقوم جهات رسمي وعحل ديني عإضدطهاد اعنداء االديدان االخدرى غيدر
االسالم  ،على سعيل المثال قام ديوان الوقف الشيعي عهدم عيت حضدرة عهداء هللا  /عندي العهدائيين الكدائن
في عغداد/الكرخ في الشهر كانون االول  0203والذي كان يعتعر اهدم االمداكن المقدسد للدياند العهائيد
فدي العدالم ،وععدد كددل االعتراضدات مدن قعددل العهدائيين والشدكوى لددى رئدديس مجلدس الدوزراء ومحددافظ
عغداد مع ذلك تم هدم العيت المقدس واالن عاشر ديوان الوقف الشيعي ععناء جامع على موقع العيت.
الهوية في العراق:
 -0ان العددراق ومنددذ عددام  0224الددى  0202شددهد صددراعات علددى الهوي د الديني د ،الطائفي د  ،السياسددي
،القومي والعرقي  ،وقد أثعتت التجارب ان الهوي كلمدا تخنددقت فدي مثدل هدذه العنداوين المدذكورة سدلفا
فددان ذلددك يمثددل ارض خصددع للصددراع والتندداحر واالخددتالف الهدددام  ،ومددن هنددا فددان الشددرارة األولددى
لالختالف غير العناء والصراع وإهدار الهوي الوطني ستندلع .
 -0إن التجرع د العراقي د الحديث د قددد مددرت عمثددل هددذه الصددراعات التددي كددان العامددل األسدداس فيهددا ضددعف
االنتماء الوطني للمواطن عسعب ميدول هويد اإلنسدان العراقدي إلدى أن تكدون هويد طائفيد دينيد قوميد
أكثر مما تكون هوي وطني تحقق مصلح الشدعب العراقدي عمختلدف أطيافده واعتقاداتده وعالتدالي تحقدق
االستقرار والتعايش واالزدهار في العراق  ،هذه مدن ناحيد ومدن ناحيد أخدرى غيداب النظدام السياسدي
واإلرادة السياسي للدول لتحقيق الهوي الوطني للمواطن العراقي التي تتطلدب سدن قدوانين وتشدريعات
تحد من التخندق الضيق وتحاسب من يساهم في هذا التخندق من خالل إجراءات تنفيذي صدارم ناععد
من هذه اإلرادة السياسي والنظام السياسي في العراق .
 -3مدن هددذا المنطلددق وغيرهددا مددن المنطلقددات فددان مؤسسددات المجتمددع المدددني فددي العددراق تعتقددد عددان احددد
األسعاب الرئيسي للصراع والتناحر هدو تعندي النظدام السياسدي وحتدى التشدريعات فدي العدراق سياسدات
ناعع د مددن تخندددق طددائفي ودينددي وقددومي  ،وهددذا مددا اثددر سددلعا عالتددالي وكنتيج د منطقي د وطعيعي د علددى
التشريعات والقوانين واإلجراءات التي تمس حياة المواطنين ومصالحهم وانتمائهم الوطني ومن االمثلد
على ذالدك التقسديم الطدائفي للهيئدات الرئاسدي الدثالث ( مجلدس الرئاسد ..يتكدون مدن رئديس و ندائعين ،
الددرئيس كددردي والنددائعين احدددهما شدديعي واالخددر سددني)  ،ونفددس الكددالم ينطعددق علددى رئاس د العرلمددان
ورئاس د الددوزراء حتددى فددي الهيئددات المسددتقل  ( 6فمددثال فددي المفوضددي المسددتقل لالنتخاعددات فمجلددس
المفوضين مقسمون حسب الطوائف والقوميات )
المشكلة :
احد هذه اإلجراءات التي يجب مراجعتهدا وإصدالحها هدي وجدود (الدياند ) فدي هويد األحدوال المدنيد العراقيد ،
وحيثمدا ننطلددق مددن مفهددوم المواطند دسددتوريا فإننددا نعتقددد عدان التعددرف علددى ديددن المددواطن أو مجددرد قيددام الدولد
عتشخيص دين المواطن من خالل أهم وثيق مدني وجدت لتترجم المواطن فدان ذلدك أمدر غيدر قدانوني ومتنداقض
مددع الدسددتور االتحددادي عاإلضدداف إلددى عدددم جدددواه  ،لطالمددا إن الدولد العراقيد ال تميددز عددين مددواطن وأخددر علددى
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الهيئات مثل ( هيئ النزاه  ,مفوضي العليا المستقل لالنتخاعات )

أساس الدين حسب الدستور فال نرى إن ذلك أمر ضروري عل عالعكس أصعح أمرا خطيدرا حيدث تسدعب فدي قتدل
وتهجير الكثير ممن ينتمدون ألقليدات دينيد فدي العدراق مدن قعدل الجماعدات المسدلح والتدي فدي معظمهدا مرتعطد
عددددأحزاب وكيانددددات وجماعددددات سياسددددي ودينيدددد تمثددددل السددددلط التشددددريعي والتنفيذيدددد مارسددددت العنددددف ضددددد

المواطنين.وايضدا رصددت مؤسسدات المجتمدع المددني وجدود تمييدز ديندي و طدائفي فدي تدوفير فدرص العمدل فدي
القطاع العام .

التكفيرعلى الهوية :
العراق كان وما يزال من اعرز ضحايا التكفير ،حيدث إن التكفيدر عدالعراق اخدذ منحنيدات متعدددة كدالتكفير الدديني
والمذهعي الطائفي والسياسي الذي ادى الى تكفير و تهجير و قتل االف المواطنين على الهوي 7عاالخص االقليدات
المسيحي و المندائي  ،وما نريد أن نعدر عليده فدي هدذا الصددد هدو التكفيدر الدديني علدى أسداس ارتعاطده عهويد
األحوال المدني التي تعرز هوي المواطن الديني وعالتالي يكون عرض للتكفير وأيضا قدانون األحدوال الشخصدي
الذي يقيد المدواطن مدن ناحيد الدزوا مدن األديدان األخدرى المتعايشد  ،المفداجم عداألمر هدو أن الدولد ونظامهدا
السياسددي يحددارب التكفيددر مددن ناحيد ويمارسدده عحددق المددواطنين مددن ناحيد أخددرى وهددذا تندداقض أخددر فددي ادعدداء
الحكوم وصناع القرار في العراق عحفظ وصون الحريات ومنها حري االعتقاد والفكر .
إن هددذا األمددر فددتح العدداب لالجتهددادات والتددأويالت التددي مارسددتها جماعددات مسددلح مرتعط د عمؤسسددات ديني د
وسياسي جزء منها مرتعط عالحكوم والدول أن تمارس العنف والقتل عحق المواطنين على أسداس الفكدر الدذي
يعتنقونه.
التوصيات:
 -0مراجع مسال وجود فقرة (الديان ) في هوي األحوال المدني العراقي وإلغائها من الهوي .
 -0سن قانون مدني يعطي الحري للمواطنين من أديان مختلف للزوا وحفظ حقوقهم وفق للقدانون وعغدض
النظر عن دينهم.
 -3ازال اماكن الععادة في دوائر الدول عاعتعار ان الدول ال يجب ان توفر امداكن ععدادة لدياند معيند دون
ديان اخرى.
 -2حماي من يغير دينه او معتقده.
 -1سددن قددوانين واجددراءات رادعدد لحمايدد اعندداء الددديانات االقليدد فددي العددراق
االضطهاد.
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حسب تقرير المنظم الدولي للهجرة ( )IOMنزح حوالي  601220222مواطن داخل العراق ععد هذا التفجير.

وحمايدد رمددوزهم مددن

 .4حقيقة الواقع اإلعالمي العراقي و سبل االرتقاء به.
وفقا ً للمادة  67من العهد الدولي الخاص عالحقوق المدني والسياسي ((لكل إنسان الحق في حري التععير)) 8من
المؤكد أن أي حديث عن حري التععير و الصحاف و ضمان سالم اإلعالميين ال يمكن تناوله عمعزل عن
الحال العام للمجتمع ،و قد نجم عن هذا تضارب عارم عين توجهات الصحفيين لممارس العمل الصحفي عحري
من جه و كوامن المجتمع العراقي و توجهات قواه المتنوع  ،و قد راح كثير من الصحفيين ضحي هذا
الصراع .و قد كان اغتيال الصحفي هادي المهدي في عيته في مطلع العام  0266من ذروة مآسي وضع
الصحفيين العراقيين ،جاء ععده اغتيال الصحفي كاوة كرمياني في اقليم كوردستان و االعتداء على اعداد كعيرة
من الصحفيين مطلع هذا العام حسب التقارير المعتمدة منها تفرير مركز ميترو للدفاع عن الصحفيين .
و قد تم رصد أكثر من اعتداء على الصحفيين  ،من قعل كعار المسؤولين ،عدءاً من حمايات رئيس الوزراء
وصوالً إلى منتسعي الشرط و االمن .
و في هذا السياق ما تزال مؤسسات السلط التنفيذي عشكل صارخ ،و عدرج أقل السلط القضائي  ،و عدرج أقل
كثيراً السلط التشريعي  ،تحجب المعلومات عن الصحفيين و تععدهم عالقوة عن مواقع التغطي اإلعالمي عذرائع
متنوع  ،لكن األصل هو غياب تشريع (أو عدم تطعيقها) يحمي حق الصحفي في الوصول إلى المعلوم .
كما إن اإلعالمي تستعين عه السلط عندما تريد الترويج الدعائي لـ " منجزاتها العظيم " ،لكنها تعامله كما
يعامل المصاب عالعرص عندما يسعى إلى كشف إخفاق أو فساد ،وخالل سنوات الماضي تم سيطرة الحكوم –
مكتب رئيس الوزراء على مؤسس (شعك االعالم العراقي ) التي تمول من المال العام و شراء ذمم القنوات و
المؤسسات االخرى عسعب سوء استخدام االموال العام .
التوصيات :
و من هذا المنطلق فالشيء المؤكد هو أننا في العراق عحاج إلى:
 .6تعديل المادة  23من الدستور عشكل يضمن حق اإلعالمي عالوصول إلى المعلومات و نشرها عدون
عراقيل عذرائع متنوع  ،في مقدمتها ذرائع األمن الوطني.
 .0تفعيل و تطعيق القوانين التي شرعت في مجال االعالم و الصحفيين  ،و عدم لجوء القضاء الى قوانين
اخرى مثل القانون رقم  666لسن  6717قانون العقوعات العراقي .
 .2تعني كل القوى السياسي و االجتماعي ميثاق حصان اإلعالمي في عمله و سالمته الشخصي  ،كونه
ممثالً للرأي العام و ليس أداة عيد أي طرف.

 .5حق حرية تكوين الجمعيات واالنضمام إليها.

 -68لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايق .
 -0لكل إنسان حق في حري التععير .ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات واألفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتعار
للحدود ،سواء على شكل مكتوب أو مطعوع أو في قالب فني أو عأي وسيل أخرى يختارها.

من المعترف عه عموما ً حول العالم في الوقت الحاضر أن حق االشتراك في الجمعيات والتجمعات السلمي هو
أحد حقوق اإلنسان األساسي  .وهذه الحقوق تحميها المواثيق الدولي مثل العهد الدولي للحقوق المدني والسياسي
كما ورد في المادة  00من العهد االول.
أما القوانين الساري في العراق( عخصوص المنظمات الغير حكومي ) فهي:
 .6قانون رقم ( )22لسنة  ، 2222الصادر عن مجلس النواب العراقي .
 .0قانون رقم ( )2لسنة  ، 2222الصادر من عرلمان اقليم كوردستان .
وعرغم اختالف الترتيب والمصطلحات المختلف المستخدم في القانونين المذكورة أعاله ،إال أنها من حيث
الجوهر متشاعه جداً  ،كما أن العديد من نصوص هذه القوانين تعتعر محال للجدل من قعل منظمات المجتمع
المدنى فى العراق ،عما في ذلك قواعد التسجيل والتراخيص ،وحقيق أن جه التسجيل تكون تحت سيطرة
الحكوم  ،رغم وجود قانون جيد في العراق الكن هناك ممارسات في التطعيق ال تنسجم مع روح القانون
والقواعد المعمول عها دوليا  ،وتدخل هذه ممارسات في قضايا اإلدارة الداخلي لمنظمات المجتمع المدني ،
والنصوص التي تجيز الرقاع الحكومي على أموال وحساعات منظمات المجتمع المدني ،وعيوب كثيرة أخرى.
وال يقف الجدل عند هذا عل يعتعر الكثير ان هذه ممارسات تعيق المنظمات من ممارس دورها فى مشارك
حقيقي في عناء العراق و تميل الى السيطرة الحكوم على المنظمات  ،لكن من الجدير عالذكر عانه هناك تحسن
كعير في تطعيق هذا القانون في اقليم كوردستان خالل سن .0262
بشكل عام يمكن تلخيص اهم المشاكل القانونية التي تعيق عمل المنظمات الغير حكومية في العراق الى خمسة
محاور:
 -1تسجيل المنظمات الغير حكومية :عموجب القوانين العراقي النافذة حاليا إن تسجيل المنظمات
الغير حكومي هو أمر إلزامي .حتى إن مجموعات المجتمع المدنى الغير رسمي ( او الغير مسجل
رسميا) يحظر عليها العمل او مزاول نشاطات دون الحصول أوالً على ترخيص من الدول  .عالوة
على ذلك ،فإن إجراءات التسجيل معقدة و تتطلب تلعي العديد من المتطلعات والتى تجعل من عملي
تسجيل منظم المجتمع المدني الجديدة صعع للغاي أو شعه مستحيل خاص لدى السلطات االتحادي ،
حيث تحتا الى موافقات امني وموافق االدل الجنائي وموافق هيئ المسائل والعدال مما يستلزم
احيانا سنوات لتسجيل منظم غير حكومي .
 -2سلطة التسجيل:السلط المسؤول عن تسجيل منظمات المجتمع المدني عالنسع لمعظم العراق هي
دائرة المنظمات الغير حكومي  ،والتي تعتعر جزءاً من االمان العام لمجلس الوزراء ،وعسعب تاريخ
السيطرة الحكومي على المجتمع المدني في هذا الجزء من العالم إضاف إلى العالق الرديئ نسعيا ً
الموجودة حاليا ً عين الحكوم والمجتمع المدني في العراق ،فإن السؤال مطروح هو لماذا يجب أن
يكون تسجيل المنظمات الغير حكومي ضمن سلط االجهزة الحكومي ؟ ان هذا االمر يفتح المجال أمام
تدخل الحكوم في قضايا منظمات المجتمع المدني الداخلي وعالتالي السيطرة عليها.
 -2تمويل منظمات المجتمع المدني:إن مسأل كيفي تمويل منظمات المجتمع المدني في العراق اليوم
ال تزال دون إجاعات مقنع  .حيث تتلقى ععض منظمات المجتمع المدني التمويل عشكل حصري من
الحكوم وعالتالي يعتعرون أنفسهم أجهزة حكومي او تاعع للحكوم ؛ وأخرى يتم تمويلها من قعل
مجلس النواب او من قعل أحزاب سياسي وتكون مدافع عن هذه االحزاب السياسي و اخرى من
التيارات الديني  ...ولكن معظم منظمات المجتمع المدني ال تملك مصادر تمويل متنوع كافي حتى
تشعر أنها مستقل عشكل صحيح .ماعدا اقليم كوردستان التي شهدت تحول نوعي عام  0262وعمال
عالقانون رقم  6لسن  0266قانون المنظمات غير الحكومي حيث قررت حكوم اقليم كوردستان
صرف معلغ  61مليون دوالر ععر مقترحات المشاريع التنافسي للمنظمات غير الحكومي والتى

دعمت اكثر من  421مشروع مقدم من قعل المنظمات غير الحكومي في أقليم كوردستان ،وال زالت
تعتعر التجرع جديدة وتحتا الى تقييم وتقويم.
 -4التدخل السلبي للحكومة واالحزاب في عمل المنظمات :ان استقاللي عمل المنظمات الغير
حكومي في العراق على المحك حيث تتدخل الحكوم في تفاصيل عمل المنظمات الغير حكومي
ومحاول السيطرة عليها من جانب ،ومن جانب اخر فرض اجندات حزعي وايدولوجي على المنظمات
الغير حكومي واللتي هي ععيدة كل الععد عن نهج المجتمع المدني .ان القوانين الحالي ال تضع اي
معايير لحماي استقاللي المنظمات الغير حكومي من التدخالت.
 -1المنظمات االجنبية في العراق :تخلق األنظم والقوانين الحالي في العراق العديد من المعوقات
وتضع العديد من القيود على وجود المنظمات األجنعي والدولي العامل في العراق ،وعسعب حداث
المجتمع المدني في هذا العلد ،فإن منظمات المجتمع المدني في العراق هي عحاج إلى الدعم الدولي
واألجنعي .القوانين الحالي ال تحمي وجود وعمل المنظمات االجنعي في العراق عل عالعكس تعرقل من
وجودها وعملها  ،ويعتمد وجود المنظم االجنعي في العراق على عالقتهم عالمسؤولين في الدول
وعلى مزا المسؤولين في الدائرة المعني عتسجيل المنظمات.
التوصية:
 تفعيل القانون و تطعيقها عشكل ينسجم مع روح القانون .
 اصدار قانون تمويل المنظمات من الميزاني العام ععر مقترحات المشاريع التنافسي على مستوى
العراق.

.6االنتخابات
وفقا ً للمادة  01من العهد الدولي الخاص عالحقوق المدني والسياسي يكون لكل مواطن ،دون أي وجه من
وجوه التمييز أن يشارك في إدارة الشؤون العام  ،إما معاشرة وإما عواسط ممثلين يختارون في حري  .وأن
ينتخب وينتخب ،في انتخاعات نزيه تجرى دوريا عاالقتراع العام وعلى قدم المساواة عين الناخعين وعالتصويت
السري ،تضمن التععير الحر عن إرادة الناخعين ،وأن تتاح له ،على قدم المساواة عموما مع سواه ،فرص تقلد
الوظائف العام في علده .
الوضع في العراق:
اجري العراق في العام  0202الى  0202ثالث احداث انتخاعي مهم حيث قامت عتنظيمها المفوضي المستقل
لالنتخاعات في العراق و التي تم تفويضها ألجراء الفعاليات االنتخاعي .
قام مجلس النواب في  03كانون الثاني  0227عأقرار قانون المفوضي العليا المستقل لالنتخاعات ،و التي
اصعحت من خالله كيانا دائما .المفوضي العليا المستقل لالنتخاعات كيان مستقل تم تفويضه عأجراء الفعاليات
االنتخاعي في العراق.
واستمر عمل المفوضي كما في انتخاعات مجالس النواب العراقي في عام . 0202وكذلك انتخاعات مجالس
االقضي والنواحي والتي جرى  0203من انتخاعات مجالس المحافظات انتخاعات الرئاس و العرلمان في اقليم
كوردستان ,و انتخاعات مجلس النواب القادم في  32نيسان  0202من المهم توفير طرق فعال للمساعدة في
تنسيق العمل عين المفوضي العليا المستقل لالنتخاعات و منظمات المجتمع المدني وعلى عدة مستويات عإعطاء
التماسك و التوجيه و الذي سيسمح لهم عتمثيل اإلمكانات الديمقراطي التي تتجاوز الحدود الطائفي .

اعتماداً على األسس الرئيسي لنزاه عملي االنتخاعات والتي تم التأكيدد عليهدا فدي الدسدتور العراقدي ،فقدد حدددت
شددعك شددمس لمراقع د االنتخاعددات 9ضددمن تقريرهددا عدددة مالحظددات ،منهددا :االنتخاعددات يجددب أن تكددون عام د ،
االنتخاعات يجب أن تكون معاشرة ،يجب أن تكون االنتخاعات سري .
المشكلة :
لقد شخصت عدة نقاط تشكل عقبات تؤثر في نزاهة العملية االنتخابية و ينبغيي أخيذها بعيين االعتبيار والتفكيير
فيها بجدية .الن عدم إيجاد حلول لهذه النقاط فان الناخب ال يمكين ليأ أن يخيرن مين داايرة الشي إزاء العمليية
االنتخابية ،اهم هذه العقبات هي:










على الرغم من أن المفوضي العليا المستقل لالنتخاعات اتخذت إجراءات ومعادئ لمنع التزوير المدنظم،
ونتيج لعدة عوامل وأهمها تحكم االنتماء الحزعي لمنتسعي المراكز االنتخاعي على الجانب المهندي فدان
هذا اإلجراء ال يكفي لمنع التزوير المنظم و التدخل في شؤون المفوضي وممارس الضغوط.
عدم تنفيذ القواعد القانوني للمفوضي وأنظمتها وإجراءاتها وتعليماتها حرفيدا قدد ادى الدى عددم االنتظدام
في الموعد وعدم االلتزام عالجدول الزمني وموعد االنتخاعات ،وفق المعايير الدولي فانه يجب أن يكون
الناخب على علم وقعل فترة طويل عكافد إجدراءات العمليد االنتخاعيد وان يمتلدك المعلومدات الكاملد و
تأمين جداو ل العمل لهم سواء للجهات ذات العالق ( الكيانات السياسدي  ،اإلعدالم ،المنظمدات ....الدخ )
وعلددى المفوضددي أن تضددع حددداً لتغييددر وتمديددد المواعيددد  ,وايضددا مشددكل سددجل الندداخعين وتكددرار اسددم
الناخب و عدم معرفد الناخدب لمكدان اإلدالء عصدوته ،إن هدذا األمدر مسدؤولي مشدترك عدين المفوضدي
واألطراف األخرى ذات العالقد عالعمليد االنتخاعيد  ،غيدر أن علدى المفوضدي كجهد مسدؤول أن تتخدذ
أساليب أسهل إلعطاء الناخب المعلومات الضروري لمرحل التجديد ويوم االنتخاب.
عالنسع إلدى عمليد االقتدراع الخداص للشدرط وقدوى االمدن الداخليد والددفاع والمستشدفيات والسدجون،
ومددن خددالل التجرعدد االنتخاعيدد لمجددالس المحافظددات فددي العددراق وانتخاعددات إقلدديم كوردسددتان ،فددان
المفوضي لم تتمكن ععر اإلجراءات التدي تتععهدا حاليدا مدن السديطرة علدى العمليد والسديما فدي ظداهرة
التصويت المتكرر.
مشكل كشف المعلومات ،هناك الكثير مدن المعلومدات عقيدت سدري  ،إن علدى المفوضدي العليدا المسدتقل
لالنتخاعات أن تتعامدل عطريقد أكثدر شدفافي مدع تلدك المعلومدات خاصد المعلومدات المتعلقد عالشدكاوي
ونتائج االنتخاعات.
وجود سجل الناخعين غير صالح ان يكون قاعدة عيانات اساسي لتصويت كدون يحمدل هدذا السدجل اكثدر
من مليونين اسم متكرر و  /او وهمي لم يتم مسحها من سجل .
سيطرة رئاس مجلس الوزراء مؤخرا على المفوضي تسعب في استععاد الكثير من المرشحين و ايضدا
شددعك شددمس مددن اقدددم مؤسسددات المراقعد فددي العددراق التددي وضددع اسددتقاللي المفوضددي تحددت الشددكوك
والتساؤل .

التوصيات :

 .0اإلسدراع فدي تنفيدذ إحصدداء عدام للسدكان يثعددت تعدداد النداخعين ومندداطق سدكناهم ،عقصدد ضددمان
أفضل تقسيم مناسب لتوزع الناخعين ،وضمان عدم حرمان أي مواطن من حقه االنتخاعي نتيج
نددواقص السددجل االنتخدداعي الددراهن ,ضددرورة االسددتفادة مددن التقنيددات االنتخاعيد المسددتخدم فددي
العلدان المتقدم  ،مثل إصدار العطاق االنتخاعي أو العطاق الذكي .
 .0تعجيل إصدار قانون األحزاب الذي ينظم مصادر تمويلها ،و يلزمها عالتقيد عتعليمات المفوضي
العليددا المسددتقل لالنتخاعددات ،وعلددى األخددص عدددم اسددتخدام ممتلكددات الدول د لصددالح أي كيددان
متنافس في االنتخاعات.
 .3ضددمان كفدداءة أعلددى لجميددع مددالك مفوضددي االنتخاعددات ،سددواء مددن حيددث مسددتوى اإلدارة ،أو
الحيادي  ،أو الجرأة في اإلنهاء الفوري ألي تجداوز مدن أي طدرف عشدكل عدام ،و مدن الكياندات
النافذة أو حماي العملي االنتخاعي فور وقوعها ،وكدذلك مسدتوى التددريب ,و التديقن مدن نوعيد
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مواد و مستلزمات العملي االنتخاعيد و تطاعقهدا مدع المواصدفات التدي اختارتهدا ،لتجندب تكدرار
ظهور نوعيات غير متطاعق .
 .2توزيع سجل الناخعين على األطراف المشارك في العملي االنتخاعي لتأكيد اسم الناخب أثناء االنتخاعات
وعهذا سنتقدم خطوة أخرى لمنع التزوير المنظم والسيطرة على نسدع المشدارك الحقيقيد وضدمان عددم
تكرار التصويت وان مثل هذا النموذ موجود في تجرع لعنان.

 .1االهتمام عالشكاوي المقدم ومحاسع الكيانات المخالف عفرض عقوعات كعيرة للردع.
 .4إلغاء االقتراع الخاص وان يدلي منتسعو الشرط وقوى االمدن عأصدواتهم مدع مدوظفي مراكدز االقتدراع
يددوم االنتخدداب فيمددا يدددلي منتسددعو المستشددفيات والسددجون عأصددواتهم يددوم االنتخاعددات عددن طريددق فددرق
جوال .
 .7ضمان حق المراقب ،وفي هذا المجال على المفوضدي أن تقدوم عتوسديع دائدرة حقدوق المدراقعين ضدمانا
لنزاه العملي االنتخاعي وان تعطي كاف المعلومات لشعكات المراقعد والسديما التعليمدات واإلجدراءات
إضاف إلى األنظم األخرى ونشرها في الموقع االلكتروني للمفوضي والغاء قرار استععاد مرشدحين و
شعك شمس لمراقع االنتخاعات.
*** النهاي ***

-

المنظمات الشريك في تحالف الحريات.
(مراقع حقوق االنسان الكردي  ,منظم النجدة الشععي ,منظم تمكين الشعاب الكردستاني ,منظم
حقوق االنسان الكردستاني  ,جمعي تنمي الثقافي و االجتماعي في كركوك ,منظم فين لحماي طفول ,
مركز معلومات و دراسات الجندري  ,راعط مدرعي حقوق االنسان  ,راعط يال ياشعاب  ,جمعي
الطالعي لحقوق االنسان ,مؤسس تأهيل المرأة ,جمعي نساء من أجل السالم و االصالح ,مركز عاعل
لحقوق االنسان و التطوير المدني ,جمعي المراة و الطفل العراقي  ,مركز حقوق المرأة اإلنساني ,
جمعي الرافدين لحقوق اإلنسان في العراق ,منظم نساء المستقعل للتنمي  ,منظم الفجر الجديد,
جمعي حقوق المعوقين ,منتدى المراة الكردي )

المنسق العام
هوشيار سالم مالو
تحالف الحريات

