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تحــديات حقــوق اإلنســـان في العـــراق
 

 
  

  حميد طارش الساعدي 

رياته في الدستور والقوانين والمواثيق الدولية ما لم تتجه االرادة اليكفي تشريع حقوق االنسان وح

المتمثلة بسلطات الدولة لتعزيز حقوق االنسان وحمايتها،وخير دليل، ماجرى من انتهاك صارخ لتلك 

الحقوق والحريات في ظل االنظمة المستبدة،بل وحتى االنظمة الديمقراطية وبنسب متفاوته،بالرغم 

شريعات،وعلينا ان ندرك،بان التشريعات هي كاشفة وان الحقوق والحريات موجودة من وجود تلك الت

  بوجود االنسان اصال.

  

اذن،نحتاج،الى منظومة عمل واسعة من المنظمات غير الحكومية ووسائل االعالم والقضاء 

  والمؤسسات الحكومية واالفراد،بأتجاه:

  . نشر ثقافة ومفاهيم حقوق االنسان وحرياته.1

  د ومراقبة انتهاك حقوق االنسان وحرياته.. رص2

. ايجاد اليات قانونية وتنفيذية لوقف االنتهاكات وفرض العقوبات والتعويضات المناسبة لتلك 3

  االنتهاكات.

  . تقديم البحوث والدراسات واالستشارات العملية بصدد اليات تعزيز حقوق االنسان وحمايتها.4

  ختصة في مجال حقوق االنسان.. دعم المنظمات غير الحكومية الم5

. االسراع في المراجعة التشريعية للمنظومة القانونية العراقية والغاء كل ما يتعارض مع حقوق 6

  االنسان وحرياته.

. االستفادة من الثورة المعلوماتية ووسائل التواصل االجتماعي(الفيس بوك وغيرها)لتشكيل راي 7

  االنسان وحمايتها.عام مراقب وضاغط باتجاه احترام حقوق 



. تفعيل مادة حقوق االنسان،بان توضع وتدرس من قبل مختصين،ولكافة المراحل الدراسية،وان 8

  تكون اساسية على مستوى درجات نجاح الطالب.

. العمل على وضع استراتيجية سياسية واقتصادية للدولة تضع في اولوياتها الوفاء بالتزاماتها 9

  حقوق االنسان وحرياته. الدستورية والقانونية تجاه

  . السعي لبناء دولة المؤسسات التي تمثل الضمانة الحقيقية لحماية حقوق االنسان.10

. دعم وتعزيز استقالل القضاء،لما يمتلكه من وسائل فعالة في ايقاف انتهاكات حقوق االنسان 11

  فعيل دور االدعاء العام في مراقبة االنتهاكات وتحريك الشكاوي الخاصة بها.والمعاقبة عليها،مع ت

. العمل على اقامة عالقات تعاون جيدة مع المنظمات الدولية واالقليمية المعنية بحقوق االنسان 12

  لالستفادة من خبراتها والتنسيق في عمليات الدعم والتحشيد لنصرة حقوق االنسان.

س الخدمة االتحادية وتبني مبدأ المواطنة وتكافؤ الفرص في اشغال الوظيفة . تنفيذ قانون مجل13

  العامة.

. ايجاد شراكة حقيقية بين مجلس النواب ومنظمات المجتمع المدني في تعزيز حقوق االنسان 14

  وحمايتها.

سان . اشراك منظمات المجتمع المدني في تخطيط وتنفيذ وتقييم برامج الدولة الخاصة بحقوق االن15

  وحرياته.

  . اصدار اعالن وطني عراقي لحقوق االنسان وحرياته يكون ملزما لكافة مؤسسات الدولة.16

. دعوة مجلس القضاء االعلى لتخصيص محكمة للنظر في دعاوي انتهاك حقوق االنسان 17

  وحرياته.

ة وسكن الئق . مراجعة الخطط التنموية بما يكفل تامين التمتع في بيئة سليمة وفرصة عمل مالئم18

  وخدمات كافية ، وكل ما من شأنه توفير العيش الكريم للمواطن.

. االسراع بشريع القوانين الضامنة للحقوق المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية 19

  الواردة في الدستور العراقي الدائم،ومنها:

  قانون االحزاب السياسية.• 

  ير والتظاهر السلمي.قانون حرية الرأي والتعب• 

  قانون حق الحصول على المعلومة.• 

  قانون الضمان االجتماعي الموحد.• 

  قانون التأمين الصحي الشامل.  •

قانون العمل،الضامن للحقوق التقاعدية لعمال القطاع الخاص وكافة امتيازات الوظيفة العامة في   •



  الدولة.

  مستوى الزامية التعليم وتنفيذه. تعديل قانون الزامية التعليم بمايضمن رفع• 

  

 * باحث قانوني وناشط حقوقي

 
 

 
 


