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حقوق اإلنسان و الدور التشريعي 
 

 1حسن العكيلي/ احلقوقي
بعد مضي أكثر من ستة سنوات على تغيَت النظام يف العراق وبعد جتربتُت انتخابيتُت أفرزات سلطتُت تشريعيتُت ، األوىل 

ربة من جهة و التعرف على اجلمعية الوطنية و الثانية رللس النواب العراقي ، حري بنا أن نرجع إىل الوراء قلياًل لتقييم التج
ادلكتسبات ادلتحققة يف جانب حقوق اإلنسان من جهة أخرى و الطموحات اليت أيمل العراقيون عموماً وانشطو حقوق 

.  اإلنسان خصوصاً يف حتقيقها وأيملوا أن يروا رللس النواب القادم مهتماً هبا من جهة اثلثة 
التداول السلمي للسلطة حيث تعاقب خالل مدة وجيزة أكثر من من الواضح أن ابرز ادلكتسبات اليت حتققت ىي 

حكومة وأكثر من سلطة تشريعية وبشكل سلمي وبال مشاكل ودون إراقة دم ، وىذا األمر على مستوى البلد ولرمبا على 
عرب  مستوى ادلنطقة غَت مألوف أو قل غَت معتاد حيث ابلعادة تتغَت األنظمة السياسية يف شرقنا العجيب الغريب

يصاحبها الكثَت من االنتهاكات و القتل ومناظر الدم وىذا األمر ابلنسبة  االنقالابت ادلسلحة و الثورات و اليت عادة ما
للعراق وىل من غَت رجعة ومل يتبَق سبياًل للتغيَت سوى صندوق االقًتاع والشيء يضمن لألحزاب السياسية الوصول 

ىو معلوم حيتاج من األحزاب الكثَت من اجلهد و اإلقناع بغية احلصول  للسلطة غَت صوت الناخب وىذا الصوت كما
 عليهم أن يسعوا إىل كسب احًتام الناخب ألكسب حبو و األمران ابلتأكيد ينعليو ومن ادلؤكد أن القادة السياسي

.  القرار السليم سلتلفان أي مبعٌت إن العواطف تزول بزوال ادلؤثر يف حُت االحًتام يبقى ويقود صاحبو إىل اختاذ 
و أذا كان التغيَت السلمي للسلطة من ابرز ادلكتسبات فإن ىذا ادلبدأ جاء عرب دستور دائم صوت عليو نسبة كبَتة من 
الشعب العراقي و الدستور العراقي على الرغم من وجود بعض ادلالحظات عليو من قبل بعض احلقوقيُت إال انو يعترب 

.  ير العراقية السابقة وكذلك ابلنسبة لدساتَت ادلنطقة خطوة متقدمة على مستوى الدسات
ومبوجب ىذا الدستور مت إجراء االنتخاابت اليت أفرزت رللس النواب احلايل الذي ابشر مهامو التشريعية بشكل وآبخر 

ق اإلنسان ومل اليت تتعلق حبقو على الرغم من التحدايت اليت كان يواجهها ومع ذلك فمن ادلهم أن نؤشر ىنا ابرز األشياء
وفق رللس النواب احلايل يف تشريعها وأيمل العراقيون أن يوفق رللس النواب القادم يف اجنازىا ولعل الوعد يف اجنازىا أو ي

بعض منها يشجع الناخبُت على ادلشاركة يف االنتخاابت ولرمبا حىت احلصول على أصوات ادلهتمُت منهم و من تلك 
.   احلصر التشريعات على سبيل ادلثال ال
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حيث صادق رللس النواب العراقي  : الدولية اليت صادق عليها العراقموائمة التشريعات احمللية مع االتفاقيات    -
اتفاقية مناىضة التعذيب ، اتفاقية منع اإلخفاء ) مبوجب قوانُت صدرت عنو على رلموعة من االتفاقيات لعل أبرزىا 

( .  اخل ... حدة دلكافحة الفساد القسري لألشخاص ، اتفاقية األمم ادلت
ومن ادلعلوم أن ادلصادقة على االنضمام لالتفاقيات الدولية يعترب اخلطوة األوىل أو قل خط الشروع يف العمل على حتقيق 

من أىم تلك تقل أمهية عن ادلصادقة و أىداف االتفاقية الدولية حيث جيب أن يستتبع ىذه اخلطوة خطوات أخرى ال
( .  موائمة التشريعات  )اخلطوات ىي 

فهناك الكثَت من  ،وموائمة التشريعات تعٍت تطويع القوانُت احمللية مبا يتالءم مع االتفاقية الدولية اليت صادق عليها العراق  
.   األفعال مثاًل مل جيرمها القانون احمللي يف حُت أن تلك األفعال تعد جرمية وفق االتفاقية الدولية ادلصادق عليها

وبدون تلك ادلوائمة يفقد انضمام العراق لتلك االتفاقيات قيمتو ويصبح معدوماً من الفائدة ادلتحققة لالنضمام إىل 
ر أو انعكاس على الواقع دون أن يكون لتلك ادلصادقة أي اث( بروتوكويل ) االتفاقية الدولية وادلصادق عليها بشكل  

انوانً مبوجب الدستور العراقي فضاًل عن إلزامو عقاًل و منطقاً كما بيّنا ابلقيام لذا فإن رللس النواب القادم ملزم ق احمللي ،
.  ابدلوائمة اليت ذكرانىا

 
:  االتفاقيات الدولية اليت مل يصادق العراق عليها 

ىتو كما اشران إن رللس النواب صادق على رلموعة معتد هبا من االتفاقيات الدولية على الرغم من التحدايت اليت واج 
إال انو يف نفس الوقت مل يصادق على بعض االتفاقيات ادلهمة جداً وسأذكر منها اتفاقية واحدة فقط على سبيل ادلثال ال 

( .  نظام روما ) احلصر إال وىي اتفاقية احملكمة اجلنائية الدولية 
الدويل قضية دارفور إىل ىذه احملكمة  حالة رللس األمنإصبحت جزء من القانون الدويل وما إن االتفاقية الدولية ادلذكورة أ

.  إال دليل على صَتورة احملكمة ادلذكورة جزء من القانون الدويل
و العراق اليوم جزء من ادلنظومة الدولية وليس كما كان أايم النظام البائد بلداً معزواًل وخارج اإلمجاع الدويل ، لذا من   

ذكورة إضافة إىل أن القانون العراقي قد شكل زلكمة على غرار احملكمة الواجب أن يصادق على االنضمام لالتفاقية امل
و من ادلهم أن نشَت ىنا إىل أن احملكمة ادلذكورة ختتص يف النظر يف جرائم احلرب ادلذكورة حتاسب رلرمي النظام السابق ، 

رغبة وال إرادة ذلم الرتكاب  لسياسيُت البعد التغيَت وقادتو ا و اجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم العدوان و من ادلؤكد عراق ما
.   مثل ىذه األفعال و ابلتايل ما الضَت يف ادلصادقة على االنضمام لتلك االتفاقية
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 التشريعات اليت مل تصدر عن جملس النواب  
وثيقاً حبقوق  مل يتمكن رللس النواب العراقي احلايل من إصدار رلموعة من القوانُت غاية يف األمهية ومرتبطة ارتباطاً  

قانون األحزاب السياسية ، قانون محاية الصحفيُت ، قانون حرية احلصول على ) ع شرّ اإلنسان ومن تلك القوانُت اليت مل تُت 
وأريد ىنا أن أشَت إىل احد تلك القوانُت وىو قانون احلصول على ادلعلومات ، وىذا العنوان ىو واحد ( اخل ... ادلعلومة 

ن نصت عليو ادلواثيق الدولية كما نص عليو الدستور العراقي حيث من حق ادلواطن أن تعلن لو من أىم حقوق اإلنسا
.  ادلعلومات وان يستطيع احلصول عليها بيسر 

وىذا موجود و معمول بو يف اغلب الدول الدميقراطية ولعل مجهورية تركيا اجلار ادلالصق للعراق خَت مثال على ذلك إذ   
ولكنا أنمل أن حيذو رللس النواب القادم حذو اجلارة تركيا يف إصدار ىذا  2004ادلذكور يف عام  أصدرت تركيا القانون

.  التشريع 
وخالصة الكالم أن العراق و العراقيُت مقبلون على اختيار دميقراطي جديد وحتدي جديد و على ادلستويُت ، مستوى 

اركة وعدم التفريط بو واإلدالء بصوتو دلن يستحق رغم الناخب و مستوى ادلرشح ، فعلى الناخب التمسك حبقو ابدلش
.  الصعاب ورغم التحدايت ، وعلى ادلرشح أن يتبٌت الربامج اليت ترتقي حبقوق اإلنسان وحتفظ كرامتو كما أدلعنا 
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