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 بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  

  ٢٠١٠Uلسنة ) ٤٢٦(مقترحات بشأن تنفيذ قرار جملس الوزراء رقم U/ املوضوع 
  

  ...ديكم أطيب التحيات 
    

اإلعتيادية املُنعقدة بتأريخ ) ٤٨(املُتخذ يف اجللسة  ٢٠١٠لسنة ) ٤٢٦(قرار جملس الوزراء رقم      إشارةً إىل 
: ذي العدد } عاجل وعلى الفور { األمانة العامة لس الوزراء كتاب  الصادر مبوجب  ،٨/١٢/٢٠١٠
" الوقائع العراقية "  ، واملنشور يف اجلريدة الرمسية  ٩/١٢/٢٠١٠واملؤرخ يف ) ٤٢٢١٨/إعمام/١٠/١/ز٠ش(

بقرار  ، واملتضمن إصدار احلكومة العراقية بيان رمسي للترحيب ٢٧/١٢/٢٠١٠واملؤرخ يف ) ٤١٧١ (:العدد 
 ، والقاضي بإعتبار قضية إبادة وجري الكرد الفيليني ٢٩/١١/٢٠١٠مة اجلنائية العراقية العليا الصادر بتأريخ احملك

جرمية من جرائم اإلبادة اجلماعية بكل املقاييس ، والتعهد بإزالة كافة اآلثار السيئة اليت نتجت عن القرارات اجلائرة 
كإسقاط اجلنسية العراقية ومصادرة األموال {  العراقي من الكرد الفيليني اليت أصدرها النظام البائد حبق أبناء الشعب

  . } املنقولة وغري املنقولة واحلقوق املغتصبة األخرى
  

بشأن تنفيذ  آملني عطف النظر... نرافق لكم ربطاً املُقترحات املطلوبة بصدد تفعيل آليات تنفيذ القرار املذكور آنفاً 
  .مع وافر اإلحترام والتقدير ...  التفضل باإلطالع. ..  مدار البحثاملُقترحات

  
• U املرافقات U :ـ 
 . املنشور يف اجلريدة الرمسية ٢٠١٠لسنة ) ٤٢٦(صورة قرار جملس الوزراء رقم  -
  .ليني صورة قرارات احملكمة اجلنائية العراقية العليا املُتعلقة جبرمية اإلبادة اجلماعية للكرد الفي -

  
  
  
  

  ليفي رياض جاسم حممد
  كاتب وإعالمي وناشط مدين وحقوقي

  ٠٧٧٠٢٧٥٤٠١٠/ النقال 
 com.yahoo@riyadhjasim/ الربيد اإللكتروين 
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  ـ:      نود أن نوضح املُقترحات املُتعلقة بتفعيل القرار املذكور آنفاً وتنفيذه ، وكما يأيت 
حق الكرد الفيليني يف التعيني     ضمان   ب ،األمنية والعسكرية كافة    واجلهات احلكومية   ومؤسسات الدولة   التوجيه إىل    .١

من الـدرجات الوظيفيـة      العدد الكايف تخصيص  وقيامها ب ،  مبكونات الشعب العراقي األخرى      دون قيود أسوةً  
وتزويدهم رمسياً مبا يؤيد إضطهادهم     ،   والتسهيالت الالزمة لتنفيذ القرار املذكور آنفاً     ومنحهم األولوية يف التعيني     

عن سنوات احلرمان املُتعمد من تويل الوظيفة       هم  تعويضلغرض  تعريفية واحدة يف إجناز معامالم ،       واإلكتفاء وية   
 .  والتشريعات اجلائرة" املُنحل "  جملس قيادة الثورة ات قرارمبوجبومنعها عنهم العامة 

 يف احلكومـة    يل والبحث العلمي   التعليم العا  يتوزارواللجنة العليا للمبادرة التعليمية يف رئاسة الوزراء        التوجيه إىل    .٢
للكـرد  ، بتخصيص عدد مناسب من الزماالت واملقاعد الدراسية البعثات الثقافيـة             اإلحتادية وإقليم كردستان  

العمـر ،   [  من شـروطها وخاصـةً       وإعفائهم بشكل إستثنائي   الفيليني وضحاياهم من السجناء وذوي الشهداء     
واخلدمـة   من إكمال التعليم والدراسات العليـا        اليت منعوا فيها  طويلة  سنوات احلرمان ال   ، مبا يوازي      ]واملعدل

رقم  و ١٩٨٧لسنة  ) ٣٨٤(رقم  " املُنحل  " قرارات جملس قيادة الثورة     :  وهيتشريعات اجلائرة   اجلامعية وفق ال  
قانون وزارة التعلـيم  و،   ١٩٩٥لسنة  ) ٤١( ورقم   ١٩٩٤لسنة  ) ١٢٤( وتعديالته رقم    ١٩٩٢لسنة  ) ١٢٠(

 .  املعدل١٩٨٨لسنة ) ٤٠(لعلمي رقم يل والبحث االعا
 بتشريع القانون الـذي يـنظم احلقـوق         جملس النواب من الدستور ، مبا يكفل قيام       ) ١٢٥(تفعيل تطبيق املادة     .٣

 . ومنهم الكرد الفيلينياإلدارية والسياسية والثقافية والتعليمية ملكونات الشعب العراقي 
يني ضمن نظام الكوتا يف إنتخابات جملس النواب وجمالس احملافظات وضمان           ختصيص عدد من مقاعد للكرد الفيل      .٤

 .متثيلهم احلقيقي يف مفاصل الدولة العراقية ومؤسساا 
مؤمتر ، إحتفاليـة ، نـدوة ،       { باإلعداد والتحضري ملنهاج رمسي سنوياً      ،   إقليم كردستان و احلكومة اإلحتادية قيام   .٥

لتهجري القسري وإسقاط اجلنسية العراقية وجرائم اإلبادة اجلماعية الـيت          ، لتخليد ذكرى ا   } مهرجان ، معرض    
 أسوةً باملناسبات الوطنية األخرى ، وتوثيقها يف املخاطبـات الرمسيـة والطوابـع              ٤/٤/١٩٨٠أُرتكبت بتأريخ   

ـ   وتسمية  يف ذاكرة الشعب العراقي    هستحقتمبا  وجدارية   الربيدية ، وإقامة نصب تذكاري وتأرخيي هلا       شوارع  ال
 .    تثمني دورهم البطويل وتضحيام اجلليلة يف سبيل الوطنو  بأمساء الضحاياالرئيسية

إىل الكرد الفيليني حبكم    فوراً  اجلنسية العراقية   إعادة  باجلهات املُختصة   بالتعاون والتنسيق مع     وزارة الداخلية قيام   .٦
إلغاء نظام شهادة اجلنسية البطاقة الوطنية و  إصدار  تسريع  وآلية شفافة   ب الوطنية   مالقانون ودون أي تشكيك ويته    
 واألحوال املدنية كافـة وحفظهـا       واجلنسية والنفوس  قيودالسجالت   وتوحيد   ومبدأ الرعوية على أساس التبعية    

 وختويـل ،   ألسباب سياسية أو قومية أو عرقية أو مذهبية أو عنصرية           فيها شاراتأي  بعد رفع   وعدم املساس ا    
اجلنـسية  وشهادة  األحوال املدنية   وية  املُهجرين  و  الكرد الفيليني  تزويدية وسفاراا يف دول العامل      وزارة اخلارج 

 هم ومتابعتها وإعالمهم بالتنيجة   وإستالم شكاوا  املطلوبة دون شروط تعجيزية     وغريها من الوثائق الرمسية    العراقية
 رقـم  – أسم حامل اهلوية بـصورة حديثـة   –{  آلتية املواصفات الدولية ا علىشريطة إعتماد البطاقة الوطنية،  
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 – الرقم التعريفي الشخصي     – أسم األب واألم     – رقم وتأريخ اإلصدار     – أسم الدائرة املُصدرة     –السجل املدين   
     . } أسم الدولة وشعارها وعلمها– حمل السكن – عنوان املهنة –مسقط الرأس 

سواء كانت املصادرة أو املستغلة أو املستوىل عليها        كرد الفيليني   املنقولة لل  األموال املنقولة وغري     ملكية مجيع إعادة   .٧
أو املُملكة أو املخصصة للغري أو احملجوزة أو امدة أو املستملكة أو اليت مت إتالفهـا ، وكافـة احلقـوق الـيت                   

احلـسم   الـضرر و   ني قبل وقوع  أغتصبت خالفاً للدستور والقانون ودون حكم قضائي بات إىل أصحاا الشرعي          
ـ  املترتبة على  التعويضاتلقضايا وإعتبارها من قضاء األمور املُستعجلة وصرف        لتلك ا الفوري    املاليـة   سائراخل

ستحق والفوائـد املُترتبـة      أجر املثل واألجر املُ    إستالموواإلقتصادية والتجارية والصناعية بشكل عادل ومجزي       
  تابعـة    القوة الشرائية النقدية واملعـدل الـسعري       شراتومؤتغريات احلالة اإلقتصادية    عليها وفق مظـامل امل، وم 

 واحلق واإلنصاف ، بعيداً عن الـروتني ودوامـة          لشرعية ومبادىء العد  السس  األ ووضع حد هلا وفق      شاكلوامل
 دعوى بأثر رجعي لغرض    إقامة ال  حقوضمان  ،  البحث الطويل واألساليب البريوقراطية املُحبطة للجهود املبذولة        

   . رفع احليف الكامل
بدفع التعويـضات املُجزيـة     ،    وإقليم كردستان  املُختصةواجلهات   هيئة دعاوى امللكية  ووزارة املالية   التوجيه إىل    .٨

كافة دون أية إلتزامات كانت عن قيمة األضرار النامجة عنها بالـدينار             اإلستحقاقات األصولية مع  للكرد الفيليني   
تضررين تعويض ممتلكات املُ  قانون  ، واإليعاز إىل اللجان املُشكلة وفق       قوع الضرر   العراقي مقوماً بالذهب وقت و    

 .    ، مبنح األولوية للكرد الفيليني يف إجناز أعماهلا واإلسراع ا ٢٠١٠لسنة ) ١٦( رقم من قبل النظام البائد
بإدخال موضوع جرميـة اإلبـادة       ،   وإقليم كردستان والتعليم العايل والبحث العلمي     ة  التربي يتوزار التوجيه إىل  .٩

ومناهج حقوق اإلنسان يف اجلامعـات والكليـت        ة  الرمسيالدراسية   املناهج   ضمن مواد  اجلماعية للكرد الفيليني  
 عليها عـرب قنواتـه    تسليط اإلعالم   بعالم العراقي واجلهات احلكومية     شبكة اإل  وزارة الثقافة واإليعاز إىل    العراقية

داخـل وخـارج    واإلعالمية  مجيع املشاركات واألنشطة الثقافية     ويف  ة واإللكترونية   املقرؤة واملسموعة والبصري  
) ٤ (و) ٣( املـادتني    ، إستناداً إىل  تلك اجلرمية   توثق  وتسجيلية  فنية  ، والعمل على إنتاج مشاريع ثقافية و       العراق

  .  من الدستور
يف العراق من خالل جهود حكوميـة أو         لينيرمية اإلبادة اجلماعية للكرد الفي    جبعتراف دويل   إالعمل على حصول     . ١٠

  .أي جهات عراقية أو صديقة ميكن من خالهلا حتقيق هذا اهلدف 
ومتحف للمراجع واملصادر التأرخيية واألرشفة والتوثيق جلـرائم         مكتبةقاعدة إلكترونية موحدة للبيانات و    إنشاء   . ١١

عراقية وأعمال اإلبادة اجلماعية واجلـرائم ضـد        التطهري العرقي والتهجري واإلختفاء القسري وإسقاط اجلنسية ال       
والداخلية ،  والتربية ،   الثقافة ، والتعليم العايل والبحث العلمي ،        " وزارات  { :  املعنية   جلهاتابرعاية  اإلنسانية ،   

يـة   ، واهليئـة الوطن    " ، والعمل والشؤون اإلجتماعية      اهلجرة واملُهجرين ، والعدل ، وحقوق اإلنسان      وواملالية ،   
العليا للمساءلة والعدالة ، وامع العلمي العراقي ، وبيت احلكمة ، وهيئة دعاوى امللكية ، واحملكمـة اجلنائيـة                   

 .  } وإقليم كردستان العراقية العليا ، وشبكة اإلعالم العراقي ، مؤسستا الشهداء والسجناء السياسيني ،
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ضحايا تكرمي  ، ب  ن الشهداء واملؤنفلني يف إقليم كردستان      ووزارة شؤو  الشهداء والسجناء السياسيني  قيام مؤسستا    . ١٢
 وختصيص رواتب تقاعدية هلم وغريها من احلقوق واإلمتيازات املقررة دستورياً ،     الكرد الفيليني والتهجري القسري   

  واإلسراع ٢٠٠٦لسنة  ) ٤(و  ) ٣(يف إجناز معامالت املشمولني بأحكام قانوين املؤسستني رقم           األولوية هممنحو
  وتقليل اإلجراءات وسلسلة املراجع اإلدارية ومعاجلة املعوقات املُتعلقة بإثبات وتدوين وقائع الضحايا واألدلة             ،  ا

لـسنة  ) ٦٦٦(رقم  " املُنحل  "  ، وإعتبار تأريخ صدور قرار جملس قيادة الثورة          تهمالقانونية اليت تعترف مبظلومي   
صدار شهادات الوفاة باإلختفاء القـسري       إل جري القسري وما قبله   رتكاب جرمية الته  يف إ  تأرخياً معتمداً    ١٩٨٠

 .  والسجن والتمتع باحلقوق واإلمتيازات 
وعدم اإلساءة إىل هويتهم العراقية      زيفاً حبق الكرد الفيليني ،       املُبادحظر إستعمال املُصطلحات اليت أطلقها النظام        . ١٣

األجنيب ، والتبعية ، والرعويـة ، والطـابور اخلـامس ،            املسفر ، واألصل    {  :وإنتمائهم الوطين وإامهم بـ     
ـ    } إخل – – –وعدم الوالء ، وغريها     واملتأمرين ، واخلونة ، واجلواسيس ، واألجانب ،         والعمالء ،     رويجومنع ت

 ، وإـاء  وإخضاعهم إىل التبعات القانونية      يف املخاطبات الرمسية واإلعالم ومحاسبة املُقصرين        مثل هذه العبارات  
الدولة بتحريك الدعاوى القضائية    مؤسسات  حاالت التمييز القائم بني املواطنني مبختلف صوره وأشكاله ، وقيام           

 .إىل وطنية الكرد الفيليني أو جاً ضد كل من يسيء قوالً أو ممارسةً أو تصرفاً أو فعالً 
 السياسيني وجلنة النظر بطعون املفصولني      جلنة التحقق من إعادة املفصولني    والتوجيه إىل مكاتب املفتشني العموميني       . ١٤

،  السياسيني يف األمانة العامة لس الوزراء واللجان املركزية إلعادة املفصولني السياسيني يف دوائر الدولة كافـةً               
يف تـرويج التقاعـد       األولويـة  هممنحو ا إىل وظائفهم واإلسراع     الكرد الفيليني  إجناز معامالت إعادة   بتسهيل
 الالئـق  وإنصافهم بالشكل    عنهمإزالة اآلثار السالبة    بغية  ،  لني حبقوق الفصل السياسي من غري املوظفني        للمشمو
 .  إستحقاقام الوظيفيةوضمان

بالتحري والتحقق حول مصري    ،    ووزارة شؤون الشهداء واملؤنفلني يف إقليم كردستان       وزارة حقوق اإلنسان  قيام   . ١٥
عتقالت السرية واملقابر اجلماعيـة والتـهجري واإلختفـاء         امليف  حتجزين واملُغيبني   الشهداء الفيليني املُفقودين واملُ   

القسري والتطهري العرقي وتشييعهم رمسياً ، واإلعالن عن أماكن رفام والعثور عليها وتشخيـصها وحفظهـا                
انون محاية املقـابر    وفقاً ألحكام ق  ومحايتها وتسييجها بالطرق العلمية وكشف خمطط إبادم وترويعهم يف العراق           

الترويج حلمـالت   وتسهيل منح ذويهم شهادات الوفاة من تأريخ الفقدان ، و         ،   ٢٠٠٦لسنة  ) ٦(اجلماعية رقم   
 من   واملغيبني  للمفقودين الوطيناملركز  تأسيس  ستكمال  وإ،  بيان هذه اجلرائم إىل اتمع الدويل وتوثيقها        إعالمية ل 

التعاون مع منظمة البحث عن املفقودين الدولية       ، و ختفني قسراً    املُ عنة  فصللشروع بوضع قاعدة بيانات م    أجل ا 
)ICMP ( تكثيف اجلهود من أجـل جلـب خمتـربات          ، و ال التحقيق والبحث عن املفقودين      يف جم)DNA (

  .ذلكإلجراءات الفنية وتأمني استعماهلا وتأهيل كوادر وطنية إل
،  إستحصال املوافقات األصولية وختصيص العقار املناسـب هلـا           بعد تأسيس اجلامعة األهلية للكرد الفيليني       دعم . ١٦

 . والكوادر التدريسية واملُستلزمات باملناهج والكتب وجتهيزها
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 وإزالـة ،  } مناطق الكرد الفيلـيني     { الشريط احلدوي   ناطق  ملسني األوضاع املعيشية والصحية واإلجتماعية      حت . ١٧
للزراعة وتزويدها باملكننة والتجهيزات الزراعية املطلوبة وتوفري        األلغام منها وإستصالح أراضيها الصاحلة       حقول

" ووزارات  ،   اللجنة العليا للمبادرة الزراعية يف رئاسة الوزراء       { ضمن خطط وإدراجها  احلصص املائية الالزمة هلا     
واملوارد املائية ، واإلعمار واإلسكان ، والبيئة ، والبلديات واألشغال العامة ، والنقـل ،               ،  التخطيط ، والزراعة    

،  ، وجلنة الـشؤون اإلقتـصادية     " والكهرباء ، والنفط ، والصحة ، والتجارة ، والداخلية ، والصناعة واملعادن             
وإقلـيم  واهليئة الوطنية لإلستثمار ،      الطاقة ، وجلنة اإلعمار واخلدمات ،     شؤون  وجلنة  والس األعلى لإلعمار ،     

 وتعويضات   خبطة إنعاش األهوار وبرنامج تنمية األقاليم واحملافظات       أسوةً } وغريها من اجلهات املعنية   كردستان ،   
إقامة املشاريع التنموية واإلروائية واإلقتصادية واإلستثمارية وفتح املنافذ احلدودية فيها ، ومد            املناطق املنكوبة ، و   

 . دمات األساسية والضرورية إليها ، وختصيص األموال املطلوبة هلا يف البناء واإلعمار والبىن التحتية اخل
 معـود معسكرات الالجئني وتأمني    يف  معاناة الكرد الفيليني     العاجلة إلاء وضع احللول   بقيام اجلهات املُختصة     . ١٨

 مع توفري التخصيـصات املطلوبـة ،        إليهمستحقة  والتعويضات املُ  وصرف املنح واإلعانات     العراقإىل  الطوعية  
والبطاقة التموينيـة   والرعاية الصحيةواإلغاثة ومشوهلم حبصة سنوية يف بعثات احلج والضمان واحلماية اإلجتماعية         

وفرص التشغيل والتسليف واإلقراض امليسر ودعم مـشاريعهم اإلقتـصادية وبنـاء            والعينية  واملزايا اإلعتبارية   
 .لسكنية هلم امعات ا

 منـهم   اتمـع تأهيل اإلفراد و  ودعمها لغرض   تقوية أواصر العالقات مع مؤسسات العدالة اإلنتقالية يف العراق           . ١٩
 هـود  لتوحيـد اجل   عليا ةتنسيقي جلنة وحبث قضية تشكيل     واإلسراع ا  لتجاوز حتديات املرحلة     الكرد الفيليني ،  
 . املهمة ؤسساتامل املشتركة لتلك

حات الضرورية يف هيكلية الدولة ومؤسساا كافة ، وإعادة تنظيم تشكيالا وتقسيماا الوظيفيـة              إجراء اإلصال  . ٢٠
 .واإلدارية واخلدمية ، بغية أزالة اآلثار املوروثة عن النظام املباد 

توجيهـات  األنظمة والتعليمات وال  األوامر واملراسيم والقرارات     بإلغاء مجيع  الوزارات واجلهات املعنية كافةً   قيام   . ٢١
تقييد حقـوقهم   بادم وجريهم و  إلضد الكرد الفيليني    العلنية والسرية اليت أصدرها النظام املقبور        واإلجراءات

الدستور واملواثيق واملعايري الدولية وسـيادة      أحكام   مع   هاتعارضل نتيجةً اًعرقيهم  تطهريوضدهم  وممارسة التمييز   
   .ددوق اإلنسان وخالل سقف زمين حمالقانون وحق

جملـس  واألمانة العامة لس الوزراء ،      رئاسة اجلمهورية ، ومكتب رئيس الوزراء ، و       { تشكيل جلنة مختصة من      . ٢٢
واهلجـرة واملُهجـرين ، وحقـوق       واملالية ،   الداخلية ، والعدل ،     اخلارجية ، والدفاع ، و    " النواب ، ووزارات    

 األمـن  ، والدولة لشؤون     املصاحلة الوطنية الدولة لشؤون   اإلنسان ، والزراعة ، والبلديات واألشغال العامة ، و        
، وهيئة دعاوى امللكيـة ، وجملـس        وجملس القضاء األعلى     ومكتب القائد العام للقوات املسلحة ،         ،  "الوطين

ء وهيئة اإلدعـا   وأمانة بغداد ،    ،  ، وهيئة الرتاهة ، وديوان الرقابة املالية       والبنك املركزي العراقي  شورى الدولة ،    
املعنية ، واحملكمة   ومفتشي الوزارات   ، وجهاز املخابرات الوطين ، ومنسق رئاسة الوزراء للشؤون الرقابية ،             العام

واللجنة العليا  وجلنة متابعة وتنفيذ املصاحلة الوطنية ،       ومؤسستا الشهداء والسجناء السياسيني ،      اإلحتادية العليا ،    
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 طعونمن الدستور ، وجلنة إزالة خملفات نظام البعث ، وجلنة النظر ب           ) ١٤٠(ة  للمقابر اجلماعية ، وجلنة تنفيذ املاد     
شراف إلا، تتوىل    } إقليم كردستان ممثلية  و ،   املفصولني السياسيني ، وجلنة التحقق من إعادة املفصولني السياسيني        

قانونية واإلدارية والوظيفية   احلسم السريع والعاجل لقضايا الكرد الفيليني وتسوية مجيع األوضاع ال         على  راقبة  املو
ـ  من دون أبطاء ضار وضمن سقف زمين حمدد غري قابـل للتأ            مإلقتصادية واملالية املُتعلقة    واإلجتماعية وا  ل جي

     ـ: وكاآليت 
 وإصدار التوجيهـات    ٢٠١٠لسنة  ) ٤٢٦(وضع اخلطط والربامج الكفيلة بتنفيذ قرار جملس الوزراء رقم           

  . واإلشراف على تطبيقه من قبل الوزارات واجلهات املعنية وأجهزة الدولة كافة واألوامر الالزمة بشأنه ، 
إستالم وتدقيق الشكاوى من ذوي الشأن وغريهم وفتح مكتب إلستقباهلا وإنشاء موقع إلكتروين هلذا الغرض                

) ٤٢٦(ء رقـم    ، وحتريك الدعاوى والقضايا األصولية وتسوية مجيع األمور املُتعلقة بتنفيذ قرار جملس الوزرا            
يوماً من تـأريخ تـسجيلها يف وارد        ) ٣٠( وحسمها بشكل بات مع اجلهات املُختصة خالل         ٢٠١٠لسنة  

  .اللجنة 
املسامهة يف تطوير التشريعات النافذة ذات الصلة وإعادة النظر فيها ورفع مشاريع قوانني بصددها ، وإجيـاد                  

 للجهـات   القانوين واملـايل  وإنضاج اهليكل اإلداري و   ات  احللول واملعاجلات املناسبة جلميع املشاكل واملُعوق     
 :اآليت  ، ومنها ٢٠١٠لسنة ) ٤٢٦(اء رقم مبا يكفل حتقيق األهداف املتواخاة من قرار جملس الوزر املختصة

اجلنـسية  بأحكام  اخلاصة  " ( املُنحل  " قرارات جملس قيادة الثورة     ومجيع التشريعات اجلائرة    حصر وحتديد     -  أ
إلغاء مجيع التشريعات اجلائرة ذات الـصلة       ومنها  و اليت إستهدفت إبادة وجري الكرد الفيليني        أ) العراقية  

وما  هااإللغاء املُطلق ومبا يعاجل اآلثار الرجعية املترتبة منذ صدور        وإعتبارها حبكم   على الفور ودون إستثناء ،      
 و  ١٩٦٨لـسنة   ) ١٩٧(: اآلتيـة   ومنها القـرارات     يتبعها من األنظمة والتعليمات واللوائح والضوابط     

ــسنة ) ١٠٨٨ (و) ٩٩١ (و) ٩٤١ (و) ٨٣٧( ــسنة ) ١١٥١(و ) ٦٢٠ (و) ٥٣٦ ( و١٩٧١ل ل
) ١٢٨٧ (و) ٥٨٧ (و) ٢٧٠ ( و١٩٧٥ لـــسنة )٩٥٩ (و) ٥١٩ (و) ٤١٣ (و) ٢٨٤( و ١٩٧٤
 ١٩٧٧ لسنة   )٨٢٤ (و) ٨٠٣ (و) ٦٣٢ (و) ٤٠٧ (و) ٣٨٧ (و) ٣٨٤ (و) ٣٧٥ ( و ١٩٧٦لسنة  

 و) ١٠١٩ (و) ٩٢٥ ( و) ١٤٢ (و) ٨٥ (و) ٥ ( و ١٩٧٨لسنة  ) ١١٢٠ (و) ١١٠٧( و) ١٩٧ (و
 و) ٥٤٠ (و) ٥١٨ (و) ٢٠٠ (و) ١٨٠ (و) ١٥٠ (و) ٥١ ( و١٩٧٩ لــسنة )١٧١٩ (و) ١٤٤١(
 و) ١٤٦٨ (و) ١١٣١ (و) ١٠٥٧ (و) ٩٥٨ (و) ٨٨٧ (و) ٧٦٠ (و) ٦٦٦ (و) ٦٦١ (و) ٥٥٩(
 و) ٣٠٧ (و) ١٦٦ (و) ٩٧ (و) ٤٠ ( و ١٩٨٠لسنة  ) ١٩٢٨ (و) ١٧٧١ (و) ١٦٤٦ (و) ١٥٦٧(
 و) ٦٢٠ (و) ٦١٧ (و) ٦١٦ (و) ٥٢٠ (و) ٥١٧ (و) ٤٨٥ (و) ٤٨٢ (و) ٤٧٤ (و) ٣٥٤(
لـسنة  ) ١٤٦٩ (و) ١٣١١ (و) ١١٨١ (و) ١١٥٠ (و) ٦٦٥ ( و ١٩٨١ لسنة   )٦٥٩ (و )٦٢٧(

ــسنة ) ١٦١٠ (و) ١٥٤٥ ( و١٩٨١ ــسنة ) ١٣٥٠(و) ١١٩٤ (و) ٧٧٧ (و) ٣١٧ ( و١٩٨٢ل ل
ــسنة )١٤١١ (و) ٩٧٨(و ) ٧٥٨(و ) ٧٣٠(و ) ٦٦٧(و ) ٤٢٠(و ) ٣٢٩ ( و١٩٨٣   و١٩٨٤ ل

 و) ٣٦٣( و   ١٩٨٥لسنة  ) ١١٢٨ (و) ١٠٩٦ (و) ٩٠٠ (و) ٨٩٠(و  ) ٤٧٢ (و) ٤٥٦ (و) ٢٧٦(
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ــسنة )٧٠٣ (و) ٥٥١ (و) ٤٨٦(  و )٥٩٩ (و) ٥١١ (و) ٣٨٤ (و) ٥٢٢ (و) ٢١( و ١٩٨٦ لـ
لسنة ) ٩٣٦ (و) ٨٥٠ (و) ٢٢٤( و   ١٩٨٧لسنة  ) ٨٥٨ (و) ٧٦٩ (و) ٧٢٢ (و) ٦٩١ (و) ٦٧٧(

) ٤٤٢ (و) ٢٢٠ (و) ١٤١ (و ١٩٩٠ لسنة) ٦٢(و  ) ٢٥ ( و )٨( و   ١٩٨٩لسنة  ) ٧٩٨ ( و ١٩٨٨
 و ١٩٩٤لـسنة   ) ٤١ (و ١٩٩٣لـسنة   ) ١٢٤ ( و ١٩٩٢ لسنة   )١٢٠ ( و ١٩٩١لسنة  ) ٤٦٠ (و
 و  ١٩٩٩سنة  ل) ١٩٦ (و) ١٥١ ( و ١٩٩٧لسنة  ) ١٣٣ (و) ١١٧ (و) ٤٠ (و ١٩٩٥لسنة  ) ٤١(
لـسنة  ) ٤٨ (و) ١٥ ( و ٢٠٠١ لسنة   )٢٠٢ (و) ١٩٩ (و) ١٤٨(و  ) ٢١ (و ٢٠٠٠لسنة  ) ٢١٠(

٢٠٠٣.    
تشريع خاص لتحرمي الكراهية وشعور البغضاء وبث التفرقة بني األجناس واألعـراق     إعداد مشروع قانون     -  ب

ذهبية ومناهضة التمييز العنـصري     والقوميات واملكونات املختلفة ومنع إثارة النعرات الدينية والطائفية وامل        
والتكفري واإلرهاب والتطهري العرقي واإلثين مبختلف أنواعه وأشكاله وأعماله وحتت أي مسمى أو كيان أو               
حزب أو تنظيم أو ج كان ، ومعاقبة من كل يربر هلا أو يروج أو حيبذ أو يتستر أو ميجد أو ميهد أو حيرض 

لتصرفات واألفعال بأقسى العقوبات اجلزائية العادلة ودون مشوله بأي عفو          على هذه اجلرائم واملُمارسات وا    
أو والكرد الفيلـيني    األنفال  ب العراقي يف املقابر اجلماعية و     جيرم كل من يشكك بتضحيات الشع     ، و كان  

 دقيقة عنها إىل الرأي العام ، يستخف ا أو يقدم معلومات غري 
بادة اإلجرائم  من   ،   كرد الفيليني حبق ال التطهري العرقي   رب جرمية   ستصدار قرار يعت  حث جملس النواب على إ     -  ت

 .ضد اإلنسانية وماعية اجل
 ٢٠٠٧لـسنة   ) ٣٩(بالقانون رقم   سوةً  أ ، قانون خاص إلعادة اإلعتبار إىل الكرد الفيليني         إعداد مشروع  -  ث

ر جملس النـواب رقـم      وقرااملُتعلق بإنصاف الشهداء واملُضطهدين املنتمني إىل حزب الدعوة اإلسالمية ،           
 . اجلرائم املرتكبة يف إقليم كردستان العراق من جرائم اإلبادة اجلماعية أعترب الذي ٢٠٠٨لسنة ) ٢٦(
لـسنة  ) ٢٤(قانون اخلدمة املدنيـة رقـم       { : ذة ذات العالقة ، ومنها اآليت       مراجعة وتدقيق القوانني الناف    - ج

املعدل ، وقانون تسجيل الوالدات والوفيات رقم        ١٩٦٠لسنة  ) ٢٥( املعدل ، وقانون املالك رقم       ١٩٦٠
 املعدل ، وقانون العطالت     ١٩٧٢لسنة  ) ٦٥( املعدل ، وقانون األحوال املدنية رقم        ١٩٧١لسنة  ) ١٤٨(

لـسنة  ) ١( املعدل ، وقانون اخلدمة والتقاعد لقوى األمن الداخلي رقم           ١٩٧٢لسنة  ) ١١٠(الرمسية رقم   
 املعدل ، وقانون وزارة التعليم العـايل والبحـث          ١٩٨٠لسنة  ) ٩٢(قم   ، وقانون وزارة املالية ر     ١٩٧٥

 ، وقانون امع    ١٩٩٤لسنة  ) ١١( املعدل ، وقانون وزارة الداخلية رقم        ١٩٨٨لسنة  ) ٤٠(العلمي رقم   
 ، وقـانون    ١٩٩٥لسنة  ) ١١( املعدل ، قانون بيت احلكمة رقم        ١٩٩٥لسنة  ) ٣(العلمي العراقي رقم    

أمـر   ، و  ٢٠٠١لـسنة   ) ١٧( املعدل ، وقانون وزارة الثقافة رقم        ١٩٩٨لسنة  ) ٣٤(قم  وزارة التربية ر  
أمـر   ، واخلاص بتأسيس وزارة حقوق اإلنسان ٢٠٠٤لسنة ) ٦٠(رقم " املُنحلة  " سلطة اإلئتالف املؤقتة    
ـ  اخلاص بتأسيس فريق املهمة اخلاص     ٢٠٠٤لسنة  ) ٩٠(رقم  " املُنحلة  " سلطة اإلئتالف املؤقتة     ويض ة لتع

املفـصولني  إعـادة   قانون   املعدل ، و   ٢٠٠٥لسنة  ) ١٦(ضحايا النظام السابق ، وقانون اإلنتخابات رقم        
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،  املعـدل    ٢٠٠٦لسنة  ) ٣( رقم   قانون مؤسسة الشهداء   ، و   املعدل ٢٠٠٥لسنة  ) ٢٤(سيني رقم   السيا
لسنة ) ٥(ماعية رقم    ، وقانون محاية املقابر اجل     ٢٠٠٦لسنة  ) ٤(اء السياسيني رقم    قانون مؤسسة السجن  و

دف إعادة النظر فيه ، أو تـشريع قـانون          U ٢٠٠٦لسنة  ) ٢٦(قانون اجلنسية العراقية رقم      ، و  ٢٠٠٦
وليس العثمانية والفارسـية لكومـا      ( جديد للجنسية العراقية تعد فيه اهلوية العراقية هي أساس املواطنة           

الكاملة بني العراقيني أمام القانون والقضاء يف       ، ويكفل املساواة    ) جنسيات دول كانت قد إحتلت العراق       
 ٢٠٠٦لـسنة   ) ٢٧( ، وقانون التقاعد املوحد رقـم        Uاحلقوق واحلريات والواجبات وفق أحكام الدستور     

قانون املفوضية   ، و  ٢٠٠٨لسنة  ) ٣٦(املعدل ، وقانون إنتخاب جمالس احملافظات األقضية والنواحي رقم          
لـسنة  ) ٤( ، وقانون جملس اخلدمة العامة اإلحتادي رقـم          ٢٠٠٨لسنة  ) ٥٣(قوق اإلنسان رقم    العليا حل 
، وقانون اخلدمة والتقاعد العـسكري       ٢٠٠٩لسنة  ) ٢١(رين رقم   هجقانون وزارة اهلجرة واملُ    ،   ٢٠٠٩

قانون تعويض ممتلكـات    ، و  ٢٠١٠لسنة  ) ١٣(قانون هيئة دعاوى امللكية رقم       ،   ٢٠١٠لسنة  ) ٣(رقم  
 . }  ٢٠١٠لسنة ) ١٦(لنظام البائد رقم تضررين من قبل ااملُ
وإحلاق الدائرة األوىل بـوزارة      ،   مديرية اجلنسية العامة   عن   إرتباط دائرة األحوال املدنية العامة    فك  دراسة   - ح

) ١٨٩( وفقاً لألوضاع السائدة قبل نفاذ قانون تسجيل األحوال املدنية رقـم             العمل والشؤون اإلجتماعية  
 . ١٩٦٤ لسنة 

وحقـوق  م مجهورية العراق إىل مجيع املعاهدات واإلتفاقيات الدولية اخلاصة بأوضاع اجلنسية             إنضما دراسة - خ
، ومنها اإلتفاقيات الدولية اليت مل توقع عليهـا       اليت من شأا منع تكرار جرائم اإلبادة اجلماعية          أواإلنسان  

،  ع األشخاص عدميي اجلنـسية    تفاقية بشأن وض  وإ،  اإلتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني      { : حلد اآلن ، وهي   
وتوكول اخلاص  والرب،   إتفاقية بشأن خفض حاالت إنعدام اجلنسية     و،   إتفاقية بشأن جنسية املرأة املتزوجة    و

لربوتوكول اإلختياري املُلحق بالعهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية بـشأن تقـدمي            وا ،   بوضع الالجئني 
الربوتوكـول   ، و   األشخاص الطبيعيني يف حالة خالفة الـدول       إتفاقية جنسية  ، و  شكاوي من قبل األفراد   

، اإلختياري إلتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الإلنسانية أو املهينة                
 يف املعاهدات الدولية حلقوق      واملواطنة اجلنسيةأوضاع  إلغاء مجيع التحفظات على بعض النصوص املُتعلقة ب       و
 .}  نسان املُربمة من طرف مجهورية العراقاإل

التنسيق مع اجلهات املعنية بشأن أولياا وأضابريها وخماطباا املُتعلقة مبوضوع الكرد الفيليني واملُهجـرين                - د
  . وإسقاط اجلنسية العراقية واإلبادة اجلماعية 

رئاسة اجلمهوريـة ، وجملـس      { ها إىل   إعداد تقارير دورية عن فعاليات اللجنة ونشاطاا ومقترحاا ، ورفع          
 .} ، واجلهات ذات العالقة ، وجملس القضاء األعلى النواب ، وجملس الوزراء 

رفع التوصيات الالزمة لتسهيل عمل اللجنة إىل جملس الوزراء للمصادقة عليها ، والقيام بأية مهـام أخـرى                   
 .لس الوزراء أو اجلهات املُختصة تكلف ا من قبل جم


