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 الخطوات التالية

 2019تشرين الثاني/نوفمبر  10 –بغداد 

 

ي 
 
ي العراق. وتغطي مطالب المتظاهرين الكثير من القضايا، بما ف

 
ي بغداد ومحافظات أخرى ف

 
اندلعت المظاهرات خالل األسابيع الماضية ف

ي يمكن االعتماد عليها 
يه ووضع حد للفساد وانتخابات حرة ذلك النمو االقتصادي والتوظيف والخدمات العامة الت  والحكم الرشيد والي  

ي ذلك تعديل الدستور. 
 ونزي  هة وعادلة وإصالح النظام السياسي بما ف 

 الماضية ومع ارتفاع أعداد القتىل والجرىح 
ً
ي الستة عشر عاما

ومن األمور الملموسة بوضوح تراكم اإلحباطات حول عدم تحقيق التقدم ف 
ي أو الغضب والخوفيخيم مناخ من  (األمن العراقيةمن المتظاهرين وقوات )

ي أن يتحمل أن يعرقله الماض 
. وال يمكن للشعب العراف 

ي ذلك إدراك أنه 
ي العرص الرقمي الذي نعيشه اليوم  –المصالح الحزبية. ويتطلب إعطاء األمل طفرة إىل األمام، بما ف 

انتقلت الحياة  –ف 
ي نفس الوقت اليومية 

نت. وف  ايد خطر اختطاف "المفسدين" للمظاهرات السلمية ويحتمل أن يعرقل محاوالت التغيير إىل اإلني  يي  
. لذلك فإن الوقت عامل جوهري وكذلك  ي

 نتائج ملموسة. تحقيق الحقيق 

ي ذلك الرئاسات الثالث ومجلس القضاء األعىل وعدد وبداية
من ، وبعد التشاور مع قطاع واسع من األطراف والسلطات العراقية )بما ف 

( المبادئ والتدابير التالية:  ح بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق )يونامي
 المتظاهرين باإلضافة إىل ممثلير  عن النقابات(، تقي 

 

 المبادئ: 

ي جميع األوقات: 
 
 تنطبق المبادئ التالية عىل جميع األطراف ف

 

ء.  .1 ي
ي الحياة قبل كل سر

 حماية الحق ف 
ي التجمع  .2

 لما كفله الدستور. ضمان الحق ف 
ً
 والتظاهر السلمي وحرية التعبير عن الرأي وفقا

ة الحية وحظر االستخدام  .3 ي ذلك عدم استخدام الذخير
ي التعامل مع المظاهرات بما ف 

ممارسة أقىص قدر ممكن من ضبط النفس ف 
 غير السليم لألدوات غير الفتاكة )مثل عبوات الغاز المسيل للدموع(. 

 المساءلة الكاملة للجناة وإنصاف الضحايا. تحقيق  .4
ي ذلك ما يتعلق بالممتلكات العامة والخاصة.  .5

 للقانون، بما ف 
ً
 العمل وفقا

 

 اإلجراءات: 

 :  اإلجراءات الفورية )أقل من أسبوع( تشمل ما يىلي

 

  1إطالق رساح كافة المتظاهرين السلميير  المحتجزين منذ  .1
ً
ين األول/أكتوبر وفقا   للقانون. تشر

2.  .  عدم مالحقة المتظاهرين السلميير 
ي  .3

ات المراقبة( والكشف عن هوية من يقفون البدء ف  ي ذلك االستعانة بتسجيالت كامير
ي حاالت االختطاف )بما ف 

التحقيق الكامل ف 
 خلفها. 

ي تحديد هوية/تقديم المسؤولير  عن استهداف المتظاهرين للعدالة.  .4
 اإلرساع ف 

 للقانون. محاكمة ومعاقبة للمسؤولير   .5
ً
  عن االستخدام المفرط للقوة و/أو المتسببير  بأعمال العنف األخرى وفقا
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ام سيادته.  .6 ي الشؤون الداخلية للعراق واحي 
 
 لعدم التدخل ف

ً
 دعوة كافة األطراف اإلقليمية والدولية علنا

 : ( تشمل ما يىلي ة األمد )خالل أسبوع إىل أسبوعير   اإلجراءات قصير

 

: اإلصالح  .1 ي ة إىل مجلس  االنتخاب  ة وجير 
ي من األمم المتحدة وتقديمه بعد في 

ي موحد بدعم فت 
يتم االنتهاء من وضع إطار قانون 

ي 
 
لمانية ف  . أقرب وقت ممكن النواب. ويتم استكمال اإلجراءات الير

 

، ويتم حظر أي  237يتم تطبيق األمر التنفيذي رقم : إصالح قطاع األمن .2 أسلحة خارج سيطرة الدولة، ويتم بالكامل وبدون أي تأخير
 اعتبار أية كيانات مسلحة خارجة عن القانون أو عنارص مارقة غير قانونية وتقع عىل عاتق الدولة مسؤولية القضاء عليها. 
 

ي محاربة الفساد من خالل كشف المصالح المالية داخل البالد وخارجها سواء أ : الفساد .3
 
ي أن تكون النخبة السياسية قدوة ف

كانت ينبغ 
 بأسمائهم أو تحت أسماء أخرى. إضافة إىل ذلك، تقوم األحزاب/الكتل والتيارات السياسية بإلغاء لجانها االقتصادية. 

 

 :  اإلجراءات متوسطة األمد )خالل شهر إىل ثالثة أشهر( تشمل ما يىلي

 

ي الدستور لالستفتاء  الدستور:  .1
ي من األمم المتحدة وطرح أي تعديل ف 

تستمر لجنة التعديالت الدستورية بمراجعة الدستور وبدعم فت 
 . ي
 عليه من قبل الشعب العراف 

 

اهة بإحالة قضايا الفساد إىل مجلس القضاء األعىل أو المحكمة المركزية لمكافحة الفساد. وتتوىل هذه  الفساد:  .2 المحكمة تقوم هيئة الي  
ي الدولة. وتتم مساءلة ومحاكمة كافة المسؤولير  الذين يثبت فسادهم. 

ي كافة المستويات ف 
ي قضايا الفساد ف 

 التحقيق ف 

 

3.  : وعات القوانير  التالية إىل مجلس النواب سن القوانير  ي  يستكملها  أنذي بدوره عليه وال تقوم الحكومة بإرسال مشر
وقت  أقربف 

 : ممكن

 

 هذا؟"قانون "من أين لك  (أ

 قانون المحكمة االتحادية (ب
 قانون الضمان االجتماعي  (ج
 قانون حل أزمة السكن (د
 قانون النفط والغاز (ه
اكة بير  القطاعير  العام والخاص.  (و  تعديل قانون تشجيع االستثمار والشر
 قانون مجلس الوزراء والوزارات (ز
 قانون مجلس اإلعمار (ح

 


