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I. ملخص تنفیذي 

ینص اإلطار القانوني في إقلیم �ردستان على حما�ة حقوق اإلنسان، مع وجود أحكام صر�حة تضمن الحق في حر�ة التعبیر، 
. إال أن الحقائق التي یتم رصدها  القانونیة  بیانات عامة تقر �التزامها بهذه المعاییر�صورة دور�ة  كما تصدر حكومة إقلیم �ردستان  

 تشیر إلى نمط قمعي متزاید من التقیید النشط لحر�ة التعبیر. الواقع على أرضحالیًا 

وخالل العام الماضي، تعرض الصحفیون ونشطاء حقوق اإلنسان والمتظاهرون الذین شككوا أو انتقدوا األعمال التي تقوم بها 
تهمًا جنائیة  المنتقدون وقد واجه   والتهدید واالعتداء و�ذلك االعتقال واالحتجاز التعسفیین.السلطات العامة في �ردستان للترهیب 

متعلقة �الممارسة المشروعة لحر�ة التعبیر، وأتبع ذلك محاكمات لم یتم فیها احترام الحقوق األساسیة والضمانات اإلجرائیة أو لم  
مكتب حقوق اإلنسان في �عثة األمم المتحدة أعده  الذي    التعبیر في إقلیم �ردستانحر�ة  یتم احترامها �الشكل الكافي. و�ر�ز تقر�ر  

اإلجراءات التي اتخذتها السلطات العامة لمساعدة العراق (یونامي) ومكتب مفوضیة األمم المتحدة السامیة لحقوق اإلنسان على 
و�غطي التقر�ر الفترة  اعیة واالقتصاد�ة في �ردستان.مع التحد�ات الصحیة واالجتمردًا على المعارضة واالنتقاد حول تعاملها 

 . 2021 نیسان 30إلى  2020آذار  1من 

في   مكتب مفوضیة األمم المتحدة السامیة لحقوق اإلنسان /�عثة األمم المتحدة لمساعدة العراق (یونامي) وأثناء المقابالت مع 
سرد اإلعالمیون والمدافعون عن حقوق اإلنسان والنشطاء في إقلیم    ، 2021  نیسانإلى    2020أر�یل ودهوك والسلیمانیة من آذار  

ومع التسلیم �أن السلطات  .2019كردستان �شكل مستمر انخفاضًا ملحوظًا في التمتع �حق حر�ة التعبیر منذ منتصف عام 
یة ودولیة ذات صعو�ة خاصة، إال أن النتائج الرئیسیة لهذا التقر�ر تثیر قلقًا �الغًا، خاصة سلوك  الكرد�ة تواجه ظروفًا محلیة و�قلیم

 األجهزة األمنیة والتطبیق االنتقائي للقوانین وعدم االمتثال لإلجراءات القانونیة ذات الصلة والحق في محاكمات عادلة. 

�عد هذا التقر�ر وتوصیاته جزءًا من حوار مستمر مع حكومة �ردستان ,  نوإذ یأخذ علما بالتعاون المستمر مع سلطات إقلیم كردستا
خاصة الحق في حر�ة التعبیر والتجمع السلمي والحق في الحر�ة واألمن الشخصي وتشجیع المحاسبة   لتعز�ز حقوق اإلنسان،

  اإلنسان  لحقوق  السامیة المفوضیة/  العراق لمساعدة المتحدة األمم �عثة تقرعلى انتهاكات حقوق اإلنسان و�نصاف الضحا�ا، 
 .التقر�ر توصیات لتنفیذ المبذولة �الجهود

 

II. الوال�ة 
  2522قرارات مجلس األمن التا�ع لألمم المتحدة، �ما في ذلك قرار مجلس األمن رقم عمًال �تم إعداد التقر�ر وتوصیاته 

) الذي �منح یونامي وال�ة "تعز�ز المساءلة وحما�ة حقوق اإلنسان واإلصالح القضائي والقانوني، مع االحترام الكامل 2020(
 ]".  [ القانون في العراق سیادة لسیادة العراق، من أجل تقو�ة 

وتقوم یونامي من خالل مكتب حقوق اإلنسان �العدید من األنشطة، �ما فیها الرصد وتقد�م التقار�ر حول حقوق اإلنسان، دعمًا  
 لجهود تقو�ة سیادة القانون والمساءلة على انتهاكات حقوق اإلنسان في العراق.
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III. المنهجیة 
مع   2021 نیسان 30و  2020آذار  15تمت ما بین  أمرأة) 48رجال و  31( مقابلة سر�ة 361�قوم التقر�ر على أساس 

أو محامین و/أو منظمات و/  النشطاء  معتقلین و/أو عوائلأشخاص مقبوض علیهم و صحفیین و/أو متظاهر�ن و/أو نشطاء و/أو  
ذات الصلة التي لدیها انخراط مباشر أو  و/أو غیرها من المصادرفي �ردستان مجتمع مدني و/أو مسؤولین حكومیین وأمنیین 

�عثة األمم المتحدة لمساعدة العراق (یونامي) ومكتب مفوضیة األمم المتحدة  ت. �ما قاممعرفة مباشرة �القضا�ا التي تم تناولها
و�ذلك الصور ومقاطع الفیدیو التي قدمتها  �مراجعة المعلومات ذات المصداقیة من المصادر المفتوحةالسامیة لحقوق اإلنسان 

العراق (یونامي) ومكتب مفوضیة األمم �عثة األمم المتحدة لمساعدة واصل تتإضافة إلى ذلك مصادر معروفة �شكل مباشر. 
. وقد تم توثیق النتائج المعروضة في هذا  �شكل روتیني مع السلطات حول قضا�ا حقوق اإلنسان  المتحدة السامیة لحقوق اإلنسان

یة السامیة ن. وقد مارست یونامي/المفوضالتقر�ر و�ثباتها �ما یتفق مع منهجیة حقوق اإلنسان في المفوضیة السامیة لحقوق اإلنسا
مصداقیة وموثوقیة �افة المصادر وقامت بتدقیق المعلومات التي تم جمعها للتحقق من لحقوق اإلنسان مبدأ العنا�ة الواجبة لتقییم  

   صحتها.

 

IV. اإلطار القانوني 
 معاییر حقوق اإلنسان الدولیة السار�ة .1

 

           حر�ة التعبیر 

لكل إنسان حق في حر�ة التعبیر. و�شمل هذا ان من العهد الدولي الخاص �الحقوق المدنیة والسیاسیة على  19تنص المادة 
 الحق حر�ته في التماس مختلف ضروب المعلومات واألفكار وتلقیها ونقلها إلى آخر�ن. 

على أن الصحافة أو غیرها من وسائل اإلعالم    ونصت لجنة حقوق اإلنسان في العهد الدولي الخاص �الحقوق المدنیة والسیاسیة
الحرة غیر الخاضعة للرقا�ة أو العراقیل والتبادل الحر للمعلومات واألفكار حول المسائل العامة والسیاسیة بین المواطنین والمرشحین 

م أخرى تتمتع �الحر�ة والممثلین المنتخبین أمر ضروري لضمان حر�ة الرأي والتعبیر. و�عني ذلك ضمنًا صحافة ووسائل إعال
قادرة على التعلیق على المسائل العامة بال رقا�ة أو قیود وقادرة على إطالع الرأي العام. وفي المقابل، للجمهور الحق في تلقي  و 

 1ما ینتجه اإلعالم.

البحث عن المعلومات أو  وقد أدان مجلس حقوق اإلنسان التا�ع لألمم المتحدة �افة التدابیر التي تمنع أو تعرقل قدرة الفرد على
. ودعا �افة الدول إلى االمتناع عن تلك التدابیر 2تلقیها أو نقلها عبر اإلنترنت �اعتبارها انتهاكًا للقانون الدولي لحقوق اإلنسان

 

) بشأن حریات الرأي 2011( 34. راجع أیضاً لجنة حقوق اإلنسان، التعلیق العام رقم )A/HRC/RES/44/12( 44/12قرار مجلس حقوق اإلنسان  1
 .20، الفقرة )CCPR/C/GC/34(والتعبیر 

 .13 الفقرة ، ) A / HRC / RES / 38/7( 38/7 اإلنسان حقوق مجلس قرار 2
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نسان الدولیة  والتوقف عنها، والتأكد من أن �افة القوانین المحلیة والسیاسات والممارسات تتسق مع التزاماتها المتعلقة �حقوق اإل
�ما دعا مجلس حقوق اإلنسان الدول إلى االنتباه �شكل خاص إلى سالمة   3فیما �خص حر�ة الرأي والتعبیر عبر اإلنترنت.

مع األخذ في االعتبار دورهم الخاص وتعرضهم 4الصحفیین واإلعالمیین الذین �قومون برصد ومراقبة وتسجیل التظاهرات السلمیة،
 5للخطر والتضرر. 

 

للجنة حقوق اإلنسان الدور المهم للصحفیین والمدافعین عن حقوق اإلنسان وغیرهم في الرصد واإلبالغ  37و�ؤ�د التعلیق العام 
حول التجمعات وحقهم في الحما�ة �مقتضى العهد. وال �جوز منعهم أو تقییدهم بال مبرر فیما یتعلق �ممارسة عملهم، �ما في  

وال ینبغي أن یواجهوا أعماًال انتقامیة أو غیرها من االعتداءات، وال �جوز   ي إنفاذ القانون.ذلك ما �خص مراقبة أعمال مسؤول
 6مصادرة معداتهم أو إلحاق الضرر بها. وحتى إذا أُعلن أن التجمع غیر قانوني أو تم تفر�قه، ال ینهي ذلك الحق في المراقبة. 

 

 یناالعتقال واالحتجاز التعسفی

لكل فرد حق في الحر�ة وفى األمان على شخصه.    انعلى   7العهد الدولي الخاص �الحقوق المدنیة والسیاسیة من    9تنص المادة  
وال �جوز توقیف أحد أو اعتقاله تعسفا. وال �جوز حرمان أحد من حر�ته إال ألسباب ینص علیها القانون وطبقا لإلجراء المقرر 

ال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إ�طاء في قانونیة  لكل شخص حرم من حر�ته �التوقیف أو االعتقو فیه.  
 8وتأمر �إطالق سراحه إذا �ان االحتجاز غیر مشروع. اعتقاله، وتأمر �اإلفراج عنه إذا �ان االعتقال غیر قانوني

 القانون المحلي، ومع ذلك �ظل تعسفیًا.و�مكن أن �كون من المسموح االعتقال واالحتجاز وفقًا لإلجراءات التي ینص علیها 
حیث إن مفهوم "التعسف" ال �ساوي ببساطة "ضد القانون" بل ینبغي تفسیره �شكل أوسع نطاقًا لیشمل عناصر عدم المالءمة  

 واإلجحاف وعدم القدرة على التنبؤ �ه وعدم مراعاة األصول القانونیة و�ذلك عناصر المعقولیة والضرورة والتناسب.

العهد الدولي الخاص �الحقوق المدنیة لالعتقال أو االحتجاز �عقاب على الممارسة المشروعة للحقوق األخرى المكفولة في    و�مكن
 9والسیاسیة، �ما في ذلك الحق في حر�ة التعبیر وحر�ة التجمع، أن یرتقي إلى االحتجاز التعسفي.

 

 .34و 13و 10، الفقرات )CCPR/C/GC/37() حول حریة التجمع السلمي 2020( 37لجنة حقوق اإلنسان، التعلیق العام رقم  3

42.pdfHttps://www.ohchr.org/Documents/Publications/MonitoringChapter2  وhttps://undocs.org/en/A/HRC/44/52 

 8، الفقرة )A/HRC/RES/25/38( 25/28قرار مجلس حقوق اإلنسان  5

 .30، الفقرة )CCPR/C/GC/34() حول حریات الرأي والتعبیر 2011( 34لجنة حقوق اإلنسان، التعلیق العام رقم  6

 .1971كانون الثاني  25صادق العراق على العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة في  7

 والسیاسیة.) من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة 4( 9مادة ال 8

 .17فقرة ال، )CCPR/C/GC/35(الحریة واألمن الشخصي ) حول 2014( 35لجنة حقوق اإلنسان، التعلیق العام رقم  9

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/MonitoringChapter22.pdf
https://undocs.org/en/A/HRC/44/52
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 الحق في محاكمة عادلة

الناس جمیعا سواء أمام القضاء. ومن حق �ل على أن من العهد الدولي الخاص �الحقوق المدنیة والسیاسیة  14تنص المادة 
فرد، لدى الفصل في أ�ة تهمة جزائیة توجه إلیه أو في حقوقه والتزاماته في أ�ة دعوى مدنیة، أن تكون قضیته محل نظر منصف 

الحد األدنى من الضمانات التي   14�ما تحدد المادة  10.اد�ة، منشأة �حكم القانون وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حی
في    دفاعه والحقأن �عطى من الوقت ومن التسهیالت ما �كفیه إلعداد  تمنح ألي شخص متهم �جر�مة جنائیة وتشمل: الحق في  

  .االعتراف بذنبأال �كره على الشهادة ضد نفسه أو على  والحق في أن یناقش شهود االتهام، 

 

 حر�ة التنقل

لكل فرد یوجد على نحو قانوني داخل إقلیم دولة   انمن العهد الدولي الخاص �الحقوق المدنیة والسیاسیة على  12تنص المادة 
ذلك  ) على ظروف استثنائیة �جوز فیها تقیید حر�ة التنقل، ال سیما عندما �كون 3(  12. وتنص المادة ما حق حر�ة التنقل فیه

 .األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة أو حقوق اآلخر�ن وحر�اتهم ضرور�ًا لحما�ة

ولكي یتم السماح بها وفقًا للقانون الدولي لحقوق اإلنسان، �جب أن تكون تلك القیود منصوص علیها في القانون وأن تكون  
مع �افة الحقوق األخرى المعترف بها في العهد، �ما في  متماشیةغا�ات وأن تكون ضرور�ة في مجتمع د�مقراطي لحما�ة تلك ال

 . 19ذلك الحق في حر�ة التعبیر وفق المادة 

وفي هذا السیاق أفادت لجنة حقوق اإلنسان إلى أن تقیید حر�ة التنقل للصحفیین، �ما في ذلك إلى المواقع التي یوجد بها مزاعم 
 1911.لحقوق اإلنسان یتنافى في العادة مع المادة  متعلقة �انتهاكات وتجاوزات

 السلمي التجمع في الحق

".  السلمي التجمع في  �الحق االعتراف �جب: "یلي ما على والسیاسیة المدنیة �الحقوق  الخاص  الدولي   العهد من  21 المادة تنص
 في �الحق االعتراف �فرض. مشترك تعبیري  لغرض للجمهور متاح مكان في الناس من لعدد السلمي  التجمع �حمي الحق هذا

 االمتناع یتطلب وهذا . التكییف من معین �مستوى  وتداعیاته الحق ممارسة مع للتعامل الدول  على مقابًال  التزاًما السلمي  التجمع
 .12التجمعات هذه مثل وتمكین تسهیل ،  الحاجة  وعند  ، المبرر غیر  التدخل عن

  علیها  ینص عندما إال القیود فرض  �جوز  ال ، ذلك ومع. الحاالت �عض في تقییده و�مكن مطلًقا حًقا  السلمي التجمع �شكل ال
  الصحة   حما�ة  أو)  العام  النظام(   العام  النظام  أو  العامة  السالمة  أو  القومي  األمن   لصالح   د�مقراطي  مجتمع  في   ضرور�ة "   و  القانون 

 

 من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة.) 1( 14مادة  10

 45، الفقرة السابق نفس المصدر 11

 .السلمي التجمع في الحق: 21 المادة على 37 رقم العام التعلیق ،  اإلنسان حقوق لجنة 12
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 .13لآلخر�ن والحر�ات الحقوق  حما�ة أو العامة  اآلداب أو العامة

  هذه  لمثل السماح الدول من یتطلب والذي ، 14السلمي التجمع في الحق �موجب �الحما�ة المظاهرات في المشار�ون  یتمتع
 15.المشار�ین وحما�ة الحق ممارسة لتسهیل ،  الحاجة دعت و�لما ، مبرر غیر  تدخل دون  �االنعقاد التجمعات

 

 الساري في إقلیم �ردستان العراق اإلطار القانوني المحلي .2

 الدستور العراقي

�حمي الدستور العراقي الحق في حر�ة التعبیر والتجمع والتظاهر السلمي وتشكیل جمعیات والتواصل، �ما في ذلك التواصل  
 16والحق في محاكمة عادلة.  اإللكتروني

 

 �وردستانقانون العمل الصحفي في  2007) لسنة 35(قانون رقم 

الرقا�ة    قانون العمل الصحفي في �وردستان  2007) لسنة  35( قانون رقم  إضافة إلى الضمانات الدستور�ة لحر�ة التعبیر، �حظر  
و�نص صراحة على أنه "ال �جوز استخدام اآلراء التي �عطیها  17على الصحافة و�ضمن حر�ة التعبیر والنشر لكل مواطن 

 18".ینشرها �مبرر للتسبب في ضرر لشخصه أو انتهاك حقوقهالصحفي أو المعلومات التي 

�عض القیود على حر�ة التعبیر لدى الصحفیین المحترفین،  العمل الصحفيو�صرف النظر عن هذه الضمانات، �فرض قانون 
 19بین مكونات المجتمع" والشقاق والتنافرالكراهیة األحقاد وتبذر �ما في ذلك تجر�م قیام الصحافة المطبوعة بنشر مواد "تزرع 

 20".اً او تشهیر   اً او قذفُا سب" التي تشكلأو  )خمسة مالیین دینار )5.000.000((�عاقب �غرامة تصل إلى  

على الصحفیین نشر معلومات "كاذ�ة" و�سمح لألشخاص المعنیین �طلب تصحیح المعلومات   العمل الصحفيقانون  �حظر  كذلك،  

العمل  قانون ینص  ذلك،و�نص على فرض غرامات على المحرر�ن الذین ال �صدرون مثل هذه التصحیحات. ومع  الكاذ�ة،

 

 ).2( 22 المادة ،  والسیاسیة المدنیة بالحقوق الخاص الدولي العھد 13

 .21 المادة ،  والسیاسیة المدنیة بالحقوق الخاص الدولي العھد 14

 .8 الفقرة ، 37 رقم العام التعلیق ،  اإلنسان حقوق لجنة 15

 42و 40و 39و 38و 19) المواد 2005دستور العراق ( 16

 ).1( 2، المادة قانون العمل الصحفي في كوردستان 2007) لسنة 35(رقم قانون  17

 )2( 7، المادة السابق نفس المصدر 18

 )1( 9، المادة السابق نفس المصدر 19

 )5( 9، المادة السابق نفس المصدر 20
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جر�مة عندما ینشر الصحفي معلومات حول عمل موظف أو ممثل عام إذا �ان ما نشره "ال أ�ًضا على عدم وجود  الصحفي

   21یتجاوز شؤون المهنة" ومدعوًما �إثبات.

 

 ).1969لسنة  111قانون العقو�ات العراقي (قانون رقم 

الغرامة أو  �الجر�مة �عاقب علیه "�الحبس و  هذه و�نص على أن أي شخص یدان �ارتكاب  22 " القذف�حظر قانون العقو�ات "

الصحف او المطبوعات او  في    وقع القذف �طر�ق النشرإذا    اً مشدد  اً من ظرف  القذف  ر القانون بِ عتَ �َ و    23  �إحدى هاتین العقو�تین".

المنشورة موجهة إلى موظف  ال ُترتكب أ�ة جر�مة �موجب قانون العقو�ات إذا �انت المادة و  24 .�إحدى طرق االعالم االخرى 

یثبت صحة جمیع االفتراضات  "�القذفإذا �ان المتهم  "،عمومي أو �انت "مرتبطة �منصب أو بوظیفة الشخص المتضرر

 25المقدمة".

 

 

 قانون منع اساءة استعمال اجهزة االتصاالت في اقلیم �وردستان 2008) لسنة 6قانون رقم (

 استعمال سنوات على "إساءة  5السجن لمدة تصل إلى �عقو�ة منع اساءة استعمال اجهزة االتصاالت من قانون  2تفرض المادة 

عن طر�ق التهدید   وذلكعن طر�ق نشر  الهاتف الخلوي أو أ�ة أجهزة اتصال سلكیة أو السلكیة أو االنترنیت أو البر�د االلكتروني  

للشرف أو التحر�ض  خادشهدثات أو صور منافیة لألخالق واآلداب العامة أو إسناد أمور أو القذف أو السب أو تسر�ب محا

�مز�د من   2لم یتم تعر�ف أي من األفعال التي تشكل جر�مة �موجب المادة و  . على ارتكاب الجرائم أو أفعال الفسوق والفجور

 التفصیل.

 

 

 )4(8نفس المصدر السابق، المادة   21

القذف ھو اسناد واقعة معینة الى الغیر باحدى طرق العالنیة من   ): "1(  433 المادة  )،1969/ 111 رقم  القانون(  العقوبات  قانون    22
 ".    .توجب عقاب من اسندت الیھ او احتقاره عند اھل وطنھ شأنھا لو صحت ان

 

  433نفس المصدر السابق، المادة    23

 

 نفس المصدر السابق.   24

 ).2( 433 القسم ،  نفسھ المرجع 25
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 الضمانات اإلجرائیة من االعتقال التعسفي

ینص قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي على أن االعتقاالت غیر مسموح بها إال �موجب أمر قضائي أو في حاالت  

قانون  هذه الضمانة ضد االعتقال التعسفي �عززها "و  26والتي تشمل ارتكاب جر�مة أمام شهود.  القانون،أخرى ینص علیها 

على عدم التحقیق مع الصحفي ألسباب تتعلق �مزاولة مهنته إال �موجب قرار   " الذي ینص صراحةالعمل الصحفي في �وردستان

 قضائي. 

�جب نقل الشخص المعتقل على الفور إلى أقرب مر�ز شرطة أو تسلیمه   العراقي،�موجب قانون أصول المحاكمات الجزائیة و 

لیه أمام قاضي التحقیق الستجوا�ه في  �جب أن �مثل الشخص المقبوض ع  حال،على أي و  27 مباشرة إلى السلطات القضائیة. 

 �ارتكابها، المتهمة /�جب على القاضي إبالغ الشخص الموقوف �الجر�مة المتهم االستجواب،قبل بدء و   28ساعة.  24غضون 

 29محام. / �مثلها �الحق في أن �مثله  / إبالغها كما �جب علیه إبالغه

V. الرئیسیة المتعلقة �حقوق اإلنسان القلق بواعث 

متسقة وذات مصداقیة عن فرض    مزاعمیونامي/المفوضیة السامیة لحقوق اإلنسان    تتلق  ،2021  و نیسان  2020آذار  شهر  بین  

تعرض الصحفیون  وقد قیود غیر قانونیة على حقوق أولئك الذین یرفعون أصواتًا تنتقد السلطات العامة الكرد�ة أو سیاساتها. 

والنشطاء وغیرهم لالعتقاالت التعسفیة وانتهاكات الضمانات اإلجرائیة واستخدام التهدیدات و/أو غیرها من أشكال الضغط 

 یب.والتره

حاالت متكررة من اإلجراءات التي اتخذتها السلطات والتي یبدو أنها تهدف یونامي/المفوضیة السامیة لحقوق اإلنسان    تكما سجل

مع   المعلومات،لتغطیة المظاهرات وقمع نشر    یتنقلون إلى منع تغطیة االحتجاجات من خالل إعاقة حر�ة حر�ة الصحفیین الذین  

  اإلنسان، �ما تم توثیق انتهاكات إضافیة لحقوق  2020آذار و آب بین االحداث معظم توثیق تملقومي. التذرع بـ "تبر�ر" األمن ا

 مثل االستخدام غیر الضروري و/أو غیر المتناسب للقوة من قبل قوات األمن واالعتقال التعسفي على ما یبدو للمتظاهر�ن.

 

 

 

 . 103، و102، 92)، المواد 1971لسنة  23قانون أصول المحاكمات الجزائیة (رقم    26

 106، المادة السابق نفس المصدر   27

 (أ) 123 السابق نفس المصدر، المادة  28

 ). ب( 123، المادة السابق نفس المصدر   29
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 وانتهاك الضمانات اإلجرائیة  یناالعتقال واالحتجاز التعسفی -1

نمًطا من االعتقاالت �حق الصحفیین والمدافعین عن حقوق اإلنسان ونشطاء یونامي/المفوضیة السامیة لحقوق اإلنسان  توثقّ 

�ما في ذلك قبل المظاهرات   إخبار�ة،و�تا�ة مقاالت    االجتماعي،المجتمع المدني اآلخر�ن �عد نشر منشورات على مواقع التواصل  

وممارسة حقهم �طر�قة مشروعة في حر�ة التعبیر �طر�قة تعتبرها السلطات   عنها،وحضور المظاهرات أو اإلبالغ  لها،لمخطط ا

 الحكومیة ضد "المصالح" الكرد�ة.

تم فیها اعتقال صحفیین أو نشطاء أو مدافعین عن حقوق اإلنسان   حالةً   33یونامي/المفوضیة السامیة لحقوق اإلنسان    توقد وّثقَ 

ولم   الموجهة إلیهم ولم یتلقوا معلومات عن التهم �محامیهم،وُحرموا من االتصال  االعتقال،دون تزو�دهم �معلومات عن أسباب 

لعدة أشهر في �عض   -لفترات طو�لة    احُتجز العدید من المعتقلینوقد  مكان وجودهم.    عن  یتم إبالغ عائالتهم في الوقت المناسب

 الجزائیة صول المحاكماتأفي انتهاك لقانون  قاض،واحُتجز آخرون لفترات تصل إلى عشرة أ�ام دون المثول أمام  -الحاالت 
 بدون تهمة. م، لكن أطلق سراحه 30

ته الحتجاج سائقي الشاحنات عند نقطة أثناء تغطی  آب  19بدون أمر توقیف في  اعتقال أحد المراسلین  أحد األمثلة النموذجیة هو  

أ�ام دون أن �مثل أمام قاضي التحقیق ولم یتمكن من االتصال �محامیه  10واحُتجز الصحفي لمدة  عبور حدود�ة في دهوك. 

 .آب 30ُأطلق سراحه في نها�ة المطاف دون توجیه تهمة إلیه في  وقد  أو �أسرته طوال فترة اعتقاله. 

تم القبض على صحفیة إذاعیة تعمل في محطة إذاعیة محلیة دون تزو�دها �معلومات   ، 2020في آب    مماثلة أخرى، في قضیة  و 

تم نقل  وقد   31ألسا�ش.�ما في ذلك ا األمن،تصوراتهم عن قوات  �شأنعن أسباب االعتقال �عد أن قابلت أفراًدا من الجمهور 

الصحفیة إلى مكان منفصل حیث تم تحذیرها (دون اإلشارة إلى أي نص قانوني محدد) �أنها �حاجة إلى تصر�ح إلجراء مثل هذه 

 إلیها.  أطلق سراحها في نفس الیوم دون توجیه تهمةٍ و  المقابالت. 

الدولة تساهم   و�الءعملیة االعتقال واالستجواب من قبل  فإن  المطاف، على الرغم من إطالق سراح غالبیة المعتقلین في نها�ة و 

في    للمحتجز�ن �مافإن تقاعس السلطات عن احترام الضمانات اإلجرائیة األساسیة    ذلك،في خلق مناخ من الترهیب. عالوة على  

لمعاملة وقد �صل في  من خطر التعرض لسوء ا القضائیة یز�دالتمثیل القانوني وغیاب الرقا�ة الحصول على ذلك الحرمان من 

 �معزل عن العالم الخارجي.  في مكان �عض الحاالت إلى االعتقال

 

 

 .العراقي الجزائیة المحاكمات أصول قانون ، 123 المادة - العراق كردستان إقلیم في الساریة اإلنسان حقوق معاییر: أعاله انظر   30

 الجرائم في بالتعامل یختص الذي ،  كوردستان إقلیم رئیس سلطة تحت وتعمل. كوردستان إقلیم أمن مجلس أجھزة وأحد أمنیة قوة اآلسایش   31
 .واإلرھاب التخریب وأعمال التجسس ذلك في بما ،  السیاسیة والجرائم االقتصادیة
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 الحكومة واالنتهاكات ذات الصلة الموجهة ضد منتقدياإلجراءات القانونیة   -2

بدأت ضد صحفیین من    موجهةعدة حاالت إلجراءات جنائیة  یونامي/المفوضیة السامیة لحقوق اإلنسان    توثقّ   ،2020منذ آذار  

والذین إما قد أبلغوا عن احتجاجات مناهضة   االجتماعي،و�ذلك نشطاء ینشرون على وسائل التواصل  اإلعالم،مختلف وسائل 

 للحكومة أو انتقدوا السلطات العامة الكرد�ة. 

أو �موجب   "،القذفالتي تحظر "  العقو�ات،من قانون    433جب المادة  هذه اإلجراءات الجنائیة �شكل أساسي إما �مو   توجیهتم  وقد  

تم و نشر "المعلومات المضللة".  أخرى، من بین أمور  تحظر،والتي  ،قانون منع اساءة استعمال اجهزة االتصاالتمن  2المادة 

 و/أو الغرامة.   الحبسقد یواجه أي شخص ُیدان �موجب هذه األحكام عقو�ة  و   تعر�ف هاتین الجر�متین �عبارات عامة وغیر دقیقة.  

فإن استخدام هذه األحكام القانونیة �سمح �استهداف الصحفیین والنشطاء األفراد والضغط علیهم من خالل التهدید   و�التالي،

المماثلة التي   األفعال�تناقض هذا مع قانون الصحافة (الذي �غطي و لة �موجب القانون الجنائي. �التعرض لعقو�ة شدیدة محتم

بدًال من ذلك �جعل رؤساء تحر�ر المجالت المطبوعة  فرد�ة ولكن  الذي ال �فرض مسؤولیة جنائیة  و یرتكبها الصحفیون المحترفون)  

 غرامات �بیرة (ولكن لیس السجن). معرضین لالمسجلة رسمًیا 

ونشر المعلومات المضللة لتوجیه اتهامات ضد أفراد �سبب أفعال تتراوح بین نشر    القذف تم استخدام األحكام القانونیة التي تجرم  و 

إلى نشر مقال على اإلنترنت یتهم عضًوا   االجتماعي،تعلیقات انتقاد�ة حول األسا�ش في مجموعة دردشة على وسائل التواصل 

ل  االسكان على �سر حظر التجو  الى االدعاء بتحر�ض �وردستان،دعم مصالح إقلیم في  الفشلرفیع المستوى في الحكومة �

 المفروض �سبب جائحة �ورونا.  

ثم إعادة اعتقالهم    �كفالة،واإلفراج عنهم    اإلنسان،تم توجیه التهم للصحفیین والمدافعین عن حقوق    األقل، في حالتین موثقتین على  و 

ما أدى إلى مخاوف من "استغالل" النظام القانوني لتعطیل أنشطة هؤالء األفراد و�خضاعهم لضغوط قد تؤدي   مختلفة،فوًرا بتهم 

 �اإلضافة إلى مخاوف االعتقال التعسفي. الذاتیة،إلى الرقا�ة 

لجائحة  بوك تنتقد استجا�ة حكومة إقلیم �ردستان  فیسالتم القبض على صحفي �عد أن �تب منشورات على    ، 2020  آذار   24في  و 

 رواتب الموظفین العمومیین.  دفع�مبررات لعدم  فترات تمدیدل وما تاله من ا واتهم حكومة اإلقلیم �استخدام حظر التجو  كورونا

من قانون    433ب المادة  �موج  القذفُأطلق سراح الصحفي �كفالة ثم أعید اعتقاله �عد یومین بتهمة    أسبوعین،و�عد احتجازه قرا�ة  

  العقو�ات عقب شكوى منفصلة قدمها مسؤول �بیر.

�ان قد دعا إلى مظاهرة لمدة ساعة   من منزله والذي حقوق اإلنسانأحد ناشطي  أعتقل ،2020 أ�ار 15في  آخر،في مثال و 

ألكثر من أسبوعین قبل اإلفراج عنه  احُتجز  وقد  للتعبیر عن استیائه من التأخیر في دفع رواتب موظفي القطاع العام.    دهوك، في  

قانون منع اساءة استعمال اجهزة اُتهم �موجب  أیلول 9 اعتقاله وفيآب أُعید  18وفي  أ�ار.  31دون توجیه تهمة إلیه في 

قراًرا �اإلفراج عنه وأمرت �إسقاط جمیع محكمة استئناف منطقة دهوك  أصدرت    وفي الرا�ع من شهر تشر�ن األول،  .  االتصاالت

  �تا�ة هذا التقر�ر. وقت وظل محتجًزا حتى الفور، فقد أُعید اعتقاله على   ذلك،التهم الموجهة إلیه. ومع 
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تها قم تمت مالحض  القانونیة الستهداف المؤسسات اإلعالمیة التي تنتقد السلطات العامة الكرد�ةو األمنیة  لألجهزة    االستخدام المتزاید

  األول، �انون  7في  لوسیلة بث اعالميتثیر المداهمات واإلغالق التي تعرض لها مكتب السلیمانیة  السیاق،في هذا و  . ا�ضا

تم تنفیذ و  قلقا شدیدا.  التوالي، على2020آب  20و  19في دهوك وأر�یل یومي  ةاإلعالمی الوسیلةومكاتب أخرى تا�عة لنفس 

 بناًء على تعلیمات من سلطات اإلقلیم الكرد�ة.   األسا�ش،جمیع اإلجراءات ضد المكاتب المختلفة لهذه الوسیلة اإلعالمیة من قبل  

  هذه الوسیلة االعالمیة إلى مزاعم �أن    المحكمة،و�الهما بدون أمر من    ودهوك،في أر�یل  الوسیلة اإلعالمیة  استند إغالق مكاتب  و 

 .�جائحة �وروناالناس على انتهاك إرشادات وزارة الصحة فیما یتعلق �إجراءات الوقا�ة المتعلقة �حرض  تكان

تظاهرات التي �انت في أجزاء من  عندما �انت الوسیلة اإلعالمیة تغطي ال�انون مداهمة في الصباح الباكر    7اإلغالق في    وتبع

�اإلضافة إلى أفراد من الجمهور محتجین على تأخیر وقطع   ةمدنیلالخدمة ا هذه التظاهرات موظفي  اشترك في السلیمانیة. وقد 

الفساد وتوفیر الخدمات األساسیة وخلق الوظائف. وخالل التظاهرات، استهدف  �إنهاءالرواتب للموظفین العامین والمطالبة 

أسفر العنف الذي أعقب ذلك في  في مناطق متفرقة في السلیمانیة. وقد  الرئیسیةالمتظاهرون مكاتب األحزاب السیاسیة الكرد�ة 

قوات   عناصرمقتل ثمانیة مدنیین على األقل (�ما في ذلك طفلین) و�صا�ة خمسة وثمانین شخصا على االقل ومقتل أحد 

ت فیه �أن  علنول، اصدرت وزارة الثقافة بیانا أ األ �انون  7من قوات األمن. وفي یوم  عنصراً شمر�ة و�صا�ة خمسة وعشر�ن یالب

على أساس ان هذه الوسیلة اإلعالمیة هناك أمرا إدار�ا موقع من قبل المدیر العام للطبع والنشر قدم فیه أسسا قانونیة لهذا اإلغالق  

للتعلیمات التي تنظم قطاع اإلعالم المرئي والمسموع. وقد تم وصف عدم االمتثال �انه سلوك غیر مسؤول ونتح عنه  لم تمتثل 

ه الوسیلة  �انون أول استأنف هذ 19ر لتعلیق رخصة البث لمدة أسبوع مع تمدید هذا الحظر ألسبوع آخر. وفي یوم اتخاذ القرا

�انون أول. ولم یتم استبدال أو   23ودهوك یوم  ار�یلمكاتب  اعادت فتح�السلیمانیة بینما  االعاد�ة في مقره ااعمالهاإلعالمیة 

 من قبل القوات األمنیة.  البنا�ةن إعادة ادوات البث التي اتلفت او اخذت م

خرى مهددا �اتخاذ اجراءات األ عالماإلوسائل من �انون أول، �تب المدیر العام للطبع والنشر اإلعالمي إلى ثالثة  13في یوم 

 قانونیة أذا ما تم بث صور العنف للتظاهرات وحذرهم من تحر�ض جمهورهم على ارتكاب أفعال عنف.  

عقب وصوله إلى    �انون أول،  7یوم    اتمت مداهمته  للوسیلة اإلعالمیة التيول، تم اعتقال الرئیس التنفیذي  األ�انون    25في یوم  

  �أ�ة إقلیم �ردستان في مطار أر�یل الدولي. وقد زعم �أن السلطات أبلغته شفهیا �ان هناك قضیة ضد شر�ته ولكن لم یدلوا 

 سراحه دون نوجیه تهمة رئیسیة. وأطلقاعات س  ثالثتفاصیل. وقد احتجز لمدة 

 

 نزاهة العملیة القضائیة والشواغل ذات الصلة -3

للحد    المضللةالمعلومات    ونشر  القذفعلى الرغم من أنه یبدو �أن السلطات قد اعتمدت �شكل أساسي على القوانین التي تحظر  

وحكم علیهم   وادینواالكرد�ة  تللسلطا معروفین �انتقادهم  رجالخمسة  تمت محاكمة ، 2021شباط  16بتار�خ من حر�ة التعبیر، 
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�ستة سنوات سجن في محكمة جنا�ات ار�یل �موجب أحكام قانون العقو�ات العراقي الذي �حظر "األفعال التي تضر �السیادة  

. وزعم أن المتهمین الخمسة قاموا على وجه التحدید �جمع معلومات ونقلها إلى  32واالستقرار األمني في إقلیم �ردستان العراق"

جهات أجنبیة خارج العراق مقابل أموال؛ وقدموا لحزب العمال الكردستاني معلومات حساسة؛ وعرضوا حیاة �بار المسؤولین 

   عة مسلحة مجهولة الهو�ة.�قصد تور�دها إلى جما اسلحةواألجانب للخطر �جمع معلومات عنهم؛ وجمعوا  االكراد

المحاكمة التي استمرت لمدة یومین ولدیها مخاوف جد�ة من عدم احترام المعاییر یونامي/المفوضیة السامیة لحقوق اإلنسان  تا�عت  

األساسیة للمحاكمة العادلة خالل جلسة االستماع. وقد أبلغ محامي الدفاع عن المتهم المحكمة �أنه لم �ستطیع الوصول إلى  

فات القضیة ولم �منح الوقت الكافي للتحضیر للمحاكمة. وزعم جمیع المتهمین الخمسة في المحكمة �أن االسا�ش انتزعوا منهم مل

لم �منح الدفاع أي   .  �ماأكبردراسة القضیة الى حد  االعترافات تحت التعذیب، إال أن قاضي المحاكمة رفض هذه المزاعم دون  

یة ضد المتهمین المقدمة من قبل مخبر�ن سر�ین ومراجعتها أو للطعن في تلك األدلة من خالل  فرصة للوصول إلى األدلة األساس 

 االستجواب أو من خالل تقد�م أدلة دحض. 

ار�یل مذ�رة قبض ضد شقیق أحد المتهمین الخمسة �عد أن انتقد علنا نتیجة   استئنافوفور انتهاء المحاكمة، أصدرت محكمة 

 المحاكمة خالل مؤتمر صحفي. 

  وادینوا آذار، بثت قناة تلفز�ونیة فیدیو �ظهر المتهمین الخمسة وهم یدلون �اعترافاتهم للتهم التي حو�موا  4وفي وقت الحق، في 

من األسا�ش یؤ�د �أن المتهمین لهم صلة �حزب العمال الكردستاني وتلقوا عروف غیر م مسؤولبها. وقد ضم الفیدیو تعلیقا من 

تدر�با على استخدام السالح. ولم یتم االفصاح عن هذا الفیدیو للدفاع خالل المحاكمة و�التالي ال �مكن المدعى علیهم الطعن  

 فیه.  

ضد أحد   �القذف اتهاماتاألسا�ش في أر�یل  مدیر�ة وجهتشباط، وفي اجراءات منفصلة ولكنها ذات صلة،  28وفي یوم 

 الخمسة بناء على افادة خالل المحاكمة �جزء من الدفاع عن نفسه �أنه تعرض للتعذیب من قبل األسا�ش.    المدانین

  المقدمة   األدلة  أن   المحكمة  وجدت.  الخمسة  الرجال   �حق  الصادرة  واألحكام  اإلدانات  التمییز  محكمة  أیدت  ،  2021  أبر�ل  28  في

  أن  المحكمة وجدت �ما. المتهمین إلى  الموجهة  التهم إلثبات �افیة �انت ، سر�ین شهود من ذلك في �ما ، المحاكمة أثناء

 للتعذیب تعرضوا �أنهم المتهمون  بها أدلى   التي االدعاءات ورفضت. إكراه  ودون  طواعیة بها اإلدالء تم المتهمین اعترافات

  ال  في االمم المتحدة اإلنسان لحقوق  السامیة المتحدة األمم  مفوضیة) / یونامي( العراق لمساعدة المتحدة األمم �عثة أن  حین  في

معالجة مزاعم التعذیب، واجبار المتهمین على   عدم لكن ,الخمسة المتهمین هؤالء براءة أو ادانة �شأن نتائج أي تقد�م تنوى 

االعتراف �الذنب وعدم تمكن الدفاع من االطالع على ملف القضیة وعدم الكشف عن األدلة للدفاع، وحرمان محامي الدفاع من  

 

 ) إلقلیم كردستان العراق.2003( 21رقم  بالقانونالمعدلة  156) المادة 1969لعام  111قانون العقوبات العراقي (قانون رقم   32
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مخاوف جد�ة �شأن عدالة المحاكمات. عالوة  جمیعها تثیر أدلة اإلدانة، والبث العلني "لالعترافات" المزعومة  االطالع علىحق 

المرافعات على ذلك، من خالل الشروع في اجراءات ضد أولئك الذین شككوا في اجراءات المحاكمة ونتائجها (�ما في ذلك 

  التي تم االدالء بها في المحكمة �جزء من  �االفاداتالمتهمین فیما یتعلق  أحد غیر الصحیحة المرفوعة ضد الخاصة �القذف 

الدفاع عن نفسه)، یبدو منه أن السلطات، تستخدم النظام القانوني، لمنع اولئك الذین حرموا من حق المحاكمة العادلة من السعي  

ترهیب واسكات معارضیها ولقمع االنتقادات. إن مثل هذه التهم او التهدید �مثل هذه التهم من اجل    سبیل انتصاف فعال للحصول  

 تراجعا في محار�ة االفالت من العقاب.   وتشكلضحا�ا التعذیب تأثیر مخیف على جمیع  لها

لحما�ة حقوق اإلنسان وللتأثیر  ساسياألمحاوالت تقو�ض افتراض البراءة یونامي/المفوضیة السامیة لحقوق اإلنسان وترفض 

 غیر المبرر على نتیجة العملیة القضائیة �ما في ذلك نتیجة أي اجراءات استئناف الحقة.

 التدخل في التغطیة التلفز�ونیة واإلذاعیة للتظاهرات -4

على األقل تم خاللها إلقاء القبض على صحفیین �قومون بتغطیة ثالث حوادث یونامي/المفوضیة السامیة لحقوق اإلنسان  توّثق

أ�ار، ألقي القبض    16االحتجاجات في مواقع التظاهر، على الرغم من التعر�ف عن نفسهم �ممثلین لمؤسسات إعالمیة. و�تار�خ  

على ثمانیة صحفیین من وسائل أعالم مختلفة خالل تغطیتهم تظاهرات خرجت في دهوك ضد تأخیر صرف رواتب الموظفین 

 حز�ران ألقي القبض في دهوك على صحفي �ان �قوم بتغطیة تظاهرة احتجاجیة للباعة المتجولین.  28الحكومیین. وفي 

ثمانیة حوادث على األقل قامت فیها القوات األمنیة �منع دخول صحفیي القنوات    قوق اإلنسانیونامي/المفوضیة السامیة لحت  وّثقو 

 التلفز�ونیة إلى مواقع التظاهرات �غیة نقل األحداث، منتهكة بذلك حقوقهم في حر�ة الحر�ة وحر�ة التعبیر. 

�ذلك حالة واحدة لقطع خدمة األنترنت لثالث ساعات بناء على أوامر من  یونامي/المفوضیة السامیة لحقوق اإلنسان  توسجل

 آب.   12الحكومة قبیل تظاهرة �ان من المخطط أن تنطلق في أر�یل بتار�خ 

 

 ضد الصحفیین والناشطین االعتداء الجسديالتهدید والترهیب والمضا�قة و  -5

بتلقیهم تهدیدات �ما في ذلك تهدیدات  یونامي/المفوضیة السامیة لحقوق اإلنسانبهم  تلصحفیین والناشطین التقأفاد العدید من ا

�القتل، في العادة من مصادر مجهولة الهو�ة عن طر�ق الهاتف أو وسائط التواصل االجتماعي، ور�طوا ذلك بتغطیتهم للتظاهرات 

قة وفي ثالث حاالت على األقل قامت قوات األمن في مواقع التظاهرات �ذلك �ضرب ومضا� 33أو انتقادهم للسلطات الرسمیة. 

حز�ران تعرض صحفیان للضرب �ما  2وترهیب الصحفیین الذین �انوا �حاولون تغطیة التظاهرات. وعلى سبیل المثال، بتار�خ 

 

رت تلك تلقت البعثة مزاعم عدة أن األسایش استولت على صور من الھواتف المحمولة والحواسیب المحمولة العائدة للصحفیین والناشطین، ونش  33
وسائط التواصل االجتماعي مرفقة بنصوص مثیرة جنسیاً. وُزِعم أن الھدف من ذلك كان تشویھ سمعة ھؤالء األشخاص، وعلى وجھ  ىالصور عل

 الخصوص سمعة الصحفیات والناشطات من النساء. 
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في ذلك �استخدام الهراوات الكهر�ائیة عقب قیامهم ببث مباشر من موقع للتظاهر في مدینة السلیمانیة، و�انت إصا�اتهم شدیدة 

 لدرجة استدعت عالجًا طبیًا.

 

VI. لخاتمةا 

الستهداف ومضا�قة وتهدید  مجموعة من الوسائلحاالت عدیدة الستخدام  یونامي/المفوضیة السامیة لحقوق اإلنسانت لقد وّثق

وترهیب الذین �مارسون حقهم المشروع في انتقاد أفعال السلطات الرسمیة، �ما في ذلك من خالل التطبیق االنتقائي للقوانین  

 . لضمانات اإلجرائیةوالحرمان من الحق في الحصول على محاكمة عادلة وعلى  

الحق في حر�ة التعبیر، �ما ذلك لغرض حما�ة سمعة اآلخر�ن أو الصحة    تسمح القوانین الدولیة لحقوق اإلنسان �فرض قیود على

العامة أو األمن القومي. بید أنه یتوجب أن ینص القانون على تلك القیود و�توجب أن تكون ضرور�ة ومتناسبة وتطبق على نحو 

 شروط. المفروضة تلك ال دال تمییز فیه. وفي �افة الحاالت التي تم توثیقها لم ُتلبِّ القیو 

في الحر�ة واألمن الشخصي والتعبیر و�نطوي نمط االضطهاد الذي تم توثیقه في هذا التقر�ر على تداعیات خطیرة على الحق 

الحق الد�مقراطي األوسع للمواطنین في إقلیم �ردستان العراق في مساءلة   على نحو سلمي، وقد یهدد أ�ضاً والتجمع والمشار�ة 

 العام.السلطات الرسمیة في المجال 

من الضروري أن تتاح في المجتمع الد�مقراطي صحافة ووسائل إعالم أخرى حرة قادرة على تسلیط الضوء على الشؤون العامة  

وفي نها�ة األمر،  34بدون رقا�ة أو تقیید. وللمواطنین أ�ضًا حق مقابل في تلقي المادة اإلعالمیة التي تنتجها وسائل اإلعالم. 

توجهًا یهدد بتقو�ض التقدم اإل�جابي المحرز في السنوات األخیرة نحو إقلیم �ردستان   في هذا التقر�ر  المشار الیها  األنماطتعكس  

 د�مقراطي، تحترم فیه حر�ة التعبیر وسیادة القانون.

ص على  إن إسكات االنتقاد العلني من خالل خلق مناخ من الخوف لیس هو الطر�ق قدمًا. وهذا األمر ینطبق على نحو خا

اقتصاد�ة جمة وتتعامل مع حاالت طوارئ معقدة وتواجه "منافسین سیاسیین" �سعون الستغالل -حكومة تواجه تحد�ات اجتماعیة

أ�ة موجة من االحتجاجات. ولكن ال بد أن �كون واضحًا إن من شأن الشفافیة والمساءلة واالنفتاح على االستفسارات البّناءة أن 

 طات لشرح إجراءاتها وهي عوامل أساسیة لبناء الثقة الشعبیة والمحافظة على د�مقراطیة سلیمة.توفر جمیعها الفرصة للسل

 

 

 

 .20الفقرة  )/34CCPR/C/GC() حول حریة الرأي والتعبیر 2011( 34لجنة حقوق اإلنسان، التعلیق العام رقم  34
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VII. التوصیات األساسیة 

  الممارسة  بتمكین  تزاماالل  السلطات  وعلى  ،  �ردستان   إقلیم  في   العامة  واالحتجاجات  السلمیة  التجمعات  تستمر  أن   المرجح   من

 توصي ، والتنسیق التعاون  تعز�ز ذلك في �ما ، 2021 عام  في المحرز  تقدمواذ تقر �ال. المماثلة اإلنسان لحقوق  السلمیة

 :یلي �ما �ردستان  إقلیم سلطات المفوضیة/  البعثة

اتخاذ خطوات فور�ة إلنهاء ممارسة المضا�قات والترهیب واألعمال االنتقامیة ضد الصحفیین والمدافعین عن حقوق  •

 والناشطین، ومنع استخدام األجهزة األمنیة لتقیید حقوق األفراد من خالل خلق مناخ للخوف.اإلنسان 

ضمان عدم استخدام القانون الجنائي �أداة لتقیید حر�ة التعبیر، �ما في ذلك االمتناع عن إلقاء القبض على أشخاص   •

 المعارضة واالستیاء �شكل قانوني.و/أو اعتقالهم �سبب تعبیرهم عن 

في   إالّ تطبیق القانون الجنائي عدم  ضمان ، وفي انتظار هذه التغییرات التشر�عیة، القذفخطوات إللغاء تجر�م  اتخاذ •

 األكثر خطورة. القذفحاالت 

  ما الذین أولئك سراح و�طالق ، والنشطاء اإلنسان حقوق  عن والمدافعین للصحفیین التعسفي االحتجاز عن االمتناع •

 .التعبیر  حر�ة لقمع العدالة لنظام استغالل  أنه یبدو لما حد ووضع ، التعسفي االحتجاز  رهن زالوا

�ارتكاب جر�مة جنائیة على جمیع ضمان توفیر �افة حقوق المحاكمة العادلة والضمانات اإلجرائیة ألي شخص متهم   •

   المعاییر الدولیة والوطنیة ذات الصلة. التي تتطلبهاحقوق المحاكمة العادلة والضمانات اإلجرائیة 

 .عنها مزاعم التعذیب ومحاسبة المسؤولین �افةإجراء تحقیقات فور�ة وفعالة ونز�هة وشفافة في  •

بها في المحكمة خالل اإلجراءات الجنائیة، وعلى وجه الخصوص  تأكید أن �افة اإلفادات أو الشهادات التي ُیدلى  •

تخضع المتیاز قانوني مطلق اإلفادات التي یدلي بها المتهم أو ممثله القانوني أو الشهود، والتي تزعم التعرض للتعذیب،  

 .لدعوى تشهیر �موجب القانون الجنائي أو المدني وال �مكن أن تشكل أساساً 

من خالل تحقیقات سر�عة وفعالة وشاملة    ، وذلكلالعتداءات والتهدیدات ضد الصحفیین  الفعالة  المعالجة دعم الحق في   •

لضحا�ا وأسرهم الحق في  و�متلك ا ومستقلة وحیاد�ة وشفافة في الشكاوى، وضمان تقد�م المسؤولین عنها إلى العدالة.

 تعو�ضات.الحصول على العدالة والحقیقة و 

 في المجتمع المهمالترو�ج العلني لدورها من خالل  �حر�ة لمنظمات اإلعالمیةا عملاتخاذ خطوات فور�ة لتعز�ز  •

 .ضمان أن یتمتع الصحفیون وغیرهم ممن �سعون لممارسة حقهم في حر�ة التعبیر �الحما�ة المناسبةو 

  

حر�ة التعبیر، والمنصوص  تعدیل القوانین الحالیة لتقد�م تعار�ف واضحة للكالم المحظور، والتأكد من أن �افة القیود على   •

 علیها في التشر�عات المحلیة، تنسجم مع معاییر حقوق اإلنسان الدولیة ذات الصلة. 

التحقیق في حوادث االستخدام المفرط و/أو غیر الضروري وغیر المتناسب للقوة ضد المتظاهر�ن، واتخاذ تدابیر تشمل  •

 والتدر�ب لمنع مثل هذه الحوادث في المستقبل. ما �عد اإلجراء المحاسبة والمراجعة
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VIII. ملحق 

 حكومة أقلیم كردستان

 رئاسة مجلس الوزراء 
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 یحتوي تقریر الرد الحالي على النتائج التي توصل إلیھا مكتب منسق التوصیات الدولیة في حكومة إقلیم كردستان بعد المتابعة الدقیقة مع 
في    الجھات الحكومیة ذات الصلة بشأن القضایا التي أثیرت في تقریر بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق / المفوضیة السامیة لحقوق اإلنسان

 .المم المتحدة. ا

 

 مقدمة 

اإلعالم الحر مھم بحد ذاتھ وھو عنصر أساسي في الدیمقراطیة التي تعمل بشكل جید. تفتخر حكومة إقلیم كردستان بأن لدى كردستان وسائل  
یم كردستان أنھ إعالم تنبض بالحیاة ، وطالما تم االعتراف بكردستان كنموذج إقلیمي لحریة التعبیر وحریة اإلعالم. و تعترف حكومة إقل

 ھناك یتعین دائما القیام بالتحسینات ، وھي ملتزمة بإجراء التحسینات حیثما كانت ھناك حاجة إلیھا.  

 

 التعاون المحلي والدولي 

 .تعمل حكومة إقلیم كردستان مع مجموعة من الشركاء لحمایة وتعزیز الحریات اإلعالمیة في إقلیم كوردستان

سامیة لحقوق اإلنسان وبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق (یونامي) لمساعدتنا على تحسین اإلجراءات القانونیة قد دعونا المفوضیة الل   • 
 .في كردستان

دى حكومة إقلیم كردستان اتفاقیة طویلة األمد مع اللجنة الدولیة للصلیب األحمر تمنح ممثلي اللجنة الدولیة للصلیب األحمر حق الوصول  ل    •
مسؤولي حقوق اإلنسان في األمم  تم منح حق الوصول نفسھ الى إلى أي مكان احتجاز في كردستان دون إخطار مسبق ، وقد  غیر المقید

 .سجینًا 60زیارة إلى مرافق االحتجاز وقابلت   14المتحدة. وبموجب ھذا الترتیب ، قامت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق (یونامي) بـ 

 .عضاء في االتحاد األوروبي لدعم اإلصالحات القانونیة والقضائیة في كردستانلقد دعونا الدول األ   •

قد وزراء حكومیون كبار مشاورات مع مجموعات المناصرة المحلیة ، وال سیما مركز مترو لحقوق الصحفیین ونقابة الصحفیین في ع   •
 .الحقوقاالعالمیة و  كردستان ، لمعالجة المخاوف المتعلقة بالحریات

 .تعمل حكومة إقلیم كردستان مع المملكة المتحدة لتدریب القضاة المحلیین •

 

 تحسینات في الحریات اإلعالمیة 

االنتھاكات ضد الصحفیین في كردستان قد   ادعاءات حقوق الصحفیین في العراق مؤخًرا ، أن  ویدافع عنأفاد مركز مترو ، الذي یراقب 
تقریر بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق /   لم یذكر كاتبوا. 2020مقارنة بعام بالانخفضت بأكثر من النصف في األشھر الخمسة الماضیة 

 .نفسھا ین في العراق وكردستانھذه النتیجة التي توصل إلیھا خبراء حقوق الصحفی في االمم المتحدة المفوضیة السامیة لحقوق اإلنسان 

 

 تحدیات غیر عادیة 

، اتخذت الحكومة  واستجابة لذلكعض التحدیات غیر العادیة لحكومة إقلیم كردستان. ب ب  COVID-19 جائحة  جاءتفي العام الماضي ، 
حكومة إقلیم كردستان  خطوات قیدت الحریات الفردیة ، لكنھا اعتبرتھا ضروریة لحمایة الصحة العامة. على وجھ الخصوص ، فرضت 

اتخذت إجراءات لمنع بعض وسائل اإلعالم من مطالبة الجمھور بتجاھل    -وبعد تحذیرات متكررة    -العامة    الجماعیة  قیودًا على االحتجاجات
یفة: تم أصبحت بعض االحتجاجات المشار إلیھا في التقریر عن وقد  وحضور احتجاجات جماھیریة غیر قانونیة.   COVID تدابیر الوقایة من

وقد جمیع  ، ووقعت أضرار واسعة النطاق في الممتلكات. بجروحأفراد من قوات األمن والمدنیین و اصیب إطالق النار على قوات األمن ، 
كانت  اجراءاتھااتخذت معظم الحكومات إجراءات تقییدیة استثنائیة إلبطاء انتشار المرض. تعتقد حكومة إقلیم كردستان أن ارجاء العالم, 

كما ھو الحال في البلدان األخرى ، وصحیحة في ظل ھذه الظروف ، وكانت متوافقة مع التزاماتھا بحقوق اإلنسان بموجب القانون الدولي. 
 .الوضع بھا یسمح عندماالقیود تتطلع الحكومة إلى رفع 
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 حاالت فردیة 

سلسلة من االدعاءات حول حاالت  في االمم المتحدة یقدم تقریر بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق / المفوضیة السامیة لحقوق اإلنسان 
الحاالت    لتشخیصحكومة إقلیم كردستان  في معظم الحاالت ، ال یقدم التقریر تفاصیل كافیة لو مزعومة النتھاك حقوق الصحفیین في كردستان.  

تثار مخاوف محددة ، سوف نقوم بالتحقیق فیھا. لكن لیس لدینا أي دلیل على أن أي شخص    و وحیثماومعالجة المخاوف التي أثیرت.  المحددة  
قانون ، تتم جمیع عملیات االعتقاالت القصیرة ضمن الصالحیات الممنوحة بموجب ال ما عداقد تم اعتقالھ بشكل تعسفي أو غیر قانوني. 

أشكال التعذیب. لم نر  جمیعأوامر قضائیة. وتقف حكومة إقلیم كردستان بشكل مطلق ضد التعذیب. نحن ندین  صدور االحتجاز على أساس
جھات أخرى    . ونحن بصدد توسیع نطاق الوصول إلى السجناء إلىللصلیب االحمر    أي دلیل على التعذیب من تقاریر اللجنة الدولیة المستقلة

 .موثوق بھا لزیادة الحمایة ضد سوء المعاملة

على سبیل وعرض استنتاجاتھم.  ة المحررین القائمین على التقریر  یحدد التقریر حاالت معینة ، ھناك بعض الثغرات الواضحة في عملی  بینما
 .كاب جرائم تتعلق باألمن القوميفبرایر / شباط لخمسة رجال بارت   16اإلبالغ عن إدانة محكمة جنایات أربیل في المثال, 

جمع بسبب أدینوا بل ضد الرجال في تقریر عن حریة اإلعالم. لم تتم إدانة الرجال بسبب نشاط یتعلق بالصحافة.  المذكورة ال مكان للقضیة 
غتیال دبلوماسي أجنبي مسؤوالً عن اكان حزب العمال الكردستاني   وأنمعلومات سریة وحساسة ونقلھا سرا إلى حزب العمال الكردستاني. 

حیاة  عّرضت  قد  . المعلومات التي نقلھا الرجال إلى حزب العمال الكردستاني  المنصرمینومسؤولین أمنیین كبار في كردستان خالل العامین  
 .كبار المسؤولین األكراد واألجانب في كردستان للخطر 

خذ حكومة إقلیم كردستان ھذه األمور على محمل الجد. لكن محكمة  یمضي التقریر في إثارة المخاوف بشأن جوانب محاكمات الرجال. تأ و 
جنایات أربیل مستقلة عن الحكومة وال تستطیع الحكومة ولن تتدخل في اإلجراءات القضائیة. كان المتھمون ممثلین من قبل محامیھم ، وكان 

وسائل    لمنظمات الدولیة غیر الحكومیة وبرلمان كردستان وراقب المحاكمات ممثلو اقد  انتظار المحاكمة. و فترة  محامیھم في    تواصل معلھم  
واالن  اإلعالم. وتمكنت اللجنة الدولیة للصلیب األحمر وبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق من الوصول إلى المتھمین أثناء احتجازھم. 

 .بتأیید إدانات الرجال واألحكام الصادرة بحقھماقلیم كردستان تمییز محكمة  صادقت

یذكر تقریر بعثة ولم  مفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان حول ھذه القضیة.    وقد كتب رئیس الوزراء بالفعل شخصیًا وبالتفصیل إلى
المعلومات الواردة في تلك   یشیر الىھذا األمر أو  في االمم المتحدة األمم المتحدة لمساعدة العراق / المفوضیة السامیة لحقوق اإلنسان

 .المراسالت

 

 ستنتاج اال

 ومفوضیة األمم المتحدة السامیة لحقوق اإلنسان (UNAMI) بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراقتعمل حكومة إقلیم كردستان مع 
(OHCHR)   ملتزمة بھذه   وستبقى  -سواء فیما یتعلق بالسیاسة العامة أو التغییر القانوني أو في القضایا الفردیة    -بشأن حریة وسائل اإلعالم

تقریر بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق / المفوضیة السامیة لحقوق اإلنسان ، وبینما ال مسودة العالقة. ناقشنا نحن وممثلو األمم المتحدة 
الوضع في كردستان ، فإننا ممتنون اللتزام األمم المتحدة بالحوار. من المھم أن یكون فھم جمیع األطراف  بشكل كام نشعر أن التقریر یجسد 

صارمین للمعلومات التي   ینتحلیل وتقییم وعلى ع منظمات حقوق الصحفیین على األرض ، للوضع في كردستان قائًما على المشاركة م
 .یتلقونھا

الجد.    إننا نأخذ التوصیات الواردة في تقریر بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق / المفوضیة السامیة لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان على محمل 
 .دولیین على تنفیذھا. سنواصل الدفاع عن الحریات اإلعالمیة وتعزیزھا في إقلیم كردستانسوف ندرسھا بعنایة ونعمل مع شركائنا ال

 


	I. ملخص تنفيذي
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	وخلال العام الماضي، تعرض الصحفيون ونشطاء حقوق الإنسان والمتظاهرون الذين شككوا أو انتقدوا الأعمال التي تقوم بها السلطات العامة في كردستان للترهيب والتهديد والاعتداء وكذلك الاعتقال والاحتجاز التعسفيين. وقد واجه المنتقدون تهماً جنائية متعلقة بالممارسة ال...
	وأثناء المقابلات مع بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) / مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في أربيل ودهوك والسليمانية من آذار 2020 إلى نيسان 2021، سرد الإعلاميون والمدافعون عن حقوق الإنسان والنشطاء في إقليم كردستان بشكل مستمر انخ...
	وإذ يأخذ علما بالتعاون المستمر مع سلطات إقليم كردستان , يعد هذا التقرير وتوصياته جزءاً من حوار مستمر مع حكومة كردستان لتعزيز حقوق الإنسان، خاصة الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي والحق في الحرية والأمن الشخصي وتشجيع المحاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان...
	II. الولاية
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	الحق في محاكمة عادلة
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