
                    
 

 تقرير لألمم المتحدة  -تقليص متزايد لحرية التعبير في إقليم كردستان العراق 

 

 

تم تقليص حرية التعبير في إقليم  فقد وفقًا لتقرير صادر عن األمم المتحدة اليوم  -( 2021أيار / مايو  12جنيف / بغداد ) 

السلطات العامة لخطر الترهيب والقيود على تحركاتهم   اكردستان العراق بشكل متزايد خالل العام الماضي. لم يتعرض منتقدو

آخرون مؤخًرا بموجب قوانين األمن  تمت محاكمةواالعتقاالت التعسفية فحسب ، بل اتُهم بعضهم أيًضا بالتشهير ، بينما 

 القومي.

دة العراق )يونامي( من يوثق التقرير ، الصادر عن مكتب حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة وبعثة األمم المتحدة لمساع

، من األشخاص    2021إلى أبريل    2020خالل مكتب حقوق اإلنسان التابع لها ، نمًطا مثيًرا للقلق ، لوحظ في الفترة من مارس  

 السلطات العامة. ممارساتالمستهدفين لممارسة حقهم المشروع في اإلبالغ عن أو انتقاد 

 

قال مفوض األمم المتحدة السامي لألمم المتحدة لشؤون الالجئين: "إن نمط القمع الموثق في هذا التقرير مقلق للغاية ، حيث 

يسلط الضوء ليس فقط على التهديدات وترهيب المنتقدين ، ولكن أيًضا على التأثير المروع الذي يمكن أن تحدثه مثل هذه  

في حقوق اإلنسان قالت المفوضة السامية لإلى الشفافية ومحاسبة السلطات العامة".  اإلجراءات على اآلخرين الذين يسعون

 ميشيل باتشيليت.االمم المتحدة 

 

مع االعتراف بأن سلطات إقليم كردستان تواجه تحديات فريدة من نوعها على الصعيدين المحلي واإلقليمي والدولي ، فإن  

بالغًا ، ال سيما سلوك األجهزة األمنية ، والتطبيق االنتقائي للقوانين ، وعدم االمتثال  النتائج الرئيسية لهذا التقرير تثير قلقًا

 المعايير الدولية لحقوق اإلنسان.كذلك للقوانين ذات الصلة و لالجراءات 



                    
 

 

حرية التعبير وسيادة القانون. وشددت باتشيليت  تقديرشهدت السنوات األخيرة تقدًما نحو إقليم كردستان ديمقراطي حيث يتم 

على أن المجتمعات الديمقراطية تحتاج إلى وسائل اإلعالم والنشطاء والنقاد ليتمكنوا من تغطية القضايا العامة دون رقابة أو  

 في الحصول على المعلومات. خوف ، كما أن للمواطنين الحق

 

وأضافت الممثلة الخاصة لألمين العام لألمم المتحدة في العراق ورئيسة بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق جينين هينيس 

 بالسخارت أن "الشفافية والمساءلة واالنفتاح على االستجواب أمر حيوي ألية ديمقراطية سليمة".

 

مثل الخاص لألمم المتحدة في العراق إنهما يشعران بالتشجيع من استمرار تعاون سلطات قال كل من المفوض السامي والم 

إقليم كردستان مع مكاتبها ، مشيرين إلى أن التقرير وتوصياته جزء من حوار مستمر مع حكومة إقليم كردستان لتعزيز 

 حقوق اإلنسان و تعزيز المساءلة عن انتهاكات حقوق اإلنسان وإنصاف الضحايا.

 

ومن بين توصياته ، يحث التقرير سلطات إقليم كردستان على اتخاذ خطوات فورية لتوفير الحماية الكاملة للحق في حرية  

التعبير وإنهاء المضايقات والترهيب واالنتقام ضد الصحفيين والمدافعين عن حقوق اإلنسان والنشطاء. كما تدعو السلطات 

الجنائي كأداة لتقييد حرية التعبير ، بما في ذلك االمتناع عن اعتقال و / أو احتجاز األفراد إلى ضمان عدم استخدام القانون 

الذين يعبرون بشكل قانوني عن معارضتهم و / أو استيائهم. باإلضافة إلى ذلك ، يجب تعديل القوانين الحالية لتقديم تعريفات 

ة على حرية التعبير المنصوص عليها في التشريعات واضحة للخطاب المحظور ويجب أن تكون جميع القيود المفروض

تمت مشاركة التقرير مقدًما مع الحكومة الفيدرالية العراقية   المحلية متسقة مع معايير حقوق اإلنسان الدولية ذات الصلة.

 وحكومة إقليم كردستان ويتضمن رد حكومة كردستان كمرفق.

  .هنالقراءة التقرير ، الرجاء الضغط  

 

 :لمزيد من المعلومات الرجاء االتصال

 information@un.org-unamiإللكتروني:  لتواصل مع المكتب اإلعالمي لبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق )يونامي( على البريد اا

 

OHCHR: 

Rupert Colville + 41 22 917 9767 / rcolville@ohchr.org   

Ravina Shamdasani - + 41 22 917 9169 / rshamdasani@ohchr.org   

Liz Throssell + 41 22 917 9296 / ethrossell@ohchr.org   

Marta Hurtado - + 41 22 917 9466 / mhurtado@ohchr.org 
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