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 مةدقم. 1

 قادته الذي يتمتع، عB عكس سائر البلد، با8ستقرار بصفة عامة منذ الغزو 8 يزالو1 عراقيكان إقليم كردستان ال

ً، إذ شهد ازدهارا متناميا وتوسعا 2003 عام �الو8يات اIتحدة  ً  ذلك إنشاء العديد من � اIجتمع اIدنى، بما �ً
ًزيز حقوق ا�نسان وحمايتها، كما أحرزت حكومة كردستان ا�قليمية تقدما  تع�اIنظمات غZ الحكومية النشطة 

 أفرجت عن مئات من اIعتقلb السياسيb، وكان الكثZ منهم قد 2008 منتصف عام فيف.  مجال حقوق ا�نسان�
انون  الحبس دون تهمة أو محاكمة، وارتقت بالتgيعات العراقية، منها عB سبيل اIثال ق�قf سنوات 

ُ أدخلت عB قانون التي يوسع نطاق حرية التعبZ، والتعديiت الذي 2008أيلول / سبتم�hالصحافة الصادر 

ًوأنشأت السلطات أيضا عدة هيئات . دعم حقوق اIرأةالتي ت و2008تgين ا�ول / أكتوبر�ا�حوال الشخصية 
ُ إدارات rطية ومiجئ، وأنشئت منابر لتشجيع لرصد حا8ت العنف ضد اIرأة ومنع وقوعه، كان من بينها عدة ُ

ًالحوار ما بb السلطات، وخصوصا وزارة حقوق ا�نسان، ومنظمات اIجتمع اIدنى اIختصة بقضايا حقوق 
 .ا�نسان ومنها العنف ضد اIرأة

�نسان لم يتوقف، لكنه عB الرغم من هذه الخطوات ا�يجابية واIشجعة، فإن ارتكاب ا8نتهاكات الخطZة لحقوق ا
وبصفة خاصة، 8بد من اتخاذ تحرك عاجل من جانب الحكومة لضمان . تزال قائمة  لها 8التصديوvورة 

، أسايش  حكومة كردستان ا�قليمية، وهو جهاز � الواقع العمB، لجهاز ا�من الداخB �ًاIساءلة الكاملة، قانونا و
ا8ختفاء الق|ى، وغZ ذلك من ا8نتهاكات الخطZة لحقوق ا�نسان  مزاعم التعذيب، وحا8ت �وضمان التحقيق 

وإ{ جانب ذلك، 8بد من اتخاذ اIزيد من ا�جراءات .  وقوات ا�من وا8ستخبارات ا�خرىأسايش  يرتكبها التي
 �انة اIرأة ًلوضع حد للعنف والتمييز ضد اIرأة، استنادا إ{ ما تحقق حتى ا~ن من تقدم، وابتغاء ا8رتقاء بمك

ًوعB حكومة كردستان ا�قليمية، ثالثا، أن تتخذ الخطوات الiزمة . اIجتمع وخيارات الحياة اIتاحة للنساء والفتيات
 إعiم الجمهور والقيام � الحيويً ذلك حرية أجهزة ا�عiم، نظرا لدورها �لتعزيز وحماية حق حرية التعبZ، بما 

 .العلنيبدور الرقيب 

 . يركز عليها هذا التقريرالتي اIجا8ت الثiثة هيوهذه 

 إقليم � وا8حتجاز دون تهمة أو محاكمة في وآ8ف ا�شخاص يتعرضون لiعتقال التعس2000فمنذ عام 
 �وكانت ا�غلبية العظمى منهم من اIشتبه .  بعض الحا8ت عB سبع سنوات�، Iدد زادت عراقيكردستان ال

ت إسiمية محلية، ومن بينها جماعات مسلحة وأحزاب سياسية قانونية 8 تستخدم العنف و8 انتمائهم إ{ منظما
وتعرض بعض هؤ8ء للتعذيب أو سواه من vوب سوء اIعاملة أثناء .  برامجها السياسية�تدعو إ{ استخدامه 

 .اعتقالهم

ون إظهار إذن قضائى بذلك، كما كان  هم الذين يقومون با8عتقال، دأسايش  جميع الحا8ت كان أعضاء جهاز �و
 إحدى اIحاكمات أو أمام � استمرار اعتقالهم �ُاIعتقلون يحرمون بعدها من توكيل اIحامb ومن فرصة الطعن 

 8 يزال، ومن بينهم عدد الق|يوتعرض بعض اIعتقلb لiختفاء . هيئة قضائية مستقلة، طيلة ف�ة حبسهم
 أو أجهزة أسايش  أعضاء أيديوكان اIعتاد، بعد اعتقالهم عB .  اIجهوليط �مصZهم ومكان وجودهم 

ُ التابعة للحزبb الكرديb الرئيسيb، عدم إطiع أ�هم عB مصZهم ومكان وجودهم، وكانت ا�� اتا8ستخبار
ٍتعجز عن الحصول عB معلومات عنهم أو تأكيد 8عتقالهم من السلطات عgات السجناء يزال   غضون ذلك �8و. ٍ
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 bمحاكمات جائرة��عدام بعد إدانتهم لمعرض . 

وغZها من صور العنف ضد اIرأة، “ لجرائم الgف ”التصدي �وعB الرغم من الجهود الحكومية الحميدة 
فالواضح من مقارنة بيانات استقصاء حا8ت العنف ضد اIرأة بعدد الحا8ت اIسجلة لدى الgطة للعنف ضد 

وحتى حb تتعرض اIرأة للقتل أو تنجو . نجد أن الغالبية العظمى لهذه الحا8ت لم تبلغ ضحايا عنها إ{ ا~ناIرأة 
 حا8ت كثZة أن � هذه الجرائم لم يحالوا إ{ العدالة، وكان السبب مرتكبيمن محاولة القتل فإن الكثZ من 

 .ون طلقاء8 يزاليهم التحقيقات قد عجزت عن تحديد اIرتكبb، أو �ن اIشتبه ف

ً، عB الرغم من إلغاء عقوبة الحبس أخZا عB جرائم العم� الواقع �تزال حرية التعبZ تخضع لقيود صارمة  و8
gهم مقا8ت تنتقد سياسات . النgوتعرضوا أحيانا لل�ب، خصوصا عند ن bبعض الصحفي Bًفلقد قبض ع ً ُ

ُوهنا أيضا زعم أنه كان . اة داخل الحكومة والحزبb السياسيb اIهيمنbالحكومة أو تhز مزاعم الفساد واIحاب ً
ً يتمتع بجhوت هائل، معصوما فيما يبدو من اIساءلة، وغZه الذي أسايش من وراء عدد من هذه ا8عتداءات جهاز 

 . ظروف مريبة�ُ قتل أحد الصحفيb 2008تموز / يوليو�و. من أجهزة ا�من

 � عراقي إقليم كردستان ال�ير تفاصيل vوب منوعة من انتهاكات حقوق ا�نسان اIرتكبة ويقدم هذا التقر
 ف�ة طويلة دون فيوهو يلقى الضوء بصفة خاصة عB بعض ا8نتهاكات مثل ا8عتقال التعس. السنوات ا�خZة

ة ا�عدام، واIحاكمات ، والتعذيب وغZه من vوب سوء اIعاملة، وعقوبالق|يتهمة أو محاكمة، وا8ختفاء 
Zحرية التعب Bرأة، وا8عتداءات عIًويقدم التقرير أيضا عدة توصيات من شأنها، . الجائرة، والتمييز والعنف ضد ا

ًلو نفذت، أن تسهم إسهاما كبZا  ً ِّ  . تقليل عدد أمثال هذه ا8نتهاكات�ُ

 قامت بها منظمة العفو التيا لبعثة تق� الحقائق ً هذا التقرير حصاد�ويعتh جانب كبZ من اIعلومات الواردة 

  2008حزيان / يونيو8أيار إ{ / مايو23 الف�ة من � عراقي إقليم كردستان ال�الدولية 
 أول بعثة من هيو2

 صورة مذكرتb � انتهت إليها، التيوقدمت منظمة العفو الدولية النتائج . نوعها تقوم بها اIنظمة منذ عدة سنوات
، وطلبت منها 2008آب / أغسطس�صتb ببواعث القلق عB حقوق ا�نسان، إ{ حكومة كردستان ا�قليمية غا

 2008 آخر عام � رسائل من وزارة حقوق ا�نسان بالحكومة اIذكورة � تلقتها اIنظمة التيوالردود . الرد عليهما

 3.) هذا التقرير�واردة 
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 علومات أساسيةم. 2

 أربيل يتكون من اIحافظات الشمالية الثiث، دوهوك والذي – عراقييم كردستان ال وإقل1991منذ عام 
 يخضع ل�دارة الحكومية الكاملة والفعلية للحزبb السياسيb الكرديb الرئيسيb وهما الحزب –والسليمانية 

ية الكردستانية، وا8تحاد  يرأسه مسعود الhزانى، الرئيس الحا{ للحكومة ا�قليمالذي، كردستاني الديموقراطيال
 . يرأسه جiل الطلبانى، الرئيس الحا{ للعراقالذي، كردستانيالوطنى ال

وفاز كل من .  أعضاء105 اIؤقت، والبالغ عددهم كرديُ أجريت ا8نتخابات 8ختيار أعضاء الIhان ال1992 عام �و
واتفق . صغZة) مسيحية(ورية ش سياسية أًالحزبb الرئيسيb بخمسb مقعدا، وفاز بالخمسة الباقية أحزاب

 السلطة، ولكنها �ً حكم إقليم كردستان، استنادا إ{ ترتيبات قلقة للمشاركة �الحزبان الكبZان عB اIشاركة 
، عقب نشوب خiفات حول تقسيم الدخول اIش�كة والسيادة عB ا�را�، واندلع 1994 أوائل عام �انهارت 

 عام � ثم تحققت اIصالحة 1997،4 واستمر بصورة متقطعة حتى نهاية عام 1994أيار /مايو �القتال بينهما 

1998. 5  bولكل منهما �ومع ذلك استمر كل من الحزب ،bمتميزت bجغرافيت bمنطقت Bحكومة” السيطرة ع“ ،

، وقوات ‘ـيشمZغا�’ تسمى التياته الخاصة ي والسليمانية، عB ال�تيب، وأنشأ كل منهما قوات ميليشأربيلمقرهما 
 .‘أسايش ’أمن خاصة تسمى 

 قادته الو8يات اIتحدة، وا�طاحة بصدام حسb، الذي أعقاب الغزو �، 2005كانون ا�ول / ديسمhفيومع ذلك، ف
 عراقيً مقعدا من مقاعد مجلس النواب ال53 ا8نتخابات العامة بقائمة موحدة وفازا بـ�ًشارك الحزبان معا 

ً مسعود الhزانى رئيسا �قليم كردستانيورشح الIhان ال.  ً مقعدا275 بغداد، والبالغ عددها �) لIhانا(
ً، وبعد أشهر معدودة انتخب جiل الطلبانى رئيسا للعراق2005حزيران / يونيو�كردستان   21 �و. ُ

 مهد الطريق الذيية الكردستانية، وهو ع الحزبان اتفاق توحيد الحكومة ا�قليمَّ، وق2006 الثانيكانون /يناير
bنفصلتIا bالحكومت b8ندماج ا�دارت. 

ُ أعلن عن تشكيل الحكومة ا�قليمية الكردستانية �قليم كردستان، وأصبح نgوان الhزانى، 2006أيار / مايو�و

بان الرئيسيان ولكنها تضم  الحزنوالحكومة يسيطر عليها هذا. ًأحد أبناء إخوة مسعود الhزانى، رئيسا للوزراء
ًعددا محدودا من أعضاء ا�قليات مثل ا� وريb وال�كمان، إ{ جانب ممثلb ل�حزاب السياسية ا�سiمية شً

، عاصمة إقليم كردستان، باستثناء ثiث وزارات لم يجر أربيلوتi ذلك توحيد الوزارات، وأصبح مقرها . القانونية

 وإ{ جانب هذه لم يتحقق توحيد أية أجهزة .6ـيشمZغاپت الداخلية واIالية وشؤون  وزاراهيتوحيدها إ{ ا~ن، و

 . والسليمانيةأربيلل�من وا8ستخبارات، ومازالت تعمل باعتبارها كيانات منفصلة ومقرها 

‘‘ ًيماإقل’’ بأن اIحافظات الكردية الثiث تشكل 2005تgين ا�ول / أكتوبر� الصادر عراقيواع�ف الدستور ال
 �ًقانونيا، يتمتع بسلطة سن قوانb جديدة �قليم كردستان، وأيضا بتعديل التgيعات القومية العراقية اIطبقة 

والواقع أن برIان كردستان قد أصدر قوانb جديدة كثZة وتعديiت عديدة للتgيعات العراقية، . إقليم كردستان
، كما إن 2005وكان بعض هذه القوانb قد صدر قبل عام .  الجنائيةمن بينها قانون العقوبات، وقانون ا�جراءات

 . بلدان كثZة�الحكومة ا�قليمية الكردستانية لها ممثلوها الدبلوماسيون 

 شهدتها معظم مناطق التي أحداث العنف اليومية الفتاكة عراقي السنوات ا�خZة لم يشهد إقليم كردستان ال�و
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 ا�قليم يتمتع برخاء اقتصادى نسبى، ومع ذلك، فإن الكثZ من ا�كراد الذين أجرت زال8 يالعراق ا�خرى، كما 
منظمة العفو الدولية مقابiت معهم أعربوا عن القلق إزاء الفساد واIحاباة وانعدام الشفافية داخل الحكومة 

bهيمنIا bالسياسي bقلق كذلك إزاء ما يبدو من أن كما برز ال. ًا�قليمية الكردستانية، وخصوصآ داخل الحزب
الزعيمb الكرديb الرئيسيb، مسعود الhزانى وجiل الطلبانى، 8 يخضعان للمساءلة فعليا أمام الIhان 

 . أو أية مؤسسة أخرىكردستانيال

اد، من  بغد�ًوتوجد مجا8ت خiف رئيسية حاليا بb الحكومة ا�قليمية الكردستانية والحكومة العراقية اIركزية 
 اIتاخمة �قليم كردستان، ومناطق أخرى التأميم محافظة �بينها ما يتعلق بالوضع الدائم Iدينة كركوك، الواقعة 

 من اIراكز العراقية لصناعة النفط وتتمتع هيوترى السلطات الكردية أن كركوك، و 7عB حدود إقليم كردستان

، كردية )اIوصل(، ونينوى التأميم محافظات ديا8، و�القرى ، وكذلك بعض البلدات و8باحتياطيات نفطية كبZة

 كثZ من يختلفو. عراقيًومن ثم ينبغى أن تصبح رسميا جزءا من إقليم كردستان ال  9من الزاوية التاريخية

ل وقر ا8تفاق عB أن يكون حسم القضية من خi. أي هذا الر�أعضاء الحكومة العراقية اIركزية من غZ ا�كراد 
ًاستفتاء شعبى، وفيه يد{ سكان كركوك وغZها من اIناطق اIختلف عليها بأصواتهم، تأييدا أو رفضا لiنضمام  َ َ ًُ ِ ْ

، كان من اIقرر إجراء ذلك ا8ستفتاء 2005تgين ا�ول / أكتوبر� الصادر عراقيًووفقا  للدستور ال. إ{ كردستان
�hتوترة ، ولكن ذلك لم 2007كانون ا�ول / ديسمIيحدث، إذ تأجل ا8ستفتاء عدة مرات بسبب ا�حوال ا�منية ا
.  والحكومة اIركزيةعراقي مجلس النواب ال� كركوك، وبسبب الخiف بb الفصائل السياسية اIختلفة اIمثلة �

 .سيا¦هذا إ{ جانب ما تعرضت له محافظتا نينوى وديا8 من أvار شديدة بسبب العنف ال

، أرسلت سلطات 2003 عام � قادته الو8يات اIتحدة الذي انهيار الحكومة العراقية السابقة بعد الغزو  أعقاب�و
ًإقليم كردستان آ8فا من أفراد قوات ا�من الكردية إ{ كركوك، وورد أنهم ا~ن يسيطرون عمليا عB هذه اIدينة ذات  ً

Iتنازع عليها، وأنهم أرغموا الكثZ من العراقيb العرب، ومن الثراء النفطى وعB كثZ من اIناطق اIتاخمة لها وا
 14 � 2009 الثانيكانون / يناير31 �وأجريت ا8نتخابات اIحلية . أفراد ا�قلية العرقية ال�كمانية عB الرحيل

كوك  كر� محافظات إقليم كردستان الثiث و�محافظة من محافظات العراق الثمانى عgة، لكنها لم تجر 
 ا�مم وتقوم بعثة. 2009 وقت 8حق من عام � هذه اIناطق �، ومن اIقرر إجراء ا8نتخابات اIحلية )التأميم(

 �بمساعدة الحكومة العراقية اIركزية والحكومة ا�قليمية الكردستانية ) يونامي(ساعدة العراق I اIتحدة

 .10ع كركوك وغZها من اIناطقجهودهما للعثور عB حل ير� الطرفb حول مستقبل وض

كما نشبت خiفات كhى بb الحكومة العراقية اIركزية والحكومة ا�قليمية الكردستانية حول السيطرة عB دخول 
 شتى اللجان، ورد أن مgوع قانون للنفط �وبعد أشهر من اIفاوضات والتعديل . النفط والتنقيب عن النفط

ولكن إقليم كردستان .  ابتغاء اIوافقة عليهعراقيًروض حاليا عB مجلس النواب الوالغاز عB اIستوى القومى مع
ً كان قد سن من قبل قانونا للنفط والغاز، وقدمت الحكومة ا�قليمية الكردستانية عقودا للتنقيب عن النفط عراقيال ً

الكردستانية والحكومة العراقية، إذ والغاز إ{ عدة rكات أجنبية، وهو ما أدى إ{ التوتر بb الحكومة ا�قليمية 
وتزعم .  وقعتها الحكومة ا�قليمية الكردستانية بأنها غZ قانونيةالتي ا�خZة العقود �وصف وزير النفط 

 أصدرتها، قانونى التيالحكومة ا�قليمية الكردستانية من ناحيتها أن كi من قانون النفط والغاز لديها، والعقود 
 .عراقيالويلتزم بالدستور 
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  ومساءلته‘أسايش ’دور جهاز . 3

 � وبدأ العمل 1992 عام � إقليم كردستان، إذ أنشأته السلطات الكردية �هو جهاز ا�من الرسمى ‘ أسايش ’

 منتصف � ولكنه بعد اند8ع القتال .11ً أصبح تابعا لوزارة الداخلية الكردية1993وخiل عام . 1993أوائل عام 

 عB أن تكون لكل منهما كردستاني وا8تحاد الوطنى الكردستاني الديموقراطيمن الحزب الالتسعينيات، أ§ كل 
 تبعية كردستاني الديموقراطيوألغى الحزب ال.  كل منهما� الخاصة به، والتابعة لوزارة الداخلية أسايش قوات ال
 أسايش  تبعية قوات الستانيكرد، ثم ألغى ا8تحاد الوطنى ال2004 لديه لوزارة الداخلية عام أسايش قوات ال

 .2005 عام �لديه لوزارة الداخلية 

، 200412 لعام 46 عB قانون جديد، هو القانون كردستاني وافق الIhان ال2004 الثانيتgين / نوفم20h �و

حماية ’’ً إقليم كردستان بأكمله، قائi إن دورها الرئي¨ هو � ودورها أسايش  يحدد الغرض من قوات الذي
‘‘ ، والقضاء عB ا�رهاب والتجسس وجرائم اIخدراتعراقي إقليم كردستان ال�لسكان، وتوفZ ا8ستقرار وا�من ا
وهذا الجهاز 8 يتبع أية وزارة، ولكنه ذو مسؤولية مباrة أمام رئاسة الحكومة ا�قليمية الكردستانية ). 6اIادة (

تضمن القانون أية نصوص بشأن ا�جراءات التأديبية Iن يرتكب و8 ي). 4اIادة (ويتحمل أمامه مسؤولية مباrة 
 .أسايش جريمة من أفراد 

 منفصiن، كل منهما تابع لحزب من أسايش  نً هناك، عمليا، جهازا8 يزال كان 2009شباط /وحتى فhاير
انون ا�جراءات ومن ناحية اIبدأ، يستند كiهما إ{ ق.  كل منطقة من مناطق نفوذهما�الحزبb اIذكورين، 

 القضايا � إقليم كردستان، � وكذلك إ{ قانون مناهضة ا�رهاب عراقي وقانون العقوبات العراقيالجنائية ال
وأما . ، ملحق به سجن أو مكان احتجازأسايش  كل مدينة وبلدة مبنى لجهاز �ويوجد . اIتعلقة بالقانون والنظام

 السليمانية يرأسه سيف الدين �، ويوجد مقر رئي¨ )ا�من العامجهاز  (غيشتى أسايش اIقر الرئي¨ فيسمى 
 . داخله�وبكل مبنى منهما سجن ملحق به . ، يرأسه عصمت أرغوªأربيل �عB أحمد، ومقر رئي¨ آخر 

ولقد ترددت مزاعم ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق ا�نسان، من بينها التعذيب وسواه من vوب سوء اIعاملة، 
 من الجهازين اIذكورين، وتلقى مندوبو منظمة العفو الدولية مزاعم أخرى من هذا النوع عندما زاروا ضد كل

 الحكومة ا�قليمية الكردستانية بإجراء �ومع ذلك فلم تقم السلطات . 2008 منتصف � عراقيإقليم كردستان ال
تنص عليه اIواثيق الدولية لحقوق ا�نسان،  مثل هذه اIزاعم، حسبما �التحقيقات اIستقلة اIحايدة العاجلة 

 . مناخ يتمتع فيه با�فiت من العقاب�ويبدو أن الجهاز يعمل 

 بالعمل خارج نطاق القانون، بحيث 8 يتقيد أسايش واشتكى الكثZون Iنظمة العفو الدولية من السماح لجهاز 
بل إن أعضاء الIhان أنفسهم قد . ه الخاص بهبإrاف قضائى أو سواه من vوب ا�rاف، وكأنما كان له قانون

 للرد عB ا�سئلة كردستاني للحضور إ{ الIhان الأسايش أعربوا عن ا�حباط لعجزهم عن استدعاء مسؤو{ 
 التيوالكثZ من الحا8ت . ُالخاصة بانتهاكات محددة زعم أن الجهاز ارتكبها وأبلغها أبناء دوائرهم ا8نتخابية لهم

 ارتكبوها بعد القبض عB أسايش ُذا التقرير تتعلق بانتهاكات لحقوق ا�نسان زعم أن مسؤو{ يعرضها ه
 .ا�شخاص

، فإن حا8ت اعتقال أخرى قام بها أسايش وإذا كانت معظم حا8ت ا8عتقال ذات الدوافع السياسية يقوم بها جهاز 
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 ديمقراطيالبارات التابعb للحزب ، وهما جهازا ا8ستخزنيارى أيدزغ أو جهاز ـاراستbپأفراد جهاز 
أما الجهاز ا�ول فZأسه م|ور برزانى، وهو ابن رئيس .  عB ال�تيبكردستاني الالوطني وا8تحاد كردستانيال

وورد أن . طلبانى، وهو ابن رئيس الجمهورية العراقيةالل الثاني فZأسه بافيالحكومة ا�قليمية الكردستانية، وأما 
 يديرانها كما ورد أنهما قاما التيتكبا انتهاكات جسيمة لحقوق ا�نسان داخل اIعتقiت ال|ية الجهازين قد ار

bزعوم داخل كل من الحزبIالذين أعلنوا انتقادهم للفساد ا bوالكتاب وا�كاديمي bبتهديد الصحفي. 

 مناقشات مستفيضة مع عدد من ، أجروا2008 عام �وأثناء زيارة مندوبى منظمة العفو الدولية �قليم كردستان 
ً، ت�كز أساسا حول القضايا اIتعلقة بالقانون والنظام وسZ العدالة، بما ذلك القبض عB أسايش كبار مسؤو{ 

ُوقد سمح للمندوبb بمقابلة عدد من اIعتقلb . أسايش ا�شخاص واحتجازهم دون تهمة أو محاكمة، عB أيدى 
 . وقت 8حق�وأطلق �اح بعض هؤ8ء اIعتقلb .  السليمانية� وأربيل �، سايش � اIقر الرئي¨ �اIحتجزين 

وترى منظمة العفو الدولية أن سلطات الحكومة ا�قليمية الكردستانية يجب أن تتصدى بصفة عاجلة ل�وضاع 
، زنيارى {اودزغ ـاراستbپ، وجهازا أسايش  هذا الشأن، ما دام جهاز �ًالراهنة، وفقا Iا تقf به اIواثيق الدولية 

وتوجد مبادئ مهمة وrائط أساسية �داء وظائف إنفاذ . ًتعمل جميعا من الناحية الفعلية خارج نطاق القانون
ً مدونة قواعد السلوك للموظفb اIكلفb بإنفاذ القانون، الصادرة عن ا�مم اIتحدة، وأيضا القواعد �القانون 

ناء، الصادرة عن ا�مم اIتحدة، ومجموعة اIبادئ الخاصة بحماية جميع ا�شخاص اIوحدة الدنيا Iعاملة السج
 :ومن بb هذه ما يB). مجموعة اIبادئ(الذين يتعرضون لiحتجاز أو السجن 

ًيجب عB كل جهاز إنفاذ أن يكون ممثi للمجتمع كله، مستجيبا له ومسؤو8 أمامه؛ ���� ً ً 

iقية بb اIوظفb اIكلفb بإنفاذ القانون يعتمد عB وجود منظومة قوانb إن الحفاظ الفعB عB اIعايZ ا�خ ����
 ُأجيد تصورها، ويقبلها الناس وتتسم با�نسانية؛

 يهدف إ{ منع الجريمة الذيًكل موظف مسؤول عن إنفاذ القانون يمثل جزءا من نظام العدالة الجنائى، وهو  ����
 ظام كله؛ الن�والسيطرة عليها، وسلوك كل موظف يؤثر 

يجب عB كل جهاز من أجهزة إنفاذ القانون أن يتحكم فيما يفعله بهدف ا8لتزام باIعايZ الدولية لحقوق  ����
 ا�نسان؛

 ًيجب أن تكون أفعال اIوظفb اIكلفb بإنفاذ القانون خاصعة للفحص علنا؛ ����

 عملية إ8 إذا أصبح مضمونها قد تصبح معايZالسلوك ا�نسانى للموظفb اIكلفb بإنفاذ القانون بi قيمة ����
 .ًومعناها جزءا من عقيدة كل موظف مكلف بإنفاذ القانون من خiل التعليم والتدريب واIراقبة
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 فياالعتقال التعس. 4

، عراقي إقليم كردستان ال�كان ا~8ف من اIعتقلb السياسيb محتجزين حتى عهد قريب دون تهمة أو محاكمة 
آب / أغسطس� أرسلتها منظمة العفو الدولية التي²وردا عB اIذكرة . نوات عديدةوكان قد مf عB بعضهم س

 حكومة كردستان ا�قليمية منظمة � بشأن بواعث القلق عB حقوق ا�نسان، أبلغت وزارة حقوق ا�نسان 2008
 � اIحتجزين  من3000 أن السلطات قد أفرجت عن أكثر من 2008تgين ا�ول / أكتوبر19 �العفو الدولية 

 .2008 والنصف ا�ول من عام 2007معتقiت قوات ا�من خiل عام 

 كان مئات 2008حزيران / يونيو–أيار / مايو�وعندما زار مندوبو منظمة العفو الدولية إقليم كردستان 
 bعتقلIسنوات 8 يزالا fئيس جهاز  السجن، وقال ر�ون محتجزين دون تهمة أو محاكمة، وكان معظمهم قد ق
ً معتقi سياسيا 670 إنه كان هناك آنئذ 2008أيار / آخر مايو� Iنظمة العفو الدولية أربيل � غيشتى أسايش  ً

وبعد ذلك أبلغت وزارة حقوق ا�نسان منظمة العفو الدولية أن مئات اIعتقلb قد . ًمحتجزا دون تهمة أو محاكمة

 وتلقت منظمة 200813أيلول /حزيران حتى سبتمh/ة من يونيو الف��أطلق �احهم دون توجيه التهمة إليهم 

ًالعفو الدولية معلومات موثوق بها تفيد بأن ذلك كان إفراجا rطيا وأن معظم اIفرج عنهم كان عليهم الحضور  ًْ َ
 . ا�سبوع� مرة أسايش إ{ أقرب مكتب لجهاز 

bعتقلIوجه الدقة عدد ا Bحاليا، وقالت وزارة حقوق ا�نسان إنه لم يكن هناك و8 تعرف منظمة العفو الدولية ع ً

ومع ذلك فإن . 14 سوى تسعة أشخاص محتجزين دون تهمة أو محاكمة2008تgين ا�ول / أكتوبر19حتى 

ً كثZا ما تكتنفها ال|ية، وإذا كانت منظمة أسايش حا8ت القبض عB ا�شخاص واحتجازهم عB أيدى جهاز 
²فراج عمن أفرج عنهم، فإنها لم تتلق حتى ا~ن ردا عB الطلب العفو الدولية ترحب با�  قدمته للحصول عB الذيُ

 الحبس، وا�ساس القانونى لهذا � قضاها كل منهم التيمعلومات دقيقة عن عدد اIفرج عنهم وهوياتهم، واIدة 
 .الحبس

 أنهم من أعضاء أو مؤيدى الجماعات �باه ُ السنوات ا�خZة قد قبض عليهم بسبب ا8شت�كان الكثZ ممن اعتقلوا 

 منظمة محظورة، وكذلك ا�حزاب السياسية هيو. 15ًا�سiمية اIسلحة، وخصوصا جماعة أنصار ا�سiم

 هذه �وكان بعضهم من النشطاء . 16 كردستان� حركة إسiمية هي، و‘الجماعة ا�سiمية’ ذلك �القانونية، بما 

هم، وورد أن البعض ا~خر كان قد توقف عن مشاركته فيها، بل كان بعضهم قد  وقت القبض علي�اIنظمات 
ـيشمZغا التابع پواعتقل آخرون عندما سلموا أنفسهم لقوات جهاز . توقف قبل وقت طويل من القبض عليه

 . أعقاب مصادمات مسلحة� 2003 � كردستانيلiتحاد الوطنى ال

.  بعض ا�حيان�، الذين كانوا يرتدون مiبس مدنية أسايش اد جهاز وكان معظم اIعتقلb قد قبض عليهم أفر
ُ جميع الحا8ت اIعروفة Iنظمة العفو الدولية كان هؤ8ء يعتقلون دون إذن صادر من هيئة قضائية، حسبما �و

يل، واعتقل  اIساء أو أثناء الل�ً منزله، وكثZا ما كان ذلك �وكان البعض قد اعتقل . عراقييقf القانون ال
ًونادرا ما كان يطلع اIعتقل عB سبب اعتقاله، وكانت أمثال هذه اIعلومات تحجب أيضا .  الشارع�البعض ا~خر  ُ َ ُْ ُ ً

 بعض الحا8ت لم تكن أ�ة اIعتقل تدرى بالقبض عليه وتعجز عن الحصول عB معلومات عنه �و. عن ا��ة
 .عنه لدى سلطات حكومة كردستان ا�قليميةطيلة أسابيع أو حتى شهور، رغم ا8ستفسار 
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 بعض �، وكان من بينها أسايش وكان اIعتقلون يساقون بعد القبض عليهم إ{ سجون ومعتقiت تابعة لجهاز 
8  كان، وربما التي هي والسليمانية، وأربيل �وكانت ا�خZة تضم بعض اIنازل الخاصة . الحا8ت معتقiت �ية

 بعض تلك اIعتقiت كانت بالغة القسوة، وورد �وورد أن ا�حوال .  لهذا الغرضأسايش ز  يستخدمها جهايزال
 � 2007 منتصف عام � دعا إ{ إغiق السجن الذي، بلغت قسوتها الحد أربيل rقي سجن عقرة، �أن ا�حوال 

 . حكومة كردستان ا�قليمية� قام بها وزير حقوق ا�نسان التيأعقاب الزيارة 

 يخضع اIعتقلون للتحقيق معهم عB امتداد أسابيع أو شهور بعد القبض عليهم، وعB الرغم من هذا، عB نحو وقد
 �ما يتضح من الحا8ت اIعروضة أدناه، كانوا يحرمون من ا8تصال باIحامb ولم تكن لديهم وسائل الطعن 

ًمgوعية احتجازهم، وهو ما يمثل انتهاكا واضحا لقانون ومواثي  عراقيًق حقوق ا�نسان الدولية، وخرقا للقانون الً
 �بل إن بعض اIحامb أخhوا منظمة العفو الدولية أنهم كانوا يخشون الدفاع عن اIشتبه . كرديوالقانون ال

كونهم إرهابيb خشية تعرضهم للمضايقة أو غZ ذلك من vوب انتقام قوات ا�من التابعة لحكومة كردستان 
 بأن قضاياهم 8توجد ملفات لها أسايش أما اIعتقلون الذين طلبوا مقابلة اIحامb فقد أخhهم جهاز و. ا�قليمية

bحامIتصال باiحاجة بهم ل iومن ثم ف. 

ًوقد حرم جميع اIعتقلb تقريبا من ا8تصال فورا بأ�هم بعد القبض عليهم، وحرم بعضهم من الزيارات العائلية  ً
وبصفة خاصة، كان اIعتقلون يحرمون من الزيارات العائلية أثناء خضوعهم للتحقيق . ملIدة تربو عB عام كا

ُولم تعرف بعض ا�� مكان وجود أقاربها اIحتجزين إ8 من خiل رعاية اللجنة . أسايش معهم من جانب جهاز 

ُالدولية للصليب ا�حمر، وكثZا ما كان ذلك بعد القبض عليهم بشهور، وعندما كان يس مح للمعتقلb بالزيارات ً
.  أسابيع متناوبة�العائلية، كانت هذه زيارات قصZة بصفة عامة، وكان يسمح بزيارة ا�قارب من الذكور وا�ناث 

 يح�ون الزيارة أسايش وبصفة عامة، كان مسؤولو جهاز . وكان من حق اIعتقلb وأ�هم طلب زيارة خاصة
 .صعب معه إجراء محادثة خاصة بb اIعتقل والزائر كان يالذيالعادية أو الخاصة، ا�مر 

 من العهد الدو{ 9فعB سبيل اIثال، تنص اIادة . وهذه اIمارسات تنتهك بوضوح اIواثيق الدولية لحقوق ا�نسان
Bما ي Bدنية والسياسية، والعراق من الدول ا�طراف فيه، عIللحقوق ا: 

ُويجب أن يحال كل من يقبض عليه أو يحتجز بتهمة جنائية عB ... ًتعسفا8 يجوز القبض عB أحد أو اعتقاله ’’ ُ
 �ًوجه ال|عة إ{ قاض أو غZه من اIوظفb اIخولb قانونا بممارسة السلطة القضائية، ويجب أن يتمتع بالحق 

 17.‘ غضون مدة معقولة أو يطلق �احه�اIحاكمة 

ً، فطبقا لقانون ا�جراءات الجنائية في القبض وا8عتقال التعسً أيضا عB ضمانات ضدعراقيوينص التgيع ال
 ساعة من القبض 24 غضون �ً قضايا اIشتبه فيهم جنائيا �يجب أن يقوم قا� التحقيق بالنظر ) 123اIادة (

ن  تجاهل هذا النص فيما يتعلق بمئات من اIعتقلb الذين طال عليهم ا�مد دوأسايش ولقد اعتاد جهاز . عليه
 .تهمة أو محاكمة

 رفعتها سلطة ا8ئتiف اIؤقتة، ينص التي 8 من اIذكرة رقم 8كما إن قانون ا�جراءات الجنائية، اIعدل بالقسم 
 13 استشارة أحد اIحامb أثناء ا8حتجاز، واIادة � ارتكابهم جرائم جنائية �ًأيضا عB حق كل اIعتقلb اIشتبه 

 كردستان تنص عB وجوب السماح لكل محتجز با8تصال بأحد � 2006 لعام من قانون مناهضة ا�رهاب
ًوتنص هذه اIادة أيضا عB أنه من حق كل من يتعرض للتعذيب أن يقا� . اIحامb وعدم تعرضه للتعذيب

أو  يتجاهل هذه الضمانات، كما ورد أنه 8 توجد إجراءات أسايش ًوكثZا ما كان جهاز . اIسؤولb عن تعذيبه
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 أو غZه من أجهزة ا�من بارتكاب أسايش ُ يتهم فيها أفراد جهاز التي الحا8ت �تدابZ تأديبية يمكن تطبيقها 
 .التعذيب أو غZه من vوب انتهاك حقوق ا�نسان

، ينص عv Bورة 2 من مذكرة سلطة ا8ئتiف اIؤقتة رقم )13(30وقانون ا�جراءات الجنائية، اIعدل بالقسم 
من مذكرة ا8ئتiف اIؤقت ) 1 (14والقسم . ح للسجناء الذين لم يحاكموا بإبiغ أ�هم فور احتجازهم بذلكالسما
 .ً تنص أيضا عB أنه من حق اIعتقلb ا8تصال بأ�هم وأصدقائهم عن طريق اIراسلة والزيارات اIنتظمة2رقم 

م بموجب مراسيم العفو العام، وكان من بينها ُوقد فرضت عB جميع اIعتقلb ا�سiميb الذين أطلق �احه
ٍة، rوط إفراج تقf بالحضور إ{ مقر جهاز أصدرها رئيس حكومة كردستان ا�قليمي التياIراسيم   أسايش ُ

فإذا . أسايش  يقيمون فيها دون الحصول عB إذن من التي ا�سبوع، وعدم السفر إ{ خارج اIحافظة �مرة 
 أن يعتقله من جديد ويصادر أسايش gوط أو ارتكب جريمة جنائية كان من حق جهاز خالف اIفرج عنه هذه ال
 . سماه اIفرج عنهالذيمنزله أو منزل الكفيل 

 ينص عB الذي) 2007 لسنة 4القانون ( قانون العفو كردستانيIان ال أصدر ال2007hتموز / أول يوليو�و
 bسجونIق �اح اiبسبب �إط bعتقلIحاكم، ومع ذلك فإن معظم اIصالحة أمام اIقضايا تحققت فيها ا 

 حتى  الحبس� منظمات إسiمية لم يشملهم قانون العفو اIذكور ولم يفرج عنهم وظلوا � مشاركتهم �ا8شتباه 
 .2008أيلول /حزيران إ{ سبتمh/ الف�ة من يونيو�أطلق �احهم 

 
 2008أيار / أمهات وأقارب اIعتقلb � انتظار مقابلة منظمة العفو الدولية � مايو

© Amnesty International  
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 Bواحتجازهم مددا طويلة �ويتج bميiا�س Bمن حا8ت القبض ع gعروضة بإيجاز أدناه نسق منتIالحا8ت ا ً ٌَ َ
يمية والحزبb  معارضتهم أو انتقادهم لسلطات كردستان ا�قل�ُدون تهمة أو محاكمة، هم وغZهم ممن اشتبه 

 ،bهيمنIا bوقد أفرج عن بعض هؤ8ء . كردستاني وا8تحاد الوطنى الكردستاني الديمقراطيال الحزب أيالسياسي
 bعتقلIأعوام سابقة بموجب مراسيم عفو خاصة أصدرها رئيس حكومة كردستان ا�قليمية، � أو 2008 عام �ا 

 .أسايش  معظمها بالحضور بانتظام إ{ مقر جهاز � أو  جميع الحا8ت�ًولكن ا�فراج كان مgوطا 

قبض عليه رجال يرتدون أزياء مدنية، . ، متزوج ولديه ثiثة أطفال1958 عام �تركمانى، ولد : وليد يونس أحمد
 البحث عنه وا8تصال �وبدأ أقاربه . 2000شباط / فhاير6 يوم أربيل �، أسايش ويعتقد أنهم تابعون لجهاز 

ولم تستطع أ�ته ا8هتداء إ{ مكان وجوده Iدة قاربت . ات، ولكنها أنكرت أن لديها أية معلومات عنهبالسلط
 iل اللجنة الدولية للصليب ا�حمر أنه كان معتقiث سنوات، ثم علمت من خiقر الرئيس لجهاز �ًالثIأسايش  ا 

 .، وتمكنت من زيارته للمرة ا�و{أربيلبمدينة 

 كردستان، � محطة إذاعة وتلفاز محلية ذات روابط بالحركة ا�سiمية � كان يعمل الذي أحمد، وزعم وليد يونس
وة ثم إ{ سجن عقرة، ثم أعيد آخر ا�مر إ{ مقر وقد نقل إ{ سجن شقi. أنه تعرض للتعذيب عقب القبض عليه

 �، وكان فيما ورد 2009شباط/اير ف�hً معتقi دون تهمة أو محاكمة 8 يزال، حيث كان أربيل � أسايش جهاز 
 � حالة صحية سيئة، � وجدوه 2008 الثانيتgين / نوفم23h �وعندما زاره أفراد أ�ته . الحبس ا8نفرادى

ً يوما احتجاجا عB استمرار اعتقاله45 استمر الذيأعقاب ا�vاب عن الطعام  ً. 

 الثالثة والثiثb من عمره، متزوج وله طفiن، � ،أربيل، مدرب لياقة بدنية من شمس الدين صالح عبدالله
 تريد أن تتحدث معه، فذهب إ{ أسايش  منزله وأخhه أن �، إذ زاره رجل 2002أيار / مايو5 �وقبض عليه 

 مبنى صiح الدين، عB �ـاراستb پُ حيث قبض عليه واستيق إ{ اIقر الرئي¨ لجهاز أربيل � أسايش مبنى 
 اIقر الرئي¨ لجهاز �ً وقت 8حق، عن طريق الوساطات، أنه كان محتجزا �وعلمت ا��ة . أربيلمشارف 

 .ـاراستbپ

 جماعة أنصار ا�سiم، �، وهو متزوج وله طفiن، وورد أنه عضو 1976 عام �، ولد  محمد أم�فيمصط
َ سلم نفسه لجهاز 2003  نيسان/ إبريل6 �و. ـةچ حلبـ� ضاحية شهرزور �ًوكان إماما �حد اIساجد   أسايش ََّ

ْ قرية قردغ بالقرب من السليمانية بعد أن أعلن ا8تحاد الوطنى ال� َ ْ  أنه سوف يطبق العفو عB أعضاء كردستانيَ
 � أسايش ومن ثم استيق إ{ سجن جيشتى التابع لجهاز . أنصار ا�سiم الذين يسلمون أنفسهم للسلطات

وكان يتلقى الزيارات بعد ذلك بصفة .  من زيارته للمرة ا�و{ بعد نحو ستة أشهرالسليمانية، حيث تمكنت زوجته
ُ شهرا، ثم أوقفت18متكررة طيلة  وكانت أ�ته تستطيع مراسلته ف�ة ما عن طريق اللجنة الدولية للصليب . ً

 ولم يتمكن من ا8تصال . زاد قلقها عليهالذيا�حمر، ولكن ا��ة لم تتلق منه أية رسائل طيلة شهور عدة، ا�مر 
بأحد اIحامb، ولم يمثل أمام أحد قضاة التحقيق، حتى بعد أن ظل قيد ا8عتقال دون تهمة أو محاكمة خمس 

وكانت أ�ته تعلم أنه انتقل من أحد السجون أو اIعتقiت إ{ غZه 8 من السلطات بل بصورة غZ . سنوات متصلة
 حكومة كردستان ا�قليمية Iنظمة العفو �وقالت وزارة حقوق ا�نسان . رسمية من اIعتقلb الذين أفرج عنهم

َ محمد أمb قد سلم للقفي إن مصط2008تgين ا�ول / أكتوبر�الدولية   بقيادة الو8يات ة الجنسياIتعددة وةُِّ
 . ومصZ اIعتقلالحا¶ القانونياIتحدة دون أية تفصيiت أخرى، مثل موعد التسليم، ومكان ا8حتجاز، والوضع 
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ً رجi عB مشارف مدينة السليمانية، واحتجزوا دون تهمة أو محاكمة 13ُ قبض عB 2003نيسان / إبريل23 �و
ًحتى أفرج عنهم إفراجا مgوطا  ً�hوهو عامل أراس إبراهيم شوكت محمد، وهم 2008أيلول / سبتم ،� 

 الثامنة والثiثb من عمره، �، وهو وطه حس� عبدالكريمالسابعة والعgين من عمره، عزب، من كا8ر، 
 الثامنة والعgين من عمره، ومتزوج، �، وهو ومسعود محمود محمدومتزوج، وله بنت واحدة، من السليمانية، 

، وهو وشوقى صالح الشافعى الرابعة والثiثb من عمره، ومتزوج، �، وهو حمودوغريب عزيز ممن كفرى، 
 الثالثة وا�ربعb، ومتزوج �، وهو و6زارد جمال حسن التاسعة والعgين من عمره من شامشامال �رجل 

 �، وهو مدس9م عارف مح الثالثة والثiثb، وغZ متزوج، وأخوه �، وهو وعمر عارف محمدوله أربعة أطفال، 
 السادسة والثiثb، ومتزوج وله �، وهو وعبدالرحمن زين العابدينالتاسعة والعgين من عمره، وغZ متزوج، 

 .وهيمن محمود عبدالله، ورزقار عبداللطيف، وعبدالقاهر عمر، وأمية محمودبنت واحدة، 

سiم وقيل إنهم سلموا أنفسهم لجهاز ًوورد أن الثiثة عg جميعا قد اعتقلوا بسبب روابطهم بجماعة أنصار ا�
 الذي بعد اند8ع القتال بb الجماعة اIذكورة وقوات هذا الحزب كردستانيـيشمZغا التابع لiتحاد الوطنى الپ

وقد قتل عدد كبZ من أفراد أنصار ا�سiم . 2003نيسان /آذار وإبريل/ مارس�كانت تساعده القوات ا�مريكية 
وقيل إن الثiثة .  جبال سورين بالقرب من السليمانية، وفر عدد آخر من تلك اIنطقة� دار ذيال ذلك القتال، �

 بعد أن سلموا أنفسهم إ{ رجال جهاز بيشمZغا أسايش ًعg شخصا اIشار إليهم نقلوا إ{ الحجز لدى جهاز 
 .2003نيسان / إبريل23اIذكور يوم 

 يقع عB مبعده الذي معسكر السiم، �وعB امتداد الشهور الثiثة ا�و{ ظل الثiثة عg رهن الحبس ا8نفرادى 
ً كيلو م�ا غربى السليمانية، حيث زارهم مندوبو اللجنة الدولية للصليب ا�حمر أو8، 15 ، 2003تموز / يوليو7 �ً

. 2008أيلول / استمرت حتى سبتمhالتي هيُثم سمح لهم بعد ذلك بتلقى زيارات أسبوعية من أفراد أ�هم، و
وقيل إن أحد اIعتقلb كان يعانى من مشاكل خاصة بالصحة النفسية بسبب ا8عتقال ف�ة طويلة، وإن الثiثة 

وناشد الجميع السلطات إما أن توجه . ستمرار احتجازهمًعg جميعا كانوا يشتكون من عدم إطiعهم عB أسباب ا
ً بدأ الثiثة عg جميعا إvابا عن 2008آب / أغسطس11 �و. إليهم ا8تهام وتحاكمهم وإما أن تطلق �احهم ً
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، ولكن ا�فراج عنهم كان 2008تgين ا�ول / أكتوبر6أيلول و/ سبتم4h الف�ة من �وأفرج عن الجميع . الطعام
ًا rطيا، إذ إن عليهم الحضور إ{ أقرب مبنى ًإفراج ْ  أسايش  ا�سبوع، وأن يحصلوا عB إذن من � مرة سايش ل�َ

 .عراقيإن كانوا يريدون السفر إ{ بلدة أو مدينة أخرى داخل إقليم كردستان ال

 التوصيات
والتgيعية التالية للتصدى ُتحث منظمة العفو الدولية حكومة كردستان ا�قليمية عB اتخاذ التدابZ العملية 

 :فيIشكلة ا8عتقال التعس

���� bعتقلIالفور جميع حا8ت ا Bأن تراجع ع. 

ًأن تطلق �اح جميع اIعتقلb اIحتجزين دون تهمة إ8 إذا كانوا سوف يواجهون تهما جنائية مع�فا بها  ���� ً
 .الدولية للمحاكمة العادلة إطار ا8لتزام الكامل باIعايZ �ويحالون إ{ اIحاكمة بi إبطاء و

ً ساعة، وفقا Iا ينص عليه قانون 24 غضون �أن تكفل إحالة كل من يقبض عليه إ{ قا� تحقيق  ����
 .عراقيا�جراءات الجنائية ال

 وغZه من ا�جهزة ا�منية إلقاء القبض عB أحد بدون إذن بالقبض أسايش ًأن تصدر قانونا يحظر عB جهاز  ����
 .يصدره أحد القضاة

����  bحامIمن ا8تصال بأحد ا bعتقلIجميع ا bساعة من ا8عتقال، والسماح بزيارة 24 غضون �أن تكفل تمك 
 .أفراد ا��ة للمعتقل بعد القبض عليه دون إبطاء

 ساعة اعتقاله بأسباب القبض عليه واحتجازه، وإبiغه دون إبطاء بأية تهم �أن تكفل إبiغ كل معتقل  ����
 .موجهة إليه

 أماكن اعتقال مع�ف بها، وأن تتاح عB الفور إ{ أقاربه ومحامييه �ُفل أ8 يحتجز اIعتقلون إ8 أن تك ����
 .وغZهم اIعلومات الدقيقة عن ا8عتقال ومكان ا8حتجاز

 � التقدم بشكاوى من معاملتهم والحق �ًأن تكفل إبiغ جميع اIعتقلb فورا بحقوقهم، ومن بينها الحق  ����
Iأثناء إجراء التحقيقاتحضور أحد ا bحام. 

 . ا�ساس القانونى 8عتقاله�أن تنشئ آلية قضائية فعالة لتمكb كل معتقل من الطعن  ����

 . محاكمة عادلة�²أن تنشئ آليات قضائية فعالة لتضمن عمليا الحق  ����

السلطات اIسؤولة  توفZ ظروف ا8حتجاز، ويجب عB �أن تكفل ا8لتزام باIعايZ الدولية Iعاملة السجناء  ����
ويجب القيام بزيارات تفتيشية لجميع .  تتو{ إجراء التحقيقالتيعن ا8حتجاز أن تكون منفصلة عن السلطات 

 .ًأماكن ا8حتجاز، بحيث تكون منتظمة ومستقلة وغZ معلن عنها سلفا و8 تخضع �ية قيود
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 االت االختفاء القسرىح. 5

وليست ممارسة ا8ختفاء الق|ى ظاهرة .  منذ احتجازهمأسايش جال  عدد من ا�شخاص الذين اعتقلهم رفياخت
 والحزب كردستاني التسعينيات، أثناء القتال بb قوات ا8تحاد الوطنى الفيف. عراقي إقليم كردستان ال�جديدة 

 والحركة ا�سiمية الكردستانية، تعرض عgات ا�شخاص لiختفاء الق|ى بعد كردستاني الديموقراطيال
 عام �وأثناء زيارة مندوبى منظمة العفو الدولية �قليم كردستان . ً مصZ الكثZ منهم مجهـو88 يزالِْ�هم، وَأ

ِ، قابلـوا عددا من أ� ا�فراد الذين اختفوا، ولم تكن ا�� قد فقدت ا�مل 2008 َ ُ  أن يعـود أحباؤها إ{ الظهور �ً
 .ًيوما ما

ًى انتهاكا خطZا لحقوق ا�نسان، وا8تفاقية الدولية لحماية جميع ا�شخاص من وتعتh ممارسة ا8ختفاء الق| ً
ا8عتقال أو ا8حتجاز أو ’’تعرف ا8ختفاء الق|ى بأنه ) ا8تفاقية اIعنية با8ختفاء الق|ى(ا8ختفاء الق|ى 

دولة أو أشخاص أو  يرتكبه عاملون لحساب الالذي vب آخر من vوب الحرمان من الحرية أيا8ختطاف أو 
 عملها إ{ تخويل من الدولة أو تأييد أو موافقة منها، ويتبعه رفض ا�قرار بالحرمان من �مجموعات تستند 

 يضع مثل هذا الشخص خارج نطاق حماية الذي أو مكان وجوده، ا�مر فيالحرية أو إخفاء مصZ الشخص اIخت
 تعريضها الضحية للوجود خارج نطاق حماية هيختفاء الق|ى وهكذا فإن الخصيصة اIميزة لحالة ا8. ‘‘القانون

 يزيد من صعوبة الكشف عنها وإدانتها الذيالقانون إ{ جانب حجب ا8نتهاكات عن الفحص الخارجى، ا�مر 
 .ويسمح للحكومات بتفادى اIساءلة

 عدم �ة، كما تر¸ الحق اIطلق  عB أن ا8ختفاء الق|ى جريمة دولي18وتنص ا8تفاقية اIعنية با8ختفاء الق|ى

ًوتلزم هذه ا8تفاقية الحكومات بأن تقوم فورا وبصورة محايدة بالتحقيق . التعرض لiختفاء الق|ى  مزاعم �ُ
ً هذا ا8نتهاك، إذ يظل قائما مادام � صلب ا8ختفاء طابع ا8ستمرار �ومن الخصائص الكامنة . ا8ختفاء الق|ى

 . أو مكان وجودهفيشخص اIخت مصZ ال�ُلم يقطع 

 ذلك حق الحياة، وحظر �ويمكن أن تؤدى حا8ت ا8ختفاء الق|ى إ{ انتهاك عدد من حقوق ا�نسان ا�خرى، بما 
 � الحرية وسiمة الشخص، والحق �التعذيب وغZه من vوب اIعاملة القاسية أو الiإنسانية أو اIهينة، والحق 

 .محاكمة عادلة وعلنية

ن تقر ا8تفاقية اIعنية با8ختفاء الق|ى بأنهم يعتhون الذيًلiختفاء الق|ى أيضا تأثZ رهيب عB أفراد ا��ة و
 .ًأيضا من الضحايا

²وقدمت منظمة العفو الدولية حا8ت ا8ختفاء الق|ى التالية إ{ حكومة كردستان ا�قليمية، وردا عB ذلك أخhت 
 أن قوات أمن 2008تgين ا�ول / أكتوبر19 �كومة اIذكورة منظمة العفو الدولية وزارة حقوق ا�نسان بالح

.  حالة واحدة� القائمة، أو تحيط بمصZهم أو مكان وجودهم إ8 �تلك الحكومة 8 تعرف أيا ممن ورد أسماؤهم 
]  نعتhهاالتي[مارسة الخطZة إننا ندين مثل هذه اI’’ ردها �وعلقت الوزارة عB ممارسة ا8ختفاء الق|ى قائلة 

 .‘‘جريمة جنائية

تموز / يوليو27ُاختطف يوم . أربيلعزب، من أ الثالثة والثiثb من عمره، �، عامل بناء  محمودفيبدران مصط
 اIسجد، إذ قبض عليه رجال مسلحون يرتدون مiبس مدنية، � طريق عودته إ{ اIنزل بعد الصiة � 2005
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 في قوات ا�من، وأرغموه عB ركوب سيارة وقالوا للشهود الذين كانوا يعرفون بدران مصط�اد ويعتقد أنهم أفر
 . غضون نصف ساعة�محمود أنه سوف يطلق �احه 

 إنهم تلقوا مكاIة هاتفية، بعد 2008أيار / مايو� محمود Iنظمة العفو الدولية فيوقال أفراد أ�ة بدران مصط
وعندما . أربيل � رزقارى في مستش� محمود فيجهول قال فيها إن بدران مصطنحو عام من اختطافه، من م

 � الحركة ا�سiمية بكردستان � محمود عضوا فيكان بدران مصط.  لم تجدهفيذهبت ا��ة إ{ اIستش
ختطافه لم ومنذ ا. ًالتسعينيات، ولكنه، طبقا Iا تقوله أ�ته، كان قد ترك تلك اIنظمة قبل اختطافه بوقت طويل

 ذلك زيارة جهاز � كل مكان، بما �وبحثت ا��ة عنه . تتلق ا��ة أية معلومات عن مصZه ومكان وجوده
كما خاطبت اIنظمات غZ الحكومية وبعثة ا�مم اIتحدة Iساعدة العراق واللجنة الدولية . أربيل �  أسايش 

 . تجهل مصZه ومكان وجوده8 تزال سنوات عB اختطافه، للصليب ا�حمر، ولكنها وبعد انقضاء ما يزيد عB ثiث

 الجماعة �ً الخامسة والثiثb من عمره، من شامشامال، وكان عضوا �، عامل متزوج هدايت عزيز أحمد كريم
 توقفت أربع 2007شباط / فhاير10 �و.  فقد رجله اليمنى بعد أن داس عB لغم2000 عام �ا�سiمية، و
.  شامشامال� زنيارى، لدى مبني الجماعة ا�سiمية أيا رجال ملثمون، ورد أنهم من أفراد دزغعربات يملؤه

 Zإن كان هدايت عزيز أحمد كرم موجودا، وقيل إنه كان يتكلم عربية ركيكة، فقيل له إنه غ bلثمIًوسأل أحد ا
ًواصطحبوه بالقوة أو8 إ{ . ا عليهوان«فوا وذهبوا إ{ منزل قريب لهدايت عزيز أحمد كريم حيث عثرو. موجود

 . وقت 8حق من اليوم نفسه إ{ السليمانية�قهرنجZ، بالقرب من كركوك، ثم 

 كل مكان واستف|ت عنه � ومصZه ومكان وجوده مجهو8ن، وبحثت أ�ته عنه 2007شباط / فhاير10ومنذ 
 وا�حزاب السياسية واللجنة الدولية كردستاني السليمانية، ووزارة حقوق ا�نسان، والIhان ال�  أسايش لدى 

 � معسكر السiم، وهو معتقل �وقال معتقل سابق إنه قد شاهد هدايت عزيز أحمد كريم . للصليب ا�حمر
 . ينكر أية معرفة به أسايش السليمانية، ولكن جهاز 

�ًوكان يعمل فيها حارسا ، وهو متزوج ولديه أربعة أطفال، ومن كركوك 1967 عام �، ولد وحيد حس� أم
 قبض عليه ثiثة من اIسلحb الذين 2006حزيران / يونيو28 يوم �و.  إحدى الدوائر الحكومية للمياه�ًأمنيا 

وورد أن .  كركوك� حى الحسابات � سيارة لدى وصوله Iنزله �كانوا يرتدون مiبس مدنية، وكانوا ينتظرونه 
ولم يستطع .  أسايش  الثiثة ذكروا لوحيد حسb أمb أنهم كانوا من جهاز أحد الشهود أخh أ�ته أن الرجال

أفراد أ�ته منذ ذلك اليوم الحصول عB أية معلومات عن وحيد حسb أمb، عB الرغم من استفسارهم عنه لدى 
م  كرب عظي�، ووزارة حقوق ا�نسان، واللجنة الدولية للصليب ا�حمر، وجهات أخرى، وهم  أسايش جهاز 

 .ويواجهون مشكiت اقتصادية �نه كان العائل الوحيد لهم

آب / أغسطس27 يوم �قبض عليه .  الثالثة والثiثb من عمره، ومتزوج وله طفل واحد�، فرهنك أحمد عزيز
 إحدى �وأسباب القبض عليه مجهوله، وإن كان يعتقد أن لها عiقة بعضويته .  السليمانية� منزله � 2003

ورغم استفسارات أفراد أ�ته عن مكان وجوده فإن السلطات فيما يبدو رفضت تقديم أية . ت ا�سiميةالجماعا
َمعلومات عنه، وتوحى بعض ا�نباء بأنه ربما سلم إ{ القو  العراق، ولكن هذا لم تتأكد � ة اIتعددة الجنسيةُِّ

 .صحته
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 الحادية والثiثb من عمره، من كركوك، �، رفهوشيار صالح حما عا
 10 أنصار ا�سiم، قبض عليه يوم �متزوج وله ثiثة أطفال، وعضو 

hث سيارات مليئة بالرجال الذين .  كركوك� منزله �أيلول /سبتمiإذ جاءت ث
، وكانوا مسلحb ويرتدون مiبس مدنية فاقتحموا  أسايش قالوا إنهم من أفراد 

فقيدوا يديه خلف . قبضوا عليه دون أن يكون لديهم إذن قضائى بذلكاIنزل و
 القيود الحديدية وأرغموه عB ركوب إحدى السيارات، �ظهره، ووضعوهما 
ُ شامشامال حيث احتجز يومb ثم نقل إ{ �  أسايش واستاقوه إ{ مبنى 

 . السليمانية� غيشتى  أسايش 

ًطابا منه عن طريق اللجنة  تلقت أ�ته خ2004آذار / مارس16 يوم �و
 �وتمكن أفراد أ�ته من زيارته للمرة ا�و{ . الدولية للصليب ا�حمر

، ولكنهم لم يستطيعوا 2004تgين ا�ول / أكتوبر�آذار ثم مرة ثانية /مارس
واستف|ت والدته عنه . منذ ذلك الحb أن يزوروه أو يحصلوا عB معلومات عنه

 غيشتى  أسايش ً أعطتها خطابا وطلبت منها توصيله إ{ التي وزارة حقوق ا�نسان  كل مكان وطلبت مساعدة�
.  الحجز لدى القوات ا�مريكية�وعندما ذهبت إ{ هناك قيل لها إن هوشيار صالح حما عارف .  السليمانية�

ء أن السلطات وعندما اتصلت اللجنة الدولية للصليب ا�حمر بالعسكريb ا�مريكيb نيابة عنها، أنكر هؤ8
 بعد أي، 2008 الثانيتgين /وحتى نوفمh.  أسايش ا�مريكية تحتجز ابنها، فقالت اللجنة اIذكورة ذلك لجهاز 

ًمرور خمس سنوات عB احتجاز هوشيار صالح حما عارف، لم تكن أ�ته تعرف شيئا عن وضعه القانونى، 
كردستان ا�قليمية Iنظمة العفو الدولية إن هوشيار وقالت وزارة حقوق ا�نسان بحكومة . ومصZه ومكان وجوده

َصالح حما عارف قد سلم إ{ القوات اIتعددة الجنسي  .، دون مزيد من التفاصيلةُِّ

َ، قبض عليه يوم كريم أحمد محمود َ . ُ السليمانية بعض أفراد دزغارى زنيارى� منزله � 2000أيار / مايو15َ
ً اليوم نفسه قبض أيضا عB ا�و وكان .  الشارع ومكان العمل عB ال�تيب�ثنb من أبنائه، وهما أسو، وماكوان، ُ

وتوحى بعض ا�نباء بأن سلطات ا8تحاد الوطنى . أيار/ مايو14ُقد قبض قبلهما عB أخيهما ا�كh أرسiن يوم 
هم مباrة سعت وبعد اعتقال. ً شخصا57 الف�ة نفسها عB عدد من ا�شخاص قد يبلغ � قبضت كردستانيال

أ�ة كريم أحمد محمود للحصول عB معلومات عنه وعن أبنائه ومكان وجودهم، ولكنهم كان يقال لهم وحسب 
، كتبت منظمة العفو الدولية رسالة إ{ 2001آب / أغسطس9 يوم �و. إنهم ينبغى أ8 يزيدوا من استفساراتهم

ً، تطلب فيها إيضاحا كردستاني لسيطرة ا8تحاد الوطنى الً كان آنذاك رئيسا لوزراء اIنطقة الخاضعةالذيالرجل 
 من خiل وزارة حقوق ا�نسان قائلة 2001أيلول / سبتمI�hصZ كريم أحمد محمود وأبنائه، وردت السلطات 

دون ‘‘  ا�مر�النظر ’’عجزت عن تحديد مصZ السجناء، ولكن الوزارة سوف تواصل ‘‘ التحريات اIستفيضة’’إن 
 .من التحديدمزيد 

، صاحب دكان من السليمانية، متزوج وله ثiثة أطفال، قبض عليه يوم أول عبد الجابر قادر حسن
hبالقرب من دكانه وقالوا له إنه مطلوب  أسايش ً، إذ توقفت سيارة تحمل أربعة من رجال 2001أيلول /سبتم 

 � أسايش  السيارة إ{ مبنى �ه واصطحبو.  يبيع بها بضائعه للزبائنالتيللتحقيق معه بشأن ا�سعار 
 للسؤال عن سبب القبض عليه فقيل له إن ابنه سوف يطلق �احه بعد أسايش السليمانية، ومf والده وراءه إ{ 

bيوم. 

hين /وحتى نوفمgإذ لم يطلق �احه و8 تعلم . ً بعد سبع سنوات، ظلت هذه ألفاظا جوفاءأي، 2008 الثانيت

 
   هوشيار صالح حما عارف
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 أصبح، فيما ورد، ينكر أسايش  سبب احتجازه، ويساورها قلق شديد �ن جهاز أ�ته مكان احتجازه و8
 .ً كل مكان ولكن عبثا�وقد بحثت ا��ة عنه . احتجازه

 التوصيات
إن منظمة العفو الدولية تحث حكومة كردستان ا�قليمية عB اتخاذ الخطوات التالية للتصدى لحا8ت ا8ختفاء 

 :عالجتهاالق|ى اIذكورة وغZها، وم

 .أن تضع حدا لجميع حا8ت ا8ختفاء الق|ى وتعلن إدانتها لذلك العمل ����

أن تضمن اعتبار ارتكاب ا8ختفاء الق|ى جريمة جنائية تستحق عقوبات تتم¼ مع خطورة الجريمة دون  ����
ساسية Iنعه أن تصل إ{ عقوبة ا�عدام، وأ8 توقف الحظر اIفروض عB ا8ختفاء الق|ى أو العمل بالضمانات ا�

 .تحت أية ظروف

 هذا التقرير وغZه من تقارير حا8ت ا8ختفاء � جميع الحا8ت اIذكورة �أن تضمن التحقيق دون إبطاء  ����
ُالق|ى، وبحيث يكون التحقيق محايدا وفعا8 وأن تتو8ه هيئة تتمتع با8ستقiل عن الذين زعمت مسؤوليتهم عن  ً ً

ويجب ا�عiن عن مناهج التحقيق ونتائجه، . ات واIوارد الiزمة �جراء التحقيقوقوعها، وأن تتوافر لها السلط
.  أثناء التحقيق� مسؤوليته عن وقوع حا8ت ا8ختفاء الق|ى �ويجب أن يوقف عن العمل كل مسؤول يشتبه 

 لديهم من أدلة، ويجب إطiع أقارب الضحية عB اIعلومات اIتصلة بالتحقيق ويجب أن يكون من حقهم تقديم ما
 bشاركIهم من اZوغ ،bحامIوالشهود وا bالتحقيق، من التخويف وا�عمال الثأرية�و8بد من حماية الشاك  .

 .وينبغى أ8 يوقف التحقيق حتى يتضح رسميا مصZ الضحية

���� ZعايIعن حا8ت ا8ختفاء الق|ى إ{ العدالة، بإجراءات تلتزم با bسؤولIالدولية للمحاكمة أن تضمن إحالة ا 
 .العادلة، من دون إصدار عقوبة ا�عدام

أن تضمن أن يحصل كل من تعرض لiختفاء الق|ى، هو وأ�ته، عB التعويض اiIئم من حكومة  ����
وأما الضحايا الذين يظهرون بعد اختفائهم فiبد من توفZ الرعاية . كردستان ا�قليمية، بما ذلك التعويضات اIالية

 .iIئمة لهم أو تأهيلهم بالصورة اIناسبةالطبية ا
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التعذيب وغيره من ضروب . 6

 سوء المعاملة

 �ًتلقت منظمة العفو الدولية أنباء عديدة عن التعذيب وغZه من vوب سوء معاملة اIشتبه فيهم سياسيا 
وأما . عراقيكردستان ال شتى أرجاء إقليم � وغZه من ا�جهزة ا�منية أسايش السجون واIعتقiت التابعة لجهاز 

تعريض شتى أجزاء البدن للصدمات الكهربائية؛ وال�ب :  سمعت بها اIنظمة فتتضمنالتيطرق التعذيب 
ِّأو الع� الخشبية أو اIعدنية؛ والتعليق من اIعصمb أو العقبb؛ وال�ب عB باطن /باللكمات وا�سiك و ِ

 bماتوا من أثر التعذيب. ركل؛ والحرمان من النوم؛ وال)بالفلقة(القدم bعتقلIوقيل إن بعض ا. 

 الحصول عB معلومات واع�افات من �ويستخدم التعذيب وغZه من vوب سوء اIعاملة عB نطاق واسع 
ًوكثZا ما يقع التعذيب بعد القبض عB الشخص مباrة، وأثناء . ًاIحتجزين، وأيضا باعتباره من صور العقوبة

 �ومن بb ضحايا التعذيب أعضاء الجماعات ا�سiمية اIحظورة أو من يشتبه . مع اIحتجزينإجراء التحقيق 
 .عضويتهم بها، وأعضاء ا�حزاب السياسية ا�سiمية اIع�ف بها

، وهو متزوج ولديه ثiثة أطفال، وقد قبض 1980 عام �، عضو الجماعة ا�سiمية، ولد أراس عمر فقيه فرج
 أثناء سZه بالقرب من مكان كانت قد انفجرت فيه قنبلة قبل ذلك بدقائق معدودة، ومن 2004ام  نهاية ع�عليه 

، ولم تعلم أ�ته مكان وجوده، عB الرغم من استفسارها عنه، إ8 بعد عام من أربيل � أسايش ثم اقتيد إ{ سجن 
 .وبعدها بدأت تزوره. أسايش  سجن �القبض عليه، وعندها سمعت أنه محتجز 

ْ ا�شهر ا�و{ من حجزه، إذ وجهت الصدمات الكهربائية إ{ أماكن شتى من �وقد ورد أنه تعرض للتعذيب  َ ِّ ُ
ًجسده، وخصوصا ظهره، وكان ي�ك عاريا معرضا للحر الiفح صيفا والhد القارس شتاء ً ً وعندما زاره أفراد . ً

 الحبس ا8نفرادى طيلة السنة ا�و{ من �تجز وقد اح. أ�ته أول مرة 8حظوا آثار التعذيب بادية عB جسده
 .2008حزيران / مطلع يونيو�ًاحتجازه تقريبا، وورد أنه قد أطلق �احه 

ً زينارى، قد استخدمت أيضا التعذيب وغZه من أيـاراستb وجهاز دزغپ جهاز أيوورد أن أجهزة أمن أخرى، 
 .قارها الرئيسية ومعتقiتهما م�vوب سوء اIعاملة ضد من قبضت عليهم واحتجزتهم 

، وهو متزوج ولديه أربعة أربيل � rكة �ً الثانية والثiثb من عمره، يعمل مgفا �، الكريم حمد نجت عبد
َأطفال، وقبض عليه  َ ُ أربعة رجال مسلحb، وأخhوا زوجته أنهم أربيل � منزله � 2004آب / أغسطس12 �َ

وورد أنه استيق إ{ اIقر الرئي¨ لجهاز . ف يعود خiل ساعة واحدةسيصطحبونه للتحقيق معه وإنه سو
 bح الدين�باراستiثة أشهر، كان يتعرض أثناءها .  مبنى صiدة ثI ًولم تعرف أ�ته شيئا عن مكان وجوده

 ونقل بعد ذلك إ{ سجن. ُفيما ورد للتعذيب كما ك| أحد أضiعه نتيجة ال�ب، إ{ جانب ضعف حاسة سمعه
ويعتقد أنه اعتقل �نه ينتمى للحركة ا�سiمية، . أربيل � أسايش ، ثم نقل إ{ سجن 2007عقره ومكث فيه حتى 

 .2008حزيان / يونيو5ًوظل معتقi دون تهمة أو محاكمة حتى أطلق �احه يوم 

ُن مقابلة معتقل زعم ، طلب اIندوبو2008 � عراقيوأثناء زيارة مندوبى منظمة العفو الدولية �قليم كردستان ال
Dَّود مكرم فاتح محمدوكان اسم اIعتقل . ُأنه تعرض للتعذيب وأجيبوا إ{ طلبهم َ ُ ً، وكان يعمل مراسi لقناة ُ
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وأخh منظمة العفو . ً محتجزا دون تهمة أو محاكمة8 يزالالسومرية الفضائية، وهو متزوج ولديه ثiثة أطفال، و
ً رجi 20، وأن من قبضوا عليه كانوا نحو أربيل � منزله � 2007نيسان /إبريل 17ُالدولية أنه قبض عليه يوم 

من اIسلحb الذين يرتدون الزى الرسمى، فقاموا بتفتيش اIنزل وقبضوا عليه دون إذن قضائى، وصادروا بعض 
فية �حدى  الشنطة الخل�ثم عصبوا عينيه وأرغموه عB الدخول . الكتب، وبعض السيديهات وجهاز كمبيوتر

ًوتلقت والدته أخZا معلومات تفيد أنه . ً يوما ظلت ا��ة تجهل مصZه ومكان وجوده53وطيلة . سياراتهم
 يراقبونهما أسايش  سجن �، ومن ثم استطاعت أن تزوره، وإن استمر الحراس أربيل � أسايش  سجن �محتجز 

 .وهما عB مسمع منهم

أمام أحد قضاة التحقيق بعد شهرين من القبض عليه، وكان عندها قد ُوأح� �ود مكرم فاتح محمد للمثول 
وقال إنه طيلة الشهرين ا�ولb من احتجازه ظل .  جماعة إرهابية�ًتحت وطأة التعذيب أنه كان عضوا ‘‘ اع�ف’’

 bمناطق شتى من بدنه، ويتلقى �معصوب العين Bك عiالحبس ا8نفرادى، وكان يتعرض لل�ب با�س 
 مطلع عام �ًوكلفت ا��ة محاميا بالدفاع عنه . ديدات باعتقال زوجته واغتصابها عB أيدى الحراس أمامهته

ُوأتهم �ود مكرم فاتح محمد بأن .  عدة مناسبات�ُ، ولكن اIحامى منع من زيارة �ود مكرم فاتح محمد 2008

ولكن اIحكمة، فيما ورد، أعادت ملف . نائية الجأربيلله اتصا8ت مع ا�رهابيb، وأحيلت قضيته إ{ محكمة 
ويقال إن �ود . ً مناسبات ثiث منفصلة، استنادا إ{ نقص اIعلومات الواردة فيه�القضية إ{ قا� التحقيق 

 .أربيل � معتقi 8 يزالمكرم فاتح محمد 

حزيران / يونيو�ة مندوبى منظمة العفو الدولية للسليمانية  أثناء زيار�و
 غيشتى، سيف الدين عB أحمد، بمقابلة أسايش ، طلبوا ا�ذن من رئيس 2008

 اIقر الرئي¨ لذلك الجهاز، وتمكن اIندوبون من إجراء �امرأة وابنها اIحتجزين 
، فيما ورد،  تعرضالذيمقابلة قصZة مع ا�م، ولكن طلبهم مقابلة ابنها 

 �، وهو ملكو عباس محمدوقد قبض عB كل من . للتعذيب قوبل بالرفض
 الستb من � هي، وفيأخH أحمد مصطالثانية والعgين من عمره، ووالدته 

 الذي الحادث ا8نتحارى � إطار التحقيق �، 2008آذار / مارس19عمرها، يوم 
ـا8س پ خارج فندق 2008آذار / مارس10انفجرت فيه سيارة ملغومة يوم 

. ً شخصا30 أدى إ{ مقتل اثنb وجرح ما يربو عB الذيهوتيل بالسليمانية، و
 نحو منتصف الليل، إذ دخل � منزلها � فيوقبض عB السيدة أخ� أحمد مصط

 تفتيشه، ثم قبضوا عليها � اIسلحb منزلها وrعوا أسايش عدد من رجال 
 كان الذية وجدت بها ملكو عباس محمد،  سيار�دون إذن قضائى ووضعوها 

 �واقتيد ا8ثنان إ{ معتقل �ى . قد قبض عليه قبل ذلك عB مشارف السليمانية
قرية قi شو8ن، خارج السليمانية، حيث استمر التحقيق معهما حتى صباح 

 . السليمانية� غيشتى أسايش ًاليوم التا{، ثم نقi إ{ اIقر الرئي¨ لجهاز 

أن اIدبر ا�ول للهجوم عB الفندق كان رياض نورى جاسم، ابن أخت ُوزعم 
، وقيل إنه أحد زعماء جماعة إسiمية مرتبطة فيالسيدة أخ� أحمد مصط

 جماعة كتائب كردستان، وكان رياض نورى جاسم قد هيبمنظمة القاعدة و
ذهب إ{ منزل والدته واستعارة آلة تصويرقبل وقوع الهجوم بشهر، وعرض 

توصيلها بالسيارة إ{ حيث تريد rاء بعض ا�شياء، ودخل )  عB أخ�أي(يها عل
 يقع فيه الفندق أخذ رياض الذي الطريق � كان يقودها أحد أصدقائه، وأثناء مرور السيارة التيا8ثنان السيارة 

 
  أخ� أحمد مصطفي

© Private 

   ملكو عباس محمد
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ب التصوير وقالت  عن سبفيوسألته أخ� أحمد مصط. ًنورى جاسم يلتقط صورا للمبانى، بما فيها مبنى الفندق
² كان يقود السيارة، وكان عربيا عراقيا من بعقوبة، وكان قد الذيوقالت له أن يبتعد عن صديقه . إن ذلك يثZ قلقها ²

ْوكانت هذه اIحادثة قد سجلت، . وقالت إنها 8 تثق فيه. جاء إ{ منزلها مع رياض نورى جاسم عدة مرات قبل ذلك َ ِّ ُ
 أوائل � أسايش يل Iندوبى منظمة العفو الدولية أثناء اجتماعهم بأحد اIحققb من جهاز وق. فيما يبدو، بالفيديو

 إن هذه اIحادثة اIسجلة، باللغة الكردية، قد استخدمت دليل إدانة ضد السيدة أخ� أحمد 2008حزيران /يونيو
ومع ذلك فقد أنكرت . سلطات بها أنها كانت تعلم باIؤامرة ولكنها لم تخh ال� أسايش ، إذ يشتبه رجال فيمصط

 . علم بتلك الخطةأي فيأخ� أحمد مصط

 �ً عB رياض نورى وتسعة رجال آخرين، وقيل إنهم جميعا أعضاء أسايش  أعقاب الهجوم قبض رجال �و
ويبدو أن رياض نورى جاسم قد اع�ف بأنه رئيس تلك الجماعة وأنه اش�ك مع التسعة . الجماعة ا�سiمية

 إن السيدة أسايش ومع ذلك، وعB الرغم من التعذيب، فإنه والرجال التسعة قالوا ل.  الهجوم عB الفندق� ا~خرين
 أذاعت 2008آذار / مارس20 يوم �و. ً 8 عiقة لها بالهجوم بل وإنها لم تكن تعلم بها أصiفيأخ� أحمد مصط

، وملكو عباس محمد، وعgة من في مصط كردستان مادة فيلمية تصور أخ� أحمد�عدة قنوات تلفزيونية 
واع�فوا بتفجZ القنبلة ‘‘ إرهابيb’’اIعتقلb ا~خرين، وأعلنت أن هؤ8ء ا�شخاص، الذين ذكرت أسماءهم، كانوا 

 .بجوار الفندق

 سجن �ً يوما 19 وملكو عباس محمد رهن الحبس ا8نفرادى طيلة فيوظل كل من السيدة أخ� أحمد مصط
وتعرض ملكو عباس للتعذيب، وكان من .  زنزانتb بالغتى الضآلة بالقرب من بعضهما البعض�،  غيشتىأسايش 

ًبb أساليب التعذيب التعليق من ا�طراف مددا طويلة، وال�ب با�سiك، والصدمات الكهربائية لعدة أجزاء من 
ُان يرغم أثناء الليل عB وضع وك. وكانت والدته تستطيع أن تسمع §اخه. ًجسده، خصوصا ا�عضاء التناسلية

سماعات عB أذنيه، والحراس يديرون تسجيiت موسيقية بأصوات بالغة ا8رتفاع، ويستمر ذلك عدة ساعات كل 
ً يوما متوالية بسبب الصدمات الكهربائية �عضائه 13وورد أن ملكو عباس محمد لم يستطع أن يتبول . ليلة

 . السجن�ى العiج الطبى وقد تلق. التناسلية، كما تورمت معدته

 بأسبوع، قامت أ�تهما بتوكيل محام للدفاع عنهما، فيوبعد القبض عB ملكو عباس محمد وأخ� أحمد مصط
ْبعد أن كانت قد بحثت عنهما عبثا، ولكن اIحامى لم يسمح له بزيارة اIعتقلb، وكان ذلك فيما يبدو �نهما لم  ُ ً

ُا، وبعد أربعb يوما من القبض عليهما، سمح له بمقابلتهما، بعد أن أذن �فراد ًوأخZ. يكونا قد أدليا باع�افات ً
 � يملكه أخو ملكو عباس محمد، ولكنه يعيش الذي اIنزل أسايش وصادر جهاز . ا��ة بزيارتهما للمرة ا�و{

 .2008حزيران /و أوائل شهر يوني�أوروبا، Iدة زادت عن شهرين ثم أعادت اIفاتيح إ{ محامى ا��ة 

 السليمانية الحكم بإعدام أربعة �، أصدرت إحدى محاكم الجنايات 2008 الثانيتgين / نوفم6h يوم �و
ًوأصدرت اIحكمة أحكاما . متهمb، هم رياض نورى جاسم، ومحمد سلطان، وعمر رحمة الله، ويوسف جدوع

ومع ذلك، . وملكو عباس محمد، لعدم توافر ا�دلة فيبالhاءة عB أربعة آخرين، كان من بينهم أخ� أحمد مصط
 السليمانية ا8فراج عن هؤ8ء ا�ربعة، �نه، فيما ورد، رفض قبول حكم � جيشتى أسايش فقد رفض مدير جهاز 

، وملكو عباس 2009 الثانيكانون / يناير19 يوم في آخر ا�مر أطلق �اح ا8ثنb، أخ� أحمد مصط�اIحكمة، و
 .2009شباط /hاير ف4 �محمد 

²ويقf القانون الدو{ بحظر التعذيب وغZه من vوب سوء اIعاملة حظرا تاما، فاIادة السابعة من العهد الدو{  ً
8 يجوز إخضاع أحد للتعذيب و8 للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الiإنسانية أو ’’للحقوق اIدنية والسياسية تقول 
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ة كردستان ا�قليمية ملتزمة بموجب القانون الدو{ بضمان إجراء التحقيق اIحكم واIحايد كما إن حكوم... ‘‘اIهنية
 � وغZه من ا�جهزة ا�منية، وبإحالة من يشتبه أسايش  ارتكبه جهاز الذي جميع مزاعم التعذيب �بi إبطاء 

جوز استخدام أية أدلة منتزعة بالتعذيب و8 ي. ارتكابهم إياه إ{ العدالة، وبتقديم التعويضات الكاملة إ{ الضحايا
 . إجراءات الدعاوى اIرفوعة عB اIحتجزين�أو غZه من vوب سوء اIعاملة 

 عB 2008تgين ا�ول / أكتوبر� أرسلته الذي ردها �وقالت وزارة حقوق ا�نسان بحكومة كردستان ا�قليمية 
 جميع أشكال التعذيب، ويبدو أن حكومة كردستان ا�قليمية مذكرة منظمة العفو الدولية إن السلطات تدين بشدة

 قبل إرسال ردها عB منظمة العفو الدولية بشهر، عراقي إقليم كردستان ال� حملة ضد التعذيب �قد rعت 
د وقال ر. ًوكان الغرض من الحملة، وفقا Iا قالته الحكومة اIذكورة، توثيق اIزيد من حا8ت التعذيب والكشف عنها

 جميع هذه الحا8ت، ومن بينها الحا8ت اIشار إليها عاليه، وإن النتائج سوف �الوزارة إن التحقيقات قد بدأت 
 التحقيقات، واختصاصاتها والف�ة �و8 يتضمن الرد أية تفاصيل أخرى، مثل الهيئة اIكلفة بالgوع . ًتعلن قريبا

 8 يزال التحقيقات �، كانت مسألة الgوع 2009شباط /ايرومع ذلك، فحتى نهاية فh. الزمنية اIحددة لها
 .يكتنفها الغموض، كما لم يتضح إن كانت قد انتهت إ{ أية نتائج إن كانت قد بدأت

 التوصيات
 :تحث منظمة العفو الدولية حكومة كردستان ا�قليمية عB تنفيذ التدابZ التالية

ب سوء اIعاملة، وأن تعلن دون لبس أو غموض أنها لن تسمح ًأن تدين علنا ممارسة التعذيب وغZه من vو ����
 .بارتكاب مثل تلك ا8نتهاكات

 جميع مزاعم التعذيب وغZه من vوب سوء اIعاملة، � إجراء تحقيقات محكمة ومستقلة �ًأن تgع فورا  ����
 .اوأن تضمن ا�عiن عن أساليب إجراء تلك التحقيقات ونتائجه.  ذلك ما ورد عاليه�بما 

 ارتكابهم التعذيب وغZه من vوب سوء اIعاملة طيلة ف�ة �أن توقف عن العمل اIوظفb الذين يشتبه  ����
 .إجراء التحقيق

 تثبت أنه أعطى التي إذا توافرت ا�دلة – بغض النظر عن منصبه أو رتبته –أن تحيل إ{ العدالة كل فرد  ����
وأن تضمن . ملة، أو تغا� عن ارتكاب ذلك أو ارتكبه بنفسها�ذن بارتكاب التعذيب أو غZه من vوب سوء اIعا

أن تكون جميع محاكمات من يزعم ارتكابهم للجريمة اIذكورة ملتزمة باIعايZ الدولية للمحاكمة العادلة وأ8 
 .تؤدى إ{ الحكم با�عدام

 .وب سوء اIعاملة معتقل يزعم أنه تعرض للتعذيب أو لغZه من vيأن تضمن فحص ا�طباء دون إبطاء � ����

أن تضمن حصول ضحايا التعذيب وغZه من vوب سوء اIعاملة، ومن يعولونهم، عB تعويض عاجل، بما  ����
 . ذلك التعويض من جانب حكومة كردستان ا�قليمية�
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المحاكمات الجائرة وعقوبة . 7

 اإلعدام

 بعقوبات مختلفة تفيد بأن ُة معلومات من عدد من السجناء الذين حكم عليهمدوليتلقت منظمة العفو ال
 محاكم قائمة � مواقع �ية، 8 �ة للمحاكمة العادلة، إذ حوكم بعضهم دوليمحاكماتهم لم تتحقق فيها اIعايZ ال

 غضون ساعة واحدة، كما اشتكى عدد من السجناء من أنهم �عB ا�سس الصحيحة، وكانت بعض اIحاكمات تتم 
 �ُزائفة أرغموا عB ا�د8ء بها تحت وطأة التعذيب أو غZه من vوب سوء اIعاملة ‘‘ تاع�افا’’ًأدينوا استنادا إ{ 

 اIراحل ا�و{ �وكان من الشائع أن يحرم اIحتجزون من ا8تصال باIحامb .  سبقت اIحاكمةالتيف�ة ا8حتجاز 
وحتى .  التحقيق معهمأسايش رجال 8حتجازهم، إذ كانوا عادة ما يحبسون بمعزل عن العالم الخارجى، ويتو{ 

ُحb كان يسمح لهم بتوكيل اIحامb، عند إحالة قضاياهم للمحاكمة، كثZا ما كانوا يمنعون من التشاور اIنتظم  ً
ًواشتكى بعض السجناء أيضا من أنهم لم يمثلوا أمام أحد قضاة التحقيق، أو أنهم حb .  مع محاميهم�الكا

وقال بعض السجناء إنهم . أسايش ن ببساطة ودون أية تحريات ما أخhهم به محققو يمثلون، كان القضاة يقبلو
 اعتبارهم أنه رغم تبعية �، آخذين أسايش كانوا يخشون كل الخشية أن يشكوا من التعذيب بسبب حضور ضباط 

ل من  ك� غيشتى أسايش  اIقر الرئي¨ لجهاز �قضاة التحقيق لسلطة وزارة العدل، فإن مكاتبهم تقع 
 .أربيلالسليمانية و

ً عدة مناسبات أن عرض التليفزيون صور اIعتقلb الذين لم توجه إليهم أية تهم، ومع ذلك اتهموا علنا �وحدث 
ً يمثل خرقا جسيما Iبدأالذي ذلك التفجZات ا8نتحارية، ا�مر � الهجمات العنيفة، بما �بالتورط   اف�اض الhاءة ً

 .لقضاء واواستقiل التقا½

 تخضع �دارة حكومة التي اIنطقة �ة انتشار القلق إزاء عدم استقiل القضاء دوليوصادفت منظمة العفو ال
ة دولي إحدى الحا8ت، نمى إ{ علم منظمة العفو الفيف. أسايش  Iتطلبات قضائيكردستان ا�قليمية، والخضوع ال

 ا�جراءات القضائية، فإذا به يتعرض � أسايش دخل  إحدى الصحف ينتقد فيه ت�ًأن أحد القضاة كتب مقا8 
 .ً له قائi له أن يكف عن إصدار هذه التعليقات وإ8 تعرض لعواقب وخيمةأسايش لتهديد أحد كبار 

 19ة بتاريخ دولي أرسلتها وزارة حقوق ا�نسان بحكومة كردستان ا�قليمية إ{ منظمة العفو الالتي الرسالة �و
ٍ، اع�فت الوزارة بأن أداء القضاء غZ مرض وبأن التزامه باIعايZ ال2008ول تgين ا�/ أكتوبر ْ ة يحتاج إ{ دوليُ

) هكذا(وهو من بb ا�ماكن . بمسؤوليته في غZ مكتمل و8 يقضائيالنظام ال’’بذل اIزيد من الجهود، وأضافت أن 
 .‘‘ ترتكب فيها انتهاكات واضحةالتي

، وهو من الدو¶ لحقوق ا�نسانقانون ال يكرسها التيلة وعلنية من اIبادئ الراسخة  محاكمة عاد�عتh الحق ُوي
 تكفل عدم فرض عقوبات ظاIة عB اIتهمb، و8 غنى عنه لحماية غZه من حقوق التيالضمانات ا�ساسية 
وتقول . لجمعيات حرية التعبZ وتكوين ا� عدم التعرض للتعذيب، وحق الحياة، والحق �ا�نسان، مثل الحق 

 : الخاص بالحقوق اIدنية والسياسيةدو¶من العهد ال) 1 (14اIادة 

 حقوقه � أية تهمة جزائية توجه إليه أو �ومن حق كل فرد، لدى الفصل . ًالناس جميعا سواء أمام القضاء’’
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صة حيادية، منشأة  من قبل محكمة مختأن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني أية دعوى مدنية، �والتزاماته 
 ا~داب العامة أو ور اIحاكمة كلها أو بعضها لدواعيويجوز منع الصحافة والجمهور من حض. بحكم القانون

 �، أو Iقتضيات حرمة الحياة الخاصة �طراف الدعوى، أو اطي مجتمع ديموقر� قوميالنظام العام أو ا�من ال
 بعض الظروف ا8ستثنائية أن تخل �يكون من شأن العلنية  تراها اIحكمة vورية حb التيأدنى الحدود 

 قضية جزائية أو دعوى مدنية يجب أن يصدر بصورة علنية، إ8 إن كان ا�مر � حكم أيبمصالح العدالة، إ8 أن 
 Bأو تتعلق بالوصاية ع bزوج bفات بiف ذلك أو كانت الدعوى تتناول خiمصلحتهم خ fيتصل بأحداث تقت

 19.‘أطفال

 � خارج أحد الفنادق جهاز باراستb النمسا سنوات كثZة، ثم اختطفه رجال �، كان يقيم دراكمال سعيد ق
 � الحبس ا8نفراديواحتجز . عراقي، أثناء زيارته �قليم كردستان ال2005تgين ا�ول /  أكتوبر26 يوم أربيل

 � أصدرت محكمة 2005كانون ا�ول /  ديسم19h �و. ًعدة أيام محروما من ا8تصال بأحد اIحامb أو بأقاربه
ً، استنادا إ{ بعض عراقي من قانون العقوبات ال433 سنة بتهمة التشهZ، بموجب اIادة 30 الحكم بسجنه أربيل

لغ إذ لم يب. العادلةة للمحاكمة دوليوكانت اIحاكمة أبعد ما تكون عن تلبية اIعايZ ال.  كان قد نgهاالتياIقا8ت 
ولم تستمر اIحاكمة أكثر . ر باIحاكمة إ8 قبل بدايتها بدقائق، وكان يمثله محام عينته اIحكمة لهكمال سعيد قاد

در اوبدأ كمال سعيد ق. در أنه كاتب تلك اIقا8تا الحكم بمجرد تأكيد كمال سعيد ققا½من ساعة، وأصدر ال
ًإvابا عن الطعام، احتجاجا عB الحكم بسجنه 8 ل وتدهورت صحته وطلب عرضه عB . سبب إ8 التعبZ عن آرائهً

 .طبيب ولكن سلطات السجن فيما يبدو تجاهلت مطلبه

 أعادت محكمة ا8ستئناف القضية إ{ محكمة دو¶ أرجاء العالم والضغط ال� ترددت التيوبعد ا8حتجاجات 
 محاكمة أربيل �حدى محاكم الجنايات ، أعادت إ2006آذار /  مارس26 �و. الجنايات �جراء محاكمة جديدة

 3در أطلق �احه يوم اً شهرا بتهمة التشهZ، ولكن كمال سعيد ق18در وحكمت عليه بالحبساكمال سعيد ق
² بعد أن أصدر مسعود الhزانى، رئيس حكومة كردستان ا�قليمية، عفوا خاصا عنه2006نيسان / إبريل ً. 

ة القلق إزاء العgات الذين دوليويساور منظمة العفو ال
ينتظرون تنفيذ الحكم بإعدامهم خشية أ8 يكونوا قد حوكموا 

ة أثناء دوليإذ أجرى مندوبو منظمة العفو ال. محاكمة عادلة
 مقابلة مع شاب كان 2008 عام �زيارتهم �قليم كردستان 

، أربيل � سجن اIحطة �آنذاك ينتظر تنفيذ حكم ا�عدام 
 الحجز � اشتكى من أنه تعرض لل�ب والتعذيب الذيو

ُوحكم عليه با�عدام بعد إجراءات قضائية شابتها عيوب 
 21كان هوشيار صابر حسن، قد قبض عليه يوم . خطZة

 � يعمل فيه، وهو الذي الدكان � 2004آب /أغسطس
وج ولديه طفل ، ومتزأربيلالسادسة والعgين من عمره، من 

 الجماعة ا�سiمية، ولكنه، فيما ورد، �ًوكان عضوا . واحد
إذ اقتحم الدكان خمسة رجال . كان قد تركها قبل القبض عليه

ً نحو الساعة التاسعة والنصف مساء، وكان أحدهم يلبس �
 Bع عiدنية، وطلبوا ا8طIبس اiIالزى الرسمى وا~خرون ا

 إنها ليست معه طلبوا منه أن يذهب وعندما قال. بطاقة هويته

 
   هوشيار صابر حسن

© Amnesty International 
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ً رجi مسلحا يرتدون الزى 20وعندما خرج من الدكان اكتشف وجود أكثر من .  غيشتىأسايش معهم إ{ مبنى  ً
وقيد الرجال يديه خلف ظهره، وعصبوا عينيه، واقتادوه إ{ معتقل �ى، اكتشف فيما . الرسمى وثiث سيارات

 . ذلكفي جماعة أنصار ا�سiم فن�Iحققb إن كان عضوا وسأله أحد ا. ًبعد أنه كان منز8

ً كل مرة أنه عضو بها، وتعرض لل�ب صفعا ولكما عدة مرات� فيوأعيد طرح السؤال عليه عدة مرات وكان ين ً .
 نحو منتصف الليل جاء محقق مختلف وسأله السؤال نفسه، وIا كان هوشيار صابر حسن يخ¼ اIزيد من �و

 صباح اليوم التا{، �ُوطرحت عليه عدة أسئلة عن الجماعة، و.  أنصار ا�سiم�لة فقد قال إنه عضو سوء اIعام
، وإنهم 2004شباط /  فhاير� أربيل �ً الوقت نفسه تقريبا �قال له اIحققون إن هجمتb انتحاريتb وقعتا 

 أيوهوشيار صابر حسن ينكر . يل عB ذلك دلأييعتقدون أنه كان من بb الذين نظموا الهجمتb، دون تقديم 
 .تورط فيهما

وورد أن هوشيار صابر حسن تعرض للتعذيب بال�ب ا�سiك، والصدمات الكهربائية، وال�ب عB باطن 
. القدمb، وا�رغام عB حمل أثقال كبZة، وا�جبار عB ا8ستماع إ{ موسيقى صاخبة الصوت بالسماعات عB أذنيه

ً ذات يوم صوب مسدسا إ{ أسايش ًرمان من الطعام واIاء أياما متوالية، ويزعم أن أحد رجال كما تعرض للح
ُوأح�ت زوجته إ{ الغرفة . أربيل �ًرأسه محاو8 إرغامه عB ا8ع�اف بتعاونه مع أصحاب التفجZات ا8نتحارية 

 اليوم السادس �ل إن ذلك حدث وهو يقو. اIجاورة وهدد اIحققون باغتصابها، فيما يزعم، إن لم يع�ف
 Bالتوقيع ع Bساس بزوجتهأي8حتجازه، وعند ذلك وافق عIعدم ا Bء يريدونه إن وافقوا عª  . Bُوهكذا أرغم ع

 جعله يوقع عB الورقة الذي اليوم التا{ عاد اIحقق �و. توقيع وثيقة يجهل محتوياتها، عن طريق بصمة أصبعه
وعند ذلك كرر هوشيار .  اليوم السابق�وطلب من هوشيار صابر حسن أن يكرر ما قاله مع رجل قال إنه رئيسه 

 وصف بأنه رئيس الذيومن ثم قام الرجل . ‘‘تعاونت مع مفجرى القنابل ’’هيصابر حسن العبارة نفسها و
 الحقيقة إ8 � لم يكن‘‘ الرئيس’’وبعد أيام معدودة، أدرك هوشيار صابر حسن أن ذلك . اIحقق بتوقيع وثيقة ما

 . التحقيققا½

 الزنزانة �ً الزنزانة نفسها طيلة ثمانية أشهر تقريبا، وكان معتقلون كثZون آخرون �وظل هوشيار صابر حسن 
وأصبحت الزنزانة . وكان هوشيار صابر حسن يسمع أثناء الليل §اخ الناس.  زنزنات مجاورة�نفسها وآخرون 

 حيث ظل بها عدة ساعات، ثم نقل آخر ا�مر من معتقله فيقل ذات مرة إ{ اIستش الشتاء شديدة الhودة، ون�
 .ة للصليب ا�حمردولي غيشتى، وهناك زاره بعد شهر واحد مندوبو اللجنة الأسايش ال|ى إ{ سجن 

ال  أفراد أ�ته بعد ثمانية أشهر من القبض عليه ولكنه لم يستطع أن يحكى لهم ما حدث له �ن أحد رجهوزار
ْ نقل إ{ سجن عقره، حيث ظل إ{ أن أغلق السجن منذ 2005أيلول /  سبتم�hو.  ظل عB مسمع منهماأسايش 
bعام .iغيشتى ويظل به أسايش وه ومكث به خمسة أشهر قبل أن ينقل إ{ مقر وبعدها نقل إ{ سجن شق 

 .شهرين وثiثة أيام

 إنهم سوف يأخذونه أسايش  مبنى �عقره، قال له الحراس  سجن �، أثناء وجوده 2006أيار / مايو17 يوم  �و
 �وكانت اIحكمة . ًوعندما ذكر أنه لم يوكل عنه محاميا قالوا إن اIحكمة سوف تعb له محاميا. إ{ إحدى اIحاكم

ومع ذلك فقد كان هناك ثiثة قضاة، أمر أحدهم هوشيار صابر حسن . غرفة صغZة و8 يبدو أنها محكمة عادية
 له إن قا½وقال ال. ًالصمت عندما احتج قائi إن القضية اIرفوعة عليه مصطنعة وإنه لم يوكل عنه أحد اIحامbب

ًاIحكمة قد عينت له محاميا، وإنه كان حاvا  عينته اIحكمة الذيوباستثناء هوشيار صابر حسن، واIحامى . ً
وقد اصطحب هؤ8ء هوشيار . أسايش ة أحد سوى رجال  لم يتشاور معه، والقضاة الثiثة، لم يكن باIحكمالذيو
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وبعدها أعيد إ{ . قا½ ا8حتجاج وقالوا له إن عليه أن يتعاون مع ال�صابر حسن إ{ خارج الغرفة عندما استمر 
 � وعرض عليه صورة فوتوغرافية وسأله عدة مرات إن كان يعرف الرجل الظاهر قا½غرفة اIحكمة واستجوبه ال

 .قال هوشيار صابر حسن إنه 8يعرفهو. الصورة

. ً الحكم، وحكمت عليه اIحكمة با�عدام شنقاقا½وبعد يومb أعيد هوشيار صابر حسن إ{ اIحكمة وقرأ ال
ًوقدم هوشيار صابر حسن بعد ذلك استئنافا لم .  أمره بالجلوسقا½وحاول محاميه مخاطبة اIحكمة ولكن ال

 . سجن اIحطة�ًم ا�عدام قائما عليه وهو ينظر فيه حتى ا~ن، و8يزال حك

ًة سلطات حكومة كردستان ا�قليمية عB أن تأمر فورا بإيقاف تنفيذ حكم ا�عدام دوليوحثت منظمة العفو ال
 مزاعم تعرضه للتعذيب وغZه �الصادر عB هوشيار صابر حسن، وإجراء تحقيقات محكمة ومستقلة وبi إبطاء 

 الذيوالرد . ة أو تطلق �احهدوليً، وأن تعيد محاكمته محاكمة منصفة وفقا للمعايZ المن vوب سوء اIعاملة
 .تلقته اIنظمة من اIحكمة اIذكورة لم يتضمن أية معلومات بشأن هذه القضية

 10 � العراق، إيقاف تنفيذ عقوبة ا�عدام �ً كان رئيسا لسلطة ا8ئتiف اIؤقتة الذيـول بريمر، پوقبل أن يقرر 
ولكن الحكومة .  شمال العراق تستخدم عقوبة ا�عدام�ً، نادرا ما كانت السلطات الكردية 2003حزيران / يونيو

 عراقي إقليم كردستان ال�وأما . 2004آب /  أغسطس8 � بغداد أعادت العمل بعقوبة ا�عدام �العراقية اIركزية 
 عندما أصدر الIhان الكردستانى قانون مناهضة ا�رهاب 2006تموز /  يوليو�فقد اتسع نطاق عقوبة ا�عدام 

ً، إذ ينص هذا القانون عB أن عددا من الجرائم يعاقب عليه با�عدام، ومن بينها جريمة )2006 لسنة 3القانون (
ُا8ختطاف، وا8نتماء لعضوية اIنظمات ا�رهابية، والتجسس، ومساعدة من يف�ض أنهم إرهابيون عB مغادرة 

ً أصدر الIhان الكردستانى قانونا جديدا بمد العمل بقانون 2008حزيران /  يونيو29 �و. البلد أو دخوله ً
 .2010تموز /  يوليو16مناهضة ا�رهاب حتى 

 1992 منذ عراقي إقليم كردستان ال�ة، كانت أو{ حا8ت تنفيذ أحكام ا�عدام دولي حدود علم منظمة العفو ال�و
ً شخصا شنقا 11ُ، عندما أعدم 2006أيلول / سبتم21hيوم  وقعت التي هي ًوطبقا ل�نباء الواردة، كان . أربيل �ً

، بعد 2006آذار /  مارس�الرجال ا�حد عg، الذين قيل إنهم من أعضاء أنصار ا�سiم، قد حكم عليهم با�عدام 
 2005تموز /  يوليو�و. 2004 و2003  إقليم كردستان خiل عامى�إدانتهم بتهم ارتكاب ا8ختطاف والقتل 

شيخ زانا  بها  القتل العمد وا8غتصاب، أد{بارتكاب جرائم‘‘ اع�افات’’أذاعت القنوات ا�خبارية الكردية 
وكان من بb الذين أعدموا .  الحجز� وآخرون، وكانت قد سجلت عr Bيط أثناء وجودهم عبدالكريم برزانجى

وكاروخ ، ومروان كريم حسن، ودلK حيدر عبدالله، وبرهان طلعت محمد، ىشيخ زانا عبدالكريم برزانج
ودلK أبو بكر ، وفارق إسماعيل عبدالله، وأزاع معتصم كريم، وحفل فاروق إسماعيل، برهان محمد

 .وزياد رفعت عبدالكريم، ويوسف عزيز قدير، إسماعيل

و6وان ، وعثمان عبدالكريم هرمان محمد، وهم 2007أيار /  مايو29 أربعة آخرين يوم �ونفذ ا�عدام 
 هي، و2006حزيران /  يونيو�، وكانت قد ثبتت عليهم التهمة أربيل �، وكان ذلك وقرمان رسول، أحمد

ة، لم ينفذ حكم دولي حدود ما تعلمه منظمة العفو ال�و.  العام السابق� أربيل � هجوم بالقنابل �اIشاركة 
 ولكن منظمة العفو 2008 مطلع عام �ُ، وورد أن شخصb آخرين أعدما 2007ام  ع� غZ هؤ8ء �ا�عدام 

 .ة 8 تحيط بتفاصيل أخرىدوليال

ً، أصدرت إحدى محاكم الجنايات بالسليمانية حكما با�عدام عB أربعة 2008 الثانيتgين /  نوفم6h �و
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وكان الحكم عقوبة . جدوعويوسف ، وعمر رحمة الله، رياض جاسم محمد ومحمد سلطانأشخاص وهم 
 السليمانية، كان من نتيجته قتل شخص واحد وإصابة �ـا8س هوتيل پعB تفجZ سيارة ملغومة خارج فندق 

وصدرت أحكام ا�دانة عB ا�ربعة بموجب قانون مناهضة . 2008آذار /  مارس10عgة آخرين بجراح يوم 
كما صدرت أحكام الhاءة عB . عراقيوجب قانون العقوبات ال، وبمعراقي، �قليم كردستان ال2006ا�رهاب لعام 
 ).6انظر الفصل (أربعة آخرين 

ً شخصا 33، كان هناك 2008حزيران / ة إنه، حتى يونيودوليوذكرت حكومة كردستان ا�قليمية Iنظمة العفو ال
 6عدام ا�ربعة الصادرة يوم فإذا أضفنا أحكام ا�.  السليمانية� 47، ونحو أربيل �ينتظرون تنفيذ ا�عدام 

hين / نوفمgولم تنفذ . ، ومن بينهم بعض النساء84، كان عدد الذين ينتظرون تنفيذ ا�عدام 8 يقل عن الثانيت
 يهيمن عليها ا8تحاد الوطنى التي اIناطق ا�خرى � السليمانية أو � الف�ة ا�خZة �أحكام إعدام أخرى 

و8بد من مصادقة رئيس حكومة . دو بسبب معارضة قيادة ذلك الحزب لعقوبة ا�عدامالكردستانى، وذلك فيما يب
 Bحكم با�عدام قبل تنفيذهأيكردستان ا�قليمية ع . 

 19 �ة دولي أرسلته إ{ منظمة العفو الالذي الرد � حكومة كردستان ا�قليمية �وقالت وزارة حقوق ا�نسان 
 �حكومة ظلت تحث الIhان عB تضييق نطاق عقوبة ا�عدام دون أن تنجح  إن ال2008تgين ا�ول / أكتوبر

 .ذلك بسبب عدم كفاية عدد ا�عضاء اIؤيدين لذلك ا8ق�اح

ً جميع الحا8ت، بi استثناء، باعتبارها انتهاكا لحق الحياة، �ة تعارض عقوبة ا�عدام دوليومنظمة العفو ال
ة لحقوق دولييضاف إ{ ذلك أن اIواثيق ال.  القاسية والiإنسانية واIهينةوباعتبارها الصورة القصوى للعقوبة

ُا�نسان، إ{ جانب شتى الهيئات والخhاء، طاIا أكدت أنه مما يمثل انتهاكا لحق الحياة أن يعدم شخص بعد  ً
تgين /  نوفم20h �و. ةدولي واIواثيق الدو¶ً بجميع ضمانات اIحاكمة العادلة وفقا للقانون الفيمحاكمة 8 ت

ً بلدان قرارا ثانيا ل�مم اIتحدة يدعو إ{ ا�يقاف اIؤقت 8ستخدام عقوبة ا�عدام105 اعتمدت 2008 الثاني وقد . ً
 ).اللجنة الثالثة( الجمعية العامة ل�مم اIتحدة �ُاعتمد القرار 

ًوفيما يتعلق بالوضع الراهن قانونا وممارسة  �دارة حكومة كردستان ا�قليمية، يساور  اIنطقة الخاضعة �ً
ُة قلق عظيم من أن تكون إدانة بعض الذين حكم عليهم با�عدام قائمة عB معلومات أو دوليمنظمة العفو ال

ُفعB سبيل اIثال كان بعض الذين أعدموا . اع�افات منتزعة تحت وطأة التعذيب أو غZه من vوب سوء اIعاملة

� 21hافات أذاعها التليفزيون قبل محاكمتهم، وربما كان ذلك نتيجة التعذيب 2006 أيلول/  سبتم� قد أدلوا باع
ة تعتh أن أمثال هذه ا�ذاعة التليفزيونية دولييضاف إ{ ذلك أن منظمة العفو ال. أو غZه من vوب ا�كراه

 دو¶ محاكمة عادلة، والعهد ال�لحق ًلشهادات تدين أصحابها من اIحتجزين الذين لم يحاكموا بعد تمثل انتهاكا ل
ًمن حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتh بريئا إ{ ’’): 2 (14 اIادة �الخاص بالحقوق اIدنية والسياسية يقول 

 .‘‘ًأن يثبت عليه الجرم قانونا

انون مناهضة  اتخذه الIhان الكردستانى بتجديد العمل بقالذية للقرار ا�خZ دوليوتأسف منظمة العفو ال
ورحبت منظمة العفو .  تسمح باستخدام عقوبة ا�عدامالتيا�رهاب Iدة عامb دون تعديل النصوص الواردة فيه و

 جiل طلبانى، واستمرار عراقي عh عنها القادة ا�كراد، ومن بينهم الرئيس الالتية بمعارضة عقوبة ا�عدام دوليال
كما رحبت اIنظمة .  اIنطقة الخاضعة �دارة حكومة كردستان ا�قليمية�اIناقشة الدائرة حول عقوبة ا�عدام 

ًأيضا باIبادرات اIتخذة دعما �لغاء هذه العقوبة القاسية والiإنسانية، بما  /  أول يوليو� عقد الذي ذلك اIؤتمر �ً
 التي هيق ا�نسان، و تحت رعاية وزارة حقوق ا�نسان، واIنظمات غZ الحكومية الكردية لحقو2008تموز 
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 . يعاقب عليها با�عدامالتيأوصت الIhان بتقليل عدد الجرائم 

 التوصيات
 :ة بأن تتخذ حكومة كردستان ا�قليمية الخطوات التاليةدوليتو¿ منظمة العفو ال

 : جميع ا�حوال ومنها�أن تضمن اح�ام أشد اIعايZ §امة للمحاكمة العادلة  ����

 مام محكمة مستقلة ومحايدة؛ اIحاكمة أ�الحق  ����

 ؛قا½ كل مراحل الت� توكيل محام قدير يختاره اIرء للدفاع عنه �الحق  ����

ً أن يعتh الشخص بريئا حتى يثبت عليه الجرم قانونا؛�الحق  ���� ً 

����  ZعايIا Bجمع ا�دلة وتقييمها، وخصوصا حظر استخدام أية أقوال أخذت من طريق �تطبيق أع ُ ً
Zعاملة التعذيب أو غIوب سوء اv تهمقا½ من إجراءات التأي �ه منIضد ا . 

 . حكم با�عدامأيأن تعلن الوقف الفورى لتنفيذ  ����

 .ُ لم تنفذالتيتخفيف جميع أحكام ا�عدام  ����

ً يعاقب عليها با�عدام والسZقدما نحو إلغاء عقوبة ا�عدام، واح�ام اIواثيق الالتيتقليل عدد الجرائم  ���� ُ ة دوليُُ
 . تنص عB تضييق نطاق عقوبة ا�عدام ريثما يتسنى إلغاؤهايالت
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 التمييز والعنف ضد المرأة. 8

 الدعوة لها � تمثلت التي للمرأة، ويةحقوق ا�نسانال عن اتها اIدافعت بذلالتي العقد ا�خZ الجهود �نجحت 
 يتعلق بحماية اIرأة من العنف  تحقيق تحسينات مهمة فيما�، عراقي إقليم كردستان ال� سبيلها �والنضال 

والوضع القانونى للمرأة، إذ أخذت اIنظمات النسائية تنشئ منذ أواخر التسعينيات مiجئ للنساء اIعرضات 
 أنشطة كثZة تسهم �كما إن اIنظمات النسائية تشارك .  ا~ونة ا�خZة�ً ذلك أيضا �للخطر وشاركتها السلطات 

 ذلك التعليم، والتدريب اIهنى، واgIوعات اIدرة للدخل، واIساعدة � اIجتمع، بما � تدعيم دور اIرأة �
 .القانونية، ونg الوعى، والدعوة لقضية اIرأة

 السنوات ا�خZة للعنف ضد اIرأة، فأنشأ هيئات متخصصة مكلفة برصد حا8ت �وقد تصدى الIhان الكردستانى 

 20. ومنها ما كان عB مستوى الgطة وما كان عB مستوى التعاون بb الوزاراتالعنف ضد اIرأة ومنع وقوعها،

 للحيلولة دون إصدار عقوبات مخففة 8 تتناسب مع عراقي يعدل قانون العقوبات ال2002 لعام 14فالقانون 

. 21‘‘بدوافع الgف’’ يرتكبها اIدانون باق�اف العنف ضد اIرأة والذين كانوا يزعمون أنهم ارتكبوها التيالجرائم 

 يعدل قانون ا�حوال الذي 2008 لعام 15 أصدر الIhان الكردستانى القانون 2008تgين ا�ول /  أكتوبرفيف
ًوكان من بb هذه التعديiت وضع قيود عB تعدد الزوجات، ولكن عددا كبZا من . ًالشخصية تعزيزا لحقوق اIرأة ً

 إبقاء القوانb التمييزية �طالبن بفرض الحظر الكامل عليه �نهن يرين أن دعاة حقوق اIرأة الكرديات ما فتÀ ي
 .ًفيما يتعلق بالتعدد استسiما للمصالح الدينية

 أعدت صيغته لجنة اIرأة الذيُومن الخطوات ا�يجابية ا�خرى اIتخذة مgوع قانون بشأن العنف ا��ى، وهو 
ويق�ح مgوع القانون، فيما يق�ح من . توى حماية النساء وا�طفالبالIhان الكردستانى، ويهدف إ{ رفع مس

 Zتحقق حماية أفضل التيقضايا، تسهيل ا�جراءات القضائية ضد مرتكبى العنف ويطمح إ{ اتخاذ التداب 

 .22للضحايا أو اIعرضات للخطر

 العنف حb يقع �، وللتحقيق وعB سلطات الدولة أن تتخذ الخطوات الصحيحة والفعالة Iنع العنف ضد اIرأة
‘‘ اIثابرة الواجبة’’ويعرف هذا باسم معيار . ومعاقبة مرتكبه، وإ8 أمكن اعتبار الدولة نفسها مسؤولة عن ا8نتهاك

 يجب أن تبذلها الدولة للوفاء بمسؤوليتها عن حماية ا�فراد من انتهاكات التي مدى الجهود � يبت الذيوهو 
 أصدرته ا�مم الذي‘‘ إعiن القضاء عB العنف ضد اIرأة’’ًوطبقا Iا يقوله .  الدولة�املb حقوقهم بأيدى غZ الع
ًتبدى اIثابرة الواجبة Iنع وقوع العنف ضد اIرأة، والتحقيق فيه، ومعاقبة مرتكبه وفقا ’’اIتحدة، عB الدولة أن 

 .23‘‘ ارتكبه أشخاص بصفتهم الفرديةللتgيعات القومية، سواء كان ذلك العنف قد ارتكبته الدولة أو

 نطاق العنف ضد المرأة
8يزال من العسZ التيقن من نطاق العنف ضد اIرأة، عB الرغم من زيادة الرصد �حداث العنف ضد اIرأة وا�بiغ 

. ديةة الحكومية، والسلطات الكردوليعن وقوعها، بفضل اIنظمات غZ الحكومية، وأجهزة ا�عiم، واIنظمات ال
ًوكثZا ما ينصب ا8هتمام عB أشد ا�حداث عنفا، بما  ُّ ُ يقتل اIرأة فيها أحد أفراد أ�تها، أو التي ذلك الحا8ت �ً َ

 . وفاة اIرأة�حيث تتسبب إصابات الحريق 
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 تموز/  الف�ة من يوليو� 102، كان عدد القتB من النساء والفتيات 8 يقل عن 24ًوطبقا للسجiت الرسمية

ًويتضمن هذا الرقم عددا مجهو8 من . 25عراقي إقليم كردستان ال� 2008حزيران /  ونهاية يونيو2007 قتيiت ’’ً

ً نظرهم خرقا ل�عراف التقليدية � النساء الiتى قتلهن أقاربهن الذكور �ن سلوكهن كان يمثل أي، ‘‘الgف

ً تزويجهن ق|ا ومن اكتشف أنهن اتصلن تليفونيا من اع�ضن عB‘‘ جرائم الgف’’ومن بb ضحايا . ‘‘للgف’’ َ ُِ ً
 .بأحد الرجال دون موافقة أ�تهن

 الف�ة نفسها بسبب � من النساء وا�طفال الذين ماتوا أو أصيبوا بجراح خطZة 262، هناك 102وإ{ جانب الـ
 حرائق بهدف إخفاء �ن الحريق اIتعمد، والرقم يشمل حا8ت ا8نتحار، كما قيل إن بعض النساء لقb حتفه

 .أحداث قتل

�ً الثالثة والعgين، وقتلت خنقا يوم �، كانت سي9ن محمد أم  �ُ ثم أحرقت بعد ذلك 2008آذار /  مارس8ُ
ُّوورد أن أخت سيiن محمد أمb وزوجها قد احتجزا واتهما بإحراق الجثة. قرية طنجرة، بالقرب من السليمانية ُ .

 أنه قاتلها �نه كان يعتقد، فيما ورد، أنها كانت قد أقامت عiقة �ية مع أحد � يشتبه يالذومع ذلك فإن أخاها 

ًالرجال، 8يزال حرا طليقا ً
26. 

ًفمثi توفيت . عراقي إقليم كردستان ال�ً الجسم أشد أساليب ا8نتحار شيوعا بb النساء �وقد أصبح إشعال النار 
ٌ محافظة السليمانية، وكان من بينهن عدد 8 يقل عن � 2007 عام �ق  نساء وفتيات من جراء إصابات الحر105
ْ حالة شخصت عB أنها حا8ت انتحار 29 َ ِّ ًوإن كان يعتقد أن العدد الحقيقى أكh كثZا من ذلك(ُ وانتحر عدد آخر ). ُ

 الناجيات منه يقولون ًوكثZا ما كان أقارب وأصدقاء ضحايا ا8نتحار أو . 27، بأساليب أخرى17من النساء، يبلغ 

 .الرئي¨ له  داخل ا��ة كان السبب�إن العنف أو القمع 

/  مارس16 نفسها يوم � الثالثة عgة من عمرها بإشعال النار �، انتحرت فتاة أوينًوطبقا لنبأ نgته صحيفة 
ً وطبقا Iا قاله أخوها، .أربيل محافظة �، وكانت تدعى روجان، من قرية سيدانى، بالقرب من بهركة، 2008آذار 

 .28 تعارض تزويجها بالقوة من رجل كبZروجانكانت 

وvوب العنف اIرتكب ضد اIرأة عB أيدى أفراد ا��ة متعددة تشمل حرمان اIرأة من ال�ورات ا8قتصادية، 
ًويبدو أن عددا كبZا من vوب ا. والعنف اللفظى والنف¨، وال�ب، والعنف الجن¨، والقتل لعنف يتمتع ً

ج� بى ’’، ونظام 30 ذلك الزواج اIبكر�، بما 29، والزواج الق|ى‘‘جرائم الgف’’بالقبول ا8جتماعى ومن بينها 
�. وتشويه ا�عضاء التناسلية ا�نثوية) ًوهو نظام مقايضة النساء تجنبا لدفع اIهر ونفقات الزواج ا�خرى (‘‘ج

ًاج وا�خوة وا~باء، وأحيانا ما يفعلون ذلك تنفيذا �وامر اIجالس العائلية، ومرتكبو معظم هذه ا8نتهاكات من ا�زو ً
 . اجتماعات يعقدها كبار أفراد ا��ة أو العشZةهيو

 نgته منظمة الصحة العاIية، الذي إقليم كردستان، وهو �وأحدث استقصاء للسكان بشأن العنف ضد اIرأة 

 اIائة من � 10.9ًوطبقا لهذا ا8ستقصاء، فإن . 200731أوائل عام  �يستند إ{ مقابiت شخصية أجريت 

 الشهور ا�ثنى عg �اIتزوجات الiتى شملهن ا8ستقصاء قد تعرضن لحادثة عنف بدنى واحدة عB ا�قل 

أن ً، فإنها تعنى ضمنا 32 العراق�ًالسابقة، وعB الرغم من أن هذه النسبة تمثل مستوى يقل كثZا عن اIتوسط 
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 إقليم كردستان يعانb من هذا ا�يذاء، وأن الغالبية العظمى من هذه الحا8ت لم يبلغ �عgات ا~8ف من النساء 
 .بها أحد، فيما يبدو، إ{ ا~ن

 القيود المفروضة على خيارات الحياة
 إقليم �، وإذا كانت خيارات الحياة اIتاحة للنساء والفتيات محدودة، أصبحن معرضات بصفة خاصة للعنف

 تتسم خيارات الحياة اIتاحة للكثZ من النساء والفتيات بأنها محدودة �نه 8 يسمح لهن عراقيكردستان ال
ولم يتلق عدد كبZ من النساء والفتيات . ًباختيار rيك الحياة، كما تتعرض الكثZات للزواج ق|ا أو الزواج اIبكر

 bُتعليما مدرسيا يذكر، أو لم يتلق ²  تعليم مدر¸ عB ا�طiق، وفرص العمل اIتاحة لهن محدودة، وهن 8 أيً
 .يتمتعن با8ستقiل ا8قتصادى

 امرأة وفتاة 16ة مقابiت شخصية مع دولي أجرى مندوبو منظمة العفو ال2008حزيران /أيار ويونيو/  مايو�و
وكان من بb . عراقي إقليم كردستان ال�  معتقiت� امرأة وفتاة من اIحتجزات 16 مiجئهن، و�من اIقيمات 

 منهن إنهن أرغمن عB 12أفراد هذه العينة العشوائية عgون من اIتزوجات أو من سبق لهن الزواج، وقال 
وينص قانون ا�حوال الشخصية . الزواج، وكان من بينهن ست سيدات كن دون الخامسة عgة عندما تزوجن

وعية الزواج الق|ى وتزويج الفتيات دون الخامسة عgة من العمر، ولكن هذه عB عدم مg) 9اIادة  (عراقيال
 . حفiت خاصة أو دينية دون محاسبة اIسؤولb عن ذلك�الزيجات يستمر عقدها 

 أجريت اIقابiت معهن ممن لم يسبق لهن الزواج قد تعرضن للعنف أو التيوكان خمس من ا8ثنتى عgة 
وقالت بعض النساء إنهن اغتصبن، وكان من . إ§ارهن عB اختيار rيك الحياةيواجهن خطر العنف بسبب 

 إطار تسوية تقf بتزويج � الثانية والعgين تتوقع أن تتزوج مغتصبها باعتبارها زوجة ثانية له �بينهن امرأة 
غتصب من العقوبة إذا  يؤيد مثل هذا العمل بإعفاء اIعراقيوقانون العقوبات ال. ابنة اIغتصب من أحد أقاربها

 ).398اIادة (تزوج ضحيته 

ُوقالت ست نساء ممن أجريت اIقابiت معهن إنهن كن قد تعرضن للعنف أو يخشb التعرض له �سباب تتعلق 

ُ يجرم الزنا من جانب الزوج والزوجة عراقيوإذا كان قانون العقوبات ال. بمزاعم ارتكاب الزنا َ فإن ) 377اIادة (ُِّ
ُفمثi، قد يستعمل .  اIرأة�gيع يؤثر بصورة أشد هذا الت  مضايقة اIرأة أو لتمكb الزوج من تفادى اIسؤولية �ً

 .عن أطفالهما

ٌّأم وقالت  ُVين من عمرهاWنظمة العفو ال السابعة والعI ثة أطفالiدولي لث Bة إن والدها كان قد أرغمها ع
ِّالزواج من رجل كبZ السن و ًوقالت إن زوجها، بعد مرور سنوات عديدة، اتهمها ظلما .  الثالثة عgة�ُ بعد هيِّ ُ

 بسبب اتهامات أربيل �وكانت محتجزة . بارتكاب الزنا �نه كان يريد أن يطلقها ويتهرب من مسؤولية إعالتها
ع وحدها إعالة نفسها  طفولتها، وإنها كانت 8 تستطي�وقالت إنها لم تتلق إ8 الحد ا�دنى من التعليم . زوجها لها

لزوجها، إن كان ذلك ما ‘‘ خادمة’’وأطفالها، وكانت تأمل أن يسمح لها زوجها بالعودة إ{ منزل ا��ة لتعيش فيه 
 .يطلبه، حتى تستطيع عB ا�قل أن تكون مع أطفالها

ًوأكدت اIدافعات عن حقوق ا�نسان للمرأة الكردية أن عددا كبZا مما صادفنه من أحداث  العنف ضد اIرأة كان ً
ُيتعلق بنساء تزوجن مبكرا أو أرغمن عB الزواج، أو تزوجن برجال اتخذوا زوجات متعددة ومع ذلك فيبدو أن . ً
 تتخذ التي ذلك الحا8ت �حكومة كردستان ا�قليمية ليست لديها آليات لرصد حا8ت الزواج اIبكر أو الق|ى، بما 

 .تعجز عن ضمان مقاضاة اIسؤولb عن الزيجات اIخالفة للقانون هياIحاكم ترتيباتها، ومن ثم ف
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 الغالبية العظمى من الحا8ت تتو{ أ�ة الفتاة ترتيب الزواج اIبكر، وبصفة عامة، كلما انخفض دخل أ�تها �و
رت منظمة  من النساء والفتيات الiتى أج13وكانت . ومستو{ تعليمها ازداد احتمال إرغامها عB الزواج اIبكر

وهكذا فإن ضمان حصول الفتاة عB .  تعليم مدر¸أي، لم يتلقb 32ة مقابiت معهن، وعددهن دوليالعفو ال
 .التعليم من أنجع الخطوات القادرة عB وضع حد للزواج اIبكر

²يا وإلزاميا ذلك وجوب جعل التعليم ا8بتدائى مجان� التعليم، بما �ة بالحق دوليوتقر مواثيق حقوق ا�نسان ال ²33 .

 اIنطقة الخاضعة �دارة حكومة كردستان ا�قليمية، يلزم ا�طفال بتلقى التعليم ا8بتدائى Iدة 8 تقل عن ست �و
 أيومع ذلك، فإن عدد النساء والفتيات الiتى لم يتلقb .  سن السادسة أو السابعة�سنوات، وتبدأ بصفة عامة 

 أجرتها منظمة الصحة التيًوطبقا للدراسة . عراقي إقليم كردستان ال�فزع تعليم مدر¸ عدد كبZ إ{ حد م
 اIائة من النساء والفتيات الiتى أجريت معهن اIقابiت وت�اوح أعمارهن بb � 31.7العاIية، كانت نسبة 

يحة العمرية نفسها  ال�g اIائة بb النساء � 15.1ً سنة لم يدخلن اIدرسة إطiقا، باIقارنة بنسبة 49و15
ًواكتشفت الدراسة أيضا أن عدد البنات يقل عن عدد .  مناطق أخرى من العراق�الiتى أجريت معهن اIقابiت 

 .34العا¶البنb الذين يلتحقون باIدرسة الثانوية أو التعليم 

و يقلل من احتمال ويمثل حرمان الفتيات من التعليم، بb ما يمثله، صورة من صور التمييز ا8قتصادى، وه
 جميع مجا8ت العمل، ومن بينها اIجال السيا¸، واكتشفت دراسة منظمة الصحة العاIية �تحقيقهن �مكاناتهن 

 إقليم � سنة، 8 تعمل 49-15 الgيحة العمرية � اIائة من الiتى أجريت معهن اIقابiت � 90أن نسبة 

. 35 سائر البلد� اIائة من اIنتميات إ{ الgيحة العمرية نفسها � 86.6، باIقارنة بنسبة عراقيكردستان ال

ة عدم وجود قيود قانونية للتمييز ضد النساء الراغبات دولي رسالة إ{ منظمة العفو ال�وأكدت السلطات الكردية 

 .لنساءومع ذلك فإن وزارة الشؤون ا8جتماعية والعمل تنتوى توفZ اIزيد من فرص العمل ل. 36 العمل�

 اإلبالغ عن العنف
إذا كانت السلطات غZ منتبهة Iعاناة الكثZات من ضحايا العنف، فقد ازداد عدد الشكاوى اIرفوعة ضد مرتكبى 

 حا8ت أخرى كان � بعض الحا8ت قدمت النساء شكاواهن مباrة إ{ السلطات، و�و. أحداث العنف ضد اIرأة
Iالحكومية خطوطا تليفونية . رأةذلك يجرى بمساعدة منظمات حقوق ا Zنظمات غIًوقد أقامت السلطات وا

 .للنساء اIعرضات للخطر‘ ساخنة’

 إن عدد الشكاوى من العنف ضد اIرأة قد ازداد منذ إنشاء إدارات للgطة عراقيوتقول سلطات إقليم كردستان ال

.  قد سهل ا�بiغ عن مثل هذه الجرائم، ويبدو أن السبب هو أن إنشاء ا�دارت37 العنف ضد اIرأة�متخصصة 

 � اIناطق الريفية ما زلن يواجهن صعوبة � اIدن الرئيسية، فإن النساء �ولكنه Iا كانت هذه ا�دارات قائمة 
 إدارات الgطة � عدد العامiت �أضف إ{ ذلك أن النقص النسبى . ا�بiغ عن العنف أو التهديدات بارتكابه

 . اIدن الرئيسية�ؤدى إ{ انخفاض مستوى ا�بiغ عن العنف حتى اIذكورة قد ي

وعB الرغم من إنشاء هذه ا�دارات وإتاحة التدريب عB التعامل مع قضايا اIرأة للgطة، فيبدو أن بعض رجال 
واع�ف . الgطة 8يزالون عازفb أو عاجزين عن ا8ستجابة الفعالة عند مواجهة حا8ت ارتكاب العنف ضد اIرأة

ة بأن الكثZين من رجال الgطة دولي مقابلتهم مع منظمة العفو ال� حكومة كردستان ا�قليمية �اIسؤولون 
 مجال قضايا اIرأة، وهو ما يلزمهم للتعامل بكفاءة مع ضحايا � �8يزالون يفتقرون حتى ا~ن إ{ التدريب الكا
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 .العنف من النساء

ً إنها ظلت تعانى عقودا 2008أيار /  مايو�ة دولياها معها مندوبو منظمة العفو ال مقابلة أجر�وقالت امرأة 
ْ كانت قد زوجته والذيطويلة من العنف وا�يذاء عB يدى زوجها السابق، وهو  َ ِّ .  الثالثة عgة من عمرها� هيُ

لو كانت ’’وقالت . ابة الكافية السليمانية دون أن تلقى ا8ستج�ًوقالت إنها اشتكت مرارا إ{ الgطة اIحلية 
 2001 عام �وقالت إنها حاولت مع ابنتها . ‘‘الgطة قد اتخذت تدابZ حقيقية لحمايتى، ما استمر هذا ا�يذاء

ولكنها استطاعت آخر ا�مر، بمؤازرة . ا�بiغ عن حادث عنف ضد ابنتها ولكن الgطة نصحتها با8متناع عن ذلك
 بالحبس بسبب ارتكاب حادث 2008 عام �ُأن تقدم شكوى ضد زوجها، وحكم عليه إحدى اIنظمات النسائية، 

 � سوف يحb الذيوقالت إنها تخ¼، رغم ذلك، أن تتعرض من جديد للخطر بعد إطiق �احه . عنف ضدها
 .2010عام 

 وى الحمايةضرورة رفع مست
وقد أنشئت .  اIناطق ا�خرى بالعراق�ً أكثر تقدما من مثيiتها عراقي إقليم كردستان ال�تعتh آليات حماية اIرأة 

 العقد ا�خZ، كان من بينها تقديم اIنظمات غZ الحكومية للمشورة القانونية، وبناء �عدة مؤسسات جديدة 
 رفع مستوى �ً أسهمت جميعا التي هيء إدارات الgطة اIتخصصة، ومiجئ للنساء اIعرضات للخطر، وإنشا

ولكن الحاجة 8تزال قائمة إ{ اتخاذ خطوات أخرى حتى يتسنى البناء عB أساس هذه . حماية اIرأة من العنف
 . تتحرر اIرأة فيه من العنف والتهديد باستخدام العنفالذياIبادرات ا�يجابية، وابتغاء إيجاد اIناخ 

وقد توجهت نساء كثZات ممن شعرن بخطر العنف الوشيك، إما بناء عB نصح ا~خرين أو من تلقاء أنفسهن 

 
   إدارة rطة مكافحة العنف ضد اIرأة، أربيل

© Amnesty International  
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مباrة، إ{ أماكن تعتh اIأوى ا~من، مثل مiجئ النساء، أو مكاتب قوات ا�من، أو اIعتقiت، أو اIنازل الخاصة 
 ا�جل �‘‘ ًحلو8’’ولكن هذه 8 يمكن أن تعتh إ8 . لمرأةلقادة اIجتمع اIحB أو اIدافعات عن حقوق ا�نسان ل

القصZ أو ا�جل اIتوسط، إذ 8 تستطيع الوفاء عB أساس دائم بحاجات النساء الiتى 8 يردن أو 8 يستطعن 
 . تعرضن له فيه أو استمرار التهديد بالعنفالذيالعودة إ{ أ�هن أو جو معيشهن السابق بسبب العنف 

 أربيل كل من دوهوك، و� شمال العراق، واحد � كانت هناك ستة مiجئ عاملة 2009شباط / hاير ف�و
وتع�ف سلطات حكومة .  بمستوى الحاجة الحقيقىفي و8 تفيولكن طاقتها 8 تك.  السليمانية�وكركوك، وثiثة 

 .38كردستان ا�قليمية بهذا وتقول إنها تأمل أن تنشئ مiجئ توفر طاقة إضافية

 اiIجئ واIعتقiت عن مشاعر �ة مقابiت معهن دوليوقد أعربت نساء وفتيات كثZات ممن أجرت منظمة العفو ال
َ، وكانت قد اعتدى عليها وقيل لها  الرابعة والث9ث� من عمرهاVمطلقة اليأس والخوف، وكان من بينهن امرأة  ِ ُ

إذ قالوا . أعرف أن إخوتى سوف يقتلوننى’’ة دولي العفو الإنها سوف تقتل حb تعود إ{ أ�تها، وقالت Iنظمة
 .‘‘أعرف أننى سوف أموت. أينما تذهبى سوف نعثر عليك ونقتلك

 � غZه من أماكن ا�يواء، البت � ملجأ أو � تواجه اIسؤولb عن سiمة النساء اIقيمات التيومن أشق التحديات 
 الوقت �و8 يبدو . ا اIلجأ وتعود إ{ جو قد 8يزال بالغ الخطر عليها ينبغى أن تغادر النساء فيهالتيا�حوال 

 39. الراهن أن هناك مجموعة عامة من اIعايZ أو إجراءات العمل الiزمة للتصدى لهذه القضية

 أن أمثال هذه اIعايZ يجب أن تضمن عدم عودة امرأة إ{ جو غZ آمن ضد رغبتها، ويجب أن هيوالقاعدة العامة 
والذين يقومون بالتفاوض حول إمكان عودة .  وقت تشاءأي �يتاح لها إمكان العدول عن موافقتها عB العودة 

امرأة معرضة للخطر إ{ أ�تها عليهم أن يضمنوا إحاطة اIرأة إحاطة تامة با�خطار الواردة، وكذلك إتاحة 
 موقف من 8 خيار أمامه إ8 العودة إ{ �كون  جو آمن، بهدف الوثوق من أنها لن ت�مستقبل بديل طويل ا�جل 

 .ا��ة

ًأضف إ{ ذلك أن هذه اIعايZ وا�جراءات من شأنها مساعدة اIرأة، خصوصا إذا كانت تتضمن إجراءات خاصة 
لضمان إنشاء نظم مساندة محلية داعمة يشارك فيها أشخاص مختارون مثل قادة اIجتمع اIحB وغZهم ممن 8 

ويتطلب التخطيط الجيد للحماية وجود عاملb مؤهلb يقومون . ًطرا عB من يعنيهم ا�مر من النساءيمثلون خ
باIتابعة اIنتظمة واIناسبة، ويجرون مقابiت مع النساء الiئى يرجعن إ{ أجواء يمكن أن تكون خطرة 

، وكذلك مشورة الخhاء وتدعيم 8ستعراض ما حدث، وذلك بهدف التيقن من استمرار وجود أشد الضمانات فعالية
وتدرك منظمة .  ذلك تقديم التليفونات النقالة، وا�قفال اIحكمة وما إ{ ذلك�توفZ أساليب ا�من الناجعة، بما 

ة أن العاملb باiIجئ يحاولون استمرار ا8تصال، وبصفة منتظمة، مع النساء الiئى تركنها، ولكن دوليالعفو ال
 . نظام أشمل للمتابعة اIنتظمة، وتوافر اIوارد الكافية وإتاحتها لضمان ذلكالحاجة قائمة إ{

 توفر الحماية للنساء قيادة اIفاوضات حول عودة من تتعرض للخطر إ{ أ�تها، التيوبصفة عامة تتو{ اIؤسسة 
BحIجتمع اIا ما يشارك فيها ممثلون للسلطات وقادة اZة وجود نظام يكثر العمل ليدووتدرك منظمة العفو ال. ًوكث

 عملية التفاوض حول عودة اIرأة وقبل رحيلها هي اiIجئ واIعتقiت ومخافر الgطة ويقf بأنه حb تنت�به 
 .من مكان حمايتها، يكون عB أقاربها أن يوقعوا إقرار التزام يتعهدون فيه أمام اIحكمة بعدم إيذائها

من أن يكون إجراء اIفاوضات مع قادة اIجتمع اIحB وغZهم، بل والحصول ة القلق دوليويساور منظمة العفو ال
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ْعB التعهدات الكتابية، غZ كاف إن لم تتخذ تدابZ حماية فعالة أخرى تهدف إ{ الوفاء بهذه التعهدات  َ َّ ُ  الواقع �ٍ
Bة، تعرضت النسادوليُ أبلغت بها منظمة العفو الالتي عدد من الحا8ت فيف. العم Bء، فيما يبدو ، �عمال العنف ع

 بعض الحا8ت إ{ اIوت، عB الرغم من تقديم أفراد ا��ة ضمانات كتابية � أفضت التي هيأيدى أقاربهن، و
 .بعدم إيذائهن

 2008شباط / ُ السابعة عgة من عمرها، وأطلقت عليها النار فماتت يوم أول فhاير�، كانت كوان يونس قدير
 �ن 2007تgين ا�ول /  أكتوبر� أربيل �‘ نوا’ ملجأ �وكانت قد مكثت . أربيلورة، بالقرب من  قرية بسط�

ومع ذلك فقد . ًوقبل مغادرتها اIلجأ وقع عدد من أقاربها الذكور اتفاقا يضمن سiمتها. زوجها رفض أن يطلقها

 .40 قتلهاُاحتجز واحد عB ا�قل من أقاربها الذكور ووجهت إليه بعد ذلك تهمة

 حا8ت كثZة تتعرض النساء �و.  ت�ك اIكان ا~منالتي قد يواجه اIرأة الذيوهذه الحالة توضح الخطر الشديد 
ًالiتى يعدن إ{ أ�هن إ{ اIزيد من ا�يذاء، لكنهن يعجزن أو يخشb ا�بiغ عنه، إذ إن خطر العنف 8يزال قائما 

 Zات وقد يصبح غZمحتملبالنسبة لنساء كث. 

ة، عن الحاجة دولي اجتماعاتهن بمنظمة العفو ال�ًوكثZا ما أعربت اIدافعات عن حقوق ا�نسان للمرأة الكردية، 
 ا�جل الطويل داخل اiIجئ أو خارجها للنساء الiتى 8 يستطعن العودة إ{ �إ{ إنشاء أماكن إقامة مأمونة 

ذلك اتخاذ التدابZ الiزمة لتدعيم ا8ستقiل ا8قتصادى للمرأة، بما وينبغى أن يشمل .  ذلك�أ�هن أو 8 يرغبن 
� bالعمل، والتعي Bنظمة العفو ال.  الوظائف� ذلك فرص التعليم، والتدريب عI ة دوليوذكرت السلطات الكردية

 .41 اiIجئ� توفZ إمكان الحصول عB مؤهiت وفرص عمل للنساء �أنها تنظر 

ة بعدة حا8ت يبدو أن سلطات حكومة كردستان ا�قليمية لم تتخذ فيها التدابZ دوليلعفو الوأحاطت منظمة ا
ًالوقائية اIناسبة، أو تدابZ ا8نضباط الiزمة ضد رجل كان يشكل خطرا عB امرأة، عB الرغم من تنبيه السلطات 

ًبعة والعgين من عمرها وقتلت عمدا  السا� كانت التيوالحالة التالية، حالة الصحفية . ًمسبقا لذلك الخطر ُ� 
ً، تقدم مثا8 مقنعا Iا يمكن أن يأتى به تقاعس السلطات عن اتخاذ التدابZ الكافية لحماية 2008نيسان / إبريل ُِ ْ ً

 .امرأة معرضة للخطر

 أودت بحياتها، وكان ذلك، فيما زعم، عB يدى زوجها محمد التي للطعنات حس� محمد أم� بجردتعرضت 
كانت قد انفصلت عنه ولكنه لم . أربيل منزلها بمدينة � 2008نيسان /  إبريل18 حما أمb، يوم فيمصط
وكانت قد . ًددا من التهديدات من زوجهاوجاء مقتلها بعد ارتباطها بعiقة ما برجل آخر وبعد أن تلقت ع. يطلقها

ًأبلغت الgطة بهذه التهديدات وطلبت حماية الgطة لها، خصوصا من إدارة الgطة اIكلفة بمتابعة العنف ضد 
ونصحت الgطة بجرد حسb محمد أمb بأن تأوى إ{ أحد اiIجئ، ولكنها رفضت ذلك خشية أن . أربيل �اIرأة 

َيعوق اللجوء عمل َ َ ورفضت الgطة ذلك ولم تق�ح، فيما يبدو، . ها بالصحافة، وطلبت من الgطة حراسة منزلهاُ
وكان من اIمكن تفادى وقوع هذه الحادثة الفاجعة لو أن . تدابZ بديلة، مثل استصدار أمر انضباط ضد زوجها

وحتى . رد حسb محمد أمb تحديد وتنفيذ ا�جراءات الiزمة لحماية بج�ًالgطة أبدت مزيدا من ا�يجابية 
ً، كان زوجها 8يزال حرا طليقا2009بدايات عام  ² ُ. 
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 2007، أربيل "بدافع الgف"ًنسوة يتظاهرن  أمام برIان كردستان احتجاجا عB جرائم القتل 

© Rewan 

 

 محاكمة مرتكبى العنف
 إقليم كردستان � عراقي من قانون العقوبات ال2002 لعام 14 أدخلت عB القانون التيمن شأن التعديiت 

ا البعض ضد اIرأة زاعمb أنهم كانت  يرتكبهالتي أن تمنع إصدار عقوبات مخففة 8 تتناسب مع الجرائم عراقيال

 منذ 42ة عB تفاصيل عgة أحكام أصدرتها اIحاكم الجنائيةدوليوحصلت منظمة العفو ال. لهم دوافعهم الgيفة

 القضايا اIذكورة �وكانت العقوبات .  تتعلق برجال قتلوا نساء من أقاربهمهي ذلك القانون، و�صدور التعديiت 

وكانت محكمة النقض قد تدخلت فيما 8 . 43) حالة واحدة�(وا�عدام )  حالت�b(بس سنتb ت�اوح ما بb الح

 حكم فيها عB اIذنبb التي القضيتb في ا�حكام الصادرة فيها، ف�يقل عن خمس من الحا8ت اIذكورة ونظرت 
 . الثانية� أحدهما وأقرت الحكم �بالحبس سنتb، رفضت محكمة النقض الحكم 

 يقول بالقتل الخطأ ويقf بالحبس سنتb عB الذي ألغت محكمة النقض الحكم 2007أيار /  مايو17 �و
 Bنفصلة عنه عام الذيفيصل أحمد عIزاخو، وأصدرت محكمة دوهوك الجنائية حكما ثانيا � 2006 قتل زوجته ا ً ً

 أيدت محكمة النقض الحكم 2009 آذار / مارس9 �و. ًيقول بأن القتل كان متعمدا ويقf بالسجن ثiث سنوات
القائل بالقتل العمد ولكنها رأت أن حكم السجن كان أخف مما ينبغى، مشZة إ{ أن محكمة دوهوك الجنائية 

 .‘‘2002 لعام 14مخالفة بذلك القانون ’’ِّ اعتبارها الظروف اIخففة عند إصدار العقوبة �أخذت 

دت محكمة النقض حكم ا�دانة وعقوبة الحبس سنتb الصادرة عB أزاد  أي2006 الثانيتgين /  نوفم12h �و

 خانقb، � 2006 عام �ً بجريمة قتل أخته خنقا 44 إحدى اIحاكم الجنائية بالسليمانية�داوود سليمان، 

ادة وأيدت محكمة النقض ا�دانة بجريمة القتل العمد، ولكنها قبلت الظروف اIخففة بموجب اI. بمحافظة ديا8
 اع�ف بالجريمة، قد فعل ما فعله الذيوكانت اIحكمة الجنائية قد أقرت بأن اIتهم، .  من قانون العقوبات128

 . كان يزعم أنها كانت عاهرةالتيعندما قتل أخته ‘‘ غسل العار’’وبقصد ‘‘ بدافع الgف’’
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 تقدير اIدى �ة صعوبة دوليظمة العفو الًونظرا �ن اIعلومات اIتاحة قائمة عB عدد محدود من الحا8ت، تجد من
ومع ذلك . ‘‘الgف’’ِّ استمرارها بالسماح بوجود ظروف مخففة قائمة عB مفهوم � تذهب إليه اIحاكم الذي

 إصدار � بعض الحا8ت عB ا�قل، �ة بواعث قلق من استمرار اIحاكم الجنائية، دوليفiتزال لدى منظمة العفو ال
 يرتكبها الرجال حb يقتلون إحدى قريباتهم، برغم التعديiت التي8 تتناسب مع الجرائم عقوبات مخففة 

 .2002 عام �التgيعية الصادرة 

ً حا8ت كثZة 8 يحال إ{ العدالة مطلقا مرتكبو أعمال العنف ضد اIرأة، بما �و بدافع ’’ ذلك جرائم القتل �ُ
 التمويه �ظهار الجريمة بمظهر � بعض الحا8ت �، إذ قد ينجحون اIزعومة وغZها من جرائم القتل‘‘ الgف

² حا8ت أخرى عجزت السلطات عن تحديد هوية مرتكب الجريمة، أو قد يظل حرا �الحادثة العارضة أو ا8نتحار، و
 .ًطليقا

، حb أربيل  السادسة عgة من عمرها، من قرية كولكاراش بالقرب من هران، بمحافظة� كردستان عزيزكانت 
أيار /  الحادى والعgين من مايو�واIف�ض أنها توفيت إذ أبلغ أبوها الgطة . 2008أيار /  مايو�اختفت 
 حيث أربيل إ{ 2008شباط /  فhاير�وكانت قد فرت مع شاب .  أن أحد أبناء أخيه زاره واع�ف بقتلها2008

 العودة إ{ منزل والديها بعد أن وقعا وثيقة يلتزمان فيها شباط وافقت عB/  نهاية فhاير�و. اعتقل ا8ثنان
 واحتجزتهما عدة 2008حزيران /  يونيو�واعتقلت سلطات حكومة كردستان ا�قليمية والديها . بضمان سiمتها

ًأشهر، ولكن ابن عمها وهو اIشتبه الرئي¨ فيه، 8يزال حرا طليقا حتى أوائل عام  ً2009. 

.  مرتكبى أعمال العنف ضد اIرأة وعدم إحالتهم إ{ العدالة يرسل رسالة فزع إ{ جميع النساءإن عدم تحديد هوية
ة دعوتها إ{ السلطات الكردية بأن تزيد من جهودها الرامية إ{ ضمان إجراء دوليوتكرر هنا منظمة العفو ال

َتحقيقات عاجلة، وفعالة ومستقلة ومحايدة ومحكمة  ْ يبلغ أصحابها بها عن وقوع العنف  التي جميع الحا8ت �َُ
 .ضد اIرأة

 المدافعات عن حقوق المرأة يتعرضن للخطر
واIدافعات .  ا��ة أن يمتد إ{ الناشطات الiتى يعملن عB حماية حقوق اIرأة واختيارات اIرأة�يمكن للعنف 

ان، ومناطق العراق ا�خرى، يخاطرن  إقليم كردست�عن حقوق اIرأة الiتى يجتهدن للتصدى إ{ العنف ضد اIرأة 
BحIجتمع اIدوليوكانت عدة ناشطات ممن تحدثن إ{ منظمة العفو ال. بالتعرض للعنف داخل ا bة قد تلق

 . اiIجئ ممن يتصدين للعمل باسم من يتعرضن للعنف�تهديدات، ومن بينهن محاميات وعامiت 
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ة إنها تلقت تهديدات عB تليفونها النقال من أقارب امرأة دولي إقليم كردستان Iنظمة العفو ال�وقالت محامية 

أين تريدين ا8ختباء؟ إن حصلت عB الطiق ’’: وكانت إحدى الرسائل تقول. كانت قد قدمت باسمها طلب طiق
 .‘‘لن تستطيع قوة منعنا من فعل ذلك. ونستطيع أن نمسك بك ونقتلك. نعرف أنك محاميتها. نافسوف ننتزع حق

كنت أتلقى التهديدات منذ اليوم ’’: ةدولي إقليم كردستان Iنظمة العفو ال� ملجأ �وقالت امرأة تتو{ إحدى الحا8ت 
 �، إذ قام أحد أقرباء امرأة تقيم 2008م  عا�وروت حادثة وقعت . ‘‘ بدأت فيه العمل هنا منذ عدة سنواتالذي

 iلجأ بتهديدها تليفونيا قائIًا وأعرف أنك أعطيت الgطة أسماء . أود أن أخhك أننى أعرفك وأعرف اسم أ�تك’’ً
إننى . إنك تدافعb عنها وهذا خطأ. ً مهاجمتهم إياك، وأنك أيضا من كتب الخطاب إ{ اIحكمة�الرجال اIشتبه 

 وبعد هذه اIكاIة، أخhت العاملة الgطة، واتخذت ا�جراء ا�منى ب�ك محل عملها وإخراج طفلها من ‘‘!أحذرك
 .ولم يستطع أحد قط تحديد هوية صاحب اIكاIة التليفونية.  ذلك اليوم�روضة ا�طفال 

 � أسودا تدعى  تديره منظمة غZ حكوميةالذي وقع عدوان مسلح عB اIلجأ 2008أيار /  مايو11 يوم �و
 تتعرض لها اIدافعات عن حقوق ا�نسان للمرأة، إذ حدث أن أطلق التيًالسليمانية، فكان ذلك تذكZا با�خطار 

بعض اIسلحb عدة طلقات من مبنى مجاور عB اIلجأ فأصابوا امرأة إصابات خطZة، واIعتقد أنهم كانوا من 
 .ه التهمة إ{ أحد بخصوص هذا الحادث، لم توج2009شباط / وحتى فhاير. أقربائها

 
 ء � السليمانية منظمة أسودا غZ الحكومية تدير مأوى للنسا

© Amnesty International 
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 التوصيات
 تعديل القانون

ًينبغى مراجعة كل تgيع ينص عB التمييز ضد اIرأة، وخصوصا نصوص قانون العقوبات وقانون ا�حوال  ����
 الشخصية، وإلغاء أو تعديل أية نصوص تتضمن التمييز اIباr، أو غZ اIباr بسبب تأثZها، ضد اIرأة؛

خاذ تدابZ فعالة للقضاء عB جميع أعمال العنف ضد اIرأة، ويتضمن ذلك حظر تشويه ا�عضاء ينبغى ات ����
 التناسلية ا�نثوية، ومحاكمة من يأمر بذلك أو يرتكب مثل هذه الجريمة؛

ينبغى اتخاذ التدابZ الفعالة لحظر الزواج اIبكر والزواج الق|ى، ويتضمن ذلك مراجعة التgيعات  ����
 .اIسألة وتنفيذهاالخاصة بهذه 

 تمكb اIرأة
ينبغى اتخاذ الخطوات الiزمة لiرتقاء بمستوى تعليم البنات، ويتضمن ذلك ضمان حصول جميع البنات  ����

 عB التعليم ا8بتدائى، والعمل عB ضمان التحاق البنات والبنb بالتعليم الثانوى عB قدم اIساواة؛

 . للمرأة، ويتضمن ذلك زيادة فرص العمل اIتاحة للمرأةينبغى تدعيم وتعزيز ا8ستقiل ا8قتصادى ����

 تحسb تدابZ الحماية
ينبغى العمل عB أن يكون جميع اIسؤولb اIتصلb بالنساء اIعرضات للخطر أو الذين يعرفون بتعرضهن  ����

 bناسبة والعاجلة بما �للخطر قادرين وراغبIالحماية الفعالة وا Zتسمح التياءات  ذلك ا�جر� اتخاذ تداب 
 الذي، بحيث تحظر عB الرجل قضائيً الوقت اIناسب �وامر الحماية اIدنية، بناء عB قرار �بالتنفيذ الصحيح و

 يهدد بإيذاء امرأة أن يتصل بها؛

 تديرها التيينبغى توفZ الدعم اIا{ وغZه من صور الدعم الiزم �دارة أو إنشاء اiIجئ وغZها من اIرافق  ����
اIنظمات غZ الحكومية أو السلطات للنساء اIعرضات لخطر العنف، بالتشاور مع دعاة حقوق اIرأة ومديرات 

 اiIجئ؛

ً جميع اIؤسسات، وخصوصا اiIجئ، حيث تقيم �ينبغى ضمان اIراجعة اIنتظمة لتدابZ الحماية وا�من  ����
 Iرأة، ومديرات اiIجئ وغZهن؛النساء اIعرضات للخطر، وذلك بالتشاور مع منظمات حقوق ا

 ذلك اiIجئ، واIعتقiت، �ينبغى ضمان وجود لوائح إجراءات موحدة مكتوبة، لجميع اIؤسسات، بما  ����
ً كثZا ما تسمح للمرأة بالخروج والعودة إ{ مكان قد 8 يوفر السiمة لها التي هيومخافر الgطة واIستشفيات، و

 � تصاغ بالتشاور مع منظمات حقوق اIرأة عB عدد منوع من تدابZ ا�مان، بما يالتويجب أن تنص هذه اللوائح 
ذلك إحاطة اIرأة إحاطة تامة با�خطار، وتحديد هيئة مسؤولة عن وضع نظم دعم محلية لحماية اIرأة العائدة، 

 وتنظيم اتصا8ت اIتابعة اIنتظمة واIناسبة بها؛

 تحتاج إ{ الحماية، لف�ة غZ محدودة داخل التيآمن يدعم مكانة اIرأة ينبغى إيجاد فرص توفZ جو معي¼  ����
 اiIجئ وخارجها، ويتضمن ذلك إتاحة حصول النساء عB اIؤهiت وعB فرص العمل؛

ينبغى توفZ أو تدعيم آليات الحماية للمدافعات عن حقوق ا�نسان للمرأة، بالتشاور مع منظمات حقوق  ����
 .اIرأة
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Iحاكمةالتحقيق وا 

 جميع حا8ت استخدام العنف �ينبغى ضمان إجراء تحقيقات عاجلة وفعالة ومستقلة ومحايدة ومحكمة  ����
ضد اIرأة اIبلغ عنها، ويتضمن ذلك إجراء مقابiت شخصية مع جميع الشهود ذوى الصلة بالحالة وإجراء جميع 

 ا8ختبارات الgطية الiزمة؛

 حا8ت ارتكاب العنف � ذلك العامiت، للتحقيق �يب اIناسب، بما ينبغى ضمان وجود عاملb تلقوا التدر ����
 ضد اIرأة؛

 ينبغى مراعاة أحوال اIرأة وسiمتها عند تلقى شهادة الناجيات من العنف والشهود؛ ����

  اIحكمة؛�يجب ضمان حماية الشهود الذين يدلون بشهادتهم  ����

 ارتكابهم أعمال عنف ضد اIرأة وتوجيه �تجاز اIشتبه ًيجب، إذا توافرت ا�دلة الكافية واIقبولة شكi، اح ����
 ا8عتبار، وتوخى بذل جميع الجهود اIناسبة للقبض عB اIشتبه فيهم �ا8تهام لهم، مع أخذ حقوقهم ا�نسانية 

 ًممن ظلوا أحرارا طلقاء؛

����  Bكل من يثبت بعد ينبغى الحكم بعقوبة تتناسب مع جسامة الجريمة ، دون استخدام عقوبة ا�عدام، ع
 .ًمحاكمة عادلة أنه ارتكب عمi من أعمال العنف ضد اIرأة

 bسؤولIرأة�تدريب اIمجال قضايا ا  
 ذلك رجال �ينبغى توفZ التدريب عB التعامل مع قضايا اIرأة لجميع عنا§ نظام العدالة الجنائى، بما  ����

اة، بهدف تأهيل اIسؤولb وأعضاء الهيئة القضائية الgطة، والعاملون بالطب الgعى، ورجال النيابة والقض
 ًتأهيi كامi للتعامل مع شكاوى اIرأة بالقدر اIناسب من الحساسية والكفاءة؛

����  bسؤولIرأة لجميع اIالتعامل مع قضايا ا Bالتدريب ع Zنطقة الخاضعة �دارة �ينبغى توفIشتى أرجاء ا 
لخطوات الiزمة، وبأ�ع وقت ممكن لضمان توافر رجال الgطة الذين  حكومة كردستان ا�قليمية، واتخاذ ا

  اIناطق الريفية؛� ذلك اIخافر الواقعة � جميع مخافر الgطة، بما �تلقوا التدريب عB التعامل مع قضايا اIرأة 

لحكومة عن  مزاعم تقاعس مسؤو{ الgطة وا�ينبغى إنشاء آلية فعالة ومستقلة للشكاوى، وذلك للنظر  ����
 يقf بحماية اIرأة ومنع وقوع العنف وذلك حb يقتf ا�مر بوضوح تدخلهم للقيام الذيأداء واجبهم القانونى 

 .بهذا الواجب، وينبغى عB من يهمل أداء مثل هذا الواجب أن يخضع �جراءات تأديبية أو عقابية

 تحسb التدابZ الوقائية
 هذه � الجماهZى بجرائم العنف ضد اIرأة، واIشاركة اIباrة ينبغى تدعيم جهود رفع مستوى الوعى ����

 الجهود، باستخدام أساليب جديدة إ{ جانب ا�ساليب الحالية، بالتشاور والتعاون مع منظمات حقوق اIرأة؛

ون ينبغى الجمع اIنهجى للبيانات الشاملة بشأن أحداث العنف ضد اIرأة، والحفاظ عB هذه البيانات، بالتعا ����
مع منظمات حقوق اIرأة وغZها من اIنظمات غZ الحكومية، وا�كاديميb وغZهم، كما ينبغى أن تكون اIعلومات 

 ا8رتقاء بالسياسات وا�جراءات الرسمية �اIستخلصة من جمع البيانات وتحليلها متاحة للجمهور، وأن تستخدم 
 . التصدى للعنف ضد اIرأة�اIستخدمة 
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 على حرية تداءاالعضروب . 9

 التعبير

 السنوات القليلة اIاضية منافذ إعiمية كثZة، من بينها محطات التليفزيون � عراقي إقليم كردستان ال�ظهرت 
²ويتلقى معظمها دعما ماليا من حكومة كردستان . الفضائية، ومحطات ا�ذاعة، والصحف وغZها من اIطبوعات ً

زبb السياسيb الرئيسيb، الحزب الديموقراطى الكردستانى وا8تحاد الوطنى ا�قليمية، وينتمى بعضها إ{ الح
. الكردستانى، بل إن ا�حزاب السياسية الصغZة مثل الجماعة ا�سiمية نفسها لها محطاتها التليفزيونية وصحفها

 وتتحاª انتقاد حكومة  الرسمىسيا¦ولكنه رغم ازدياد حرية التعبZ فإن معظم اIنافذ ا�عiمية تتبع الخط ال
 .، وأجهزة ا8ستخبارات والحزبb السياسيb الرئيسيbأسايش كردستان ا�قليمية، وجهاز 

ً أنها أكثر استعدادا أوينى وتىوYاحًومنذ عهد قريب، أبدت الصحافة الوليدة، وخصوصا بعض الصحف مثل 
 بb هذه القضايا انتهاكات حقوق ا�نسان ومن. 8نتقاد سياسات حكومة كردستان اIؤقتة وإثارة قضايا أخرى

 وزارات الحكومة اIذكورة وداخل �، والفساد اIزعوم، واIحاباة، وانعدام الشفافية أسايش  يرتكبها جهاز التي
 . إقليم كردستان� شتى مناحى الحياة �الحزبb السياسيb الرئيسيb، ومدى نفوذهما وتأثZهما 

ادة عدد حا8ت القبض عB ا�شخاص وغZه من ا�جراءات اIتخذة ضد الصحفيb، إذ وكان من بb عواقب ذلك زي
ُكانوا يعتقلون وي�بون ويتعرضون للمضايقة من جانب جهاز  ورفعت حكومة .  وا�جهزة ا�منية ا�خرىأسايش ُ

 �و.  عB عدة صحفكردستان ا�قليمية وبعض ا�فراد من ذوى النفوذ داخل الحزبb السياسيb الرئيسيb قضايا
تى يتهمها و8ا قضية عB صحيفة حالطلباني عراقي، عB سبيل اIثال، رفع الرئيس ال2008 الثانيكانون / يناير

 كان أمريكيفيها بالتشهZ وإعادة نg معلومات كاذبة بعد أن نgت ترجمة Iقال كتبه مايكل روبb، وهو باحث 
 من قانون العقوبات 433وقدمت التهم بموجب اIادة .  والسليمانية صiح الدينجامعتي �قد ألقى محاvات 

 استهداف الصحفيb اIستقلb وقمع حرية �وقد استخدمت هذه اIقالة .  يعتh التشهZ جريمةالذي عراقيال
Zالتعب. 

عجزت عن ، من جانبهما، من أن الصحافة اIستقلة أسايش كما اشتكت سلطات حكومة كردستان ا�قليمية وجهاز 
أيلول /  سبتم�hو.  للتقاليد ا8جتماعية والثقافية�تحقيق مستويات تحريرية صالحة، وبأنها 8 تو{ ا8ح�ام الكا

 صدر قانون جديد للصحافة يلغى عقوبة الحبس عB الجرائم اIتعلقة بالصحافة، وعB الرغم من هذه 2008
iبل الخطوة الحميدة، ف bويقبض عليهم أيضايزال الصحفيون مستهدف ً. 

 ا�عوام � بعض الحا8ت لل�ب قبل أن يطلق �احهم �وقد قبض عB الصحفيb التالية أسماؤهم وتعرضوا 
 . ظروف مريبة� فيوقتل صح. ا�خZة

وضع رهن الحبس ا8نفرادى عدة أيام دون أن يسمح له با8تصال بأحد اIحامb أو بأ�ته : دراكمال سعيد ق
 حكومة � ا�ن�نت ويصف فيها الفساد واIحاباة � كان قد نgها التيوكان اختطافه ذا صلة باIقا8ت وأقاربه، 

 ).7انظر الفصل ( سنة، ولكن صدر عنه العفو فيما بعد 30كردستان ا�قليمية، وحكم عليه بالسجن 

 بلدة رانيا �ـيكا پيفة  صح� يعمل في نحو الخامسة والثiثb من عمره، وهو صح�،  أشكانىسياZمحمد 
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، وورد أنه اتهم بالتجسس 2007 الثانيكانون /  يناير24 يوم أسايش بالقرب من السليمانية، وقبض عليه رجال 
.  زيارة عائليةبتلقيً يوما قبل أن يسمح له 55 ا8نفرادي الحبس �واعتقل . أجنبي آخر ولحساب بلد سيا¦لحزب 

ثم أطلق .  ا�سبوع، لكنه لم يسمح له با8تصال بمحام قط�خرى، مرة واحدة  زيارات عائلية أبتلقيثم سمح له 
 .2007تموز /  يوليو�19احه دون اتهام يوم 

 الحادية والثiثb من عمره، ويعمل �، ناباز غوران
ًصحفيا بالقطعة، وهو أصi من حلبجة ولكنه يعمل 

 �، وقد اختطفه من خارج أحد الفنادق أربيل �ويعيش 
ُ خمسة رجال يرتدون 2007نيسان /  إبريل4 يوم أربيل
، فعصبوا عينيه، وربطوا يديه خلف العسكريالزى 

ظهره وأرغموه عB ركوب سيارة اقتادوه فيها إ{ مكان 
 وسiح حديديمجهول، وهناك تعرض لل�ب بقضيب 

 ذلك �ُ، وترك وعيالآخر، وأدت ال�بات إ{ فقدانه 
اIكان حتى مر به سائق أوقف سيارته ونقله إ{ إحدى 

وكان ناباز غوران قد نg قبل هذا . أربيلمستشفيات 
ًالعدوان عددا من اIقا8ت ينتقد فيها حكومة كردستان 

ا�قليمية، وقيل إن اختطافه وvبه حدثا بعد أيام 
ر ًمعدودة بعد أن نg خhا يقول فيه إن أحد كبا

 bسؤولIأهان الكردستاني الديموقراطي الحزب �ا 
 . العراق أثناء خطاب له� الكرديالشعب 

ُ الثiثb من عمره، ويعمل صحفيا بالقطعة، من حلبجة، استدعى إ{ مقر �، الرحيم رشيد أم� ناصح عبد
b بشأن مقال كان قد ، وأجرى التحقيق معه Iدة ساعت2007حزيران /  يونيو11 حلبجة يوم � أسايش جهاز 

 وكان اIقال (.www.kurdistanpost.info)نgه باللغة الكردية عB موقع عB ا�ن�نت يسمى بريد كردستان 
، وعندما التا¶ اليوم � أسايش وقيل له أن يعود إ{ مبنى .  ويتهم أحد كبار رجاله بالفساد بيشمZغاينتقد جهاز

وقيل .  حزب الوحدة ا�سiمية، وهو ما نفاه�ً اIقال وعما إذا كان عضوا عاد سئل من جديد عن سبب كتابته ذلك
 أو يتعرض للمقاضاة، وإن أمامه مهلة 8 تزيد لجهاز بيشمZغاًإما أن يكتب مقا8 يعتذر فيه : له إن أمامه خيارين

 من قانون 433 ُوعندما رفض ا8عتذار قبض عليه ووجهت إليه تهمة التشهZ بموجب اIادة. عن خمسة أيام
ِّ تجرم التشهZالتي(العقوبات   غضون دقائق حكم عليه بالحبس � اليوم نفسه و� اIحكمة  إ{ومن ثم جئ به). ُ
 .عgة أيام

ًووكلت أ�ته محاميا قام باستئناف الحكم وتمكن من تحقيق ا�فراج عنه بكفالة، وكان من اIقرر أن يعود إ{ 
ُ، ولكنه قبض عليه قبل أن يحb ذلك اIوعد، وورد أن من قبضوا عليه 2007 ا�ول تgين/  أكتوبر7اIحكمة يوم 

 شنطة السيارة الخلفية واصطحبوه إ{ مكان خارج حلبجة �، أرغموه عB الدخول أسايش كانوا أربعة من رجال 
ية اتصل منها واستطاع أن يسZ إ{ قر. حيث أخذوا يلكمونه ويركلونه، ثم تركوه معصوب العينb وان«فوا

.  صلة بالحادثةأي أنكروا أسايش  واشتكى مما حدث، ولكن رجال أسايش  ذهب إ{ التا¶ اليوم �و. بأ�ته
ًوأخZا، وبعد وساطة أطراف أخرى، وافق عB أن يكتب مقا8 يقول فيه إن لم يكن يقصد أن يوحى بأن جهاز  ً

 .ملف قضيتهُوبعدها أغلق . بيشمZغا كله فاسد، بل بعض أفراده فقط

 
   ناباز غوران

© Amnesty International  



 والخوف  ا�مل
 العراق كردستان إقليم � ا�نسان حقوق

 2009 نيسان/إبريل  منظمة العـفـو الـدولية  MDE 14/006/2009  :رقم الوثيقة

45 

 � الثانية وا�ربعb من عمره من السليمانية، متزوج وله ثiثة أطفال، ويعمل � في، صحأسو جمال مختار
أيار /  مايو7 مساء يوم �و.  التليفزيون� تعليميًوكان قبل ذلك مخرجا لhنامج . روزنامه هيصحيفة مستقلة 

 اIسلحb أمامه فأوقفوا السيارة وأرغموه عB اIلثمb ثiثة من ً كان يقود سيارته عائدا إ{ منزله عندما برز2007
الخروج منها وvبوه بالعصا عB رأسه وظهره، لكنهم لم ينبسوا ببنت شفة، وبعد عدة دقائق استطاع الهرب، 

 وقال Iنظمة العفو. ُوبعد شهر طرد من عمله. فيفوصل إ{ مبنى التليفزيون حيث اصطحبه الحراس إ{ اIستش
 نgها وانتقد فيها حكومة التيالدولية إن أحد كبار اIسؤولb الحكوميb قال له إن سبب طرده كان اIقا8ت 

 .كردستان ا�قليمية

 3 يوم �و.  الثامنة والعgين من عمره، متزوج ولديه طفل واحد� أربيل من في، صحرزقار رازا شوشانى
 مبنى صiح الدين لجهاز زراوانى، وهو جهاز استخبارات �ئي¨ ُ، استدعى إ{ اIقر الر2008حزيران / يونيو

 يصدرها ذلك الجهاز، التي زراوانى كردستان مجلة �ًوكان قد عمل من قبل صحفيا . تابع لجهاز بيشمZغا
 ذلك �وبعدها نg عدة مقا8ت عن الفساد .  اIجلة قبل استدعائه يشهر�ولكنه كان قد استقال وتوقف عن العمل 

 زرواني مسؤو¶ويظهر أن .  موقع عB ا8ن�نت كان يحرره واسمه هوراكود� وبرزان صحيفة عنوانها �الجهاز 
، حيث طلبوا من أخيه أن ين«ف قائلb له إن رزقار رازا لزرواني الرئيÔهددوه فذهب مع أخيه إ{ اIقر 

 9بأ�ته ستة أيام حتى أطلق �احه يوم وبعد ذلك انقطع اتصال رزقار رازا شوشانى . شوشانى لن يمسه سوء
وقالت وزارة حقوق ا�نسان . ، وقيل إنه أفرج عنه rيطة أ8 يعود إ{ الكتابة من جديد2008حزيران / يونيو

تgين ا�ول إن رزقار /  أكتوبر19 أرسلته إ{ منظمة العفو الدولية يوم الذي الرد �بحكومة كردستان ا�قليمية 
 .ًوعومل طبقا لقانون الجيش، دون تقديم أية تفاصيل أخرى‘‘  الجيش�ًموظفا  ’’ كانانيرازا شوش

 21 كركوك يوم �ُ الثالثة والعgين من عمره، قتل بطلق نارى خارج منزل والديه � في، صحسوران ماما حما
وكان قد . اIدنية أطلق النار عليه ثiثة رجال يركبون سيارة ويرتدون اiIبس الذي، وكان 2008تموز / يوليو

. الكردستاني الديموقراطي والحزب الكردستاني الوطنينg مقا8ت ينتقد فيها الفساد واIحاباة داخل ا8تحاد 
وورد أنه كان قد تلقى تهديدات .  السليمانية� تصدر التيـb اIستقلة، ڤ مجلة ليـ�وكانت اIقا8ت قد نgت 

 .معدودةبالقتل من مصدر مجهول قبل ذلك بأيام 

 حكومة كردستان ا�قليمية، واسمه يوسف عزيز محمد، إن تلك �آب قال وزيرحقوق ا�نسان /  أغسطس12 �و
 حكومة كردستان �ونحن نؤمن .  سوران ماما حما منذ عهد قريبفيأحزنها وصدمها نبأ قتل الصح’’الحكومة 

ًا�قليمية إيمانا راسخا بالحق  وسوف نبذل قصارى جهدنا . ه أشد إدانة ممكنة حرية التعبZ، وندين مقتل�ً

 .45‘...يمة وإحالة مرتكبيها للعدالة هذه الجر� التحقيق �للمساعدة 

، وكان اسم أحدهم وهو 2008تموز /  يوليو�وتلقى العديد من الصحفيb والكتاب ا~خرين تهديدات بالقتل 
طر القتل، وذلك فيما يبدو بسبب انتقادهم الحزبb  قائمة الصحفيb وغZهم اIعرضb لخ�سوران عمر، قد ظهر 

تموز، تلقى سوران عمر، وهو من السليمانية، ومتزوج /  يوليو24 �و. السياسيb وحكومة كردستان ا�قليمية
ًوكان قد نg عددا من . وله طفiن، مكاIات تليفونية مجهولة اIصدر تهدده بالقتل إن لم يتوقف عن الكتابة

 وقيل إن تلك اIقا8ت كانت تنتقد الفساد واIحاباة . ـ�ڤليـ، إ{ جانب مجلة ريغا مجلة يحررها باسم �اIقا8ت 
�bالحزب . 

، وهو نهاد جامىتموز ذهب عدد من الرجال الذين كانوا يرتدون مiبس مدينة إ{ منزل /  يوليو23 يوم �و
ً فعليا حكومة كردستان اIؤقتة رغم أن اIدينة تقع  تسيطر عليهاالتي اIدينة هي مقره مدينة كركوك، وفيصح
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. ًوطرق الرجال باب منزل نهاد جامى، ولكنه كان غائبا مع زوجته عن اIنزل. ًرسميا خارج نطاق و8يتها القضائية
 آخر يدعى فيً ذلك الوقت نفسه تقريبا تلقى صح�و. وظل الرجال ينتظرون عودتهما عدة ساعات ثم رحلوا

 . تهديدات تليفونية تتعلق بمقا8ت كان قد كتبهاالرحمنكوDات عبد

 بناء عB 2008آب /  أغسطس28 اIستقلة الشهرية قد احتجز يوم بKو، رئيس تحرير مجلة مروان توفيقوكان 
 السليمانية، ويبدو أنه اتهم بسب أحد �ُواصطحب إ{ سجن تسفZات .  بلدة سيد صادق�أمر أصدره قاض 

 .46د بناء عB شكوى قدمها ابن ذلك الشهيدالشهداء ا�كرا

 Bستقلة حاوال، رئيس تحرير صحيفة شون داودىُوحكم عIكركوك بالحبس شهرا، وكان � تصدر التي ا ً
 عند نظرها ثiث تهم 2008 الثانيتgين /  نوفم5h السليمانية يوم �الحكم قد أصدرته إحدى محاكم الجنايات 

َبالتشهZ وجهها قاض مت َّ كما حكم عB هذا .  وتتناول مشكiت اIحاكم2004 عام �ُقاعد بسبب مقا8ت كتبت َ
واستأنف محامى شوان داودى الحكم وقدم نسخة من قانون الصحافة الجديد . ً أيضا بدفع غرامة ماليةفيالصح

د، واستمر شوان داودى  قال إنه 8 علم لديه بالقانون الجديقا½ومع ذلك فقد ورد أن ال. قا½إ{ ال) انظر أدناه(
 الثانيتgين /  نوفم11h سجن إصiحى يقع عB مشارف السليمانية حتى أطلق �احه يوم �ًمحتجزا 

200847. 

 24 بالحبس ستة أشهر ودفع غرامة يوم أربيل، الطبيب، فقد حكمت عليه إحدى محاكم عادل حس�وأما 
hين / نوفمgت 2008 الثانيتgاح صحيفة � بسبب مقالة كتبها ونYيول تىوIاليومية عن الجنس وا 

 رفع �، وكان قد اش�ك 2007نيسان /  إبريل11 �وكانت اIقالة قد نgت . الجنسية اIثلية من وجهة نظر طبية
 من قانون العقوبات 403ووجهت التهمة إليه بموجب اIادة .  ونقابة ا�طباءأربيلالدعوى عليه رئيس نيابة 

 أعقاب موجة ا8حتجاجات اIحلية والدولية عB احتجازه �و. Iتعلقة بنg مواد تعتh 8 أخiقية اهي، وعراقيال

 .200848كانون ا�ول /  ديسم7hأطلق �احه يوم 

.  حرية التعب�Z صادقت العراق عليها، الحق التيوتضمن اIعاهدات الدولية لحقوق ا�نسان، ومن بينها اIعاهدات 
  الخاص بالحقوق اIدنية والسياسية تؤكد أنهدو¶من العهد ال) 2 (19واIادة 

 التماس مختلف vوب اIعلومات وا�فكار وتلقيها � حرية التعبZ، ويشمل هذا الحق حريته �لكل إنسان حق 
  قالب فنى، أو� أو مكتوب أو مطبوع، أو هيونقلها إ{ ا~خرين دونما اعتبار للحدود، سواء كان عB شكل شفا

 .بأية وسيلة أخرى يختارها

ًوليست حرية التعبZ مطلقة وقد تخضع لبعض القيود ضمانا لعدم مساسها بحقوق ا~خرين، وقانون حقوق 
) 3 (19ًفطبقا للمادة .  يضع ا�طار الiزم لتحقيق التوازن بb حرية التعبZ واح�ام حقوق ا~خريندو¶ا�نسان ال

اIدنية والسياسية، 8 يجوز وضع قيود عB حرية التعبZ إ8 إذا كان ذلك بنص  الخاص بالحقوق دو¶من العهد ال
ًالقانون، وvوريا ومناسبا لتحقيق هدف مgوع  وتتعلق هذه ا�هداف بحماية مصالح ا~خرين أو اIجتمع (ً

ًويجب أ8 يوجه التهديد إ{ أحد أو يؤذى بدنيا بسبب ممارسة حقه ). بصفة عامة ُ ُ َّ َ َُ ْ  .ية التعبZ حر�َ

 Zالتشه bطلوب هو إلغاء قوانIبأن الحد ا�دنى ا Zعنى بحرية التعبIتحدة اIقرر الخاص ل�مم اIويو¿ ا
الجنائية وا8ستعاضة عنها بالقوانb اIدنية، وأن العقوبات الخاصة بالتشهZ 8 ينبغى أن تكون شديدة إ{ الحد 
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 .49 والتعبZأي يجمد حرية الرالذي

 وافق 2007كانون ا�ول /  ديسم13h �و. حاولت حكومة كردستان ا�قليمية وضع نظم تgيعية للصحافةولقد 
 fة ويفرض غرامات مالية ثقيلة بل ويقZوع قانون للصحافة، وكان يتضمن قيودا كثgم Bان أو8 عIhًال ً

، ‘‘نg الخوف’’، و‘‘إقiق ا�من’’م الغامضة مثل  بالحبس عB الصحفيb الذين يثبت عليهم عدد من الجرائ
، ومع ذلك،  ا�قليمةحكوم انتظار اIوافقة النهائية من رئيس �وكان مgوع القانون 8يزال . ‘‘تشجيع ا�رهاب’’و
 مgوع القانون  ا�قليمةحكوم واIحB الواسع النطاق gIوع القانون، أعاد رئيس دو¶ أعقاب ا8نتقاد الفيف

hذكور إ{ الIان لتنقيحهاI. 

وهو يلغى عقوبة الحبس .  وافق الIhان الكردى عB قانون الصحافة الجديد2008أيلول /  سبتم22h يوم �و
 يمكن جبايتها من الصحفيb لقاء قيامهم التيعB بعض الجرائم مثل التشهZ ويخفض من قيمة الغرامات اIالية 

ومع ذلك، فإن البعض قد .  إقليم كردستان�وا�عiميون ورحب بالقانون الجديد الصحفيون .  50بواجباتهم

 الواقع الفعB، عB نحو ما اتضح من � وغZه من أجهزة ا�من تتجاهل هذا القانون أسايش اشتكى من أن جهاز 
 . بعض الحا8ت منذ صدور القانون�القبض عB الصحفيb والتحقيق معهم بل وسوء معاملتهم 

 التوصيات
 :لعفو الدولية حكومة كردستان ا�قليمية إ{ ما يBتدعو منظمة ا

ً ذلك حرية أجهزة ا�عiم، وفقا 8لتزامات العراق بموجب القانون � حرية التعبZ، بما �اح�ام وحماية الحق  ����
 ؛دو¶ال

 حرية التعبZ، ووضع حد لغZ ذلك من �الكف عن احتجاز الصحفيb بسبب ممارستهم لحقهم اgIوع  ����
  حرية عمل أجهزة ا�عiم، مثل توجيه التهديدات إ{ الصحفيb؛�التدخل الرسمى غZ اgIوع أشكال 

 ترتكب ضد التيإعiن ا�دانة لiعتداءات البدنية، وأعمال التخويف، والتهديدات، وغZها من الجرائم  ����
 bهم من العاملZوغ bم�الصحفيiجميع � والدقيق والنزيه وضمان إجـراء التحقيق العاجل.  أجهـزة ا�عـ 

 أمثال هذه ا�عمال، وضمان إحالة جميع اIسؤولb عنها إ{ العدالة؛

 سوران ماما حما وضمان إحالة اIسؤولb عن قتله إ{ العدالة وإجراء محاكمة في مقتل الصح�التحقيق  ����
 .عادلة لهم دون استخدام عقوبة ا�عدام

 تجرم التشهZ باIسؤولb التي، عراقي قانون العقوبات ال�ًخصوصا إيقاف العمل بجميع اIواد التgيعية و ����
 .العموميb، وإلغاء قوانb التشهZ الجنائية وإحiل تgيعات مدنية محلها
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 هوامش

 

                                                      

 .هذا هو اللفظ اIستخدم � الدستور العراقي � ا�شارة إ{ اIحافظات الكردية الشمالية الثiث 1

راء واIسؤولb � حكومة كردستان ا�قليمية، ومديرى ً� أثناء الزيارة قابل مندوبو منظمة العفو الدولية عددا من كبار الوز  2
ا�من العام، � كل من أربيل والسليمانية، وأعضاء الIhان الكردستانى، وممثB اIنظمات غZ ) إدارة(أسايش غيشتى، أي 

 الدولية تعرب عن ومنظمة العفو. الحكومية، واIحامb، والقضاة والصحفيb، وكثZ من أ� اIعتقلb ومن سبق اعتقالهم
 .ُشكرها وتقديرها لكل عون قدم Iندوبيها أثناء زيارتهم �قليم كردستان العراقي

ًنgت منظمة العفو الدولية عدة تقارير توثق فيها vوبا منوعة من انتهاكات حقوق ا�نسان التي ارتكبتها جميع ا�طراف   3 َُ ُِّ
وللحصول عB اIزيد من . قية، والقوة اIتعددة الجنسية، والجماعات اIسلحة� ال«اع � العراق، ومن بينها الحكومة العرا

ْالتفاصيل الخاصة بهذه الزيارات يرجى ا8طiع عB موقع منظمة العفو الدولية عB ا�ن�نت وهو  ُ
)org.amnesty.www://http.( 

 .ًكردستان العراق مشاركة أيضا � القتالكانت الحركة ا�سiمية �   4

5  hا8تحاد الوطنى الكردستانى والحزب الديموقراطى الكردستانى، و� سبتم bتحدة بI1998أيلول / توسطت الو8يات ا 
 .وقع الطرفان اتفاق واشنطن

وقد تعذر التحقق من هذه  أعلن ا8تحاد الوطنى الكردستانى توحيد الوزارات الثiث، 2009شباط /  فhاير�24   6
 .اIعلومات

ًكانت الحكومات العراقية السابقة قد rعت، ابتداء من أوائل السبعينيات، � عملية تعريب كركوك، وهو ما أدى آخر ا�مر   7
أما ا~ن فاIدينة .  شخص كردى، وإحiل عرب عراقيb محلهم، من وسط العراق وجنوبها250000إ{ نزوح عدد يقدر بـ

ًلط فيها السكان ا�كراد بال�كمانيb والعرب اختiطا شديدايخت ً. 

8   bاوح ب�وأما احتياطات العراق النفطية .   مليار برميل15 و11يقال إن كركوك تتمتع باحتياطيات نفطية تقدر بما ي
 . مليار برميل112فاIعتقد أنها 8 تقل عن 

ليمية ا�ضافية، تقرير بشأن التغيZ ا�دارى � كركوك واIناطق اIتنازع حكومة كردستان ا�قليمية، وزارة الشؤون ا�ق  9
h2007كانون ا�ول / عليها، أربيل، ديسم. 

² أصدرت بعثة ا�مم اIتحدة Iساعدة العراق تقريرا مبدئيا وأوصت بوضع منطقتb متنازع 2008حزيران /  يونيو�5   10 ً
Iعليهما تحت سيطرة الحكومة العراقية اbأخري bوانتقدت . ركزية، مع منح حكومة كردستان ا�قليمية الحق � إدارة منطقت

السلطات الكردية هذا التقرير اIبدئى والتوصيات الواردة فيه، ولكنها لم ترفض التقرير والتوصيات بل قالت إنها تنتظر 
²تقارير وتوصيات أخرى قبل أن تصدر ردا رسميا ². 

) MDE/14/95رقم الوثيقة  (1991انتهاكات حقوق ا�نسان � كردستان العراقية منذ : العراق: ةمنظمة العفو الدولي  11
 .1995شباط /  فhاير28
 .القانون منشور � موقع الIhان الكردستانى عB ا�ن�نت  12

تgين ا�ول / أكتوبر 19خطاب من وزارة حقوق ا�نسان بحكومة كردستان ا�قليمية إ{ منظمة العفو الدولية بتاريخ   13
2008. 
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نيوزاد كريم إسماعيل، : طبقا Iا قالته وزارة حقوق ا�نسان بحكومة كردستان ا�قليمية، أسماء ا�شخاص التسعة هي  14
وحسن عبدالله سعيد، وهاشم عثمان فقى، وعبدالسiم حسن كنيبى، وأسو عمر إسماعيل، ووليد يونس أحمد، وأحمد محمد 

وقالت الوزارة إنها تعمل بالتعاون مع وزارة العدل عB حل قضايا . ماعيل خ�، وهيوا عبدالرحمن رسولعثمان، وأرسiن إس
 .هؤ8ء ا�فراد

جماعة مسلحة، كانت تتخذ قاعدتها من قبل � منطقة حول حلبجة بصفة أساسية، وكانت تحارب ‘ أنصار ا�سiم ’-  15
وقامت بعدد من الهجمات .  والقوة اIتعددة الجنسية بقيادة الو8يات اIتحدةالسلطات الكردية � الشمال، والحكومة العراقية

اIسلحة وا8نتحارية وارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق ا�نسان،  كان من بينها اختطاف اIدنيb وتعذيبهم وقتلهم، إ{ جانب 
 .قتل أفراد قوات ا�من بعد وقوعهم أ�ى � أيديها

زب معارض سيا¦ مع�ف به وله أعضاء يمثلونه � الIhان الكردستانى، وعضو � مجلس النواب الجماعة ا�سiمية ح  16
ُورغم ذلك، فإن عgات من أعضائه كانوا يستهدفون . � بغداد، وكذلك وزير � حكومة كردستان ا�قليمية) الIhان(العراقي 

اب خطوات التقارب اIطردة بb قيادة الجماعة ا�سiمية ُوقد أطلق �اح معظمهم ا~ن � أعق. ُللقبض عليهم ويحتجزون
 .والحزب الديموقراطى الكردستانى وا8تحاد الوطنى الكردستانى

 : من العهد الدو¶ نفسه تنص كذلك عB ما ي14BاIادة   17
 : لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء نظر قضيته، وعB قدم اIساواة التامة، بالضمانات التالية-3
 ًأن يتم إعiمه �يعا وبالتفصيل، و� لغة يفهمها، بطبيعة التهمة اIوجهة إليه وأسبابها؛) أ(
 ُأن يحاكم دون تأخZ 8 مhر له؛) ب(
 لكل إنسان حرم من حريته بالقبض عليه أو احتجازه الحق � إجراء التقا½ � إحدى اIحاكم، حتى تبت اIحكمة دون -4

 .ه وحتى تأمر بإطiق �احه إن كان ا8حتجاز دون وجه حقتأخZ � مgوعية احتجاز

 .2000كانون ا�ول /  ديسم20hاعتمدته الجمعية العامة ل�مم اIتحدة يوم   18

ًمن حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتh بريئا إ{ أن يثبت عليه الجرم قانونا’’تنص عB أنه ) 2 (14اIادة   19 ً  14، واIادة ‘‘ُ
 :B ما يBتنص ع) 3(
 :لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء نظر قضيته، وعB قدم اIساواة التامة، بالضمانات الدنيا التالية’’
 ًأن يتم إعiمه �يعا وبالتفصيل، � لغة يفهمها، بطبيعة التهمة اIوجهة إليه وأسبابها؛) أ(
 تصال بمحام يختاره بنفسه؛ُأن يعطى من الوقت ومن التسهيiت ما يكفيه �عداد دفاعه ولi) ب(
 ُأن يحاكم دون تأخZ 8 مhر لله؛) ج(
أن يحاكم حضوريا وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختياره، وأن يخطر بحقه � وجود من يدافع عنه ) د(

ًإذا لم يكن له من يدافع عنه، وأن تزوده اIحكمة حكما، كلما كانت مصلحة العدالة تقتf ذل ْ ك، بمحام يدافع عنه، دون ُ
 ًتحميله أجرا عB ذلك إذا كان 8 يملك الوسائل الكافية لدفع هذا ا�جر؛

أن يناقش شهود ا8تهام، بنفسه أو من قبل غZه، وأن يحصل عB اIوافقة عB استدعاء شهود النفي بذات الgوط ) هـ(
 اIطبقة � حالة شهود ا8تهام؛

ًأن يزود مجانا ب�) و( َ َّ  جمان إذا كان 8 يفهم أو 8 يتكلم اللغة اIستخدمة � اIحكمة؛َُ
َأ8 يكره عB الشهادة ضد نفسه أو عB ا8ع�اف بذنب) ز( َ ْ ُ. 
 .� حالة ا�حداث، يراعى جعل ا�جراءات مناسبة لسنهم ومواتية ل�ورة العمل عB إعادة تأهيلهم) 4(
ًلكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء، وفقا) 5(  للقانون، إ{ محكمة أعB كيما تعيد النظر � قرار إدانته و� العقاب الذي ُ

َحكم به عليه ِ ُ. 
ْحb يكون قد صدر عB شخص ما حكم نهائى يدينه بجريمة، ثم أبطل هذا الحكم، أو صدر عفو خاص عنه عB أساس ) 6( ُ

َخطأ قضائي، يتوجب تعويض الشخص الذي أنزل به واقعة جديدة أو واقعة حديثة ا8كتشاف تحمل الدليل القاطع عB وقوع  ِ ْ ُ

²العقاب نتيجة تلك ا�دانة، وفقا للقانون، ما لم يثبت أنه يتحمل، كليا أو جزئيا، اIسؤولية عن عدم إفشاء الواقعة اIجهولة �  ² ًُ
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 .الوقت اIناسب
8ُ يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة أو للعقاب عB جريمة سبق أن أدي) 7( ًن بها أو برئ منها بحكم نهائى وفقا للقانونً ٍ َ ِّ ُ 

 .ول�جراءات الجنائية � كل بلد

كان من بb الخطوات ا�يجابية التي اتخذتها حكومة كردستان ا�قليمية � السنوات ا�خZة للتصدى للعنف ضد اIرأة   20
يا العنف، ومنها لجنة رصد أحداث القتل بدافع إنشاء هيئات جديدة لرصد أحداث العنف ضد اIرأة وتقديم الدعم إ{ ضحا

الgف، عB مستوى مجلس الوزراء، واللجنة الخاصة اIكونة من ممثB عدة وزارات، وإدارات الgطة Iتابعة أحداث العنف 
 .ضد اIرأة، عB مستوى اIحافظة

ً الgف 8 يعتh عذرا قانونيا مخففا فيما ارتكاب جريمة ضد اIرأة بذريعة دوافع’’ عB أن 2002 لعام 14ينص القانون   21 ِّ َ ُ ² ً
وأما � مناطق . ‘‘، اIعدل1969، 111 من قانون العقوبات، رقم 131، و130، و128يتعلق بتطبيق القواعد الواردة � اIواد 

 غZ 8ئقة عB  8تزال ا�ساس القانونى �صدار أحكام خفيفة بدرجة128العراق ا�خرى خارج إقليم كردستان فإن اIادة 
ُا�عذار قد تعفي ا�فراد من العقاب أو تخفف من ’’ تقول 128فاIادة . الرجال الذين يدانون بجريمة قتل أنثى من أقربائهم

ُو8 توجد أعذار إ8 � الحا8ت اIنصوص عليها قانونا؛ و� غZ هذه الحا8ت، يعتh الظرف اIخفف ارتكاب جريمة . عقوبتهم ُِّ َ ً
، حيثما تتوافر الظروف 130ًووفقا للمادة . ‘‘الgف أو بسبب استفزاز خطZ و8 مhر له من جانب ضحية الجريمةبدوافع 

 .ِّاIخففة يجوز تخفيف حكم ا�عدام إ{ الحبس سنة واحدة، وتخفيف السجن  اIؤبد إ{ الحبس ستة أشهر

نون الخاص بالعنف � ا��ة إ{ الIhان الكردستانى � وقت كتابة هذا التقرير كان من اIتوقع تقديم مgوع القا  22
 .للتصويت عليه � وقت قريب

 :1993كانون ا�ول /  ديسم20h بتاريخ 48/104إعiن القضاء عB العنف ضد اIرأة، قرار الجمعية العامة رقم   23
G.A.res. 48/104, 48 U.N. GAOR Supp. (No. 49) at 217, U.N. Doc. A/48/49 (1993). 

(http://www.unesco.org/shs/human-rights/wac.htm). 
تgين ا�ول /  أكتوبر30خطاب وزارة حقوق ا�نسان بحكومة كردستان ا�قليمية إ{ منظمة العفو الدولية بتاريخ   24

2008. 

ًمتعمدا 8 نتيجة حادث يبدو أن هذا الرقم يقت« عB الحوادث التي تتوافر فيها أسباب قوية لiعتقاد بأن القتل كان   25
 .ولكنه 8 يتضمن حوادث القتل العمد التي تسببت فيه إصابات الحريق. عارض

26   �19hين الثاني /  نوفمgشتبه فيهم كانا 8يزا8ن 2008تIمن ا bت السلطات الكردية منظمة العفو الدولية أن اثنhأخ 
ًمحتجزين وأن ثالثا منهم كان مازال حرا طليقا ² ُ ً. 

 .هذه البيانات قدمتها إدارة الgطة اIكلفة بمتابعة العنف ضد اIرأة � السليمانية  27

 � موقع منظمة مراقبة حقوق اIرأة 2008نيسان / يوجد تلخيص للمقالة اIنشورة � صحيفة أوينى بتاريخ أول إبريل  28
 )http://www.kwrw.org ( :الكردية عB ا�ن�نت وهو

ًوهو يمثل انتهاكا .  هو الزواج الذي يقع دون الر� الصحيح للطرفb، وحيث يكون ا�كراه من عواملهالزواج الق|ى  29
وبموجب قانون ا�حوال الشخصية . Iواثيق حقوق ا�نسان اIع�ف بها دوليا، و8 يمكن تhيره عB أسس دينية أو ثقافية

ُالعراقي، يحظر الزواج الق|ى ويعاقب عليه بالحبس مد َ ْ ة قد تصل إ{ ثiث سنوات �قارب الدرجة ا�و{ اIتورطb فيه ُ
 ).9اIادة (

وعB أي شخص يرغب � الزواج ). 7اIادة ( سنة 18ينص قانون ا�حوال الشخصية العراقي عB أن السن القانونية للزواج   30
 سنة، ويحصل 15يجب أ8 يقل عمره عن إذ : دون أن يبلغ هذه السن يجب أن تتوافر فيه الgوط التي ينص عليها القانون

ومع ذلك، ففي الواقع العمB تتزوج فتيات ). 8اIادة (عB موافقة والديه أو الو¿ عليه، ويكون قد حصل عB إذن قضائي 
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 .كثZات تحت سن الثامنة عgة � حفiت زفاف دينية أو خاصة، 8 � اIحكمة

 .2008كانون الثاني / ، يناير2007-�2006ة العراقية منظمة الصحة العاIية، اIسح الصحى ل�  31

 � اIائة من اIتزوجات قد أبلغت عن حالة 22.7ًوفقا Iسح منظمة الصحة العاIية � وسط وجنوب العراق، كانت نسبة   32
 .واحدة عB ا�قل من حا8ت ا�يذاء البدنى خiل الشهور ا8ثنى عg السابقة

 ).7اIبدأ (ولجنة الحقوق اIدنية ) 13اIادة (حقوق ا8قتصادية وا8جتماعية والثقافية انظر العهد الدو¶ لل  33

 .2، ص 2008كانون الثاني / ، يناير2007-2006منظمة الصحة العاIية، اIسح الصحى ل��ة العراقية   34

 .2، ص 2008لثاني كانون ا/ ، يناير2007-2006منظمة الصحة العاIية، اIسح الصحى ل��ة العراقية   35

 .2008تgين الثاني /  نوفم19hخطاب وزارة حقوق ا�نسان، حكومة كردستان ا�قليمية، إ{ منظمة العفو الدولية �   36

 . � كل محافظة من اIحافظات الثiث2007أنشئت إدارة تسمى إدارة الgطة Iتابعة العنف ضد اIرأة � عام   37

ً أن أحد ا�بنية قد خصص ملجأ لتوفZ الحماية اIؤقتة للنساء2008تموز /  منتصف يوليوأعلنت السلطات الكردية �  38 ُ .
 .2009ولكنه لم يكن قد بدأ تشغيله � بداية 

ًيعمل حاليا اIكتب العراقي لتحالف الوسط، ومقره � السليمانية، عB وضع مدونة لقواعد السلوك الخاصة باiIجئ �   39
 .العراق

ْة مماثلة أخرى قتلت عوارة عB محمود بطلق نارى يوم � حال  40 َ ِ ُ23hالشارع بالقرب من 2007كانون ا�ول /  ديسم � 
َوكانت � وقت سابق قد أوت إ{ ملجأ � السليمانية، وقبل أن ت�ك اIلجأ وقع الذكور من . منزلها � حى أزدى بالسليمانية ََّ

ًيشتبه � أن أحد أفراد أ�تها الذكور قد قتلها ولكنه كان 8يزال حرا طليقا � نهاية و. ًأفراد أ�تها اتفاقا بضمان سiمتها ² ُ ُ
 .2008عام 

 .2008تgين الثاني /  نوفم19hخطاب وزارة حقوق ا�نسان، حكومة كردستان ا�قليمية، إ{ منظمة العفو الدولية �   41

ًة، وحكما واحدا أصدرته محكمة السلمانية الجنائية، وحكما آخر كانت هذه سبعة أحكام أصدرتها محكمة دوهوك الجنائي  42 ً ً
 .أصدرته محكمة جنائية مقرها السليمانية يتعلق بحادثة وقعت خارج اIنطقة الخاضعة �دارة حكومة كردستان ا�قليمية

ً، عقابا عB قتله زوجته ً أصدرت محكمة دوهوك الجنائية حكما با�عدام عB ربار خورشيد سعيد2008تموز /  يوليو�8   43
وناشدت منظمة العفو الدولية السلطات الكردية إصدار عقوبة عB ربار خورشيد سعيد . اIنفصلة عنه غوليزار خ�محمد

 .تتناسب مع خطورة جريمته دون اللجوء إ{ عقوبة ا�عدام

ْنظرت هذه القضية � محكمة كركوك الجنائية ومقرها السليمانية، وهي الت  44 َ ِ ي تنظر قضايا الجرائم التي وقعت خارج ُ
 .اIحافظة

 .2008آب /  أغسطسwww.KRG.org. ( �12: (‘‘حكومة كردستان ا�قليمية تدين مقتل صحفي � كركوك: بيان’’  45
 .2008آب /  أغسطسKurdish Media. Com. (28(بقلم كمال شومانى   46

 صاحب السعادة فاروق جامى، وزير العدل � حكومة كردستان خطاب لجنة حماية الصحفي إ{’’: لجنة حماية الصحفي  47
 ).بالhيد ا�لك�ونى (2008تgين الثاني /  نوفم11h، ‘‘ا�قليمية

 .ًكانت منظمة العفو الدولية قد طالبت علنا با�فراج الفورى وغZ اgIوط عنه باعتباره من سجناء الرأي  48

كانون /  يناير18 � (E/CN.4/2000/63): حماية الحق � حرية الرأي والتعبZتقرير اIقرر الخاص اIعنى بتعزيز و  49
 .52، الفقرة 2000الثاني 
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 .2008أيلول /  سبتم23hوكالة روي� ل�نباء، �   50



أريد أن 
أساعد

سواء كان األمر يتعلق بصراع 
كبير تُسلط عليه األضواء، أو بركن 

منسي في الكرة األرضية، فإن 
 منظمة العفو الدولية 

 تناضل في سبيل العدالة 
 والحرية للجميع، وتسعى 

 لحشد الجهود من أجل بناء 
عالم أفضل.

ما الذي بيدك أن تفعله؟ 
لقد أظهر النشطاء في شتى أنحاء العالم أن باإلمكان مقاومة القوى الخطرة 
التي تقوِّض حقوق اإلنسان. فلتكن عنصراً من عناصر هذه الحركة. ولتواجه 

أولئك الذين يتاجرون في الخوف والكراهية.

انضم إلى منظمة العفو الدولية حتى تصبح عنصراً من عناصر حركة   ■
عالمية تناضل في سبيل وضع حد النتهاكات حقوق اإلنسان، وشارك 

مع منظمة العفو الدولية في بناء عالم أفضل.

قدم تبرعاً لدعم عمل منظمة العفو الدولية.  ■

معاً نستطيع أن ُنسمع العالم أصواتنا.

أرغب في تلقي المزيد من المعلومات عن كيفية االنضمام إلى منظمة العفو الدولية.

االسم 

العنوان

البلد 

البريد اإللكتروني

أود أن أقدم تبرعاً لمنظمة العفو الدولية )ُتقبل التبرعات بالجنيه اإلسترليني 
والدوالر األمريكي واليورو(

المبلغ

  Mastercard      Visa     :ُيرجى تقييده على بطاقة 

رقم  

تاريخ االنتهاء

التوقيع

ُيرجى إرسال هذه االستمارة إلى فرع منظمة العفو الدولية في بلدك 
)انظر www.amnesty.org/en/worldwide-sites لمزيد من المعلومات عن عناوين منظمة العفو 

الدولية في أنحاء العالم(. 
وفي حالة عدم وجود فرع للمنظمة في بلدك، ُيرجى إرسال االستمارة إلى األمانة الدولية 

Amnesty International, International Secretariat, :للمنظمة في لندن، على العنوان التالي
Peter Benenson House, 1 Easton Street, London WC1X 0DW, United Kingdom
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األمل والخوف
حقوق اإلنسان في إقليم كردستان العراق 

ظل إقليم كردستان العراق، على وجه العموم، خالياً من العنف الذي ميَّز 
معظم المناطق األخرى من البالد في الس��نوات األخيرة. وقد شهد اإلقليم 
ازدهاراً اقتصادياً نس��بياً وتوس��عاً في المجتمع المدني، وأحرزت حكومة 
إقليم كردستان تقدماً مشجعاً في مجال حقوق اإلنسان. وعلى الرغم من 

ذلك، فإن انتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسان ال تزال ُترتكب في اإلقليم.

وقد تعرَّض آالف األش��خاص لالعتقال التعس��في واالحتجاز من دون تهمة 
أو محاكم��ة، حيث قض��ى العديد منهم عدة س��نوات. وتعرَّض بعضهم 
للتعذي��ب وغيره من ضروب إس��اءة المعامل��ة، بينما وق��ع بعضهم اآلخر 
ضحايا لعمليات »االختفاء« القسري. واُعتقل معظمهم على أيدي جهاز 
األمن »أسايش«، من دون مذكرات تفتيش، ثم ُحرموا من االتصال بمحامين 
أو م��ن فرصة الطعن في قانونية اعتقاله��م أمام المحكمة. وكان من بين 
األشخاص المس��تهدفين معارضون سياسيون للس��لطات الكردية، بينهم 

عاملون في وسائل اإلعالم وأعضاء في الجماعات اإلسالمية.

كما استمر تفش��ي العنف ضد المرأة على الرغم من اتخاذ تدابير إيجابية 
ع��دة، منها إج��راء إصالحات قانونية وإنش��اء مالجئ للنس��اء الفارَّات من 

إساءة المعاملة.

ويتضمن هذا التقرير، الذي يس��تند إلى بحوث موسعة أُجريت في إقليم 
كردس��تان، العديد من الحاالت الفردية. كما أنه يب��رز التقدم الذي أحرزته 
السلطات الكردية، بما في ذلك إطالق سراح معظم المعتقلين السياسيين 
والسجناء الذين صدرت بحقهم أحكام طويلة، ولكنه ُيظهر أن ثمة حاجة 
ملحة إلى تدابير عديدة أخرى لضمان احترام وحماية الحقوق اإلنس��انية 

لجميع الذين يعشيون في إقليم كردستان.
Amnesty International

International Secretariat
Peter Benenson House

1 Easton Street
London WC1X 0DW

United Kingdom

www.amnesty.org
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