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إننا نقف إلى جوار الضحايا . تكرس هيومن رايتس ووتش جهودها لحماية حقوق اإلنسان الخاصة بمختلف شعوب العالم
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وندعو الجماهير والمجتمع الدولي إلى مساندة آفالة حقوق . عن الممارسات المسيئة ويحترموا القانون الدولي لحقوق اإلنسان
 .اإلنسان للجميع

 
دولة، ومكاتب في أمستردام وبيروت وبرلين وبروآسل  40ة لها عاملين في أآثر من هيومن رايتس ووتش منظمة دولي
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 .وتورنتو وتونس وواشنطن وزيورخ
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 ملخص
 

لتنظيم استخدام شبكات المعلومات " قانون جرائم المعلوماتية"الحكومة العراقية في سبيلها لسّن ما تشير إليه بـ 
ام مجلس النواب آانت القراءة األولى للقانون المقترح قد تمت أم. وأجهزة الحاسوب واألجهزة واألنظمة اإلليكترونية

وبينما تتم . 2012تموز /، ومن المتوقع أن تجرى القراءة الثانية قريبا بحلول يوليو2011تموز /يوليو 27العراقي يوم 
آتابة مسودته األولى حاليا، ينتهك التشريع المقترح المعايير الدولية الحامية إلجراءات التقاضي السليمة وحرية 

 .التعبير وحرية تكوين الجمعيات
 

توفير الحماية القانونية لالستخدام المشروع للحاسوب وشبكة "أنه يهدف إلى  2يقول القانون المقترح في المادة 
يوفر القانون  التحديدعلى وجه ." المعلومات، ومعاقبة مرتكبي األفعال التي تشكل اعتداًء على حقوق مستخدميها

العديد من األنشطة الممنوعة، مثل االحتيال المالي واالختالس عقوبات على استخدام أجهزة الحاسوب فيما له عالقة ب
 )أوًال( 15المادة (والمراقبة غير المشروعة ) 14المادة (وتعطيل الشبكات ) 10المادة (وغسيل األموال ) 7المادة (
في استهدافه على  ومع ذلك فإن هذا القانون اليقتصر). 21المادة (واالعتداءات على الملكية الفكرية ) 16والمادة  )ب(

نطاق محدود، باألحرى ستجرِّم أحكامه استخدام الحاسوب فيما يتصل بنطاق واسع من األنشطة التي يتم تعريفها 
وبالسماح للسلطات . دون الرجوع إلى أي معايير محددة –والكثير منها غير خاضع للقواعد حاليا  –بشكل فضفاض 

تبدو أحكام القانون متعارضة مع القانون الدولي والدستور العراقي، وإذا تم  ؛العراقية بمعاقبة األفراد بهذه الطريقة
 .  وتكوين الجمعياتتشكل تقليًصا خطيًرا لحق العراقيين في حرية التعبير وف تطبيقها فس

 
 مدة السجن المؤبد وغرامة آبيرة على آل من استخدم عمًدا أجهزة الحاسوب وشبكة 3على سبيل المثال تحدد المادة 

المساس باستقالل البالد ووحدتها وسالمتها أو مصالحها االقتصادية أو السياسية أو العسكرية أو : "المعلومات بقصد
االشتراك أو التفاوض أو الترويج أو التعاقد أو التعامل مع جهة معادية بأي شكل من األشكال "أو ." األمنية العليا

على السجن المؤبد وغرامة آبيرة  6آما نصَّت المادة ." بالد للخطربقصد زعزعة األمن والنظام العام أو تعريض ال
إثارة النعرات المذهبية أو الطائفية أو الفتن أو تكدير "لكل من استخدم أجهزة الحاسوب وشبكة المعلومات بغرض 

صد إضعاف الثقة نشر أو إذاعة وقائع آاذبة أو مضللة بق"أو ." األمن أو النظام العام أو اإلساءة إلى سمعة البالد
بالنظام المالي اإلليكتروني أو األوراق التجارية والمالية اإلليكترونية وما في حكمها أو اإلضرار باالقتصاد الوطني 

آل من اعتدى على أي من القيم والمبادئ الدينية "مدة حبس ال تقل عن سنة لـ  21وتحدد المادة ." والثقة المالية للدولة
رية أو االجتماعية أو حرمة الحياة الخاصة عن طريق شبكة المعلومات أو أجهزة الحاسوب بأي أو األخالقية أو األس
أنشأ أو أدار أو ساعد على إنشاء ... على آل من "على عقوبة الحبس والغرامة  22وتنص المادة ." شكل من األشكال

مج أو معلومات أو صور أو أفالم موقع على شبكة المعلومات للترويج والتحريض على الفسق والفجور أو أية برا
 ".ج لهامخلة بالحياء أو اآلداب العامة أو دعا أو روَّ

 
يمكن للسلطات أن تستخدم القانون  ،لقسوة العقوبة المقابلة للمخالفاتنظرًا نظًرا لغموض واتساع هذه األحكام، وآذلك 

أو اجتماعية ما، أو لمنع االنتقادات القانونية أو شكل تهديًدا لمصلحة حكومية أو دينية ت ايزعمون أنه آراءلمعاقبة أي 
 .  السلمية للمسئولين أو السياسات الحكومية أو الدينية االنتقادات

 
عالوة على ذلك تقدم الحكومة هذا القانون في الوقت الذي أصبح فيه استخدام اإلنترنت ووسائل اإلعالم االجتماعية 

شطاء حقوق اإلنسان هاًما بشكل متزايد في العراق، خاصة في أعقاب من ِقَبل الصحفيين والنشطاء المدنيين ون
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ونظًرا للدور الرئيسي لتكنولوجيا وأجهزة وشبكات المعلومات في الصحافة . االنتفاضات التي عمَّت العالم العربي
ين عن المخالفات وسائل اإلعالم المستقلة والمبلغل جسيمًايشكل القانون المقترح تهديًدا  ؛ونشر المعلومات واآلراء

 .    الحكومية والنشطاء السلميين
 

إن قانون جرائم المعلوماتية المقترح ُيعد جزًءا من نمط أوسع من القيود على الحريات األساسية في العراق، وبخاصة 
قانون وافق مجلس الوزراء على مسودة  2011أيار /ففي مايو. ، وحرية التجمعتكوين الجمعياتحرية التعبير، وحرية 

 والذي يحتوي على أحكام تجرِّم التعبير السلمي بعقوبات تصل إلى حرية التعبير عن الرأي والتجمع والتظاهر السلمي
 . عشر سنوات السجن

 
قوات األمن العراقية  قامت هيومن رايتس ووتش بتوثيق هجمات عنيفة متكررة من 2011شباط /منذ فبراير

وعصابات تعمل بشكل واضح بدعم من الحكومة العراقية ضد متظاهرين سلميين يطالبون بحقوق اإلنسان، وبخدمات 
قتلت قوات األمن  2011شباط /فبراير 25على سبيل المثال أثناء مظاهرات عمت البالد يوم . أفضل، وبنهاية للفساد

في هذا اليوم ضربت قوات األمن . آخرين 100البالد وأصابت أآثر من  متظاهرا على األقل في جميع أنحاء 12
وفي العاشر من . العراقية الصحفيين والمتظاهرين الُعزَّل، وحطمت آالت التصوير وصادرت بطاقات الذاآرة

 سالح األبيضحزيران في بغداد قامت العصابات المدعومة من الحكومة والمسلحة بالهراوات الخشبية وال/ويوني
فيما  ،آما تحرشوا جنسيا بالمتظاهرات ،والمواسير الحديدية وأسلحة أخرى بضرب وطعن المتظاهرين السلميين

 . اآتفت قوات األمن بالوقوف والمشاهدة، وأحيانا بالسخرية من الضحايا
 

رضة السلمية عبر يهدف لقمع المعا أوسعتبدو مسودة قانون الجرائم المعلوماتية جزءا من جهد  ،بناء على هذه الخلفية
ويجب على مجلس النواب . تواصل مع اآلخرينتجريم األنشطة الشرعية والتي تشمل التشارك في المعلومات وال

العراقي أن يصر على أن تقوم الحكومة بمراجعة آبيرة لقانون جرائم المعلوماتية المقترح حتى يتوافق مع متطلبات 
دون مراجعة جوهرية سيقوض  .إقراره آقانون في صيغته الحاليةالقانون الدولي، ويجب على المجلس أن يرفض 

 .      التشريع المقترح بشكل حاد آال من حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات
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 التوصيات
 

 إلى مجلس النواب العراقي
 :قانون جرائم المعلوماتية حتى تعدِّل حكومة العراق التشريع المقترح آييجب االمتناع عن إقرار  •
 22، 21، 6، 3خاصة في المواد  ،عبر تحديد أي سلوك محظور بدقة آافية ،يتوافق مع المعايير الدولية .أ 

 .هو السلوك المحظور والخاضع للعقوبة حتى يعرف المواطنون العراقيون مقدما ما
ل تعبير التحديد الواضح ألي أشكا) 1(يمتثل للقانون الدولي لحقوق اإلنسان الذي يحمي حرية التعبير عبر  .ب 

استلزام أن ) 3(التحديد الواضح للتهديد القانوني الذي تمثله مثل هذه األشكال من التعبير ) 2(محظورة 
في أي حالة فردية متناسبة مع الضرر الذي سببه ) حتى العقوبة القصوى المنصوص عليها(تكون أي عقوبة 

 .التعبير
التحديد الواضح ألي ) 1(تكوين الجمعيات عبر يمتثل للقانون الدولي لحقوق اإلنسان الذي يحمي حرية  .ج 

التحديد الواضح للتهديد القانوني الذي تمثله تلك المنظمات أو ) 2(منظمات أو آيانات أو أنشطة محظورة و 
ضمان أن يكون أي قيد قانوني على حرية تكوين الجمعيات متناسبا من حيث ) 3(الكيانات  أو األنشطة و 
 .  مع الضرر المسبب الجنائيةالنطاق والزمن والعقوبة 

 

 إلى حكومة العراق
أحكام قانون العقوبات والقانون المدني وأي تشريع أو قوانين أخرى آي تزيلوا أو  يجب تعليق ثم إصالح .أ 

أي قيود مصاغة بشكل  –تمشيا مع المعايير الدولية لحرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات  –تحددوا بدقة 
على الصحفيين والنشطاء وغيرهم؛ بما فيها السجن والغرامات  الُمبالغ فيهاعقوبات ملتبس، وآي تزيلوا ال

 .الباهظة، خاصة على المخالفات الصغيرة
تحقيقات ومالحقة قضائية سريعة وشفافة وعادلة العتداءات قوات األمن واآلخرين ضد  يجب آفالة  .ب 

استخدام القوة لتخويف أو مضايقة أو آافة قوات األمن للتوقف عن  ويجب توجيهالصحفيين والنشطاء، 
 .أو بطريقة أخرى لمنع العراقيين من التظاهر سلميا والصحفيين من أداء عملهم ،اعتقال أو االعتداء

 .ومطبوعاتهمالحكومية للتوقف عن حفظ القضايا ذات الدافع السياسي ضد الصحفيين  الهيئات يجب توجيه .ج 
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I .ءات التقاضي السليمة انتهاكات المعايير األساسية إلجرا 
 

 –بما في ذلك بعضها الذي ينص على أقسى عقوبات الحبس  –إن العديد من أحكام قانون جرائم المعلوماتية المقترح 
أو توجيه ذي معنى للمواطنين  توضيحألنها تفشل في توفير  ،تنتهك المعايير الدولية إلجراءات التقاضي السليمة

 .منظمات العاملة في العراق حول ما يشكل سلوآا جنائياالعراقيين وللصحفيين وأعضاء ال
 

إثارة النعرات المذهبية أو "يهدد القانون فيما يهدد بالحبس المؤبد وغرامات آبيرة على هؤالء الذين سيجدهم مدانين بـ 
و مصالحها المساس باستقالل البالد ووحدتها وسالمتها أ"أو " اإلساءة إلى سمعة البالد"أو " الطائفية أو الفتن

نشر أو إذاعة وقائع آاذبة أو مضللة بقصد إضعاف الثقة "أو " االقتصادية أو السياسية أو العسكرية أو األمنية العليا
بالنظام المالي اإلليكتروني أو األوراق التجارية والمالية اإلليكترونية وما في حكمها أو اإلضرار باالقتصاد الوطني 

اعتدى على أي من القيم والمبادئ "يفرض القانون آذلك الحبس والغرامة على آل من و. 1" والثقة المالية للدولة
أية برامج أو معلومات أو ... أنشأ أو أدار أو ساعد على إنشاء "أو " الدينية أو األخالقية أو األسرية أو االجتماعية

 2 ."ج لهاصور أو أفالم مخلة بالحياء أو اآلداب العامة أو دعا أو روَّ
 

، وبدال من ذلك تعتمد على توصيفات غامضة سيقرر مسئولو الحكومة أوجه بعينهاألحكام ال تحظر أي سلوك  هذه
 بموجبتطبيقها حال وقوعها دون الرجوع إلى أي معايير خاصة يمكن أن ترشد السلوك مقدما في أي مقاضاة 

من المستحيل إلى حد آبير معرفة ما فإنه  ،في ضوء االضطراب السياسي الحالي في العراق ،وبشكل خاص. لقانونا
ستعني هذه األحكام أن شخصا ما يمكن أن يقع تحت تهديد الحبس  ومن وجهة نظر عملية،. مخالفةاعتباره يمكن 

آنتيجة لهذا تهدد المسودة الحالية للقانون . ُمجرَّمالمؤبد على سلوك ليس لديه أو لديها القدرة على المعرفة المسبقة بأنه 
آما سيتم مناقشته أدناه  –باالعتقال واالحتجاز التعسفي وستمنع العراقيين  –بمن فيهم الصحفيين  –وغيرهم  العراقيين

. من االنخراط بالكامل في األنشطة الشرعية السلمية التي سيخشون من أنها قد تخضعهم للعقاب وفقا لهذا القانون –
فإنه  على وجه الحصر؛ التي سُتحظر المحددةاألنشطة  وإذا لم يراجع مجلس النواب العراقي هذه األحكام ويوضح

 3.سيمكِّن المسئولين من السلوك التعسفي ومن ممارسة سلطتهم بطريقة تمييزية ضد أفراد أو جماعات معينة
 

 المعايير القانونية
المدنية  العهد الدولي الخاص بالحقوق"من  14و 9يبدو أن قانون جرائم المعلوماتية المقترح ينتهك المادتين 

المتعلقة بإجراءات التقاضي السليمة، " الميثاق العربي لحقوق اإلنسان"من النسخة األحدث لـ  14والمادة " والسياسية
 4.وآالهما يحميان الحق في الحرية وفي إجراءات التقاضي السليمة

 

                                                           
  )ثالًثا( 6، )ا) (أوًال( 3، )أوًال( 6المواد  .قانون الجرائم المعلوماتية المقترح  1
  )ب) (ثانيا( 22، )ثالثا( 21المواد  .السابق  2
 ".مؤشرات اإلساءات المحتملة" ، عنوان فرعيالثالث ، والفصل"مؤشرات اإلساءات المحتملة" ، عنوان فرعيالثاني لالفص :انظر  3
، قرار الجمعية 1966آانون األول /ديسمبر 16ألمم المتحدة في الجمعية العامة لالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أقرته   4

 23ودخل حيز النفاذ في  2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 52, U.N. Doc. A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 171العامة رقم 
لكل فرد حق في الحرية وفى األمان على "من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن  9، وتنص المادة 1976آذار /مارس 
." وال يجوز حرمان أحد من حريته إال ألسباب ينص عليها القانون وطبقا لإلجراء المقرر فيه. تعسفا وال يجوز توقيف أحد أو اعتقاله. شخصه

ودخل , U.N. Doc. CHR/NONE/2004/40/Rev.1 2004أيار /مايو 22قره مجلس جامعة الدول العربية في أالميثاق العربي لحقوق اإلنسان 
ال يجوز حرمان أي شخص من حريته "من الميثاق العربي لحقوق اإلنسان على أن  14، وتنص المادة 2008آذار /مارس 15حيز النفاذ في 

 ."إال لألسباب واألحوال التي ينص عليها القانون سلفًا وطبقًا لإلجراء المقرر فيه
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ائية وموضوعية ضد بموجب هذه األحكام من القانون الدولي، يجب على العراق أن يتيح لألفراد ضمانات إجر
وهو آيان يضم  –وقد فسر مجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان . االعتقال أو االحتجاز أو اإلدانة أو العقاب التعسفي

أنه لكي ال  –خبراء مستقلين مكلفين بتفسير العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وتقييم امتثال الدولة له 
بناء على ذلك فإن  5."ن الفرد من ضبط سلوآه وفقا ألحكامهجب أن يصاغ بدقة آافية آي يمكِّي"يكون القانون تعسفيا 

هي قوانين متناقضة مع  ،القوانين الغامضة بشكل مفرط والتي تفشل في توجيه سلوك أّي من الفرد أو المسئول
 يجب أن يعرف المواطنون مقدما ما 6 .وتنتهك أحكام القانون الدولي الُمستشَهد بها أعاله ،إجراءات التقاضي السليمة

 7.هي أنواع السلوك المحددة التي يمكن أن تخضعهم للعقاب وعلى أي معايير تستند
 

                                                           
 21في U.N. Doc. CCPR/C/GC/34  حرية الرأي وحرية التعبير ،19المادة  ،34مجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان التعليق العام رقم   5

 Sunday Times v. U.K., 30 Eur. Ct. H.R. (ser. A), 2 Eur. H.R. Rep. 245 :انظر آذلك .)34التعليق العام رقم ( 25الفقرة  2011تموز /يوليو
إذا لزم  –قادرا  يجب أن يكون. ن المواطن من ضبط سلوآهمصاغا بدقة آافية آي يمكِّ"والذي ينبه إلى أن القانون يجب أن يكون ) (1979)

 ).العواقب التي يمكن أن يستتبعها موقف محدد –إلى درجة معقولة وفقا للظروف  –أن يتوقع  –األمر مع النصيحة المالئمة 
 31الحكم بتاريخ ) ICTY-97-24-T( "ستاآيتش. ف المدعي العام ضد"ليوغوسالفيا السابقة، قضية  انظر مثال المحكمة الجنائية الدولية  6

، ، المحكمة األوربية لحقوق اإلنسان)تتسم بالغموض" قوانين أخرى غير إنسانية"لصكه ( 724إلى  719الفقرات من  2003تموز /ويولي
وتنبه إلى أن ) Malone v. United Kingdom, 82 Eur. Ct. H.R. (ser. A), 7 Eur. H.R. Rep. 14 (1984) ":مالوني ضد المملكة المتحدة"قضية 

أن يشير إلى مدى حرية التصرف الممنوحة للسلطات المختصة وطريقة ممارستها بوضوح آاف، مع مراعاة الهدف يجب "أي قانون 
 .")القانوني للتدبير موضع المساءلة، وآذلك منح الفرد الحماية الكافية ضد التدخل التعسفي

 .25، الفقرة  34انظر مثال التعليق العام رقم   7
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II .انتهاكات الحق في حرية التعبير 
 

في الوقت الذي يقر فيه القانون الدولي والدستور العراقي بأن قيودا محدودة ومحددة بوضوح على حرية التعبير يمكن 
، فإن أحكاما معينة في قانون جرائم المعلوماتية المقترح ال تتفق مع أّي من المعايير التي يجب 8كون لها مايبررهاأن ي

التحديد الكافي من ِقَبل القانون : ةوالعراقي ةالدولي القوانين تصبح متفقة معأن تسير وفقها القيود على حرية التعبير آي 
آما هو (وأن تكون هذه القيود من أجل هدف قانوني ") ا عليه في القانونمنصوص"بمعنى أن القيد يجب أن يكون (

على . الحرية" جوهر"والنسبية والضرورة، والحفاظ على ) ُمبيَّن في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
المساس "من شأنها سبيل المثال يحظر قانون جرائم المعلوماتية المقترح ويعاقب بقسوة تداول التعبيرات التي 

أو تلك التي ." باستقالل البالد ووحدتها وسالمتها أو مصالحها االقتصادية أو السياسية أو العسكرية أو األمنية العليا
     9."على أي من القيم والمبادئ الدينية أو األخالقية أو األسرية أو االجتماعية"تعتدي 

 
يجب أن يتفق مع  –وفقا لفهم هذا المفهوم في إطار القانون الدولي  –" منصوصا عليه في القانون"لكي يكون قيد ما 

يجب أن يصاغ بدقة آافية ليمكن الفرد من "بمعنى أنه . المعايير العامة إلجراءات التقاضي السليمة التي نوقشت أعاله
على تقييد حرية يمنح المكلفين بتنفيذه حرية التصرف المطلقة  ال"وأن ." ضبط سلوآه أو سلوآها وفقا ألحكامه

 وفضفاضةتعتمد العديد من أحكام قانون جرائم المعلوماتية على تصنيفات مثيرة للجدل  سلف الذآر،وآما  10."التعبير
بالفعل يبدو واضحا أن الهدف من وراء مثل هذه األحكام ليس هو . بشكل مفرط حتى أنها ال تلبي هذا المعيار األولي

طاء المسئولين الحكوميين حرية تصرف مطلقة إلصدار أحكام بأثر رجعي حول تعريف جريمة ما مقدًما، بل هو إع
فإن محاوالت فرض مثل هذه األحكام بمسودة  ،بناء على ذلك. ما إذا آان يمكنهم معاقبة تبادل أو نشاط إليكتروني

لخاص بالحقوق المدنية من العهد الدولي ا) 3( 19وفقا لمعنى المادة " أن ينص عليها القانون"القانون لن توفي بشرط 
 .من الدستور العراقي 46آما تشترط المادة " بقانون أو بناء عليه"واإلنسانية ولن تكون 

 
لقسوة العقوبة على أي انتهاك لهذه األحكام، نظرًا المذآورة أعاله، وآذلك  نطاق أحكام القانوننظًرا لغموض واتساع 

باألحرى يمكن للمسئولين استخدام القانون لقمع . اطبة تهديد محددفمن الواضح أن القانون ليس نسبيا ولم يصمم لمخ
" تهديدا"أنه يشكل  –بناء على حكمهم الشخصي ودوافعهم التي ربما تكون غير صحيحة  –أي تعبير يزعمون 

لتعبير على هذا النحو يمكنهم أن يقرروا أن فئات ال ُتعد وال ُتحصى من ا 11.لمصلحة حكومية أو دينية أو اجتماعية ما
وبالفعل يمكن محاآمة أي . في دائرة محظورات القانون) بعد حدوثها(يمكن أن تقع  –بما فيها التعبير السياسي  –

شخص ينتقد أو يتحدى مسئوال أو إدارة أو وآالة أو سياسة حكومية أو دينية، أو يؤيد حزب أقلية أو منظمة أو وسيط 
وميا ما أو مؤسسة أو ممارسة غير حكومية تتمتع بالحماية بموجب هذا لألخبار أو اآلراء ينتقد أو يتحدى جانبا حك

 . القانون
 

                                                           
 .46المادة  ،، والدستور العراقي)3( 19المادة  ،ق المدنية والسياسيةالعهد الدولي الخاص بالحقو  8
 ).ثالثا( 21والمادة ) ا) (أوًال( 3المادة  ،قانون جرائم المعلوماتية المقترح  9

 Concluding Observations of the Human Rights“مجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان  :، وانظر آذلك25الفقرة  34التعليق العام رقم   10
Committee: Cambodia,” U.N. Doc. CCPR/C/79/Add.108   إن أي قانون يحظر النشر معتمدا على ( 18الفقرة  1999تموز /يوليو 27في

من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية ) 3( 19ال يتوافق مع المادة " التسبب في إضرار االستقرار السياسي"معايير غامضة مثل 
اإلدانة على توزيع األدب الموالي لكوريا ( 12.4الفقرة  1999) Kim v. South Korea, U.N. Doc. CCPR/C/64/D/574/1994، و  والسياسية

 ).من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ألن التهديد المزعوم لألمن القومي غير محدد وغامض تماًما 19الشمالية تخالف المادة 
ونوَّه إلى أن التعريفات " إرهابية"جلس حقوق اإلنسان عن قلقه الخاص بشأن القوانين التي تدَّعي حظر التعبير عن أفكار لقد عبر م  11

 الترويج لألعمال اإلرهابية"السيما وأن الحظر العام للقانون على . 46الفقرة  34انظر التعليق العام رقم . الواضحة ضرورية في هذا السياق
 .ال تقدم تعريفا لهذه المصطلحات) )ثانيا ( 4دة الما" (وأفكارها
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بدال من  –ونظًرا إلى أن أحكام مسودة القانون يمكن تطبيقها تقريبا على أي طريقة للتعبير يتم تداولها إليكترونيا 
ثل هذه األحكام ال يمكن وصفها فإن م –تطبيقها فقط على سلوك جنائي محدد بدقة لحماية مصلحة عامة محددة وهامة 

هناك افتراض مزعج وغير قانوني بأن التعبير عن  ،عالوة على ذلك وآجزء ال يتجزء من القانون. بأنها ضرورية
بغض النظر عن آيف يمكن أن يكون هذا التعبير ُمنَبّت الصلة عن فعل  –فكرة غير جماهيرية سياسيا أو  أخالقيا 

هذا االفتراض يتنافى مع مبادئ راسخة تتعلق بماهية القيود على  12.في حد ذاته جنائيهو  –جنائي أو إرهابي محدد 
حرية التعبير التي يمكن أن تكون ضرورية وفقا للقانون الدولي؛ في الحقيقة ليس ضروريا أو جائزا على اإلطالق منع 

فقط بناء "لمعلومات من نشر مواد وسائل اإلعالم أو الناشرين أو الصحفيين أو المواقع أو أي وسيلة أخرى لنشر ا
 13.أو معاقبتهم لفعلهم هذا" على أنها قد تكون انتقادية للحكومة أو للنظام السياسي االجتماعي الذي تتبناه الحكومة

 
القانون المقترح إشكالي أيضا ألن األعراف الدولية التي تسمح بقيود محدودة على حرية التعبير ال تسمح بمثل هذه 

ويحظر القانون الدولي بشكل محدد  14.ية آيانات مجردة مثل األديان أو المعتقدات أو األفكار أو الرموزالقيود لحما
إن الحق في حرية التعبير  15.القيود على التعبير بناء على تأثيراتها المدمرة أو االفترائية على األديان أوالمعتقدات

  16.اسخةيتضمن الحق في تحدي األعراف والمذاهب و المعتقدات الر
 

، وفي الدعوة للتغيير في السياسات والحكومات، وفي التعبير عن القائمةإن الحرية في انتقاد السياسات أو الحكومات 
تلك بالتحديد هي . دعم األفكار السياسية أو الدينية أو االجتماعية غير الشائعة هي في القلب من حرية التعبير

إن قانون جرائم المعلوماتية المقترح بإمكانه تجريم العديد من  17.ة للحمايةالممارسات التعبيرية التي في أشد الحاج
 .  أشكال الدعوة والقول والتعبيرالسياسية والدينية واالجتماعية، وهكذا يعتدى بوضوح على جوهر حرية التعبير

 

                                                           
تحظر إثارة (أوال  6والمادة ) تحظر المساس بالمصالح السياسية للعراق) (ا(أوال ) 3(انظر مثال قانون جرائم المعلوماتية المقترح المادة   12

ي من القيم والمبادئ الدينية أو األخالقية أو األسرية أو تحظر االعتداء على أ) (ثالثا( 21والمادة ) النعرات المذهبية واإلساءة لسمعة البالد
  .هذه األحكام مصاغة بكلمات غامضة للغاية حتى أنها يمكن تطبيقها بسهولة على التعبير السياسي األساسي.) االجتماعية 

 43،  42الفقرات  ،34التعليق العام رقم   13
14  2011تموز /يوليو 14في " لتعبير والتجمع والتظاهر السلميمسودة قانون عن حرية ا: العراق:" 19انظر المادة   

http://www.article19.org/data/files/medialibrary/2266/11-07-14-LEGAL-iraq.pdf ) الفقرات ) 2012آذار /مارس 2تمت زيارته في
والتي تنوه عن أن القوانين المقيدة لحرية التعبير فيما يتعلق باألديان أو المعتقدات ( 48الفقرة  ،34، وانظر آذلك التعليق العام رقم  36و 35

 .")قائد اإليمانيةبة على العتمنع أو تعاقب النقد المشروع للقادة الدينيين أو التعليقات المسب"أو األفكار أو الرموز غير مقبولة أينما 
 2008آانون األول /ديسمبر 10في " اإلعالن المشترك حول ازدراء األديان والتشريعات المضادة لإلرهاب والمضادة للتطرف" انظر اآلليات الدولية لتعزيز حرية التعبير  15

إن مفهوم ازدراء األديان ال يتوافق مع المعايير الدولية المتصلة ) ("2012آذار /مارس 2تمت زيارته في ( http://www.osce.org/fom/35639والمتاح على 
وق ، مجلس األمم المتحدة لحق.")ال يمكن القول بأن لها سمعة خاصة بها –مثلها في ذلك مثل آل المعتقدات  –باالزدراء والتي تشير إلى حماية سمعة األفراد، بينما األديان 

 ، 2010نيسان /أبريل  Mr. Frank La Rue, A/HRC/14/23 20اإلنسان، تقرير المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/14session/A.HRC.14.23.pdf ) 84الفقرة ) 2012آذار /مارس 2تمت زيارته في: 

من الممكن أال تستخدم قوانين االزدراء لحماية التصورات أو المفاهيم المجردة أو غير الموضوعية مثل الدولة أو الرموز 
يتسق هذا مع الرؤية التي . فكرية أو األيديولوجيات أو المذاهب السياسيةالوطنية أو الهوية الوطنية أو الثقافات أو المدارس ال

يدعمها المقررالخاص بأن القانون الدولي لحقوق اإلنسان يحمي األفراد والجماعات من الناس وليس األفكار المجردة أو 
 .المؤسسات الخاضعة للتدقيق أو التعليق أو النقد

تشمل الخطاب السياسي، والتعليق على شئون المرء أو على "التي تشير إلى أن حرية التعبير (11فقرة ال ،34انظر أيضا التعليق العام رقم 
 48والفقرة ") الشئون العامة، وفرز األصوات، ومناقشة حقوق اإلنسان، والصحافة، والتعبير الثقافي والفني، والتدريس، والخطاب الديني

أن تستخدم لمنع أو معاقبة انتقاد القادة الدينيين أو "ظورات المفروضة على حرية التعبير وتشير إلى أنه من غير المسموح به على المح(
 .ى مذهب ديني أو عقائد إيمانيةالتعليق عل

 EHRR 737 1 1976آانون األول /ديسمبر 7في  Handyside v. United Kingdom "قضية هانديسايد ضد المملكة المتحدة" انظر مثال  16
 49الفقرة 

إن التداول الحر للمعلومات واألفكار عن الموضوعات العامة والسياسية بين المواطنين والمرشحين والنواب المنتخبين ( 20سابق الفقرة ال  17
ويعني هذا صحافة حرة ووسائل إعالم أخرى قادرة على التعليق على الموضوعات العامة وعلى إخبار الرأي العام دون رقابة . شيء أساسي

 .)أو تقييد
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 مؤشرات اإلساءات المحتملة
قمع أنواع مشروعة وأساسية من التعبير على تصرفات القلق من أن المسئولين العراقيين سيستخدمون القانون ل يرتكز

طوال السنوات القليلة الماضية اتخذ المسئولون إجراءات قانونية ضد الصحفيين . حكومية حدثت مؤخرا وتحدث حاليا
في  الذين قاموا بنشر مقاالت انتقادية لمسئولين أو ممارسات معينة، مثل المقاالت المنتقدة لمحاباة األقارب المزعومة

 2012 شباط/وفي أوائل فبراير 18 .في الحكومة العراقية الُمتصوََّرةمكتب رئيس الوزراء والممارسات االستبدادية 
أن النيابة العامة تسعى إلى اتهامه بإهانة السلطة القضائية العراقية الستجوابه حول " حيدر المال"ذآر البرلماني 

القذف بل التشهير وونظًرا الستعداد المسئولين الستخدام قضايا  19.ة رئيس الوزراء المالكيموكاستقالليتها عن ح
والتهديد بالمحاآمة لتخويف وتهديد هؤالء الذين يتحدونهم أو ينتقدونهم بشكل سلمي فإن هناك سبب معقول للقلق من 

العراق، وسيساعد في منع أن قانون جرائم المعلوماتية المقترح سيمثل إضافة للبيئة المقيِّدة المحيطة بحرية التعبير في 
      20.العراقيين من ممارسة هذا الحق

 

 المعايير القانونية
يبدو أن قانون جرائم المعلوماتية المقترح ينتهك أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية  سلف الذآر،آما 

 21.والسياسية والدستور العراقي اللذين يحميان حرية التعبير
 

مختلف س لتمااحريته في " لي من الدول أن تحترم حق مواطنيها في حرية التعبير التي تشمل يتطلب القانون الدو
ع أو مطبوب أو على شكل مكتواء سوود، للحدر عتباانما دولى آخرين إنقلها وتلقيها ر وألفكات والمعلوماوب اضر

                                                           
الواليات المتحدة،  بقيادةحقوق اإلنسان في العراق بعد ثماني سنوات من الغزو : الطرقمفترق  عند: هيومن رايتس ووتش، العراق  :انظر  18

ير زيادة حادة في قضايا القذف المقامة من الحكومة التقر يورد( http://www.hrw.org/node/95605/section/5 ،2011شباط /فبراير
 16في " العراق:  2009هجمات على الصحافة "انظر آذلك لجنة حماية الصحفيين ) 2010العراقية أو مسئولي الحزب ضد الصحفيين في 

 .)2012آذار /مارس  2تمت زيارته في ( http://cpj.org/2010/02/attacks-on-the-press-2009-iraq.phpشباط  /فبراير 
 ,Mohamad Ali Harissi, “Judge wants Iraqiya MP’s immunity lifted,” Agence France-Presse, February 5, 2012 :انظر  19

http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5hDP-
Ly3o2DkrvLpL7Um7sciTvU2Q?docId=CNG.560db9496881b830cd81321b1814191e.461 ) 2012آذار /مارس 2تمت الزيارة في( 

يذآر التقرير أن المسئولين العراقيين قد استخدموا مجموعة متنوعة من األحكام المصاغة آلماتها ( الطرقمفترق  عند: العراق :ظران  20
في القانون المدني وقانون العقوبات العراقيين لمالحقة هؤالء الذين ينتقدونهم، وأن القضاة لديهم حرية تصرف هائلة في  شكل فضفاضب

 ).وآيفية معاقبة هذه التعبيرات بيرات التي تنتهك مثل هذه القوانينتحديد ماهية التع
 :من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على 19المادة تنص   21

 .مضايقةراء دون آق عتنااحق في ن نساإلكل  .1
لى إنقلها وتلقيها ر وألفكاوا تلمعلوماوب امختلف ضرس لتماالحق حريته في ا هذايشمل و. لتعبيراحق في حرية ن نساإلكل   .2

 .   يختارهاى خرأسيلة وبأية أو في قالب فني ع أو مطبوب أو على شكل مكتواء سوود، للحدر عتباانما دوآخرين 
خضاعها ز إلك يجوذعلى و. خاصةت مسئوليات وجبادة والماهذه امن  ٢ة لفقراعليها في ص لمنصوق الحقواسة رتستتبع مما .3

 :   يةورضر نتكون وأن لقانوابنص دة محدن تكوأن ة لكن شريطد ولقيوالبعض 
 ،   سمعتهمأو آلخرين ق احقوام الحتر) أ(
 .لعامةداب اآلأو العامة الصحة م أو العام النظاأو القومي األمن الحماية ) ب(

 :من الدستور العراقي في جزء وثيق الصلة 38المادة وتنص 
 :تكفل الدولة وبما ال يخل بالنظام العام واآلداب

 .حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل –أوال 
 .حرية الصحافة والطباعة واإلعالن واإلعالم والنشر –ثانيا 

 :من الدستور العراقي على 46المادة وتنص 
ا التحديد ال يكون تقييد ممارسة أي من الحقوق أو الحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها إال بقانون أو بناء عليه، على أال يمس هذ

 .والتقييد جوهر الحق أو الحرية
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وبالفعل تضع ديباجة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان آواحد من  22."رهايختاى خرأسيلة وبأية أو في قالب فني 
  24.وتشمل أشكال التعبير المحمية التعبير السياسي  23"عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة"أهدافها األساسية 

 
ون مثل هذا التقييد وفقا للقانون الدولي يمكن فقط تقييد حرية التعبير آما هو منصوص عليه في القانون وعندما يك

أو لعامة الصحة م أو العام النظاأو القومي األمن الحماية ) ب(الحترام حقوق اآلخرين أو سمعتهم ) ا"(ضروريا 
يجب أن يتفق مع "وقد أآد مجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان على أن أي تقييد للتعبير الحر  25."لعامةداب اآلا

" األقل تطفال"ويعني هذا بين ما يعني أن التقييد يجب أن يكون الوسيلة  26."ةاالختبارات الصارمة للضرورة والنسبي
وفي تطبيقه يجب أن يكون التقييد مفسرا بدقة وال يجب أن ُيستخدم للمساس بفئات آبيرة من  27.لتخفيف تهديد معين

ددة وفردية الطبيعة الدقيقة بطريقة مح"إن أي تنفيذ لعمل بشكل الئق يتطلب سلطة الدولة لُتظهر  28.القول أو التعبير
  29."ة ونسبية الفعل المحدد الذي يتم اتخاذهرللتهديد، وضرو

 
وأن األفراد مكفول لهم الحماية من ." حرية الفكر والضمير والعقيدة"وبالمثل ينص الدستور العراقي على أن لكل فرد 

ال " النظام العام واآلداب"مكفولتان طالما أن وأن حرية التعبير وحرية الصحافة " اإلآراه الفكري والسياسي والديني"
أي تحديد أو تقييد على حرية التعبير يجب أن يكون منصوصا عليه في  نوينص الدستور آذلك على أ 30.ُينتهكا

 31.الحرية" يمس جوهر"القانون ويجب أال 

                                                           
 19، واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، المادة )2( 19العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة  22 
 ديباجة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  23
االعتقال واالحتجاز التعسفي واإلدانة ( 9الفقرة  Mpandanjila et al. v. Zaire, U.N. Doc. Supp. No. 40 (A/41/40) (1986)انظر مثال   24

من العهد الدولي الخاص  19والحبس والنفي في مقابل إرسال رسالة احتجاج مفتوحة والتفاوض لتشكيل حزب سياسي جديد هو انتهاك للمادة 
 ).بالحقوق المدنية والسياسية من بين أمور أخرى

 )3( 19لمدنية والسياسية، المادة بالحقوق االعهد الدولي الخاص   25
 22، الفقرة 34رقم التعليق العام   26
 34، الفقرة السابق  27
 ”,Concluding Observations of the Human Rights Committee: United States of America“مجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان،   28

U.N. Doc. CCPR/C/USA/CO/3  2006أيلول /سبتمبر  15في 
 35، الفقرة 34العام رقم التعليق   29
 38، 37، 42العراقي، المواد الدستور   30
 46المادة السابق،   31
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III .انتهاكات الحق في حرية تكوين الجمعيات 
 

وماتية المقترح على السجن المؤبد لكل من استخدم أجهزة الحاسوب وتعامل من قانون جرائم المعل 3تنص المادة 
 32."زعزعة األمن والنظام العام أو تعريض البالد للخطر"بقصد " جهة معادية"تقريبا بأي شكل من األشكال مع 

ة تعتبر حرآ بمثابة األساس لمحاآمة آل من لديه أي ارتباط مع منظمة أو النص القانونيويمكن أن يكون هذا 
منظمة، بما فيها  ةويمكن للمسئولين أن يعتبروا تقريبا أي. ألنها تنتقد الحكومة أو السياسات الحكومية" معادية"

 ". معادية"األحزاب السياسية المعارضة 
 

تشمل األحكام التي تحظر استخدام أجهزة الحاسوب للمساس بوحدة العراق، أو  –أحكام أخرى من القانون المقترح 
يمكن استخدامها الستهداف المنظمات  –اس بالمصالح السياسية واالقتصادية للعراق، أو إلثارة النعرات المذهبية للمس

بما فيها استخدام (وأعضائها، وستكون بمثابة اعتداء على الحق في حرية تكوين الجمعيات إلى حد أن مجرد المشارآة 
في ) ا بشكل متزايد لكل من المنظمات الرسمية وغير الرسميةصبح أمرا شائعأالحاسوب أو شبكة المعلومات، وهو ما 

    33.المنظمات المستهدفة سُتعتبر انتهاآا لمثل هذه األحكام
 

. حكومة ومن ثم تحظر بالفعل تلك الجمعية ةجمعية ترفضها أي ةلذلك يمكن استخدام القانون المقترح لحبس أعضاء أي
 –القانون فضفاض وغامض بشكل مفرط ال يؤهله ) ا: (في القسم السابق بناء على ذلك ولألسباب التي تمت مناقشتها

آقانون ينص بشكل  –سواء آان األمر وفقا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية أو السياسية أو للدستور العراقي 
وفقا للقانون  لحرية تكوين الجمعيات" ضرورًيا"القانون ليس قيًدا ) ب. (صحيح على تقييد لحرية تكوين الجمعيات

 .   حرية العراقيين في تكوين الجمعيات" جوهر"يعتدي هذا القانون على ) جـ. (الدولي
 

 مؤشرات اإلساءات المحتملة
إن المخاوف من أن يستخدم المسئولون العراقيون هذا القانون لقمع حرية تكوين الجمعيات مبررة بسبب األفعال 

راقية لخنق المعارضة، متضمنة هجمات على المنظمات غير الحكومية القمعية المستمرة من ِقَبل السلطات الع
الحزب  –التي يتحكم فيها رئيس الوزراء المالكي  –أمرت قوات األمن  2011آذار /في مارس. والمنظمات السياسية

وفي  34.دالشيوعي العراقي وحزب األمة العراقي بإغالق مكاتبهما بعد أن قاد الحزبان السياسيان مظاهرات في بغدا
ثالثة نشطاء يعملون في اتحاد المجالس والنقابات العمالية  أوامر توقيف،نيسان اعتقلت قوات األمن دون /أبريل

هاجم  2011أيار /وفي مايو 35.وبعد عام مازال واحد من النشطاء الثالثة ُيعّد مفقوًدا. الشتراآهم في االحتجاجات
ُأطلق . أمر توقيفمن نشطاء المجموعة دون  11واعتقلوا " ن حقيأي"الجنود مكتب بغداد للمنظمة غير الحكومية 

 36.حزيران/يونيو 3سراح أربعة منهم في اليوم التالي، واحُتجز السبعة الباقون حتى 
 

                                                           
 )أوًال( 3قانون جرائم المعلوماتية المقترح، المادة   32
 )أوًال( 6، )ا) (أوال( 3، )أوًال( 3المواد السابق،   33
 ,Michael Schmidt and Jack Healy, “Iraq Shuts Offices of Protest Organizers,” New York Times, May 7, 2011 انظر  34

http://www.nytimes.com/2011/03/08/world/middleeast/08iraq.html  ) 2012حزيران /يونيو 5تمت زيارته في.  
" 2011تقرير عن حقوق اإلنسان في العراق "متحدة في العراق، بعثة األمم ال  35

http://unami.unmissions.org/LinkClick.aspx?fileticket=uGUYVCu7UBs%3D&tabid=2790&language=en-US ) 5تمت زيارته في 
  22 - 21صفحات ) 2012حزيران /يونيو 

 السابق  36
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 المعايير القانونية
ميثاق يبدو أن قانون جرائم المعلوماتية المقترح ينتهك أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وال

 37.حرية تكوين الجمعيات ، وهي المواثيق التي تحمي، والدستور العراقيلحقوق اإلنسان العربي
 

يفرض القانون الدولي واجبا على الدول وهو أن تحترم حقوق المواطنين في التظاهر السلمي، بما في ذلك التظاهر 
 38."الحق في التجمع السلمي"بشكل محدد بـ  ويقر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ضد حكوماتهم

ء نشاإلك حق ذبما في ، مع آخرينت لجمعياافي حرية تكوين الحق "على هذا النحو يجب على أحزاب الدولة أن تكفل 
وال يسمح العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية  39."]المرء[جل حماية مصالحه أليها من م إالنضمات والنقاباا

، طيايمقردفي مجتمع "ود على هذه الحريات إال إذا آان منصوًصا عليها في القانون وتكون ضرورية والسياسية بالقي
ق حماية حقوأو لعامة داب اآلأو العامة الصحة احماية م أو لعام النظاأو العامة السالمة أو القومي األمن الصيانة 

سيس الجمعيات واألحزاب السياسية، حرية تأ"فضال عن ذلك يذآر الدستور العراقي أن  40."وحرياتهمآلخرين ا
 41."أواالنضمام إليها مكفولة، وينظم ذلك بقانون

 

                                                           
  :من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أن 22تذآر المادة   37
 .جل حماية مصالحهأليها من م إالنضمات والنقاباء انشاإلك حق ذبما في ، مع آخرينت لجمعيااحق في حرية تكوين د لكل فر 1
، طيايمقردفي مجتمع ، يةوربير ضراتشكل تدن ولقانوالتي ينص عليها اال تلك إلحق هذا اسة رعلى مماد لقيوايوضع من  ز أنجوال ي. 2

ال و. حرياتهموآلخرين ق احماية حقوأو لعامة داب اآلأو العامة الصحة احماية م أو لعام النظاأو العامة السالمة أو القومي األمن الصيانة 
 .   لحقهذا اسة رقانونية على مماد لشرطة لقيول اجاورلمسلحة ات القواد افرع أخضاإدة دون لمال هذه اتحو

 :من الميثاق العربي في جزء وثيق الصلة على 24وتنص المادة 
 :لكل مواطن الحق في

 .حرية الممارسة السياسية. 1
... 
 .حرية تكوين الجمعيات مع اآلخرين واالنضمام إليها. 5
 .ية التجمع بصورة سلميةحرية االجتماع وحر.  6
ال يجوز تقييد ممارسة هذه الحقوق بأي قيود غير القيود المفروضة طبقًا للقانون والتي تقتضيها الضرورة في مجتمع يحترم الحريات . 7

 .حقوق الغير وحرياتهم وحقوق اإلنسان لصيانة األمن الوطني أو النظام العام أو السالمة العامة أو الصحة العامة أو اآلداب العامة أو لحماية
 :من الدستور العراقي في جزء وثيق الصلة 39وتنص المادة 

 .إليها مكفولة، وينظم ذلك بقانونحرية تأسيس الجمعيات واألحزاب السياسية، أو االنضمام  –أوال  
 20المادة  :، اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان21المادة : بالحقوق المدنية والسياسيةالعهد الدولي الخاص   38
 22المادة : المدنية والسياسيةالعهد الدولي الخاص بالحقوق   39
 )2( 22والمادة  21السابق، المادة   40
 .39الدستور العراقي، المادة   41
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 شكر وتنويه
 

وهم محامون في مكتب  ،إريك إيبستينوبريان، -يلوغجوشوا آوالنوبحث وآتب هذا التقرير آل من ستيفن راب، 
Dorsey & Whitney LLP  في قسم الشرق األوسط وشمال بمساعدة من سامر مسقطي الباحث  ، وذلكفي نيويورك

وقام آال من جو ستورك نائب مدير قسم الشرق األوسط وشمال أفريقيا وتوم . أفريقيا في هيومن رايتس ووتش
نائب مدير البرامج في هيومن رايتس ووتش بتحرير التقرير، وقام آاليف بالدوين مستشار قانوني أول  بورتيوس

ري منسق الترجمة والموقع اإلليكتروني العربي مع قسم الشرق األوسط وشمال عمرو خي وأعدَّ. بالمراجعة القانونية
وأعد التقرير للنشر آل . أفريقيا ترجمة الوثائق العربية إلى اإلنجليزية وأشرف على ترجمة هذا التقرير إلى العربية

زروي هوبكنز مدير من آدم آوغل منسق قسم الشرق األوسط وشمال أفريقيا وغرايس شوي مديرة المطبوعات وفيت
 .البريد

 
 .لعملهم معنا على أساس تطوعي Dorsey & Whitney LLPتتقدم هيومن رايتس ووتش بشكر خاص لمكتب 
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