Joint Statement: Stop violations against journalists in the Kurdistan
region of Iraq
On the International Day for Freedom of the Press on May 3, the undersigned organizations call
on the authorities of the Kurdistan region of Iraq to stop their continuous violations of the
freedom of the press, lift restrictions imposed on journalistic work; to end their campaigns on
the prosecution and detention of journalists for their legitimate work, open a serious
investigation into the death of a journalist who was covering the popular demonstrations in
August 2020, and bring all those responsible to justice.
The undersigned organizations express their concern about the regional authorities' insistence
on prosecuting journalists on charges related to their journalistic work and continued disregard
for relevant local and international laws required to guarantee freedom of press, opinion,
expression and publication.
On February 15, 2021, journalists Sherwan Sherwani, Ghadar Zebari and Ayaz Karam
appeared before the Erbil Criminal Court on charges of "undermining national security." The
next day, the court sentenced them to a 6-year-imprisonment on trumped-up charges, such as
spying for foreign countries and trying to destabilize security and stability and discredit the
region. The three journalists were arrested in October 2020 after their significant interaction with
the widespread protests that demanded improvement of economic and living conditions caught
the authorities attention.
In December 2020, the authorities of the Kurdistan region in Iraq arrested at least five
journalists for covering the widespread protests. They banned the broadcasting NRT channel
temporarily for the same reason after the security forces "Asayish" stormed the headquarters of
the channel and destroyed and looted its contents.
In August 2020, journalist Honer Rasul was killed while covering the popular protests in the city
of Rania in the Sulaymaniyah Governorate. The official authorities attributed the cause of his
death to a heart attack and ignored any urges of opening a transparent investigation into the
incident.
The targeting of journalists and prying into civilian activity in the Kurdistan region of Iraq are a
part of the authorities' attempts to weaken the popular movement and restrict media coverage
on the demonstrations that demanded economic reforms and improvement of living conditions
for the population in the oil region.
According to the sequence of events in the region and the analysis of the authorities' hostile
behaviour towards journalists, it appears that the authorities do not show any respect for the
Iraqi law, local legal directives, or the international law regarding the freedom of press.
The 2007 Kurdistan Press Law guarantees freedom in journalistic work. Article (2) of the law
stipulates that "the press is free and has no censorship, and freedom of expression and

publication is guaranteed to every citizen in a respectful framework." It also guarantees "the
journalist to obtain information of interest to citizens and related to the public interest from its
various sources, under the law."
The same law criminalizes assaults made on journalists, stating that "whoever insults or
assaults a journalist because of their work shall be punished with the penalties prescribed for
whoever assaults an employee during or because of the performance of their duties." It also
stresses that "it is not permissible to investigate the journalist or search their workplace or
residence (...) except by a judicial decision, and the captain or their legal representative may be
present in the investigation."
With the absence of accountability and continued impunity, it does not seem that the authorities
of the Kurdistan region - Iraq will stop their violations of journalists' rights, which threatens to
expand and escalate violations against them in the future. To prevent this dangerous
development, action is needed to protect the freedom of journalism in the region.

Signatories
1- Euro-Mediterranean Human Rights Monitor
2- MENA Rights Group
3- Press Freedom Advocacy Association in Iraq
4- HuMENA for Human Rights and Civic Engagement (HUMENA Regional)
5- SAM for Rights and Liberties
6- Iraqi War Crimes Documentation Center
7- AFD International
8- Human Rights Solidarity
9- International Academy for Rights and Development- Paris
10- The International Institute for Rights and Development –Geneva (IRD–Geneva)

أوقفوا االنتهاكات ضد الصحفيين في إقليم كردستان العراق
بمناسبة اليوم الدولي لحرية الصحافة في  3مايو/أيّار ،تدعو المنظمات الموقعة أدناه سلطات إقليم كردستان العراق إلى وقف انتهاكاتها
المستمرة لحرية الصحافة ،ورفع القيود المفروضة على العمل الصحفي ،وإنهاء حمالت مالحقة واحتجاز الصحفيين على خلفية عملهم
المشروع ،وفتح تحقيق جاد في حادثة وفاة صحفي أثناء تغطيته للتظاهرات الشعبية في أغسطس/آب  ،2020وتقديم جميع المسؤولين عن
هذه االنتهاكات إلى العدالة.
وتعرب المنظمات الموقعة أدناه عن قلقها إزاء إصرار سلطات اإلقليم محاكمة الصحفيين على خلفية تهم تتعلق بعملهم الصحفي،
واستمرار تجاهلها القوانين المحلية والدولية ذات العالقة ،والتي توُ جب عليها احترام حرية الصحافة ،وتضمن الحق في حرية الرأي
والتعبير والنشر.
في  15فبراير/شباط َ ،2021م ُثل الصحفي شروان شرواني والصحفي غهدار زيباري والصحفي أياز كرم ،أمام محكمة أربيل الجزائية
بتهمة "تقويض األمن القومي" ،وفي اليوم التالي ،حكمت المحكمة عليهم بالسجن  6سنوات بتهم ملفقة كالتورط في التجسس لدول أجنبية
ومحاولة زعزعة األمن واالستقرار وتشويه سمعة اإلقليم .وكان الصحفيون الثالثة اعتقلوا في أكتوبر/تشرين األول  2020بعد تفاعلهم
الكبير مع االحتجاجات الشعبية الواسعة التي خرجت في اإلقليم للمطالبة بتحسين األوضاع االقتصادية والمعيشية.
خالل ديسمبر/كانون األول  ،2020اعتقلت سلطات إقليم كردستان العراق خمسة صحفيين على األقل على خلفية تغطيتهم لالحتجاجات
الشعبية ،وحظرت بث قناة " "NRTلمدة مؤقتة لذات السبب ،بعد أن اقتحم قوات األمن "األسايش" مقر القناة وحطمت ونهبت محتوياتها.
في أغسطس/آب  ،2020لقي الصحفي هونر رسول مصرعه أثناء تغطيته لالحتجاجات الشعبية في مدينة رانية بمحافظة السليمانية،
وأرجعت الجهات الرسمية سبب وفاته إلى نوبة قلبية ،وتجاهلت فتح تحقيق شفاف في الحادثة.
يُعد استهداف الصحفيين في إقليم كردستان العراق جزءًا من استهداف النشاط المدني في اإلقليم ،ضمن محاوالت السلطات إضعاف
الحراك الشعبي ،وتقييد تغطية وسائل اإلعالم للتظاهرات التي انطلقت للمطالبة بإصالحات اقتصادية ،وتحسين الوضع المعيشي للسكان
في اإلقليم النفطي.
وفق تتابع األحداث في اإلقليم وتحليل سلوك السلطات العدائي تجاه الصحفيين ،يظهر أنّ السلطات ال تبدي أي احترام للقانون العراقي أو
التوجيهات القانونية المحلية ،أو حتى القانون الدولي فيما يتعلّق بحرية الصحافة.
ضمن قانون العمل الصحفي المحلي في اإلقليم والصادر في عام  2007حرية العمل الصحفي حيث نصَّت المادة الثانية منه على
"الصحافة حرة وال رقابة عليها وحرية التعبير والنشر مكفولة لكل مواطن في إطار احترام" .كما كفلت "للصحفي الحصول على
المعلومات التي تهم المواطنين والمرتبطة بالمصلحة العامة من مصادرها المختلفة وفق القانون" .وحظرت منع صدور الصحف أو
مصادرتها".

ويجرّ م نفس القانون االعتداء على الصحفيين ،إذ جاء فيه أنّ "كل من أهان صحفيا ً أو اعتدى عليه بسبب عمله يعاقب بالعقوبات المقررة
لمن يعتدي على موظف أثناء تأدية واجباته أو بسببها" .وشدد أيضًا على أ ّنه "ال يجوز التحقيق مع الصحفي أو تفتيش مقر عمله أو مسكنه
( )..إال بقرار قضائي وللنقيب أو من ينوب عنه قانونا ً الحضور في التحقيق".
مع غياب المحاسبة واستمرار اإلفالت من العقاب ،ال يبدو أنّ سلطات إقليم كردستان العراق ستوقف انتهاكاتها لحقوق الصحفيين ،ما ينذر
بتوسع وتصاعد االنتهاكات ضدهم في المستقبل .ولمنع هذا التطور الخطير ،ينبغي على الجميع التحرك لحماية حرية العمل الصحفي في
اإلقليم.

الموقعون
 -1المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان
 -2منظمة م ّنا لحقوق اإلنسان
 -3جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق
 -4هيومينا لحقوق اإلنسان والمشاركة المدنية
 -5منظمة سام للحقوق والحريات
 -6المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب
 -7منظمة إفدي الدولية
 -8منظمة التضامن لحقوق اإلنسان
 -9األكاديمية الدولية للحقوق والتنمية -باريس
 -10المعهد الدولي للحقوق والتنمية -جنيف

