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راپۆرتى 14-13ى لێژنهى داكـۆكـى ل ه ئازادى
رۆژنامهنووسى و مــافــى رۆژنــامـهنـووسـان
لـ ه كـوردسـتـان

لـــ ه 2014/01/01
تاكو 2014/12/31

پێشهكى
ب��ەرف��راوان��ب��وون��ی پانتایی ئ��ازادی��ی��ە گشتییەكان و
ئ����ازادی رادەرب���ڕی���ن و رۆژن���ام���ەگ���ەری بنەمایی
سەرەكی بەرەوپێش چوونی پرۆسەی دیموكراسی
و بنیاتنانی ك��ۆم��ەڵ��گ��ای��ەك��ی م��ەدەن��ی��ی��ە ك��ە تێیدا
مافەكانی مرۆڤ بەرجەستە دەبێت ،لەم روانگەوە
لیژنەی داكۆكی لە ئازادی رۆژنامەنووسی و مافی
رۆژنامەنووسان لە سەندیكای رۆژنامەنووسانی
كوردستان هەر شەش مانگ جارێك ڕاپۆرتی خۆی
لەسەر ڕەوشی رۆژنامەگەری و ئەو پێشێلكارییانەی
بەرامبەر بە رۆژنامەنووسان لە هەرێمی كوردستان
ئ��ەن��ج��ام��دەردرێ��ت ،ب�ڵاودەك��ات��ەوە ،ل��ێ��رەدا ه��ەردوو
راپۆرتی  13و 14ی پێشێلكاری لە ساڵی ،2014
دەخاتە بەردەستی رای گشتی ،هەرچەندە لە كاتی
خ��ۆی��دا راپ��ۆرت��ی ()13ی پێشێلكارییەكانی شەش
مانگی یەكەمی ساڵی  2014باڵوكرایەوە ،بەاڵم وەكو
نامیلكە چاپ نەكرا.
ئاماری پێشێلكارییەكان بەرامبەر بە رۆژنامەنووسان،
بە ب��ەراورد لەگەڵ ساڵی  ،2013ل��ەرووی ئامار و
ج��ۆری ح��اڵ��ەت��ەك��ان ،ب��ە رێ��ژەی��ەك��ی ب��ەرچ��او كەمی
كردووە ،ژمارەی پێشێلكارییەكان لەساڵی 2014دا،
( )33حاڵەت ب��ووە بەرامبەر ( )58رۆژنامەنووس،
لەكاتێكدا ساڵی  )49( 2013حاڵەت بەرامبەر بە
( )75رۆژنامەنووس تۆماركراوە ،بەخۆشحاڵییەوە
هیچ حاڵەتێكی تیرۆر بەرامبەر بە رۆژنامەنووسان لە
ساڵی  2014تۆمار نەكراوە ،جگە لە شەهید بوونی
كچە میدیاكار (دەنیز فورات) كە بە دەستی چەتەكانی
داعش شەهید كرا.
بەپێویستی دەزانین چەند سەرنجێك لەسەر رەوشی
رۆژنامەگەریی لە هەرێمی كوردستان لە ئێستادا
بخەینەڕوو:

 .1هێشتنەوەی كەیسی تیرۆری رۆژنامەنووسان بۆ
ماوەیەكی درێژ و یەكالیی نەكردنەوەیان لە دادگاكان.
 .2وێڕای ئەوەی الیەنە پەیوەندیدارەكان بە بایەخەوە
راپ��ۆرت��ەك��ان��ی لیژنەی داك��ۆك��ی هەڵدەسەنگێنن و
لیژنە بۆ لێكۆڵینەوەو بەدواداچوونی راپۆرتەكان
پێكدەهێنن ،بەاڵم بە داخەوە رێكاری پێویست ناگرنە
بەر بۆ سزادانی سەرپێچی كارانی یاسا دەرهەق بە
رۆژنامەنووسان.
 .3نەبوونی گرێبەستی یاسایی كاركردن لە نێوان
رۆژنامەنووسان و كەناڵەكانی میدیا ،كە ئ��ەرك و
مافی هەردوو الی تێدا دەستە بەر كردبێت ،هۆكارێكە
بۆ پێشێلكردنی مافی رۆژنامەنووسان لە هەندێك

راپۆرىت 14-13ى پێشێلكارى | التقرير  14-13لالنتهاكات | | The 13-14th Report of Violences

3

كەناڵی میدیا وەك��و لە م��اددەی ( ،)7بڕگەی ()7ی
یاسای رۆژنامەگەرییدا هاتووە ،كە ئەمە پێشێلكارییە
بەرامبەر بە مافی رۆژنامەنووسان.
 .4بایەخنەدانی هەندێك لە بەرپرسانی حكومی و
حزبی لە گرنگی ڕۆڵی میدیا لە ب��ەرەو پێش بردنی
كۆمەڵگا لە سەرجەم بوارەكاندا.

با :ئەنجامدانی هەندێك بەرنامە لە میدیاكان ،بە
تایبەتیش رادیۆ و تەلەفزیۆنەكان ،لە جیاتی ئەوەی
گوتارو بەرنامەكان ببنە هۆكار بۆ قوڵكردنەوەی
ڕۆحی تەبایی و پێكەوەژیان و یەكڕیزی نیشتیمانی،
دەبێتە هۆكاری لێكترازان و نانەوەی پشێوی و
تێكدانی ئاشتی كۆمەاڵیەتی.
ج��ی��م :پەخشكردنی ه��ەن��دێ��ك دی��م��ەن و گرتەی
ڤیدیۆیی ،كە لەرووی سایكۆلۆژییەوە كاردانەوەی
خراپییان لێدەكەوێتەوە.

 .5سەرەڕای بوونی پرۆتۆكۆڵ لە نێوان ئەنجومەنی
دادوەری و ئەنجومەنی سەندیكا ،كە دەقی پرۆتۆكۆلەكە
لەگەاڵ ئەم راپۆرتە هاوپێچە ،بەاڵم هەندی جار لە
دادگاكان بە پێی یاسایی رۆژنامەگەری ژمارە ()35
 .8جیاوازی كردن لەپێدانی زانیاری بەسوود لەنێوان
لێكۆڵینەوە لەگەڵ رۆژنامەنووسان ناكرێت.
رۆژنامەنووسان و دەزگاكانی راگەیاندن لەالیەن
 .6هەندێك لە بەرێوبەرایەتییەكانی پۆلیس ،پسوولەی هەندێك لە دامودەزگاكانی حكومەت و بەرپرسان ،كە
ئ��اگ��ادارك��ردن��ەوەی رۆژن��ام��ەن��ووس��ان ب��ۆ سەندیكا ئەمە پێشێلكردنی یاسای مافی بەدەستهێنانی زانیاری
دەنێرن ،ئەمەش پێچەوانەی ماددەی 8ی بڕگەی  ،1و یاسای رۆژنامەگەرییە لە هەرێمی كوردستان.
یاسای رۆژنامەگەریی ژمارە ()35ی ساڵی2007ە،
كە تێیدا هاتووە( :لەكاتی گرتنەبەری رێكاری یاسایی  .9ج��ی��اوازی ك���ردن ل��ەن��ێ��وان رۆژن��ام��ەن��ووس��ان و
بەرامبەر بە رۆژنامەنووس كە بەكارێك تۆمەتبار نەبوونی هیچ پێوەرێكی پیشەیی بۆ یاوەری كردنی
دەكرێ پەیوەندی بە پیشەكەیەوە هەیە ،سەندیكای رۆژنامەنووسان لە چوونی شاندەكانی حكومەت بۆ
لێ ئاگادار دەكرێتەوە) ،سەندیكای رۆژنامەنووسان دەرەوەی هەرێمی كوردستان.
الیەنی (مبلغ) نییە.
 .7لەڕووی پیشەییەوە:
ئەلیف :كەم ئەزموونی هەندێك لە رۆژنامەنووسان
و میدیاكان لەسەر پێوەر و پرنسیپەكانی كاری
رۆژنامەنووسی لە كاتی گواستنەوە و ڕوماڵكردنی
رووداوە ن���ەخ���وازراوەك���ان ،ب��ە ت��ای��ب��ەت��ی��ش لە
گواستنەوەی هەواڵی شەڕوپێكدادانەكانی نێوان
ه��ێ��زی پێشمەرگەی ك��وردس��ت��ان و چ��ەك��داران��ی
تیرۆرستی داع��ش ،كە هەندێك جار ئەو هەواڵ
و راپۆرتانە كاریگەری نەرێنی و خ��راپ لەسەر
ئاسایشی نیشتمانی دەبێت ،هەروەك لە بەیاننامەی
س��ەن��دی��ك��ای رۆژن���ام���ەن���ووس���ان ك���ە ل����ەرۆژی
 2014/6/16دا هاتووە.

ل��ە ك��ۆت��ای��ی��دا پێویستە ب��گ��وت��رێ��ت س���ەرج���ەم ئ��ەو
پێشێلكارییانەی ل��ەدووت��وێ��ی ه����ەردوو راپ���ۆرت
ت��ۆم��ارك��راون ،ل��ەالی��ەن لیژنەی داك��ۆك��ی سەندیكای
رۆژن��ام��ەن��ووس��ان��ەوە ب��ەدواداچ��وون��ی��ان ب��ۆ ك��راوەو
پشتڕاست كراونەتەوە ،بەهیواین و كاریش دەكەین
بۆ ئەوەی ساڵی  2015ساڵی زیاتر كەمبوونەوەی
پێشێلكارییەكان دژ بە رۆژنامەنووسان و دەزگاكانی
راگەیاندن و سەروەری یاسا بێت.

لیژنەی داكۆكی لە ئازادی رۆژنامەنووسیی و
مافی رۆژنامەنووسان لە كوردستان
2014/12/31
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راپۆرتى
13
لـــ ه  2014/01/01تاكو 2014/60/30

ههوڵى كوشتن |
داخستنى نووسينگه راگهياندن | ( )1حاڵهت
لێدان | ( )7حاڵهت
راگرتن (التوقيف) | ( )1حاڵهت
رێگهنهدان | ( )3حاڵهت
ه | ( )5حاڵهت
ههڕهش 
( )2حاڵهت
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ههوڵى كوشتن |

( )2حاڵهت

ز

ناوى رۆژنامهنووس

پيشهى
رۆژنامهنووسى

دهزگاى
راگهياندن

مێژووى
پێشێلكارى

شوێنى
پێشێلكارى

جۆرى پێشێلكارى

1

هۆشهنگ ياسني حهسهن

پهيامنێر

زاگرۆس
ىت ڤى

2014/4/30

كهركووك

به مهبهستى رووماڵكردىن ههواڵێك لهسهر ئهنجامداىن
ساختهكارى لهنێو ئۆتۆمبێلێك ك ه چوار كهىس تێدا بووه
له گ هڕهىك شۆريجه ،لهاليهن يهكێك لهو چوار كهسه
تهقهى لێدهكرێت و به سهختى بريندار دهكرێت،
ئێستاش كهيسهكهى له دادگايه.

2

فوئاد عوسامن

نووسهر و
رۆژنامهنووس

رۆژنامهى
االتحاد

2014/6/3

ههولێر

لهكاىت گهڕانهوهى بۆ ماڵهوه له چوارڕياىن عهنكاوه،
لهاليهن دوو كهسهوه تهقهى لێدهكرێت و چهند
فيشهكێك بهر ئۆتۆمبێلهكهى دهكهوێت.

داخستنى نووسينگهى راگهياندن |

( )1حاڵهت

ز

ناوى رۆژنامهنووس

مێژووى
پێشێلكارى

شوێنى
پێشێلكارى

جۆرى پێشێلكارى

1

گۆڤارى رۆژى واڵت
نووسينگهى ئاژانىس ههواڵى
ديجله

2014/5/19

ههولێر
دهۆك
زاخۆ

لهاليهن هێزهكاىن ئاسايش له شارهكاى ههولێر و دهۆك و زاخۆ ،نووسينگهى
گۆڤارى رۆژى واڵت و نووسينگهى ئاژانىس ههواڵى ديجله دادهخرێن و
دهست بهسهر كهل و پهله رۆژنامهوانييهكانياندا دهگريێت ،ل ه ههمان رۆژدا
نووسينگهى ئاژانىس ههواڵى ديجله له سۆران دادهخرێت.
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لێدان |

( )7حاڵهت

ز

ناوى رۆژنامهنووس

پيشهى
رۆژنامهنووسى

دهزگاى
راگهياندن

مێژووى
پێشێلكارى

شوێنى
پێشێلكارى

جۆرى پێشێلكارى

1

نێچريڤان حوسێن عهبدوڵاڵ
كاوين جيهاد

پهيامنێر
پهيامنێر

رووداو
وار ىت ڤى

2014/2/24

دهۆك

لهكاىت رووماڵكردىن يهكێك له يارييهكان له ياريگاى دهۆك
لهاليهن پۆليسهوه لێيان دهدرێت.

2

رێبني عهبدوڵاڵ
خاڵس فكرى

پهيامنێر
وێنهگر

KNN

2014/3/6

3

شهوكهت قادر
الوى خاليد
پاراو وههاب

پهيامنێر
وێنهگر
پهيامنێر

گهىلكوردستان
كهركووك TV

2014/4/10

4

نێچريڤان بابهكر

پهيامنێر

بادينان سات

2014/4/26

ناحيهى ب ه مهبهستى ئامادهكردىن راپۆرتێك لهسهر ناحيهكه ،لهاليهن
موقبل-دهۆك هێزى پۆليىس فرياكهوتن لێى دهدرێت.

5

نۆڤار فارس
خاڵس فكرى

پهيامنێر
وێنهگر

KNN

2014/4/28

لهكاىت رووماڵكردىن دهنگداىن تايبهىت پرۆسهى ههڵبژاردىن
قهزاى سۆران ئهنجوومهىن نوێنهراىن عێراق له قوتابخانهى تروسكه ،لهاليهن
پاسهوانهكاىن ئهو بنكهيه لێيان دهدرێت.

6

رێبني عهبدوڵاڵ
خاڵس فكرى

پهيامنێر
وێنهگر

KNN

2014/4/30

لهكاىت رووم��اڵ��ك��ردىن دهن��گ��داىن گشتى بۆ ئهنجوومهىن
قهزاى سۆران نوێنهراىن عێراق ،ل ه قوتابخانهى سهههندى بنهڕهىت ،لهاليهن
پاسهوانهكاىن بنكهكه لێيان دهدرێت.

7

رێبني عهبدوڵاڵ
خاڵس فكرى

پهيامنێر
وێنهگر

KNN

2014/6/30

به مهبهستى ئامادهكردىن راپۆرتێك لهسهر قهيراىن بهنزين،
لهاليهن هێزێىك ئاسايش هێرشيان دهكرێته سهر و لێيان
قهزاى سۆران دهدرێت و كامێراكهيان دهشكێنن ،دواتريش بۆ ماوهى يهك
كاتژمێر رادهگريێن (توقيف) دهكرێن.

ب ه مهبهستى رووماڵكردىن رێورهسمى هێنانهوهى رووفاىت 93
قهزاى سۆران ئهنفالكراوى بارزانييهكان ،لهاليهن بازگه تايبهتهكاىن ئاسايىش
بارزان لێيان دهدرێت و لێناگهڕێن كارهكهيان ئهنجام بدهن.

ههولێر

ب ه مهبهستى رووماڵكرىن بانگهشهى ههڵبژاردنهكاىن گروپى
گهنجاىن يهكێتى ،بۆ ههڵبژاردىن ئهنجوومهىن نوێنهراىن عێراق،
لهاليهن ژمارهيهك ههواداراىن پارىت دميوكراىت كوردستان لێيان
دهدرێت.
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راگرتن (التوقيف) |
ز

ناوى رۆژنامهنووس

پيشهى
رۆژنامهنووسى

1

ئهمري ستار
شاكر مستهفا مهولود
خاليد عهبدولرهحامن
ئهحمهد حهسهن ساڵح
ژين مستهفا عومهر
محهمهد ئۆرهان
سهردار عيسا
وههبى دمري

رۆژنامهنووس

رێگهنهدان |

( )1حاڵهت

دهزگاى
راگهياندن

مێژووى
پێشێلكارى

گ .رۆژى واڵت
گ .رۆژى واڵت
گ .رۆژى واڵت
گ .رۆژى واڵت
گ .رۆژى واڵت
ئاژانىسديجله
ئاژانىسديجله
ئاژانىسديجله

2014/5/19

شوێنى
پێشێلكارى

ههولێر
دهۆك
زاخۆ

جۆرى پێشێلكارى

بۆ ماوهى چهند كاتژمێرێك ،لهئاسايىش ههريهك ل ه شارهكاى
ههولێر و دهۆك و زاخۆ ،رادهگريێن (التوقيف) دهكرێن و
لێكۆڵينهوهيان لهگهڵ دهكرێت و پێان دهڵێن نابێت كارى
رۆژنامهواىن بكهن.

( )3حاڵهت

ز

ناوى رۆژنامهنووس

پيشهى
رۆژنامهنووسى

دهزگاى
راگهياندن

مێژووى
پێشێلكارى

شوێنى
پێشێلكارى

جۆرى پێشێلكارى

1

فهرمان محهمهد
بورهان محهمهد

پهيامنێر
وێنهگر

NRT

2014/3/7

ههولێر

لهكاىت ئامادهكردىن ههواڵێك لهسهر رووداوێك ل ه بازگهى
كهسن هزان ،لهاليهن ئاسايشيى بازگهكهوه رێگهيان نادرێت
كارهكهيان ئهنجام بدهن و ههڕهشهيان لێدهكرێت.

2

ئارى سابري
پهميان عهبدولرهحامن

پهيامنێر
وێنهگر

KNN

3

ئارى سابري
دڵشاد مام تهها

پهيامنێر
وێنهگر

KNN

2014/4/30

2014/5/17

كۆيه

كۆيه

لهكاىت رووماڵكردىن پرۆسهى ههڵبژاردىن ئهنجوومهىن
نوێنهراىن عێراق ،لهاليهن هێزهكاىن ئاسايشهوه وێڕاى ئهوهى
رێگرييان لێدهكرێت له ئهنجامداىن كارهكهيان ،كامێراكهشيان
دهشكێرنێت و دهستبهسهر كاسيهتهكهش دادهگرن.

لهكاىت ئامادهكردىن راپۆرتێك لهسهر زيادهڕۆيى ،لهاليهن
پاسهواىن فهرماندهى فهوجێىك يهكێتى نيشتامىن كوردستان
رێگهنادرێت كارهكهيان بكهن.
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ههڕهش ه |

( )5حاڵهت

ز

ناوى رۆژنامهنووس

پيشهى
رۆژنامهنووسى

دهزگاى
راگهياندن

مێژووى
پێشێلكارى

شوێنى
پێشێلكارى

جۆرى پێشێلكارى

1

هێرش قادر
ئارام عوسامن

پهيامنێر
وێنهگر

NRT

2014/3/12

ههولێر

له پ هراوێزى كۆنفرانسێىك ژنان له ئوتێل رۆتاناى لهاليهن
بهڕێوهبهرى گشتى ديواىن و هزارهىت ناوخۆ ،كامێرا له تيمه
رۆژنامهوانييهك ه وهردهگريێت و كاسێتهك ه دهرسڕدرێتهوه،
وێڕاى ئهوهى قسهى ناشايستهشيان پێ دهگوترێن ،دواتر
تيمى  NRTله بنكهى پۆليس سكااڵى ياسايى لهسهر
ههريهك له وهزيرى ناوخۆ و بهڕێوهبهرى گشتى ديوان تۆمار
دهكات ،لێژنهى داكۆىك بهدواداچۆووىن بۆ ئهم دۆسيهيه كرد
و ههريهك له وهزيرى ناوخۆ و بهڕێوهبهرى گشتى وێڕاى
ئهوهى ئامادهيى خۆيان بۆچوونه بهردهم دادگا نيشاندا،
جهختيان لهوه ك��ردهوه كه زياد له جارێك ب ه هێمنى به
پهيامنێرى ناوبراو گوتراوه كه له ئێستادا جگه له بابهىت
كۆنفرانسهك ه ئامادهى وهاڵمدانهوهى هيچ پرسيارێك نييه،
بهاڵم ئهو زياد لهپێويست ئيستيفزازى كردين بۆيه ئێمه ئهو
حاڵهته به پێشێلكارى ياسايى دانانێني.

2

حهميد مستهفا

بهرپرىس
نووسينگ ه

ئاژانىسديجله

2014/4/19

سۆران

لهاليهن ئاسايشهو ه ههڕهشهى لێدهكرێت كه نابێت ئاژانىس
ديجله بهناوى تۆوه بێت.

3

كامهران محهمهد

پهيامنێر

رۆژنامهى
ئاوێنه

2014/4/21

ههولێر

به مهبهستى ئامادهكردىن راپ��ۆرێ��ك لهسهر سهرژمێرى
هاوواڵتييان لهاليهن كهسێك كه ئاسايشه بهناوى (هيوا)
قسهى نهشياوى پێدهگوترێت و سوكايهىت پێدهكرێت،
رۆژنامهنووىس ناوبراو سكااڵى ياسايى تۆماركردووه.

4

عيسا رهمهزان كهريم

پهيامنێر

فريالنس

2014/4/30

ناحيهى
قهرسۆك

به مهبهستى رووماڵكردىن پرۆسهى ههڵبژاردىن پهرلهماىن
عێراق لهاليهن كاديرێىك يهكێتى قسهى نهشياوى پێدهگوترێت
و سووكايهىت پێدهكرێت.

5

هێمن مامهند

پهيامنێر

رۆژنامهى
ئاوێنه

2014/6/10

ههولێر

دواى باڵوبوونهوهى ههواڵێك لهژمار ه ()432ى رۆژنامهى
ئاوێن ه بهناونيشاىن (وهزي��رى رۆشنبريى و وهزيرى داد به
ناياسايى گهندهڵى بهرپرسێىك پ��ارىت چارهسهر دهك�هن)
لهاليهن سهرۆىك دهستهى گشتى له پهرلهكاىن كوردستان
قسهى نهشياوى پێدهگوترێت و سووكايهىت پێدهكرێت.
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ئامارى پێشێلكارييهكانى راپۆرتى 13
لـــه  2014/01/01تاكو 2014/06/30

ز

جۆرى پێشێلكارى

ژمارهى حاڵهت

1
2
3
4
5
6

ههوڵى كوشنت
داخستنى نووسينگه
لێدان
راگرتن
رێگهنهدان
ههرهشه

2
1
7
1
3
5
19

كۆى گشتى

ژمارهى رۆژنامهنووسانهى ك ه پێشێلكارييان
بهرامبهر كراوه

2
2
14
8
6
6
 38رۆژنامهنووس

لێژنهى داكۆكى ل ه ئازادى رۆژنامهنووسى و مافى رۆژنامهنووسان له كوردستان
ز

ناو

كارى ل ه لێژنه

شوێن

ژمارهى تهلهفۆن

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

حهميد ئهبوبهكر بهدرخان
جهمال حوسێن
خۆشناڤ جهميل
سمكۆ عهبدولكهريم
كاروان ئهنوهر
ڤيان عهباس
مههدى زريان
ئهكرهم سلێامن
جهواد كازم
ئيسامعيل ئيرباهيم
ئارام ئيكرام
ئهمهل باجهالن

سكرتێر
بڕياردهر
ئهندام
ئهندام
ئهندام
ئهندام
ئهندام
ئهندام
ئهندام
ئهندام
ئهندام
ئهندام

ههولێر
ههولێر
دهۆك
ههولێر
سلێامىن
دهۆك
كهركووك
نهينهوا
بهغدا
سۆران
كهالر
گهرميان

0750 455 5878
0750 402 6878
0750 450 9838
0750 451 0554
0770 156 4382
0750 765 4238
0770 132 8967
0750 449 9548
0770 507 8489
0750 460 9787
0770 136 0514
0770 012 9732

حهميد ئهبوبهكر بهدرخان
سكرتێری لێژنە
07504555878
bedirxanpp@gmail.com

جەمال حسێن
بڕیاردەری لێژنە
07504026878
jamal_khailani@yahoo.com

خۆشناڤ جەمیل
ئەندام
07504509838
khoshnav4@hotmail.com
نهخشهسازى :ئهيوب محهمهد بابهكر
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هێرشكردن ه سهر تيمى كهناڵى رووداو لهاليهن ههندێك له خۆپيشاندهرانهوه
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راپۆرتى
14
لـــ ه  2014/07/01تاكو 2014/12/31

كوشتن |
ن | ( )4حاڵهت
لێدا 
دهستگيركردن | ( )2حاڵهت
راگرتن  -توقيف | ( )2حاڵهت
رێگهنهدان | ( )2حاڵهت
سووكايهتى | ( )1حاڵهت
ه | ( )2حاڵهت
ههڕهش 
( )1حاڵهت
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راگهياندنى راپۆرتى 11ى لێژنهى داكۆكى سهبارهت ب ه رهوشى رۆژنامهگهرى
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كوشتن |

( )1حاڵهت

ز

ناوى رۆژنامهنووس

پيشهى
رۆژنامهنووسى

دهزگاى
راگهياندن

مێژووى
پێشێلكارى

شوێنى
پێشێلكارى

1

دهنيز فورات

پهيامنێر

روناهى tv

2014/8/8

ههولێر
مهخموور

لێدا 
ن|

جۆرى پێشێلكارى

لهاليهن چهتهكاىن داعش شههيد كراوه

( )4حاڵهت

ز

ناوى رۆژنامهنووس

پيشهى
رۆژنامهنووسى

دهزگاى
راگهياندن

مێژووى
پێشێلكارى

شوێنى
پێشێلكارى

جۆرى پێشێلكارى

1

ئهيهان سهعيد

پهيامنێر

پهيامىتڤى

2014/7/28

دهۆك

له شارى دهۆك لهاليهن ههندێك گهنجهوه هێرش دهكرێته
سهرى و لێى دهدرێت.

2

ههژار ئهرگوىش
محهمهد عزهدين
زهردهشت خان

پهيامنێر
پهيامنێر
وێنهگر

تۆڕى
ميديايى
رووداو

2014/10/8

ههولێر

لهكاىت رووماڵكردىن خۆپيشانداىن  30ح��زىب كوردستان
لهبهردهم بارهگاى  UNل ه ههولێر ،لهاليهن خۆپيشاندهرانهوه
هێرش دهكرێته سهريان و لێيان دهدرێت.

3

رهعد عومهر
سهگڤان بهديع

پهيامنێر
وێنهگر

كوردسات
نيوز

2014/12/17

زومامر

لهاليهن ئاسايىش زوم�مار وێ �ڕاى ئ �هوهى بۆماوهى چهند
كاتژمێرێت دهستگري دهكرێن ،هێرش دهكرێتهسهر ههردوو
رۆژنامهنووس (رهعد عومهر و سهگڤان بهديع) و لێيان
دهدرێت.

4

رۆكان جاف

پهيامنێر

NRT

2014/12/20

سلێامىن

لهاليهن چهند چهكدارێىك نهنارساو دهڕفێرنێت و لێى
دهدرێت و ههڕهشهى وازپێهێناىن لێ دهكرێت له .NRT

دهستگيركردن |

( )2حاڵهت

ز

ناوى رۆژنامهنووس

پيشهى
رۆژنامهنووسى

دهزگاى
راگهياندن

مێژووى
پێشێلكارى

شوێنى
پێشێلكارى

1

نيازى عهىل مهحمود

سهرنووسهر

گ .كۆنتڕۆڵ

2014/7/23

سلێامىن

بۆ ماوهى  24كاتژمێرێك دهستگري كراوه.

2

دلێر عهبدوڵاڵ محهمهد

سهرنووسهر

گ .بزاڤ

2014/12/11

سلێامىن

بۆ ماوهى پێنج رۆژ دهستگري دهكرێت.

جۆرى پێشێلكارى
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راگرتن  -توقيف |
ز

ناوى رۆژنامهنووس

1

ئهكرهم گوىل
عهبدوڵاڵ ئهحمهد

2

كاروان رهحامن احمد

پيشهى
رۆژنامهنووسى

پهيامنێر
وێنهگر
بهڕێوهبهرى
نووسني

رێگهنهدان |

( )2حاڵهت
دهزگاى
راگهياندن

مێژووى
پێشێلكارى

شوێنى
پێشێلكارى

KNN

2014/12/17

زومامر

گۆڤارى
بزاڤ

2014/12/29

ههولێر

لهاليهن ئاسايىش زوم�مار بۆماوهى  4كاتژمێر (توقيف)
دهكرێن.
لهسهر سكااڵى جێگرى س�هرۆىك پهرلهماىن كوردستان بۆ
ماوهى سێ سهعات (توقيف) دهكرێت.

( )2حاڵهت

ز

ناوى رۆژنامهنووس

پيشهى
رۆژنامهنووسى

دهزگاى
راگهياندن

مێژووى
پێشێلكارى

شوێنى
پێشێلكارى

1

رزگار كۆچهر
سامى سادق

پهيامنێر
وێنهگر

كوردستان
ىت ڤى

2014/10/8

ههولێر

2

شهميا عهبدوڵاڵ جاف

پهيامنێر

NRT

2014/10/13

ههولێر

سووكايهتى |

جۆرى پێشێلكارى

جۆرى پێشێلكارى

لهكاىت رووماڵكردىن خۆپيشانداىن  30ح��زىب كوردستان
لهبهردهم بارهگاى  UNل ه ههولێر ،لهاليهن خۆپيشاندهرانهوه
س �هرهڕاى رێگرى كردن له رووماڵكردىن خۆپيشاندانهكه،
دهست بهسهر كامێراو كهلوپهلهكانياندا دهگريێت و دواتر
بۆيان دهگهڕێرنێتهوه.
لهاليهن پاسهوانهكاىن سهرۆىك حكومهتهوه رێگاى رووماڵكردىن
كۆبوونهوهكهى لێدهگريێت

( )1حاڵهت

ز

ناوى رۆژنامهنووس

پيشهى
رۆژنامهنووسى

دهزگاى
راگهياندن

مێژووى
پێشێلكارى

شوێنى
پێشێلكارى

جۆرى پێشێلكارى

1

هونهر ئهحمهد

پهيامنێر

تۆڕىميديايى
رووداو

2014/8/31

كهركووك

سهرهڕاى سووكايهىت پێكردىن ،له كۆنگره رۆژنامهوانييهكهش
دهردهكرێت.

ههڕهش ه |

( )2حاڵهت

ز

ناوى رۆژنامهنووس

پيشهى
رۆژنامهنووسى

دهزگاى
راگهياندن

مێژووى
پێشێلكارى

شوێنى
پێشێلكارى

1

كاوێس مهال پهروێز

بهڕێوهبهرى
تهلهفزيۆن

تهلهفزيۆىن
باباگوڕگوڕ

2014/7/23

كهركووك

ئيرباهيم عهىل
2
سهرتيپ قهشهقهيى

بهڕێوهبهرى
نووسينگهى
ههولێر
دهستهى
نووس هران

گۆڤارى لڤني 2014/12/22

ههولێر

جۆرى پێشێلكارى

ههرهشهى لێدهكرێت.

ههرهشهى لێدهكرێت.
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چهند تێبينييهك
تێبنيى /لێژنهى داكۆىك ل ه ئازادى رۆژنامهنووسيى و ماىف رۆژنامهنووسان ل ه كوردستان ،ههموو ئهو پێشێلكارييانه باڵودهكاتهوه ،ك ه
له سنوورى ههرێمى كوردستان له بهرامبهر رۆژنامهنووسان ئهنجام دهدرێن ،بهاڵم لهبهر ئهوهى چهند پێشێلكارييهك له دهرهوهى
ههرێمى كوردستان ب هرامبهر ب ه رۆژنامهنووساىن دهزگاكاىن راگهياندىن ههرێمى كوردستان ئهنجامدراوه ،به پێويستى دهزانني
ئاماژهيان پێ بدهين.
 .1رۆژى  2014/7/14ل ه شارى بهغدا لهاليهن چهند چهكدارێىك دهمامكدراوهوه ،لهرێگاى بهكارهێناىن ئۆتۆمبێىل پۆليسهوه،
ههڵدهكوترێته سهر بارهگاى رۆژنامهى (التآخي) و دهست بهسهر ئهرشيف و دۆسيهى كارگێڕى و سێ ئۆتۆمبێىل دهزگاكهدا
دهگريێت و ههڕهش ه ل ه رۆژنامهنووس و كارمهنداىن رۆژنامهكه دهكرێت.
 .2رۆژى  2014/10/30ل ه شارى پێرسوىس باكوورى كوردستان (توركيا) ،لهاليهن پۆليىس توركياو ه هێرش دهكرێته سهر رۆژنامهنووس
(محهمهد ئهرهن) پهيامنێرى كهناڵى ئاسامىن كوردستان و لێى دهدرێت.
 .3رۆژى  2014/12/17لهسهر رێگاى قاميشلۆ  -تهلكۆچهر تيمێىك تۆڕى ميديايى رووداو كه پێكهاتبوون له (فهرهاد حهمۆ/
پهيامنێر ،مهسعود عهقيل /وێنهگر) ،لهاليهن داعشهوه دهستگري كراون.
 .4لهكاىت داگريكردىن شارى موسڵدا ،لقى نهينهواى سهنديكاى رۆژنامهنووساىن كوردستان ،لهاليهن داعشهوه دهستى بهسهردا گرياوه.

ئامارى پێشێلكارييهكانى راپۆرتى 14
لـــه  2014/07/01تاكو 2014/12/31

ز

جۆرى پێشێلكارى

ژمارهى حاڵهت

1
2
3
4
5
6
7

كوشنت
لێدان
دهستگريكردن
راگرتن (التوقيف)
رێگهنهدان
سووكايهىت
ههرهشه

1
4
2
2
2
1
2
14

كۆى گشتى

ژمارهى رۆژنامهنووسانهى ك ه پێشێلكارييان
بهرامبهر كراوه

1
7
2
3
3
1
3
 20رۆژنامهنووس
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بهراوردى ئامارى پێشێلكارى ساڵهكانى 2014-2013
ئامارى پێشێلكارييهكانى ساڵى 2014
لـــه  2014/01/01تاكو 2014/12/31
ز

جۆرى پێشێلكارى

ژمارهى حاڵهت

1
2
3
4
5
6
7
8
9

كوشنت
ههوڵى كوشنت
داخستنى نووسينگه
لێدان
دهستگريكردن
راگرتن (التوقيف)
رێگهنهدان
سووكايهىت
ههرهشه

1
2
1
11
2
3
5
1
7
33

كۆى گشتى

ژمارهى رۆژنامهنووسانهى ك ه پێشێلكارييان
بهرامبهر كراوه

1
2
2
21
2
11
9
1
9
 58رۆژنامهنووس

ئامارى پێشێلكارييهكانى ساڵى 2013
لـــه  2013/01/01تاكو 2013/12/31
ز

جۆرى پێشێلكارى

ژمارهى حاڵهت

1
2
3
4
5
6
7

تريۆركردن
ههوڵى تريۆركردن
لێدان
رێگهنهدان
ههرهشه
سووكايهىت
راگرتن (التوقيف)

1
1
14
14
12
2
5
49

كۆى گشتى

ژمارهى رۆژنامهنووسانهى ك ه پێشێلكارييان
بهرامبهر كراوه

1
1
35
19
12
2
5
 75رۆژنامهنووس
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پاشكۆ

بهياننامهو راگهيهنراوهكانى سهنديكا له ساڵى 2014
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راگهياندنى راپۆرتى 11ى لێژنهى داكۆكى سهبارهت ب ه رهوشى رۆژنامهگهرى
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بهياننامهو راگهيهنراوهكان

سهنديكاى رۆژنامهنووسان داوا دهكات
ههڵمهتى ههڵبژاردنێكى ديموكراتييان ه بهڕێوهبچێت
ههڵمهىت ههڵبژاردن بۆ ئهنجوومهىن نوێنهراىن عێراق و ئهنجوومهىن پارێزگاكاىن ههرێمى كوردستان و ركابهرى لهنێوان
ليستهكاندا ،بۆ پڕكردنهوهى ئهم ئهنجوومهنانه ،بهرگهمى دهستى پێكرد ،ك ه ميديا و كهناڵهكاىن راگهياندن پشىك شێرى
ئهم ههڵمهته دهبن ،بۆيه ئهنجوومهىن سهنديكاى رۆژنامهنووساىن كوردستان داوا دهكات كه كهناڵهكاىن ميديا و
تهواوى رۆژنامهنووسان بهپێى رێنامييهكاىن كۆميسيۆىن بااڵى ههڵبژردنهكاىن و ميساقى شهرهىف رۆژنامهنووسان و ياسا
بهركارهكان ههڵسوكهوت بكهن و ئهم ههڵمهته بهڕێوهببهن.
ههروهها ئهنجوومهىن سهنديكا داوا له ههموو حزب و ليسته ركابهرهكان دهكات ،ك ه هاوكارى رۆژنامهنووسان بن
بۆ ئهوهى بهشێوهيهىك گونجاو و لێوهشاوه رووماڵى رووداوهكاىن ههڵمهىت ههڵبژاردن بكهن ،تا ئهوپهڕى رووماڵكردىن
پێشێلكارى و بانگهشهى ههر ليستێكيش كه له دواجار رۆژنامهنووسان ئهرىك سهرشاىن خۆيان بهجێ دهگهيهنن ،داواش
لدهكهين كه كۆميسيۆن هاوكارى و ئاسانكارى بۆ رۆژنامهنووسان بكات و لهمهشدا سهندوقێىك تايبهت به دهنگداىن
رۆژنامهنووسان بكاتهوه ،بههۆى پابهندى و جۆرى كارهكهيان له رۆژى دهنگدان.
ههروا ئهنجوومهىن سهنديكا خوازيار ه ك ه پێشێلكارى و رێگرى له هيچ رۆژنامهنووسێك و كهناڵێىك راگهياندن نهكرێت
و ئهگهر ههر زيادهڕۆييهك ههبوو با ياسا سهروهر بێت بۆ يهكالكردنهوهى كێشهكان.
سهنديكاى رۆژنامهنووساىن كوردستان هيواى ههڵمهتێىك راگهياندىن دميوكراتييانهو مهدهنييانه دهخوازێت بۆ ههموو
اليهك ك ه تێيدا كا رو پيشهو گياىن رۆژنامهنووساىن تێدا پارێزراو بێت و رووێىك دميوكراىس و پێشكهوتنخوازى به جيهان
پيشان بدهين.
ئهنجوومهنى سهنديكاى
رۆژنامهنووسانى كوردستان
1ى نيسانى 2014
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لێژنهى داكۆكى پرۆتستۆى داخستنى
نووسينگهى گۆڤارى رۆژى والت و ئاژانسى ههواڵى ديجل ه دهكات

رۆژى  2014/5/19هێزهكاىن ئاسايىش ناوخۆ ل ه (ههولێر و دهۆك و زاخۆ) دهستيان گرت بهسهر بارهگاى پارىت چارهسهرى كه
هاوكات نووسينگهى گۆڤارى رۆژى واڵت و ئاژانىس ههواڵى ديجله لهنێو بارهگاكاىن (پارىت چارهسهر)ييه ،دهستيان بهسهردا
گريا و داخران.
ئێمه له لێژنهى داكۆىك ل ه ئازادى رۆژنامهنووىس و ماىف رۆژنامهنووسان له سهنديكاى رۆژنامهنووساىن كوردستان ،ئيدانهى ئهو
كاره دهكهين ،كه پێشێلكارى راستهوخۆى ياساى رۆژنامهگهرييه له كوردستان ،چونكه بهپێى ياسا (رۆژنامه قهدهغ ه ناكرێت
و دهستى بهسهردا ناگريێت) بهتايبهتيش گۆڤارى رۆژى والت به فهرمى له چوارچێوهى ياسا ل ه سهنديكا ژمارهى متامنهى
پێدراوه.
ههروهها داواكارين لهاليهنه بهرپرسهكان ههرچى زوو ه له چوارچێوهى رێكاره ياسييهكان رێگه ب ه ميدياكاراىن رۆژى والت و
ئاژانىس ههواڵى ديجله بدرێت ،ئازادان ه كارى رۆژنامهنووىس و راگهياندىن خۆيان ئهنجام بدهن.

لێژنهى داكۆكى ل ه ئازادى رۆژنامهنووسى و
مافى رۆژنامهنووسان ل ه كوردستان
ههولێر 2014/5/21
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سەندیكای رۆژنامەنووسان وIFJ
بانگەوازێك لەسەر سەالمەتی پیشەیی و ئەركی نیشتمانی
میدیاكاران باڵودەكاتەوە
ئەنجومەنی سەندیكای رۆژنامەنووسانی كوردستان و مەكتەبی سەالمەتی پیشەیی یەكێتی فیدراسیۆنی رۆژنامەنووسانی
جیهانی  ،لەمەڕ تەنگژە سەربازییو ئەمنییەكانی ئەم دواییەی عێراق رێنامیی سەبارەت بە سەالمەتی پیشەیی و پرۆفیشناڵی
كاری رۆژنامەنووسی و ئەركی نیشتامنی رۆژنامەنووسان لەم ئان و ساتەدا دەردەكات.
سەبارەت بە سەالمەتی پیشەیی :داوا دەكەین كە بەشێوەیەكی جدی سەالمەتی پیشەیی كاری رۆژنامەنووسی لەبەرچاو بگرن
لەكاتی راپەڕاندنی كاری رۆژنامەنووسی رۆژانەییان و بەشێوەیەك بەپێی رێنامییە ئەمنیی و سەربازییەكان هەڵسوكەوت
بكەن ،هەروەها پێویستە لەجل وبەرگ و باجی پێویستی سەملاندن و ناساندنی رۆژنامەنووسی پێبێت.دیسان لەگەڵ ئەوەشدا،
سەندیكا و مەكتەبی سەالمەتی پیشەیی داوا لە رۆژنامەنووسان دەكەن كە چی پێویست بێت بۆ كردنەوەی خولی سەالمەتی
پیشەیی ئەوا دەتوانن پەیوەندی بە هەردوو الیەنی پێویست بكەن بۆ بەشداریكردن و راهێنانیان لەسەردەستی پسپۆرانی
شارەزای نێودەوڵەتی.
سەبارەت بە پرۆفیشناڵی كاری رۆژنامەنووسی :سەندیكا وای دەبینێت كە پێویستە رۆژنامەنووسان خۆیان لەپێدانی
ئەحداسیاتی ناوچەكانی سەربازیو ئەمنی و بەرەكانی شەڕ لەراپۆرتەكانیان بەدوو بگرن ،ئەمەش بۆئەوەی هێزەكانی بەرامبەر
لێ سوودمەند نەبێت و ناوەڕۆكی راپۆرتەكان و وێنەكان بۆ هێرشی پێچەوانە بەكار نەهێنێت.
سەبارەت بە ئەركی نیشتامنی رۆژنامەنووس :سەندیكا داوا لەهەموو رۆژنامەنووسان و دەزگاكانی میدیای كوردستان دەكات
 ،لەم قۆناغەدا ،كە سەالمەتی خاكی هەرێمی كوردستان و هاواڵتیانی لەبەردەم مەترسی تەشەنەكردنی دواین تەنگژەكانی
ئەم دواییەی عێراق و ناوچە كوردستانیەكانی دەرەوەی هەرێمی كوردستان لەئاردایە ،كە لەئاستی ئەو مەترسیانە بن و
رۆژنامەنووسیش وەك هەر هاواڵتییەكی دیكەی ئەركی نیشتامنی لەسەرەو پێوستە ئەم ئەركە لەكارە رۆژنامەنووسیەكانیان
رەنگ بداتەوە ،بەجیاوازی سیاسەتی راگەیاندنی هەر كەناڵێكی میدیایی.ئەمەش ناوەڕۆكی یاسایی سەندیكای رۆژنامەنووسان
و یاساكانی دیكەی بەركار داوای جێ بەجێكردنی دەكات.
سەبارەت بە ئازادی كاری رۆژنامەنووسی :سەندیكای رۆژنامەنووسان داوا لەهەموو الیەنە بەرپرسە ئەمنیو سەربازییەكان
دەكات كە رێز لەئازادی كاری رۆژنامەنووسان بگرێت و رێنامیی روون و پێویست بۆ ئاسانكاری زووبەزوو بەهەموو دەزگاكانی
راگەیاندن و رۆژنامەنووسان رابگەێنێت بۆ دەستەبەركردنی ئازادی رۆژنامەنووسی.

سەندیكای رۆژنامەنووسانی كوردستان
مەكتەبی سەالمەتی پیشەیی IFJ
 16یۆنیۆ /حزیران 2014

راپۆرىت 14-13ى پێشێلكارى | التقرير  14-13لالنتهاكات | | The 13-14th Report of Violences

23

بەرامبەر دەستدرێژییەكەی رۆژنامەی (التآخی)
لقی بەغدای سەندیكا ناڕەزایی دەردەبرێت
رۆژنامەی (التآخی) سەر لە ئێوارەی رۆژی دووشەممە (14ی تەمووزی –  ،)2014لەالیەن چەند چەكدارێكی دەمامكدارەوە
هێرشێكی درندانەی كرایە سە ،لەم دەستدرێژییەدا چ��ەداران ()3ئوتومبێلی پۆلیسیان بەكارهێنابوو ،هەرەشەیان لە
رۆژنامەنووسان و فەرمانبەرانی رۆژنامەكە كردبوو كە نابێت بە هیچ جۆرێك ئەم رۆژنامەیە لە بەغدا دەربچێت ،هەروەها
دەستیان بەسەر چەندین دۆسێی كارگێری و دارایی و ئەرشیف و ( )3ئوتومبێلی رۆژنامەكە گرت.
ئێمە لە كاتێكدا نارەزایی دەردەبرین و ئیدانە ئە دەستدرێژییە بە توندترین دەستەواژە دەكەین ،پێامن باشە ئاماژە بەوە
بكەین كە ئەم دەزگا رۆژنامەنووسییە مێژووییەكی دوورو درێژی لە تێكۆشان دژی دیكتاتۆریەت و سەپاندنی دەسەاڵت و
ستەمدا ..هەر لە شەستەكانی سەدەی رابدروو تاكو رووخانی رژێمی سەدامی شۆڤینی هەیە و درێژەی بەم تێكشانەشی دا
لە پێناو داكۆكیكردن لە ئازادی و پاراستنی دەستكەوتەكانی گەلی عێراق بە گشتی و گەلی كوردستان بە تایبەتی بووە پردی
پەیوەندی لە نێوان پێكهاتەكانی گەلی عێراقدا بە درێژایی زێدەتر لە (دەیەیەك),
داوا لە سەرجەم دەستەی دەزگا حكومییەكان و میللیەكان و مەدەنییەكانی عێراقی و نێودەوڵەتی دەكەین ،كە ئیدانەی ئەم
دەستدرێژییە بۆ سەر ئازادی بیروڕا بكەن ،كە دەبێتە دەستپێخەرییەكی مەترسیدار بۆ كپكردندی ئەو دەنگانەی داكۆكی لە
ئازادی و دیموكراسیەت و فرەیی لە عێراقی نوێدا دەكەن ،ئەو عێراقە نوێیە كە گەالنی عێراق رووبارێك لە خوێن بۆ هێنانە
دی داوە.
هەروەها داواكارین لە دەزگا ئەمنیە فەرمییەكان زوو بو زوو رێكاری پێویست بگرنە بەرو ئەم گروپە لە رێالدەرە دەستگیر
بكەن ،بێگومان ئەمانە دەیانەوێت ئاشتی كۆمەاڵیەتی تێكبدەن و درز بخەنە نێوان پێكهاتەكانی گەلی عێراق بە عەرەب و
كورد و توركامن و كرستیان و پێكهاتە ئایینی و مەزهەبییەكانی دیكەشەوە ،بێدەنگی بەرامبەر ئەم دەستدرێییە مانای رازیبوون
دەبەخشێت ،بۆیە پێویستە هەموومان هەڵوێستی گونجاومان بەرامبەری هەبێت.
ئاواتە خوزاین رۆژنامەنووسان و كادیران و كارمەندانی رۆژنامەی (التأخی) سەالمەت بن لە كارە داهێنەركانیان بەردەوام بن
و بەر زووترین كات بۆ جێبەجێكردنی ئەركەكانیان لە پێناو خزمەتكردنی گەالنی عێراق بە گشتی بگەرێنەوە.

لقی بەغدای سەندیكای رۆژنامەنووسانی كوردستان
 /15تەمووز 2014/
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بهياننامهى ئهنجوومهنى سهنديكاى رۆژنامهنووسانى كوردستان
سهبارهت ب ه شههيدكردنى رۆژنامهنووس (دهنيز فورات)
رۆژى  2014/8/8ل ه شارۆچكهى مهخموور (ههولێر) لهب هرامبهر ناح هزان و نهياراىن ئازادى و دميوكراىس و ئاوهداىن ،له شهڕێىك
دهستهو يهخهى پێشمهرگهكاىن كوردستان ،رۆژنامهنووسان و ميدياكاران و راگهياندنكارانيش وهك داكۆكيكارێىك سهرسهخت
له خاك و نيشتامن و نهتهوه ل ه ب هرامبهر چهتهو تريۆريستاىن داعش ،بێدهنگ نهبوون و بڕيارى بهرگريكردنياندا له دژى
ناحهزاىن كوردو كوردستان.
گهريال و ميدياكار و رۆژنامهنووىس باكوورى كوردستان (لهيال نايف حهميد) نارساو به (دهنيز فورات) چووه ريزى كارواىن
شههيداىن بهرگريكردن له ل ه خاىك كورد و كوردستان .ئهو لهشارى (وان)ى باكوورى كوردستان لهدايكبووهو چوارهم شههيدى
بنهماڵهكهيهىت ،مخابن له شارۆچكهى مهخموور (ههولێر) لهب هرامبهر بهرگرى ل ه خاىك پريۆزى كوردستان هعاته شههيدكردن.
شاياىن باس ه دهنيز فورات ئهندامێىك ئهكتيڤ و راگهياندنكارێىك پارىت ژناىن ئازاديخوازى كوردستان () و له ههمانكاتيشدا
پهيامنێرى (رۆناهى ،نوچه ،نهورۆز ،ستێرك ىت ڤى) بووه وهك ميدياكارێكيش له باڵوكراوهى رۆژهڤ درێژهى بهكارى
رۆژنامهنووىس خۆيداوه.
بهناوى ئهنجوومهىن سهنديكاى رۆژنامهنووساىن كوردستان پرسهو سهرهخۆىش خۆماتن ئاراستهى سهرجهم رۆژنامهنووساىن
كوردستان و بهتايبهىت بهڕێوهبهرايهىت راگهياندىن كهمپى مهخموور دهكهين.

ئهنجوومهنى سهنديكاى
رۆژنامهنووسانى كوردستان
2014/8/9
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بەیاننامەی سەندیكای رۆژنامەنووسانی كوردستان
لەبارەی هێرشكردنە سەر كەناڵەكانی راگەیاندن
ئێوارەی رۆژی  ،2014/10/8لەكاتی رووماڵكردنی خۆپیشاندانێك كە لەالیەن زیاتر لە  30حزبی كوردستانییەوە لەبەردەم
بارەگای  UNلە شاری هەولێر ،بۆ دەربڕینی هاوسۆزی و هاوخەباتی كۆبانێ رێكخرابوو ،لەالیەن چەند كەسێكی نابەرپرس
و گێرەشێوێن ،هێرش دەكرێتە سەر تیمی كەناڵی رووداو (محەمەد عزەدین /پەیامنێر هەژار ئەرگوشی /پەیامنێر ،زەردەشت
خان /وێنەگر) ،هەروەها دەستبەسەركردنی كامێرای رزگار كۆچەر ،ئەندامی لقی هەولێری سەندیكا و پەیامنێری كوردستان
تی ڤی و سامی سادق وێنەگری هەمان كەناڵ و چەند كەناڵێكی دیكە.
هەروەها هێرشكەران بەبەرچاوی پەرلەمانتاران و  30حزبی كوردستانی و بەبەرچاوی كامێراكانی میدیای ناوخۆ و دەرەوە،
بەدار و شەالق دەكەونە سەر و پۆتەاڵكی میدیاكارانی رووداو تەنانەت كاتێك رائیدی پۆلیس (كاروان عەبدولكەریم) هەوڵی
رزگاركردنی هەژار ئەرگوشی دەدات ،كە بەرینداریش هەوڵ دەدەن هێرش بكەنە سەری ،دوور لە هەموو بنەمایەكی قانوونی
و ئەخالقی.
هەموو ئەو میدیاكارانە بۆ ئەوە لەوێ بوون دەنگی ناڕەزایی و هاوخەباتی پارت و الیەنە سیاسییەكانی هەرێمی كوردستان بۆ
شاری كۆبانێ تێكۆشەر بگوازنەوە ،كە ئەم پێشێلكارییە جگە لەوەی سەرپێچییەكی ئاشكرای یاسای رۆژنامەگەری بوو ،كارێك
بوو دژی هەموو یەكڕیزییەكی خەڵكی كوردستانە بۆ هاوخەباتی خەڵكی كۆبانێ.
ئێمە لە لێژنەی داكۆكی لە ئازادی رۆژنامەنووسیی لە سەندیكای رۆژنامەنووسان ،دام و دەزگا ئەمنییەكانی حكومەتی هەرێمی
كوردستان بە بەرپرسی یەكەم دەزانین ،داوا دەكەین بەزووترین كات پێشێلكاران بدەنە دادگا و رێگا نەدرێت چەند كەسێكی
گێرەشێوێن ،لەم هەلومەرجە ناسك و مەترسیدارە ،گەمە بە ئیرادەی خەڵكی كوردستان بكەن و ئازادییەكانی میدیا تەسك
بكەنەوەو هاوواڵتییانی هەرێمی كوردستان لە ئەركی نیشتامنی و نەتەوەیی خۆیان سارد بكەنەوە.

لێژنەی داكۆكی لە ئازادی رۆژنامەنووسیی و
مافی رۆژنامەنووسان لە كوردستان
هەولێر 2014/10/9
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راگهیهنراوى لێژنهى داكۆكى ل ه ئازادى رۆژنامهنووسى
سهبارهت ب ه پهالماردانى پهیامنێرى كوردستان تى ڤى KTV
سهر لهبهیاىن ڕۆژی پێنج شهممه  2014/10/30ل ه شاری (پرسوس)ى توركیا ،رۆژنامهنووس (محهمهد ئهرهن) پهیامنێری
كوردستان ىت ڤى  KTVو ك ه له ههمانكاتدا ئهندامی سهندیكای رۆژنامهنووسانی كوردستانه ،لهالیهن جهندرمه و پۆلیسهكانی
توركیا له كاتی رووماڵكردىن گهیشتنی هێزی پێشمهرگهی كوردستان بۆ كۆبانێ ،دهكهوێته بهر پهالمار و لێدان و سوكایهتی
پێكردن ،لێژنهی داكۆكی ل ه ئازادی رۆژنامهنووسی و مافی رۆژنامهنووسان ل ه سهندیكای رۆژنامهنووسانی كوردستان به
توندی ئهو كاره دوور ل ه ئیتیكی مافی مرۆڤ و پرهنسیپهكانی كاری رۆژنامهنووىس ئیدانه دهكات و به بیر دهوڵهتی توركیا
دههێنێتهوه كه ئهوه چهندین جار ه مافی رۆژنامهنووسان پێشێل دهكات و ل ه ههمانكاتیشدا توركیا لهو بوار ه تۆمارێكی رهشی
له پێشێلكاری دژ ب ه ماىف رۆژنامهنووسان ههیه به ئاخنینى رۆژنامهنووسانی ئازاد و ههموو دهنگه ئازاو ئازادهكان ل ه كونجی
زیندان.
ئێمه ئهم راگهیانراوه دهخهینه بهردهم راى گشتى ناوخۆ و دهرهوه ،بۆ ئهوهى دهوڵهىت توركیا سنوورێك بۆ ئهو كاره دژ ب ه
مرۆڤایهتییه دابنێت و داواش له فیدراسیۆىن نێودهوڵهىت رۆژنامهنووسان ( )IFJو هاوكارامنان ل ه سهندیكاى رۆژنامهنووساىن
توركیاو سهرجهم رێكخراو و ناوهنده كاراكاىن بوارى رۆژنامهنووسیى لهو واڵتهدا دهكهین ،ههماههنگى ههڵوێستى سهندیكاى
رۆژنامهنووساىن كوردستان بكات ،بۆ گوشار خستن ه سهر حكومهىت توركیا ،بۆ ئهوهى جارێىك دیكه ماىف رۆژنامهنووسان و
ئازادى رۆژنامهنووسیى لهو واڵتهدا پێشێل نهكرێت.

لێژنهی داكۆكی ل ه ئازادى رۆژنامهنووسى و
مافى رۆژنامهنووسان ل ه كوردستان
2014/11/2
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بهیاننامهی ناڕهزایی لقی كهركوكی سهندیكای
رۆژنامهنووسانی كوردستان سهبارهت به رفاندنو
ئهشكهنجهدانی رۆژنامهنووس (رۆكان جاف)
رۆژنامهنووسان ..راگهیاندنكارانی كهركوك
ههڕهشهو دهستدرێژیكردنه سهر رۆژنامهنووسان و تیرۆركردنیان و دواتریش دیزه به دهرخۆنهكردنی تاوانهكان به پاساوی
جودا جودا بۆت ه دیاردهیهكی ئاشكراو ناو ه ناوه لێرهو لهوێ بهبهرچاوی دهزگاكانی ئاسایش و پۆلیس و هێزهكانی دیكهی
حكومهتهو ه ئهنجام دهدرێن و ب ه تێپهڕبوونی كات و دهستی دهستی كردن ب ه خانهوادهو كهسوكاری قوربانیانیش ،ههوڵی
كاڵكردنهوهی تاوانهكان و شاردنهوهیان دهدهن .ههر ل ه درێژهی ئهو تاوانانهدا ،رۆژی شهممه رێكهوتی 20ی كانونی یهكهمی
 2014لهناو شاری سلێامنی و له نزیك تهالری هونهر سێ كهس رۆژنامهنووس (رۆكان جاف) پهیامنێری كهناڵی N.R.T
دهڕفێننو دوای ههڕهشهی كوشنت لێی له سلێامنییهو ه بهرهو ناوچهی چیمهنی نزیك شاری كهركوكی دههێنن و لهوێ
بهجۆرهها شێو ه ئازارو ئهشكهنجهی دهروونی و جهستهیی دهدهن و جامی ئۆتۆمبیلهكهیشی دهشكێنن .بهپێی زانیارییهكانی
لقی كهركوك ههڕهشهی ئهوهی لێ دهكهن ئهگهر دهستبهرداری ئهو دۆسێیانه نهبێت كه كاری لهسهر دهكات ،ئهوا نهك
خۆی ،بهڵكو ماڵ و منداڵهكهیشی دهكوژن .دواتر جارێكی دیك ه زۆر بێ منهتانه به برینداری و به جلوبهرگی خوێناوییهوه به
ههردوو بازگهی نێوان كهركوك -سلێامنیدا دهیبهنهوه بۆ سلێامنی.
ئێمه وهكو لقی كهركوكی سهندیكای رۆژنامهنووسانی كوردستان ،له ههر گۆشهنیگایهكهوه لێكدانهوه بۆ ئهم كاره قێزهون
و دهستدرێژییه نا مرۆڤانهو ناشارستانیی ه دهكهین ،دهگهین ه ئهو باوهڕهی ك ه ئهنجامدانی تاوانێكی وا ترسناك و تێپهڕبوونی
تاوانباران ب ه قوربانییهكهیانهوه به دوو بازگهو بۆ دووجار ل ه چهند كاتژمێرێكی كهمدا ،جگه له بوونی مافیایهكی ئهزمووندارو
خاوهن بهرنامه بهوالو ه هیچ لێكدانهوهیهكی دیكه ههڵناگرێت .چونك ه ئهگهر تا ئێستا تیرۆركردنی رۆژنامهنووسان و رفاندنیان
بهشێوهیهكی كتوپڕو لهناكاو بووه ،بهاڵم ئهم تاوانهی دژی رۆژنامهنووس (رۆكان جاف) ئهنجامدراوه ،تاوانێكی جیاوازهو
لێكدانهوهی زۆرترو زیاتر ههڵدهگرێت ك ه دهبێ دهزگاكانی ئاسایش و پۆلیسی سلێامنی و كهركوك خوێندنهوهی وردتر بۆ
تاوانهكه بكهن و شێلگیرانهو راشكاوانه وهاڵمی پرسیارهكانی پشت ئهو تاوانه بدهنهوه.
ههروهها بهپێی زانیارییهكانی لقی كهركوكی سهندیكای رۆژنامهنووسانی كوردستان ،خودی دهزگای نالیاش وهكو پێویست
بهدواداچوونیان بۆ كێشهك ه نهكردووهو پهرۆشی گیان و ژیانی رۆژنامهنووسهكهیان نهبوون ،چونكه دوای چهندین ههوڵی
پهیوهندیكردنی سكرتێری لقی كهركوكی سهندیكای رۆژنامهنووسانی كوردستان به بهرپرسانی دهزگاكهوه ،نهتوانراوه هیچ
زانیاری و ههڵوێستێك وهربگیرێت.
بۆیه وهكو لقی كهركوكی سهندیكای رۆژنامهنووسانی كوردستان ،وێڕای شهرمهزاركردن و لهقاودانی ئهو تاوانه ترسنۆكانهیه،
پاراستنی گیانی رۆژنامهنووس (رۆكان جاف)و خانهوادهكهی دهخهینه ئهستۆی الیهنه پهیوهندیدارهكان و داواش دهكهین
بهدواداچوونی شێلگیرانه بۆ ئهو پرسه بكرێت و ئهنجامدهرانی ئهو تاوانهش سزا بدرێن ،ئهگهرنا ئێمه وهكو لقی كهركوكی
سهندیكای رۆژنامهنووسانی كوردستان ناچار دهبین ههڵوێستی توندتر بگرینهبهر ،چونكه ئهنجامدانی تاوانی لهمجۆره پرسی
دیموكراسی و ئازادی رادهربڕین و رۆژنامهگهری له باشووری كوردستان دهخاته ژێر گومان و پرسیارهوه.

لقی كهركوكی سهندیكای رۆژنامهنووسانی كوردستان
22/12/2014
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دەقی كۆنووسی كۆبوونەوەی نێوان ئەنجوومەنی دادوەری و
سەندیكای رۆژنامەنووسانی كوردستان 2011/2/17
رۆژی  2011/2/17لەسەر پێشنیاری سەرۆكایەتی ئەنجوومەنی دادوەری هەرێمی كوردستان لە باڵەخانەی ئەنجومەنی
دادوەری كۆبونەوە لە نێوان سەرۆكی ئەنجومەن و ئامەدەبوونی بەرێزان سەرۆكی هەریەك لە دادگای تێهەڵچوونەوەی
ناوچەكانی (هەولێر /دادوەر شاكر شەریف)( ،سلێامنی /دادوەر لەتیف عوسامن)( ،دهۆك /ج.س دادوەر ستار صوفی حامد)،
(گەرمیان( /كەركوك لە سلێامنی) /دادوەر ئەكرەم فەرەج) و وتەبێژی فەرمی ئەنجومەنی دادوەری و بەرێوەبەری راگەیاندن
لەگەڵ سكرتێری سەندیكای رۆژنامەنووسانی كوردستان بەرێز (حامد محمد علی) و بەرێزان (ئازاد حمد امین) سكرتێری
لقی هەولێرو بەرێز (ئاسۆس هەردی /رۆژنامەی ئاوێنە) ،بەرێز (فاروق عەلی /كەناڵی پەیام) و بەرێز (ئاسۆ حەمید /كەناڵی
سپێدە) و بەرێز (دلێر محمد شەریف /رۆژنامەی رێگای كوردستان) ئەنجامدا ،بۆ گفتوگۆكردن و گۆرینەوەی بیرو را سەبارەت
بەو گیروگرفتانەی دووچاری رۆژنامەنووسان دەبێتەوە و پیادەكردنی یاسای كاری رۆژنامەنووسی ژمارە ( )35و لەسەر ئەم
خااڵنە كۆكبوون:
 .1یاسا سەروەرو لەسەر هەموو كەسێك جێ بەجێ دەكرێ و راڤەی (حصانە) بەراڤەی پێچەوانە بەكار نەیەت  ,هەموو كەس
لەبەردەم یاسا یەكسانن بە پێی دەستور .
 .2یاسای كاری رۆژنامەگەری ژمارە ( )35اەالیەن دادگاكان بەوردی پەیرەو بكرێ .
 .3لە هەر ناوچەیەكی تێهەڵچوونەوە نوێنەری سەندیكاری رۆژنامەنووسان دەستنیشان بكرێ بۆ هەماهەنگی لەگەاڵ سەرۆكی
دادگای تێهەلّچوونەوەی ئەو ناوچەیە .
 .4لە كاتی پێراگەیاندنی هەر رۆژنامەنووسێك لە رێگەی هەمان گۆڤار یا رۆژنامە كە بابەتی باڵوكردۆتەوە پێراگەیاندنی ئەنجام
بدرێ و لە ماوەی یاسایی وەاڵمی دادگای تایبەمتەند بدرێتەوە و سەندیكای رۆژنامەنووسانیش ئاگادار بكرێتەوە .
 .5هەر رۆژنامەنووسێك پێراگەیاندنی یاسایی كرا دەبێ لە ماوەی یاسایی لەبەردەم دادگای تایبەمتەند ئامادەبێ و سەرپێچی
نەكا تا دادگا ناچارنەبێ پەیرەوی مادەی ( )97لەیاسای (أصول املحاكامت الجزائیە) بكا .
 .6لە كاتی دادگایكردنی هەر رۆژنامەنووسێك و حوكم كردنی بە تاوانی (غرامە) دان پێویستە رۆژنامەنووسەكە پابەندی
بریاری دادگابێ تا دادگا ناچار نەبێ پەیرەوی مادەی ( )97لە یاسای سزاكان (قانون العقوبات) بكا .
 .7دادگاكان پەنا نەبەن بەر دەركردنی بریاری دەستگیركردن (أمر قبض) یاگرتنی (توقیف)ی نا پێویست لە تاوانەكانی
سەرپێچی (مخالفە) و كەتن (جنح) بۆ هاواڵتیان بەگشتی و بۆ رۆژنامەنووسان بە تایبەتی.
 .8هەر تۆمەتبارێك كە سكااڵی لەدژی تۆماربكرێ لەسەر باڵوكردنەوەی بابەتێك دادگاكان لە سەندیكای رۆژنامەنووسان بپرسن
كە ئەو كەسە رۆژنامەنووسە یان نا؟ و ئەگەر رۆژنامەنووس بوو سەندیكای لێ ئاگادار دەبێتەوە و دەبێ وەاڵكی دادگا بداتەوە
بەزووترین كات و لەماوەی یاسایی .
 .9كێشی تایبەت بە رۆژنامەنووسان لە دادگا سزایی و شارستانیەكان پەلە لە یەكالیكردنەوەیان بكرێ .
 .10لە كاتی بوونی دوو دەقی یاسایی سەبارەت بە هەركێشەێك بە تایبەتی لە سكااڵكانی دژ بە رۆژنامەنووسان كام دەقی لە
بەرژەوەندی رۆژنامەنووس پیادە بكرێ (قانون االصالح للمتهم).
بەم شێوەیە كۆبوونەوەك كۆتایی هات و كۆنوس واژوو كرا .

دادوەر أحمد عبدالله زبیر
سەرۆكی ئەنجوومەنی دادوەری

حامد محمد علی
سكرتێری سەندیكای رۆژنامەنووسان

راپۆرىت 14-13ى پێشێلكارى | التقرير  14-13لالنتهاكات | | The 13-14th Report of Violences

29

گردبوونهوهى ئهندامانى ئهنجوومهنى سهنديكا ل ه بهردهم كونسوڵخانهى
فهرهنسا و لهدژى هێرشكردن ه سهر گۆڤارى (شارلى هيبدۆ) خوێندنهوهى
بهياننامهى ئيدانهكردنى هێرش ه تيرۆريستييهكه
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تقرير
االنتهاكات

13
14

لجنة الدفاع عن الحريات
الصحفية وضمان
حـقـوق الـصحفـيين
فـي اقـليم كوردستان
من 2014/01/01
الى 2014/12/31
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التقريران  14-13للجنة الدفاع عن الحريات
الصحفية وضمان حقوق الصحفيين في
كوردستان للسنة 2014

من 2014/01/01
الى 2014/12/31

مقدمة
ان اتساع مساحة الحريات العامة وحريات الرأي
والتعبير وحرية الصحافة ،يعد عامال رئيسا لتطوير
العملية الديمقراطية وبناء المجتمع المدني الذي تتجسد
فيه حقوق األنسان.
من ه��ذا المنطلق تنشر لجنة ال��دف��اع عن الحريات
الصحفية وضمان حقوق الصحفيين التابعة لنقابة
صحفيي كوردستان تقريرها كل ( )6أشهر مرة حول
األوض��اع الصحفية واألنتهاكات التي تمارس ازاء
الصحفيين في أقليم كوردستان .
وتضع هذه المرة تقريريها ( )14-13لعام 2014
أمام الرأي العام ،رغم أن تقريرها الثالث عشر لستة
أشهر االول��ى لعام  2014قد نشر ولكنه لم يطبع
ككراس.
ان نسبة األنتهاكات الممارسة ازاء الصحفيين لعام
 2014مقارنة مع عام  2013من ناحية االحصاء
ونوع الحاالت قد قلت بشكل منظور ،فعدد انتهاكات
عام  2014كان ( )33حالة تجاه ( )58صحفيا ،بينما والمتابعة بهذا الشأن ،ولكن ومما يدعو لألسف ال تتخذ
في العام  2013كان عدد الحاالت ( )49حالة ازاء االجراءات الضرورية لمعاقبة الذين يخالفون القانون.
( )75صحفيا ،ومما يبعث على السرور بأن عام 2014
لم يشهد اية حالة اغتيال ،ما عدا استشهاد األعالمية  .3ع��دم وج���ود ال��ع��ق��ود القانونية بين الصحفيين
(دنيز فورات) على أيدي عصابات داعش.
والمؤسسات االعالمية التي تضمن حقوق وواجبات
ونرى من الضرورة أن نشير الى بعض المالحظات الطرفين ،وهذا ما يؤدي الى انتهاك حقوق الصحفيين
في بعض القنوات االعالمية ،كما جاء في المادة السابعة
بشأن الوضع االعالمي الحالي في أقليم كوردستان:
من قانون الصحافة في كردستان ويعتبر عدم وجود
 .1ابقاء قضايا اغتيال الصحفيين بشكل مفتوح ولمدة هذه العقود خرقا لحقوق الصحفيين.
طويلة.
 .4عدم اهتمام بعض المسؤولين اإلداريين واألمنيين
 .2بالرغم من ان الجهات المعنية تنظر بعين االهتمام والحزبيين بأهمية دور االعالم في مجال تطوير المجتمع
الى تقارير لجنة الدفاع وتقوم بتشكيل لجان للتقصي في كافة المجاالت.
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 .5رغم وجود بروتوكول مبرم بين مجلس القضاء
ومجلس النقابة ،إال أن في المحاكم وفي بعض المرات
ال يتم التعامل مع الصحفيين وفق قانون الصحافة
المرقم (.)35
 .6ترسل بعض مديريات الشرطة التبليغات الخاصة
بالصحفيين الى النقابة وهذا يتعارض مع الفقرة األولى
من المادة الثامنة لقانون الصحافة في كوردستان
المرقم ( )35لعام  ..2007وجاء فيها( :في حالة اتخاذ
االجراءات القانونية بحق الصحفيين بخصوص اتهامهم
بأمور تتعلق بمهنتهم ،ينبغي إعالم النقابة بذلك) .وهذا
يعني إعالم النقابة باإلجراءات المتخذة وليس القيام
بمهمة التبليغ ،والنقابة ليست الجهة المبلغة.
 .7من الناحية المهنية:
أ .قلة تجربة بعض الصحفيين والوسائل االعالمية
بمعايير ومبادئ العمل الصحفي أثناء نقل وتغطية
األحداث المفروضة والخارجة عن اإلرادة وباألخص
أثناء نقل أخبار االقتتال واالشتباكات بين قوات
بيشمركه ك��وردس��ت��ان وق���وات داع��ش االرهابية،
وتشكل هذه األخبار والتقارير قي بعض األحيان
تاثيرات سلبية على األم��ن الوطني ،كما ج��اء في
ب��ي��ان ن��ق��اب��ة صحفيي ك��وردس��ت��ان ال��ص��ادر في
(.)2014/6/16

ب .بث بعض البرامج سيما من اإلذاع��ات وقنوات
التلفزة ،فبدال أن تتحول الى عوامل لتعميق روح
الوئام والتعايش ووحدة الصف الوطني  ،تتحول الى
عوامل للتفرقة وإشاعة االضطرابات والتأثير سلبا
على السلم االجتماعي.
ج .بث بعض المشاهد واللقطات الفيديويية التي تؤثر
سلبا على المشاهد من الناحية السايكولوجية.
.8التمييز في تزويد المعلومات المفيدة بين الصحفيين
واالج��ه��زة االعالمية من قبل المؤسسات الحكومية
والمسؤولين ،ويعتبر هذا انتهاكا لقانوني حق الحصول
على المعلومات وقانون الصحافة في اقليم كوردستان.
 .9التميز بين الصحفيين وعدم وجود معايير مهنية في
تحديد الصحفيين المرافقين للوفود الحكومية الى خارج
اقليم كوردستان.
في الختام ينبغي االشارة بأن جميع االنتهاكات المذكورة
في تقريري لجنة الدفاع عن الحريات الصحفية ،قد تم
متابعتها ،ونأمل ونعمل ان يكون عام  ،2015عاما
لتقليص االنتهاكات تجاه الصحفيين واالجهزة االعالمية
وان يكون عاما لسيادة القانون.

اجنة الدفاع عن الحريات الصحفية
وحقوق الصحفيين في كوردستان
2014/12/31

 | 34راپۆرىت 14-13ى پێشێلكارى | التقرير  14-13لالنتهاكات | The 13-14th Report of Violences

تقرير
13

مـن  2014/01/01الــى 2014/60/30

محاولة اغتيال
غلق مكاتب المؤسسات االعالمية | ( )1حالة
ضرب | ( )7حاالت
التوقيف | ( )1حالة
منع | ( )3حاالت
تهديد | ( )5حاالت

| ( )2حالتان

راپۆرىت 14-13ى پێشێلكارى | التقرير  14-13لالنتهاكات | | The 13-14th Report of Violences

35

دهۆك ..راگهياندنى راپۆرتى 14-13ى لێژنهى داكۆكى سهبارهت ب ه رهوشى
رۆژنامهگهرى ،واتا ناوهڕۆكى ئهو راپۆرتهى ك ه ئێستا لهبهر دهستته.
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محاولة اغتيال |

( )2حالتان

ت

اسم الصحفي

عنوانه

المؤسسة
االعالمية

تاريخ
االنتهاك

مكان
االنتهاك

1

هوشنك ياسني حسن

مراسل

زاكروس TV

2014/4/30

كركوك

2

فؤاد عثامن

كاتب وصحفي

جريدة
"االتحاد"

2014/6/3

أربيل

نوع االنتهاك

أثناء تغطية خرب حول حالة تحايل يف سيارة تتواجد فيها ()4
أشخاص يف محلة الشوريجه ،يطلق عليه النار من قبل أحد
األشخاص األربعة ويصاب الصحفي بجروح بالغة ،والقضية
حاليا يف املحكمة.
أثناء عودته اىل منزله ،ويف مفرق عنكاوه ،يطلق عليه النار من
قبل شخصني وسيارته تتعرض اىل عدد من الرصاصات.

غلق مكاتب المؤسسات االعالمية |
ت

اسم المؤسسة

تاريخ االنتهاك

مكان االنتهاك

1

مجلة (روژى والت)
مكتب وكالة أنباء دجلة

2014/5/19

أربيل
دهوك
زاخو

( )1حالة
نوع االنتهاك

غلق مكتب مجلة (روژى والت) ومكتب وكالة أنباء دجلة من قبل قوات اآلسايش يف
أربيل ودهوك وزاخو مع االستيالء عىل املستلزمات الصحفية ،ويغلق يف اليوم نفسه
مكتب وكالة أنباء دجلة يف سوران.
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ضرب |

( )7حاالت

ت

اسم الصحفي

عنوانه

المؤسسة
االعالمية

تاريخ
االنتهاك

مكان
االنتهاك

نوع االنتهاك

1

نيچريفان حسني عبدالله
كاوين جهاد

مراسل
مراسل

رووداو
وار TV

2014/2/24

دهوك

يتم رضبهام من قبل الرشطة أثناء تغطية إحدى املباريات يف
ملعب دهوك.

2

ريبني عبدالله
خالص فكري

مراسل
مصور

KNN

2014/3/6

3

شوكت قادر
الوي خالد
پاراو وهاب

مراسل
مصور
مراسل

شعب
كوردستان
كهركووك TV

2014/4/10

4

نيچريفان بابكر

مراسل

بادينان سات

2014/4/26

ناحية مقبل /يتعرض للرضب من قبل قوات رشطة النجدة أثناء إعداده
تقريرا بشأن الناحية املذكورة.
دهوك

5

نوڤار فارس
خالص فكري

مراسل
مصور

KNN

2014/4/28

أثناء تغطية عملية التصويت الخاص النتخابات مجلس النواب
قضاء سوران العراقي يف مركز مدرسة "تروسكه" ،يتعرضان للرضب من قبل
حراس املركز املذكور.

6

ريبني عبدالله
خالص فكري

7

ريبني عبدالله
خالص فكري

أثناء تغطية مراسيم إعادة رفات ( )93بارزانيا مؤنفال ويف
قضاء سوران نقطة التفتيش الخاصة بآسايش بارزان ،يتم رضبهام ومينعان
من أداء مهمتهام االعالمية.

أربيل

أثناء تغطية الدعاية االنتخابية لشباب االتحاد الوطني
الكوردستاين النتخابات مجلس النواب العراقي ،يتعرضون
للرضب من قبل مؤيدي الحزب الدميقراطي الكوردستاين.

مراسل
مصور

KNN

2014/4/30

يتعرضان للرضب أثناء تغطية التصويت العام النتخابات
قضاء سوران مجلس النواب العراقي يف مركز مدرسة (سهند االبتدائية) من
قبل حراس املركز.

مراسل
مصور

KNN

2014/6/30

أثناء إعداد تقرير خاص بأزمة البنزين ،تتهجم عليهام قوة
قضاء سوران من اآلسايش ويتم رضبهام وكرس كامريتهام مع توقيفهام ملدة
ساعة.
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( )1حالة

ت

اسم الصحفي

عنوانه

1

أمري ستار
شاكر مصطفى مولود
خالد عبدالرحمن
أحمد حسن صالح
ژين مصطفى عمر
محمد اورهان
رسدار عيىس
وهبي دمري

صحفي

منع |

المؤسسة
االعالمية

تاريخ
االنتهاك

م(.روژي والت)
م(.روژي والت)
م(.روژي والت)
م(.روژي والت)
م(.روژي والت)
وكالةأنباءدجلة
وكالةأنباءدجلة
وكالةأنباءدجلة

2014/5/19

مكان
االنتهاك

أربيل
دهوك
زاخو

نوع االنتهاك

لساعت عديدة يتم توقيفهم من قبل اآلسايش يف أربيل
ودهوك وزاخو ،بغية التحقيق معهم ويتم ابالغهم بأنه ال
ميكنهم أداء العمل الصحفي.

( )3حاالت

ت

اسم الصحفي

عنوانه

المؤسسة
االعالمية

تاريخ
االنتهاك

مكان
االنتهاك

نوع االنتهاك

1

فرمان محمد
برهان محمد

مراسل
مصور

NRT

2014/3/7

أربيل

أثناء تغطية خرب حول حادثة يف نقطة تفتيش "كسنزان"،
مينعان من أداء مهمتهام االعالمية من قبل آسايش النقطة
ويتم تهديدهام.

2

ئاري صابر
پيامن عبدالرحمن

مراسل
مصور

KNN

2014/4/30

كويه

أثناء تغطية أخبار عملية انتخابات مجلس النواب العراقي،
فضال عن منعهام من قبل قوات اآلسايش يتم كرس كامريتهام
واالستيالء عىل كاسيتها.

3

ئاري صابر
دلشاد مام طه

مراسل
مصور

KNN

2014/5/17

كويه

أثناء إعداد تقرير حول التجاوزات ،مينعان من أداء مهمتهام
من قبل أفراد فوج تابع لالتحاد الوطني الكوردستاين.
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تهديد |

( )5حاالت
المؤسسة
االعالمية

تاريخ
االنتهاك

مكان
االنتهاك

نوع االنتهاك

مراسل
مصور

NRT

2014/3/12

أربيل

عىل هامش كونفرانس نسوي عقد يف فندق "روتانا" يستويل
املدير العام لديوان وزارة الداخلية عىل كامريا الفريق االعالمي
املذكور ويقوم مبسح الكاسيت ،فضال عن توجيه كلامت نابية.
وبعد ذلك يسجل فريق NRTيف مركز الرشطة شكوى بحق
وزير الداخلية واملدير العام للديوان ،وقامت لجنة الدفاع
مبتابعة املوضوع وأعرب وزير الداخلية ومدير عام الديوان
عن استعدادهام للمثول أمام املحكمة مؤكدين بأنه تم ابالغ
الفريق وبكل هدوء وملرات عديدة بعدم االستعداد لإلجابة
عىل أي سؤال خارج موضوع الكونفرانس ،اال ان الفريق قام
باستفزاز زائد ،لذا ال نعترب هذه الحالة انتهاكا قانونيا.

وكالةدجلة

2014/4/19

سوران

يتم تهديده من قبل اآلسايش وإبالغه أن التكون وكالة دجلة
باسمه.

2014/4/21

أربيل

بسبب إعداد تقرير حول عملية إحصائية للمواطنني ،يقوم
شخص من أفراد اآلسايش باسم (هيوا) بتوجيه كلامت غري
الئقة إليه واالساءة له ،ولقد سجل الصحفي املذكور شكوى
ضده.

أثناء تغطية عملية انتخابات مجلس النواب العراقي ،يوجه
ناحية قرسوك اليه كلامت نابية واالساءة اليه من قبل أحد الكوادر الحزبية
لالتحاد الوطني الكوردستاين.
بعد نرش خرب يف العدد ( )432من جريدة "آوينه" بعنوان
"وزير الثقافة ووزير العدل يعالجان فساد أحد مسؤويل
الحزب الدميقراطي الكوردستاين بطريقة قانونية) ،يوجه إليه
كلامت غري الئقة واالساءة اليه من قبل رئيس الهيئة العامة يف
الربملان الكوردستاين.

عنوانه

ت

اسم الصحفي

1

هريش قادر
ئارام عثامن

2

حميد مصطفى

مسؤول مكتب

3

كامران محمد

مراسل

جريدةآوينه

4

عيىس رمضان كريم

مراسل

فريالنس

2014/4/30

5

هيمن مامند

مراسل

جريدةآوينه

2014/6/10

أربيل
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احصائية االنتهاكات  -تقرير 13
من  2014/01/01الى 2014/06/30

ت

نوع االنتهاك

عدد الحاالت

1
2
3
4
5
6

محاولة اغتيال
غلق مكتب
رضب
توقيف
منع
تهديد

2
1
7
1
3
5
19

المجموع

عدد الصحفيين الممارس بحقهم الخروقات

2
2
14
8
6
6
 38صحفيا

لجنة الدفاع عن الحريات الصحفية وضمان حقوق الصحفيين في اقليم كوردستان
ت

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

االسم

حميد ابوبكر بدرخان
جامل حسني
خوشناف جميل
سمكو عبدالكريم
كاروان انور
فيان عباس
مهدي ڤريان
اكرم سليامن
جواد كاظم
اسامعيل ابراهيم
آرام اكرم
امل باجالن

حميد ابوبكر بدرخان
سكرتري اللجنة
07504555878
bedirxanpp@gmail.com

عنوان اللجنة

مكان

رقم الموبايل

سكرتري اللجنة
مقرر اللجنة
عضو اللجنة
عضو اللجنة
عضو اللجنة
عضو اللجنة
عضو اللجنة
عضو اللجنة
عضو اللجنة
عضو اللجنة
عضو اللجنة
عضو اللجنة

اربيل
اربيل
دهوك
اربيل
السليامنية
دهوك
كركوك
نينوى
بغداد
سوران
كالر
كرميان

0750 455 5878
0750 402 6878
0750 450 9838
0750 451 0554
0770 156 4382
0750 765 4238
0770 132 8967
0750 449 9548
0770 507 8489
0750 460 9787
0770 136 0514
0770 012 9732

جامل حسني
مقرر اللجنة
07504026878
jamal_khailani@yahoo.com

خوشناف جمیل
عضو اللجنة
07504509838
khoshnav4@hotmail.com
تصميم :ايوب محمد بابكر
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رۆكان جاف  -پهيامنێرى  NRTك ه ل ه سلێمانييهو ه دهڕفێنرێت و لێى دهدرێت
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تقرير
14

مـن  2014/07/01الــى 2014/12/31

قتل |
ضرب | ( )4حاالت
القاء قبض | ( )2حالتان
توقيف | ( )2حالتان
منع | ( )2حالتان
إهانة | ( )1حالة
تهديد | ( )2حالتان
( )1حالة
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مايكى بهشێك ل ه دهزگاكانى راگهياندن ل ه ههرێمى كوردستان
لهكاتى رووماڵكردنى راگهياندنى راپۆرتى 12ى لێژنهى داكۆكى
سهبارهت ب ه رهوشى رۆژنامهگهرى
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قتل |

( )1حالة

ت

اسم الصحفي

عنوانه

المؤسسة
االعالمية

تاريخ
االنتهاك

مكان
االنتهاك

1

دنيز فرات

مراسل

روناهي

2014/8/8

اربيل-
مخمور

ضرب |

( )4حاالت

ت

اسم الصحفي

عنوانه

المؤسسة
االعالمية

تاريخ
االنتهاك

مكان
االنتهاك

1

ايهان سعيد

مراسل

پەياميتڤي

2014/7/28

دهوك

2

هژار ارگويش
محمد عزالدين
زردشت خان

مراسل
مراسل
مصور

3

رعد عمر
سگڤان بديع

مراسل
مصور

4

روكان جاف

مراسل

القاء قبض |

نوع االنتهاك

تستشهد اثناء هجوم ارهابيي داعش عىل قضاء مخمور

نوع االنتهاك

مبدينة دهوك يقوم بعض الشباب بالهجوم عليه ورضبه

شبكة
«رووداو»
االعالمية

2014/10/8

اربيل

اثناء تغطية تظاهر ( )30حزبا كوردستانيا أمام مقر  UNيف
اربيل ،يقوم بعض النتظاهرين بالهجوم عليهم ورضبهم

كوردسات
نيوز

2014/12/17

زمار

فضال عن توقيفهام ملدة ساعات من قبل اسايش زمار يتم
التهجم عليهام ورضبهام

NRT

2014/12/20

السليامنية

يختطف من قبل مسلحني مجهولني مع رضبه وتهديده برتك
العمل يف NRT

( )2حالتان

ت

اسم الصحفي

عنوانه

1

نيازي عيل محمود

رئيس تحرير

2

دلري عبدالله محمد

رئيس تحرير

المؤسسة
االعالمية

مجلة
"كونرتول"
مجلة
"بزاف"

تاريخ
االنتهاك

مكان
االنتهاك

2014/7/23

السليامنية

2014/12/11

السليامنية

نوع االنتهاك

يلقى القبض عليه يف مركز رشطة رسجنار ويتم احتجازه ملدة
( )24ساعة
يلقى القبض عليه ويحتجز ملدة ( )5أيام بسبب نرش موضوع
يف مجلة "بزاف"
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توقيف |

( )2حالتان

ت

اسم الصحفي

عنوانه

المؤسسة
االعالمية

تاريخ
االنتهاك

مكان
االنتهاك

1

اكرم كويل
عبدالله احمد

مراسل
مصور

KNN

2014/12/17

زمار

تم توقيفهام ملدة ( )4ساعات من قبل اسايش زمار.

2

كاروان رحمن احمد

مدير التحرير

مجلة بزاڤ

2014/12/29

اربيل

بناء عىل شكوى نائب رئيس برملان كوردستان تم احتجازه
وتوقيفه ملدة ( )3ساعات.

منع |

نوع االنتهاك

( )2حالتان

ت

اسم الصحفي

عنوانه

المؤسسة
االعالمية

تاريخ
االنتهاك

مكان
االنتهاك

نوع االنتهاك

1

رزگار كوچر
سامي صادق

مراسل
مصور

كوردستان
ىت ڤى

2014/10/8

اربيل

اثناء تغطية تظاهرة ( )30حزبا كوردستانيا امام مقر UN
يف اربيل فضال عن منعهام يف تغطية التظاهرة من قبل
املتظاهرين يتم االستيالء عىل مستلزماتهم الصحفية ثم تعاد
اليهام.

2

شيامء عبدالله جاف

مراسلة

NRT

2014/10/13

اربيل

تم منعها من تغطية اجتامع من قبل حامية رئيس الحكومة.

إهانة |

( )1حالة

ت

اسم الصحفي

عنوانه

المؤسسة
االعالمية

تاريخ
االنتهاك

مكان
االنتهاك

نوع االنتهاك

1

هونر احمد

مراسل

شبكة
"رووداو"
االعالمية

2014/8/31

كركوك

أثناء تغطية مؤمتر صحفي للسيد محافظ كركوك فضال عن
اهانته يتم طرده من املؤمتر املذكور

تهديد |

( )2حالتان

ت

اسم الصحفي

عنوانه

المؤسسة
االعالمية

تاريخ
االنتهاك

مكان
االنتهاك

نوع االنتهاك

1

كاويس مال برويز

مدير تلفزيون

تلفزيون
باباكوركور

2014/7/23

كركوك

تم تهديده عن طريق املوبايل مع رمي قنبلة يدوية عىل منزله

2

ابراهيم عيل
رستيپ قشقەيى

مدير مكتب اربيل
عضو هيئة تحرير

مجلة "لفني" 2014/12/22

اربيل

تم تهديدهام.
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مالحظات
لجنة الدفاع عن الحريات الصحفية وضامن حقوق الصحفيني يف كوردستان التابعة لنقابة صحفيي كوردستان ،تقوم بنرش وتوثيق
االنتهاكات املامرسة ازاء الصحفيني يف حدود اقليم كوردستان ،إال أن بعض االنتهاكات حدثت خارج االقليم ازاء صحفيي املؤسسات
االعالمية الكوردستانية ،لذا استدعت الرضورة االشارة اليها:
 .1بتاريخ  2014/7/14يف مدينة بغداد ،يتعرض مقر جريدة «التآخي» اىل هجمة رشسة من قبل مسلحني مقنعني مستخدمني سيارات
الرشطة ،ويتم االستيالء عىل أرشيف الجريدة وملفات االدارة و( )3سيارات ،اضافة اىل تهديد صحفيي الجريدة والعاملني فيها برضورة
ترك العمل يف الجريدة.
 .2يف يوم  2014/10/30ويف مدينة (بريوس) الواقعة يف شامل كوردستان (تركيا) ،يتم التهجم عىل الصحفي (محمد أرن) مراسل
فضائية كوردستان من قبل الرشطة الرتكية ويتم رضبه.
 .3يف  2014/12/17وعىل طريق قامشلو -تل كوجر ،يقوم ارهابيي داعش بالقاء القبض عىل الصحفيني (فرهاد حمو ومسعود عقيل)
وهام من شبكة «رووداو» االعالمية.
 .4استولت عصابات داعش عىل مقر فرع نينوى لنقابة صحفيي كوردستان.

احصائية االنتهاكات  -تقرير 14
من  2014/07/01الى 2014/12/31

ت

نوع االنتهاك

عدد الحاالت

1
2
3
4
5
6
7

قتل
رضب
القاء قبض
توقيف
منع
اهانة
تهديد

1
4
2
2
2
1
2
14

المجموع

عدد الصحفيين الممارس ازاءهم االنتهاك

1
7
2
3
3
1
3
 20صحفيا
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مقارنة احصائية االنتهاكات لعامي 2014-2013
احصائية االنتهاكات لسنة 2014
من  2014/01/01الى2014/12/31
ت

نوع االنتهاك

عدد الحاالت

1
2
3
4
5
6
7
8
9

قتل
محاولة قتل
اغالق مكاتب
رضب
القاء قبض
التوقيف
منع
إهانة
تهديد

1
2
1
11
2
3
5
1
7
33

ت

نوع االنتهاك

عدد الحاالت

1
2
3
4
5
6
7

اغتيال
محاولة اغتيال
رضب
منع
تهديد
إهانة
التوقيف

1
1
14
14
12
2
5
49

المجموع

عدد الصحفيين الممارس ازاءهم االنتهاك

1
2
2
21
2
11
9
1
9
 58صحفيا

احصائية االنتهاكات لسنة 2013
من  2013/01/01الى2013/12/31

المجموع

عدد الصحفيين الممارس ازاءهم االنتهاك

1
1
35
19
12
2
5
 75صحفيا
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Comparative for Violations for The Years 2013-2014
Conclusion of Violations in 2014
From 01/01/2014 Till 31/12/2014

No.

Type

Number of Cases

Numbers of People Affected

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Assassination
Assassination Attempts
Media Organizations’ Closure
Beaten
Arrest
Deatin
Prevent
Abuse
Threat
Total

1
2
1
11
2
3
5
1
7
33

1
2
2
21
2
11
9
1
9
58 Journalists

Conclusion of Violations in 2013
From 01/01/2013 Till 31/12/2013

No.

Type

1
2
3
4
5
6
7

Assassination
Assassination Attempts
Beaten
Prevent
Threat
Abuse
Detain
Total

Number of Cases Numbers of People Affected
1
1
14
14
12
2
5
49

1
1
35
19
12
2
5
75 Journalists
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Conclusion:
Defence Committee of Press Freedom in KRG and Kurdistan Journalists Syndicate are reporting all violation
and abuse acts happened against Journalist in Kurdistan Region Government. However, there is some violation
acts happened outside of Kurdistan region to Kurdish Journalists from KRG media organizations. Thus, it’s
necessary to mention them here, which are the following.
1. On 14th of July, 2014, in the city of Baghdad, “Altaakhi” newspaper attached by unknown group masked
gunmen using police cars. They took newspaper archives, management files and three cars. In addition of that,
they threatened newspaper’s Journalists and required from them to leave work in the “Altaakhi” newspaper.
2. On 30th of October, 2014, in “Peros” city located in northern Kurdistan inTurkey, Kurdistan TV correspondent
(Mohammed Aran) attacked by the Turkish policemen, and he abused by Turkish police.
3. On 17th of December, 2014, ISIS militants arrest two journalists called Massoud Aqeel and Farhad Hemo)
from Rudaw media network in a way Qamshlo, Til Kocher.
4. ISIS militants seized a branch of the Kurdistan Journalists Syndicate in Mosul.

Conclusion of Violations Report No. 14
From 01/07/2014 Till 31/12/2014
No.
1
2
3
4
5
6
7

51

Type
Assassination
Beaten
Arres
Detain
Prevent
Abuse
Threat

Total

Number of
Cases
1
4
2
2
2
1
2

14

Numbers of People Affected
1
7
2
3
3
1
3

20 Journalists
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Abuse | (1) Case
No Journalist Name
1

Honar Ahmad

Job Title

Media
Org.

Date

Violation
Place

Reporter

Rudaw
Media
Network

31/8/2014

kirkuk

During the coverage of a
press conference of Kirkuk
Governor, he abused then
he expelled from the conference.

Job Title

Media
Org.

Date

Violation
Place

Violation Type

TV Manager

Baba Gor
Gor TV

23/7/2014

Kirkuk

Violation Type

Threat | (2) Cases
No Journalist Name
1

2

Kawes Mala Parwez

Ibrahim Ali
Sartip Qishkay

Director
Manager
Liveen
22/12/2014
Member of the Magazine
Editorial Board

Erbil

Was threatened by mobile
with throwing a bomb at
his home.
Threatened.
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Arrest | (2) Cases
No Journalist Name
1

Niyaz Ali
Mahmud

2

Dileer Abdulah
Muhamad

Job Title

Media
Org.

Date

Media
Org.

Date

Violation
Place

Violation Type

Violation
Place

Violation Type

Arrested by Security forces
Control
23/7/2014 Sulimanya in Sarchinar about four
Magazine
hours.
Arrested by security forces
Bizaf
5 days, because he pub11/12/2014 Sulimanya for
Editor-in-Chief
lished
an article in Bizaf
Magazine
Magazine.
Editor-in-Chief

Detain | (2) Cases
No Journalist Name

Job Title

1

Karwan Rahman

Editing
Manager

2

Akram Golli
Abdullah Ahmed

Correspondent
Camera Man

Bzaf
29/12/2014
Magazine

Erbil

According to complain of
Jaffar Emenky, the VicePresident of Kurdistan
Parliament, he arrested
by Security forces about 3
hours.

KNN

17/12/2014

Zumar

Arrested by Zumar’s security forces for 4 hours.

Media
Org.

Date

Violation
Place

Violation Type

Prevent | (2) Cases
No Journalist Name
1

2
53

Rizgar Kocher
Sami Sadiq

Job Title

Correspondent Kurdistan
8/10/2014
Camera Man
Tv

Shaima Abdullah Jaff Correspondent

NRT

13/10/2014

Erbil

Erbil

While covering demonstration of 30 parties in Kurdistan in front ofUN headquarters in Erbil, some of
demonstrators were attack
them and do not allow to
do their journalistic work.
Were prevented by security
of the Prime Minister from
covering the meeting.
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Assassination | (1) Cases
No Journalist Name
1

Dines Furat

Job Title

Media
Org.

Date

Violation
Place

Violation Type

Correspondent

Ronahi

8/8/2014

ErbilMaxmor

Martyred by ISIS militants
terrorist in Maxmor near
Erbil.

Media
Org.

Date

Violation
Place

Violation Type

28/7/2014

Duhok

Beaten and attacked by
youths in Duhok City.

Beaten | (4) Cases
No Journalist Name
1

2

3

4

Job Title

Ayhan Saeed

Correspondent Payam tv

Hajar Argoshy

Rudaw
Media
Network

8/10/2014

Erbil

Kurdsat
News
Satellite

17/12/2014

Zumar

Correspondent
Muhammed Azadeen Correspondent
Zaradasht xan Correspondent
Raad Omer
Sagvan Badee
Rokan Jaff

Correspondent
Cameraman

Correspondent

NRT

20/12/2014

While covering demonstration of 30 parties in Kurdistan in front of UN headquarters in Erbil, some of
demonstrators were attack
them and beat them.
Detained them for hours
by Zumar security forces,
then abused them, and hit
them.

Arrested by unknown milithey hit and required
Sulimanya tants
from him to leave work
with NRT.

The 13-14th Report of Violences |  لالنتهاكات14-13 ى پێشێلكارى | التقرير14-13  | راپۆرىت54

راپۆرىت 14-13ى پێشێلكارى | التقرير  14-13لالنتهاكات | | The 13-14th Report of Violences

55

REPORT 14
From 01/07/2014 Till 31/12/2014

Assassination | (1) Cases
Beaten | (4) Cases
Arrest | (2) Cases
Detain | (2) Cases
Prevent | (2) Cases
Abuse | (1) Case
Threat | (2) Cases
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Conclusion of Violations Report No. 13
From 01/01/2014 Till 30/06/2014
No.
1
2
3
4
5
6

Number of
Cases
Assassination’s Attempts
2
Institution Closure
1
Beaten
7
Arrest
1
Prevent
3
Thereat
5
Total
19
Type

Numbers of People Affected
2
2

14

8
6
6
38 Journalists

Defence Committee of Press Freedom
and the Rights of Journalists in Kurdistan Region
No.

Name

Job Title

Place

Cell Phone No.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Hameed Abubakir Badirkhan
Jamal Hussain
Khoshnav Jameel
Smko Abdulkareem
Karwan Anwar
Viyan Abbas
Mahdi Zryan
Akram Sulaiman
Jawad Kadim
Ismael Ibraheem
Aram Akram
Amal Bajalan

Secretar of Committe
Decider of Committe
Member of Committe
Member of Committe
Member of Committe
Member of Committe
Member of Committe
Member of Committe
Member of Committe
Member of Committe
Member of Committe
Member of Committe

Erbil
Erbil
Duhok
Erbil
Sulaimany
Duhok
Kirkuk
Ninava
Baghdad
Soran
Kalam
Garmyan

0750 455 5878
0750 402 6878
0750 450 9838
0750 451 0554
0770 156 4382
0750 765 4238
0770 132 8967
0750 449 9548
0770 507 8489
0750 460 9787
0770 136 0514
0770 012 9732

Hameed Badirkhan
Secretary of Committee
07504555878
bedirxanpp@gmail.com

Jamal Hussain
Decider of Committee
07504026878
jamal_khailani@yahoo.com

Khoshnav Jameel
Member of Committe
07504509838
khoshnav4@hotmail.com

Designed By: Ayoub Mohammed Babakir
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Beaten | (7) Cases
No Journalist Name

1

2

3

Herish Qadir
Aram thman

Hammed Mustafa

Kameran
Muhamed

Job Title

Correspondent
Camera Man

Office
Manager

Correspondent

Media
Org.

Date

NRT

12/3/2014

Dija
Agency

Awina
Magazine

19/4/2014

21/ 4/2014

Violation
Place

Violation Type

Erbil

During a conference held
in “Rotana”, the General
Director office of the interior Ministry threatened
NRT Journalists with directing abusive words to
them. Then the NRT journalists recorded a complaint at police station
against the Interior Minister and its director office.
However, the Interior Minister defends on them self
front of Court, and said
we are innocent, and all
complaints reported about
NRT are not true.

Soran

Threatened by Security
forces and told him to not
register News agency in his
name. called Dijla

Erbil

While preparing a report
on the process of citizens
statistical, one of security
forces called “Hewa” directing him abusive words
and abuse him. Then that
Journalist complained him.
While reporting about the
Voting Process for the Election
of the Representatives of Iraqi
Council, one of the Patriotic
Union of Kurdistan’s members
direct him abusive words and
abuse him.
After news was published
in number (432) of “Awina”
newspaper entitled «Culture
Minister and Minister of Justice
are treating the corruption
of one of the Kurdistan
Democratic Party officials in a
(legal way). The President of
the General Commission in the
Kurdistan Parliament replied to
him with abusive words.

4

Issa Ramadan

5

Hemin Mamand
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Correspondent Freelancer

Correspondent

Awina
Magazine

2014/4/30

Qasrok

10/6/2014

Erbil

Arrest | (1) Case
No Journalist Name
Ameer Star
Shakir Mustafa
Khalid Abdulrahman
Ahmed Hassan Salih
1
Jeen Mustafa Omer
Muhamed Orhan
Sardar Issa
Wahbi Dmeer

Job Title

Media
Org.

Date

Violation
Place

Violation Type

19/5/2014

Erbil
Duhok
Zaxo

They were arrested hours
by security forces in all Erbil, Duhok, and Zaxo. They
prevent them to do their
journalistic work.

Media
Org.

Date

Violation
Place

Violation Type

NRT

3/7/2014

Roji Wellat Mag.
Roji Wellat Mag.
Roji Wellat Mag.
Roji Wellat Mag.

Journalist

Roji Wellat Mag.
Dijla News
Agency
Dijla News
Agency
Dijla News
Agency

Preventing | (3) Cases
No Journalist Name

1

2

3

Farman Muhamad
Borhan Muhamed

Job Title
Correspondent
Camera Man

Ari Sabir

Payman Abdulrahman

Correspondent
Camera Man

Ari Sabir
Dilshad Mam Taha

Correspondent
Camera Man

Erbil

Preventing them to practice its Journalistic work
and threatened by security forces in an area called
“Kasnazan”, While covering about an accident.

KNN

30/4/2014

Koya

They were beaten and
prevent them to report
news about the Voting
Process for the Elections
of the Iraqi Council.

KNN

17/5/2014

Koya

Prevent them by Patriotic
Union of Kurdistan while
reporting about excesses.
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Beaten | (7) Cases
No Journalist Name
1

2

Job Title

Nichervan Hussain
Correspondent
Kaween Jihad

Rebeen Abdullah
Xalis Fekri

Correspondent
Camera Man

Media
Org.
Rwdau
War TV

KNN

Date
24/2/2014

6/3/2014

Violation
Place

Violation Type

Duhok

They were beaten by police
while covering a match in
Duhok Stadium.

Soran

They were beaten and prevented them to performing
their journalistic work during a ceremony of remains
of 93 Anfal victims in the
Barzan’s area.

3

Shawkat Qadir
Lawee Xaleed
Paraw Wahab

Correspondent
Camera Man
Correspondent

GK TV
GK TV

Kirkuk TV

10/4/2014

Erbil

During the coverage of
election propaganda of
Youth Patriotic Kurdistan
Union of the Iraqi representative Council of Elections. They were beaten by
supporters of the Kurdistan Democratic Party.

4

Nichervan
Ba Baker

Correspondent

Badinan Sat

26/4/2014

MoqubliDuhok

He was Beaten by the police while preparing a report related to that place.

Soran

Beaten by guards of a
centre called Troska
school while reporting
about the Voting Process
for the Election of the
Iraqi Council.

Soran

Beaten by guards of a
centre called “Sahand”
school while reporting
about the Voting Process
for the Election of the
Iraqi Council.

Soran

Were
beaten
while
reporting about Petrol
Crisis, then damaged
their Camera by security
forces, and both of them
jailed about an hour.

5

6

7
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Novar Faris
Xalis Fikre

Correspondent
Camera Man

Rebeen Abdullah Correspondent
Xalis Fikre
Camera Man

Rebeen Abdullah Correspondent
Xalis Fikre
Camera Man

KNN

KNN

KNN

28/4/2014

30/4/2014

30/6/2014
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Assassination Attempt’s Cases | (2) Cases
No Journalist Name

1

2

Hoshang Yaseen
Hassan

Job Title

Media
Org.

Date

Correspondent Zagros TV 3/6/2014

Writer and
journalist

Fowad Outhman

AlItihad
Magazine

3/6/2014

Violation
Place

Violation Type

Erbil

During the news coverage
about the case of fraud in
the car. There were 4 people, one of them shooted
him. He was seriously injured , and the case is currently in the Court.

Erbil

While return back home
near Ankawa, two people
shooted him. But the good
thing his car were been
shooted .

Media Organizations’ Closure | (1) Case
No

Journalist Name

1

(Roje Wellat)
Magazine,Dijla office
News Agency

Date

Violation
Place

Violation Type

19/5/2014

Erbil
Duhok
Zaxo

Closure of (Roji Wellat, magazine the
Dijla News Agency by Security forces
in Erbil, Duhok,Zaxo, and Soran
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REPORT 13
From 01/01/2014 Till 30/06/2014

Assassination Attempt’s Cases | (2) Cases
Media Organizations’ Closure | (1) Case
Beaten | (7) Cases
Arrest | (1) Case
Preventing | (3) Cases
Beaten | (7) Cases
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3. Lack of legal contracts between journalists and
media institutions that guarantee journalist›s rights.
However, this kind of illegal contracts leads to the
marginalizing of the rights of journalists in media
organizations. According to the Kurdistan Region
Press Law, this kind of contracts is a breach of a media law in KRG.
4. The lack of understanding of the importance of
media outlets for communities development by authorities, administrators and so on.
5. Despite there is an agreement as a protocol concluded between the Judicial Council and the Journalism Syndicate, but sometimes in the Courts they
don’t deal with journalists, according to the Press
Law No. (35).
6. Police officer repeatedly reporting to Journalists
Syndicate about journalists, which is contrary according to the press law KRG in 2007 No. (35) Article
8 in the first paragraph stated “The Journalists Syndicate shall be informed of any legal actions against
Journalist if it were related to his practice provision”.
This means informing Syndicate rather than reporting by Police Offices.

and reports that impacted negatively on national
security; stated Journalistic Syndicate on 16th of
June 2014.
B. Broadcast some programs particularly on radio
and Television channels. Those programs were
instead spreading equality, peace building, and
tolerance among people, they became roots of
discord, conflicts and negatively impacted on the
region of Kurdistan.
C. Broadcast some of the scenes and video footages that negatively affect on audiences’ psychology.
D. Lack of justice of providing information by
government institutions among journalists that
is considered infringements of journalist›s rights
and illegal according of the press law of KRG.

8. Lack of justice among journalists, and there is no
professional standard of journalists by the government while sending them to foreign countries with
government delegations.
In conclusion, it’s important to mention that all violation and abuse actions acted against journalists that
reported by Defence Committee of Press Freedom,
7. In term of Profession:
Journalists Syndicate have been investigated. Hope
the year of 2015, become a beginner of the reducing
A. Lack of journalists and media organization’s of violation rates against journalists.
expediencies and irresponsibility of journalistic
work. In the other words, some journalists are not
conscious about the coverage of news, reports,
and events. For example, during the battles be- Defence Committee of Press Freedom and
tween Peshmerga forces of Kurdistan Region and the Rights of Journalists in Kurdistan Region
ISIS terrorist some journalists published news
31/12/2014
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the Committee for the solidarity with
the Freedom of the press regarding the From 01/01/2014
Till 31/12/2014
situation of journalism in Kurdistan
Introduction:
The expand freedom of expression, freedom speech,
and the press freedom, in general, is a key factor
for the development of the democratic process. In
addition, to build a civil society in which human
rights are alive in it.
However, Defence Committee of Press Freedom
in KRG, and Kurdistan Journalists Syndicate (KJS)
report every six month about the violations and
abuses action that practiced against journalists in
KRG. The reasons for these reports are to ensure
Journalist›s rights.
However, it will be fourteen reports presenting to
the public opinion about the violations that acted
against journalists while practicing their journalistic work in Kurdistan Region in Iraq. Regarding this
reports, these are reports of both number 13 and 14.
The report number 13 has already published which
is for the first six month in 2014, but it has not published as a printed copy.
According to statistics of violation cases against
journalist for the last six month, have dramatically
decreased comparing with the previous years.
In the other words, the percentage of violations practiced against journalists in 2014 compared with 2013
in terms of statistics and the type of cases have been
notably improved. For example, the number of violation cases in 2014 were (33) against 58 journalists
while in 2013, the number of violation and abuse
cases were (49) against (75) journalists. In addition,
in 2014, it’s gratifying that there was not any case of
assassination, except the death of a journalist called
(Denise Furat) by terrorists militants (ISIS).

However, it’s necessary to point out some observations about the current situation of media in Kurdistan Region (KRG):
1. The Court is taking long time for investigation of
assassination cases that acted against journalists.
2. Although the concerned authorities put for their
consideration the Defence Committee reports about
violation cases and investigate about this issue, but,
unfortunately, they don’t take the required procedures to those who break down the law.
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Violence
Reports

13
14

the Committee for the
solidarity with the Freedom
of the press regarding the
situation of journalism in
Kurdistan

From 01/01/2014
Till 31/12/2014
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