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

( )IFJپشتیوانى ل ه سهندیكای رۆژنامهنووسانی كوردستان
دهربارهی داخستنی نووسینگهكانی راگهیاندن له ههرێمی كوردستان دهكات
برۆكسل6 ،ی نۆڤێمبهرى .2015
فیدراس���یۆنی نێودهوڵهتی رۆژنامهنووس���ان
( )IFJپشتیوانى خۆی بۆ رێكار ه یاساییهكانی
س���هندیكاى رۆژنامهنووس���انى كوردس���تان
( )KJSل ه بارهی رێكاره هێزهكانی ئاساییش
ب���ه داخس���تنى دنووس���ینگهكانی دوو كهناڵی
ئاسمانی له مانگی ئۆكتوبهری رابردوو بهبێ
فهرمانی دادگا دهربری.
س���هندیكاى رۆژنامهنووس���انى كوردس���تان
گووتى ...داخستنى نووسینگهكانی ههردوو
كهناڵ���ی ئاس���مانی ( )NRTو ( )KNNل��� ه
ش���اری ههولێ���ر و دهۆكدا ،الدانه ل ه یاس���ای
رۆژنامهگ���هری ژماره()35ى س���اڵی 2007
 ،بۆی���ه س���هندیكا تهنها رێگا چ���ارهی ئهوهی
لهیبهردهم ما ك ه پهنا ببات ه بهر دادگاو داوا ل ه
داواكاری گش���تی بكات ،بۆ ئهوهی بێته دهنگ

و ب���ۆ چوونی���ه یاس���اییهكهی بخات��� ه روو و
زامنی جێبهجێ كردنی یاسای رۆژنامهگهری
كوردس���تان ب���كات و بری���ار ب���دات ههردوو
كهناڵهكه بكرێنهوه.
ل ه كاتێكدا( )IFJپش���تیوانی له( )KJSدهكات..
دهوا ل��� ه دهس���هاڵتی ههرێ���م دهكات ،رێ���ز ل ه
ئازادی دهربرین بگرێت.
(جی���م بوملح���ه) ..س���هرۆكی فیدراس���یۆنی
نێودهوڵهتی رۆژنامهنووسان گووتى  ( :ئێم ه
پش���تگیری ل ه س���هندیكای رۆژنامهنووسانی
كوردس���تان دهكهی���ن و دهس���هاڵت ل ه ههرێم
هاندهدهی���ن ب���ۆ ئ���هوهی رێز له یاس���اكان و
ئ���ازادی رۆژنامهگهری بگرێـت و دهس���ت ل ه
كاروب���اری رۆژنامهنووس���ان وهرنهدهن ك ه
راستییهكان دهگوازنهوه.

االتحاد الدولي للصحفيين( )IFJيدعم نقابة صحفيي كوردستان
بشأن غلق المكاتب االعالمية في اقليم كوردستان
بروكسل 9 /نوفمبر 2015 /
اع���رب االتح���اد الدولي للصحفيي���ن( )IFJعن
دعم���ه (لنقابة صحفيي كوردس���تان ) KJS-
واجراءاته���ا القانوني���ة بخصوص ممارس���ات
قوات االس���ايش وغلقها مكات���ب فضائتين في
ش���هر اكتوب���ر الماضي بدون االس���تناد لحكم
قضائ���ي ،وقال���ت نقابة صحفيي كوردس���تان:
ان غلق مكات���ب فضائتي()NRTو( )KNNفي
اربيل وده���وك ،كان تجاوزا لقانون الصحافة
في كوردس���تان المرقم( )35لسنة ،2007/لذا
لم يتبق امام نقابة صحفيي كوردستان سوى
اللج���وء الى القضاء والطلب م���ن االدعاء العام

لالع���راب عن رأيه القانون���ي وضرورة تطبيق
قانون الصحافة الكوردس���تانية واصدار قرار
قاض���ي بفت���ح القناتين المغلقتي���ن .وفي الوقت
ال���ذي يعرب االتح���اد الدول���ي للصحفيين عن
دعمه لموقف نقابة صحفيي كوردستان يدعوا
الس���لطات الحت���رام حرية االعالم ف���ي االقليم
وقال(جي���م بوملح���ة) رئي���س االتح���اد الدولي
للصحفيين(( : )IFJاننا نقف بجانب نظيرنا في
اقليم كوردس���تان ونحث الس���لطات بضرورة
احت���رام القوانين وحري���ة االعالم والتخلي عن
التدخ���ل بش���ؤون الصحفيي���ن اللذي���ن ينقلون
الحقيقة)
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راپۆرتى
15
لـــ ه  2015/01/01تاكو 2015/06/30

* ب �هگ��وێ��رهى راپ��ۆرت��ى لێژنهى داك��ۆك��ى ل ه
ئازادى رۆژنامهنووسيى و مافى رۆژنامهنووسان
له كوردستان ،شهش مانگى كۆتايى ساڵى 2014
و شهش مانگى رابردوو ،واتا ل ه  2015/1/1تاكو
 ،2015/6/30ئامارى پێشێلكارييهكانى بهرامبهر
ب �ه رۆژن��ام��هن��ووس��ان ل �ه ه �هرێ��م��ى ك��وردس��ت��ان
روو ل� ه ك �هم��ب��وون �هوهن ،ب��هاڵم ل�هگ�هڵ ئ�هوهش��دا
پێمان واي� ه ك��ارى رۆژنامهگهريش ل ه رهوشێكى
استثنائي داي�ه ،ئهرك و لێپرسراوێتييهكان دواى
روووب����هڕووب����وون����هوهى ت��ي��رۆري��س��ت��ان��ى داع��ش
گۆڕاون و قۆناغێكى جياواز هاتۆت ه پێش ،بێگومان
داتاى راستهقين ه ل ه رهوشى ئاساييدا دهردهكهون،
ئ���ازادى رۆژنامهگهريى ك ه بهشێك ه ل ه ئازاديي ه
گشتييهكان ،راستهوخۆ پهيوهست ه به ئ��ازادى و
پرۆسهى سياسى ،بهريهككهوتنى رۆژنامهنووسان
و اليهن ه ئهمنييهكان زياتر لهكاتى بهڕێوهچوونى
فاكت ه ديموكراتييهكان و ئ��ازادى سياسى ،وهكو
ه �هڵ��ب��ژاردن و مانگرتن ،خۆپيشاندان ،چاالكى
جۆراوجۆردا بهرجهست ه دهبن.
* راست ه ئهمڕۆ ژم��ارهي�هك��ى زۆرى كهيسى
دادگاكان ل ه بهرژهوهندى رۆژنامهنووساندا تهواو
بوون ،دهتوانين بڵێين ئێستا ل ه دادگاكانى ههرێمى
كوردستان ،سابيقهيهكى قانونى گرنگ ل ه كهيسى
داواك��ان��ى ي��اس��اى رۆژن��ام��هگ��هرى ژم���اره ()35
ى ساڵى ( )2007دروست بووه ،بهاڵم لهههمان
كاتدا بوونى ئهو ههموو ژمار ه زۆرهى كهيسهكانى
رۆژنامهگهريى ل ه دادگاكان ،بهتايبهت ئهو داوايانهى
كه خهڵك و ناوهندى جياجيا لهسهر رۆژنامهنووسان
تۆمارييان ك���ردووه ،م��اي�هى ههڵوهست ه لهسهر
كردن ه ك ه پيشهى رۆژنامهنووسيى و پرۆفيشناڵى
بوونيش له تهنگژ ه دايه ،ك ه دهبێ دان بهوهدا بنێين
لهمهدا كارى زۆر و تهحهديياتى گرنگ لهبهردهم
ميدياكاندا ماون ،كه دهبێت ههنگاوى بۆ ههڵبگيرێت

و لێرهو لهوێ بههۆى ناپيشهيى بوونهوه ،ناوهناو ه
دهنگى نهشاز و نامۆش پ�هي��داب��وون ،ك ه زيانى
زۆرييان لهراستگۆيى و بهرژهوهندى پيشهييانهى
رۆژنامهنووسان داوه.
* ل�����هم�����اوهى راب������������ردوودا س���هن���دي���ك���اى
رۆژن��ام�هن��ووس��ان و لێژنهى داك��ۆك��ى ،بهئهركى
خۆيان زانيوه ل ه ههموو ش��ارو شارۆچكهكانى
ك��وردس��ت��ان ل � ه ه �هم��وو ئ��هو ك�هي��س��ان�هو لهكاتى
پێويستدا چ راستهوخۆ ،چ ناڕاستهوخۆ ل ه رێگاى
پارێزهرهوه داكۆكى له بردنهوهى ئهو كهيسانهدا
بكات ،لهمهشدا ژم��ارهو داتامان لهبهردهسته ،ك ه
بهڵگهن سهنديكا ئ �هم داكۆكيكردنه بهكارێكى
پيشهيى و قانونى و ئهخالقى خۆى زانيوه ،بێگومان
دهبێت ئهوهش بڵێم ئێم ه مهبهستمان ئهو كهيسانهي ه
ك ه (رۆژنامهنووسين) لهو گۆشهنيگايهى ك ه نابێت
بههيچ كلۆجێك و لهژێر هيچ پاساوێكدا رێگا ل ه
ئازادى را دهربڕينى رۆژنامهنووسان بگيرێت.
* ل���هم رووهو ه وێ����ڕاى ب��وون��ى س�هرن��ج��ى
تايبهتى خۆمان لهسهر كهيسهكهو ل ه سۆنگهى
ئيلتيزامى قانونى سهنديكا به گ��وێ��رهى بڕگهى
()1ى م����اددهى ( )19ل �ه ي��اس��اى ژم���ار ه (،)35
ههرچهنده اليهنى (فصل) خهماڵندنى جۆر و بابهتى
كهيسهكه بهگوێرهى پرهنسيپى س �هروهرى قهزا،
لهتايبهتمهندى دادگادايه ،بهاڵم لهگهڵ ئهوهشدا ل ه
سۆنگهى داكۆكيكردن ل ه ئ��ازادى ب��ي��روڕاوه ،لهم
راپۆرتهدا شوێنى كهيسى (سهباح ئهتروشى)مان
كردهوه.
* ئهنجوومهنى دادوهرى ههرێمى كوردستان،
ب ه ن��ووس��راوى ژم��اره ( 1209ل ه )2015/7/2
كه لهژێر رۆشنايى راپ��ۆرت��ى لێژنهى داكۆكى
ئاراستهى سهنديكاى رۆژنامهنووسانى كردووه،
ئ �هم وهاڵم��دان��هوهي�� ه گرنگهو بهڵگهى پ�هرۆش��ى
ب�هدواداچ��وون��ى كهيسى رۆژنامهنووسانه ،بهاڵم
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لهگهڵ ئهوهشدا ،دهبێت بڵێين بهداخهوه ل هبهشێك
له دادگ��اك��ان ،بۆ نموون ه دادگاكانى گهرميان تا
ئێستا ههوڵ دهدرێت تهجاوزى ياساى ژمار ه ()35
ى رۆژنامهگهريى بكرێت و بهزۆردارهكى ياساى
ديك ه لهجياتى ياساى ژماره ( )35ل ه كهيسى كارى
رۆژنامهگهريدا پياده بكرێت.
سهنديكاى رۆژنامهنووسان ب ه نيگهرانييهو ه
دهڕوانێته پشتگوێ خستنى ياساى بهدهستهێنانى
زان��ي��ارى ،پێويسته بگوترێت سهنديكا پسپۆڕى
نێودهوڵهتى (ت��ۆب��ى م��ان��دڵ)ى راس��پ��ارد ك� ه راى
خۆى لهسهر ئهم ياساي ه بنووسێت ك ه دهقهكهيمان
ب ه ك��وردى ئاماد ه ك��ردووه ،لهم رووهو ه لهگهڵ
دهستهى گشتى سهربهخۆى مافهكانى مرۆڤ ل ه
ههرێمى كوردستان بهرنامهى پێكهوهييمان دهبێـ،
بۆ بهستنى كۆنفرانسێك له ب��ارهى لهمپهرهكانى
ب������هردهم ج��ێ��ب �هج��ێ ن��هك��ردن��ى ئ���هم ي��اس��اي�� ه و
دابينكردنى پێداويستييهكان بۆ جێبهجێكردنى
ياساكه ،ك ه پێمانواي ه دهستكهوتێكى گرنگى كارى
رۆژنامهگهريي ه ل ه ههرێمى كوردستان.
* س�هن��دي��ك��اى رۆژن��ام��هن��ووس��ان ب�هه�هم��وو
توانايهو ه داكۆكى له بوونى گرێبهست لهنێوان
رۆژنامهنووسان و دهزگاكان دهكات ،لهم بارهيهو ه
ب���هك���ردهو ه ه �هن��گ��اوى زۆرى ن���اوه ،ك �ه بوونى
گرێبهست مهسهلهيهكى ژيارى گرنگ ه ل ه زامنكردنى
ماف و گوزهرانى رۆژنامهنووسان.

ب �هداخ �هوه ل �هم رووهوهو كهمتهرخهمييهكى
بهرچاو لهاليهن دهزگاو خاوهن موڵكايهتى ميدياكاندا
ههيه ،تا ئێستا نهتوانراوه ئهم گرێبهست ه به گوێرهى
ستاندارد و پ��ێ��وهر ه نێودهوڵهتييهكان جێبهجێ
بكرێت ،ههرچهنده ئهم ئهركه بۆت ه ئيلتيزامێكى
قانونى له سهر ههموو دهزگاكان بهگوێرهى بڕگهى
( )7لهماددهى ()7ى ياساى رۆژنامهگهرى ژمار ه
()35ى ساڵى  ،2007بههيواين لهداهاتوودا ئهم
قۆناغه ببڕدرێ و كار بۆ دانوستانى ب ه كۆمهڵ
(المفاوضات الجماعية) بكرێت.
* م����اوهت����هو ه ب��ڵ��ێ��ي��ن ل��� ه رهوش�����ى ئێستاى
كوردستاندا ،ك ه قهيرانێكى ئاڵۆز دروستبووهو
ك���اري���گ���هرى ب���هس���هر م���هزاج���ى گ��ش��ت��ى خهڵكى
كوردستان و ئاشتهوايى كۆمهاڵيهتييهوه ههيه،
ئ �هوهم��ان لێ دهخ��وازێ��ت له ئاستى ئ �هم قۆناغ ه
ههستيارهدا بين و له رهوش��ى ئێستادا لهئاست
تهحهديياتى نيشتمانيدا بين ،لهوانه رووب��هڕوو
بوونهوى تيرۆريستان و بهرههمهێنهرانى فيكرى
تيرۆر ،مهسئووليهتى نيشتمانى و ئهخالقى لهسهر
ههموو رۆژنامهنووسان و دهزگاكانى ميديا بۆت ه
ئهركێكى پيشهيى و نيشتمانى و ئهخالقى.
لێژنهى داكۆكى ل ه ئازادى رۆژنامهنووسى و مافى
رۆژنامهنووسان ل ه كوردستان
2015/7/12
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وهاڵمى ئهنجوومهنى دادوهرى
بۆ راپۆرتهكانى لێژنهى داكۆكى
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بهياننامهى لق و نووسينگهكانى
سهنديكا لهبارهى پێشێلكارييهكان

رونكرنهك ژ لقێ دهوك یێ سهندیكا روژنامهڤانێن كوردستانێ
لسهر كێشا روژنامهڤان (سهباح ئهتروشی) ئهوا لڤان روژان هاتی ه
ئازراندن م ه بفهر دیت ڤان ههر دوو خاالن بهرچاڤ بكهین

ئێك:
دچاڤپێكـ ه فتنهكێ دا دگهل كهنالێ ئاسمانى یێ بادینان روژنامهڤان (سهباح ئهتروشى)
رهخن ه ل لقێ دهوك یێ سهندیكا روژنامهڤانێن كوردستانێ كریه و ئهو رهخن ه دویرن
ژ راستیێ و پشتهڤانیام ه یا بهردهوامه بو ههمى روژنامهڤانان  ,و دگهلهك كێشهیاندا
لقێ دهوك خزمهتێن قانونى یێن بێ بهرامبهر پێشكێشى ڤى روژنامهڤانى كرین ه و
ههتا گههشتیه ڤێ رادێ كو روژنامهڤان (سهباح ئهتروشى) داخواز كری ه سهندیكا
روژنامهڤانان پشتهڤانیا وى نهكهت د چ كێشاندا و ئهڤ چهند ه د دیدارا خودا دووبار ه
كریه  .سهرهرایى وێ چهندێ كو لقێ دهوك یێ سهرفهراز ه ب ههر پشتهڤانیهكا بو
روژنامهڤان (سهباح ئهتروشى) و ههمى روژنامهڤانان كریه.
		
دوو:
ئهو برگا قانونى یێ كو روژنامهڤان (سهباح ئهتروشى) لسهر هاتی ه رهوانكرن
بو دادگههێ نهگرێدایه ب كارێ روژنامهڤانیێ ڤه و ب بریارا دادوهرى هاتیه گرتن
لێ دگهل ڤێ چهندێ ژى م ه دویڤچوونا بابهتێ كریه و مه پهیوهندى ب الیهنێن
پهیوهندیدار كری ه كو (سهباح ئهتروشى) روژنامهڤانه داكو دكێشا وى دا بهرچاڤ
بهێته وهرگرتن.

لقێ دهوك
سهندیكا روژنامهڤانێن كوردستانێ
2015/2/9

 | 6راپۆرىت 15ى پێشێلكارى | التقرير  15لالنتهاكات | The 15th Report of Violences

بەیاننامەی نووسینگەی گەرمیانی
سەندیكای رۆژنامەنووسانی كوردستان
سەبارەت بەدەستگیر كردنی رۆژنامەنووس جەالل هۆرێنی
بەداخەوە جارێكی تر لە گەرمیان رۆژنامەنووس زیندانی ئەكرێت و بەدەر لەیاسای
كاری رۆژنامەنووسی مامەڵە لەگەڵ دۆسییەی رۆژنامەنووساندا دەكرێت.
رۆژی پێنج شەممە  2015/6/25لەسەر سكااڵیەكی فەمانگەی تاپۆی كەالر،
رۆژنامەنووس جەالل هۆرێنی خاوەنی ئیمتیازو سەرنووسەری ماڵپەری ئاگاپرێس
لەالیەن دادوەری لێكۆڵنەوەی ك��ەالرەوە بەیاسای خراپ بەكارهێنانی ئامێرەكانی
پەیوەندی ،بڕیاری راگرتنی بۆ دەردەكرێت.
ئەمەش تەنها لەبەر ئەوەی رۆژنامەنووسی ناوبراو لەماڵپەری ئاگاپرێس چەند
بەڵگەنامەیەكی دیوانی چ��اودێ��ری دارای��ی پەیوەندیدار بەدۆسیەی گەندەڵی لەو
فەرمانگەیە باڵوكردووەتەوە.
ئێمە لە سەندیكای رۆژنامەنووسانی كوردستان هەموو جۆرە راگرتن و زیندانی
كردنێكی رۆژنامەنووسان رەت ئەكەینەوەو بەهەنگاوێكیشی ئەزانین بۆ بەرتەسك
كردنەوەی ئازادی كاری رۆژنامەنووسی لە كوردستان.
هەروەها بەكارهێنانی هەر مادەیەكی یاسایی جگە لەیاسای كاری رۆژنامەنووسی
بۆ دۆسییەكانی پەیوەست بەكاری رۆژنامەنووسی ،بەپێشێل كردنێكی روونی یاسا
كارپێكراوەكانی هەرێمی كوردستان ئەزانین و بەتوندی ئیدانەی ئەكەین.
هەر لەو روانگەیەشەوە داواكارین هەرچی زووترە رۆژنامەنووس جەالل هۆرێنی
ئازاد بكرێت و دۆسیەكەشی بەپێی یاسای كاری رۆژنامەنووسی مامەڵەی لەگەڵدا
بكرێت.

نووسینگەی گەرمیانی
سەندیكای رۆژنامەنووسانی كوردستان
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راپۆرتى
15
لـــ ه  2015/01/01تاكو 2015/06/30

دهستگيركردن |
لێدان | ( )2حاڵهت
ههڕهشهى كوشتن | ( )2حاڵهت
رێگهنهدان | ( )5حاڵهت
( )3حاڵهت
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دهستگيركردن |
ز

ناوى رۆژنامهنووس

1

سهباح ئهتروىش

2

دلشاد عهىل
ههرتهىل

3

جهالل زۆراب
هۆرێنى

لێدان |

( )3حاڵهت

پيشهى
رۆژنامهنووسى

دهزگاى
راگهياندن

مێژووى
پێشێلكارى

شوێنى
پێشێلكارى

جۆرى پێشێلكارى

بههۆى دهربڕينى بۆچوونێىك خ��ۆى ل ه
ديدارێكدا له كهناڵى بادينان س��ات ،به
پهيامنێر فريالنس  2015/2/2دهۆك فهرماىن دادوهر لهاليهن ئاسايىش دهۆكهوه
دهستگري دهكرێت و رۆژى  2015/4/15ئازاد
دهكرێت.
لهسهر باڵوبوونهوهى گرتهيهىك ڤيديۆى
له سايتى ئيسالم پهيك ،كه له بنهڕهتدا
كهناڵى
پهيوهندى به رۆژنامهنووىس ناوبراوهوه
ئاسامىن  2015/6/24ههولێر
ميدياكار
نهبووه ،لهسهر سكااڵى وهزيرى پهروهردهو
پهيام
به فهرماىن دادوهر بۆ ماوهى  1رۆژ دهستگري
دهكرێت.
دواى باڵوبوونهوهى راپۆرتێىك چاودێرى
دارايى لهسهر فهرمانگهى تاپۆى كهالر ،به
سايتى
2015/6/25
سهرنووسهر
الر
ه
ك
فهرماىن دادوهر بۆ ماوهى  6رۆژ دهستگري
ئاگا پرێس
دهكرێت.

( )2حاڵهت

ز

ناوى رۆژنامهنووس

پيشهى
رۆژنامهنووسى

1

مازن شهنگاىل
محهمهد سدقى

پهيامنێر
كامێرامان

2

هانا ئيسامعيل
گۆران لهتيف

پهيامنێر
كامێرامان

دهزگاى
راگهياندن

مێژووى
پێشێلكارى

شوێنى
پێشێلكارى

جۆرى پێشێلكارى

ل �هك��اىت ئ��ام��ادهك��ردىن راپ��ۆرت��ێ��ك لهسهر
دابهشكردىن كارىت زيرهك لهاليهن پۆليسهوه
 2015/5/26 KNNدهۆك هێرشييان دهكرێته س�هر ،وێ �ڕاى لێدان و
سووكايهىت پێكردن بۆ ماوهى يهك كاتژمێريش
دهستبهسهر دهكرێن.
ل �هك��اىت رووم��اڵ��ك��ردىن ت��ێ��ك��داىن خ��ان��ووه
تهجاوزهكاىن گ��هرهىك م��ام �زاوهى ههولێر،
لهاليهن هێزهكاىن زێرهڤاىن و پۆليسهوه،
 2015/6/28 KNNههولێر س����هرهڕاى رێ��گ��ري��ك��ردن ل �ه ئهنجامداىن
كارهكانيان ،سووكايهتييان پێدهكرێت و كهل
و پهىل رۆژنامهوانييهكانيشان دهستى بهسهردا
دهگريێت و لێيان دهدرێت.
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ههڕهشهى كوشتن |
ز

ناوى رۆژنامهنووس

پيشهى
رۆژنامهنووسى

1

ئارى سابري

پهيامنێر

2

مۆفهق محهمهد

پهيامنێر

رێگهنهدان |
ز

ناوى رۆژنامهنووس

( )2حاڵهت

دهزگاى
راگهياندن

مێژووى
پێشێلكارى

شوێنى
پێشێلكارى

جۆرى پێشێلكارى

لهسهر ب�ڵاوك��ردن�هوهى راپۆرتێك لهبارهى
ديارنهماىن بڕيك ل ه نهوىت قوتابخانهكاىن قهزاى
(كۆيه) لهاليهن كوڕى بهرپرسێىك پهروهردهى
 2015/3/10 KNNكۆيه كۆيه ،ويڕاى ئهوهى جنێوى زۆرى پێ دهدرێ،
ههڕهشهى كوشتنيىش لێدهكرێت ،دواتر
رۆژنامهنووىس ناوبراو له پۆليس سكااڵى
ياسايى تۆماردهكات.
لهكاىت ئهنجامداىن ك��ارى رۆژن��ام �هواىن له
ئهندامى
كهركووك ،لهاليهن دوو كهسهوه ههڕهشهى
تۆڕى
 2015/5/7كهركووك
كوشتنى لێدهكرێت ئهگهر بێت و لهسهر
عێراقى
كارى رۆژنامهنووسيى بهردهوام بێت.
(نريج)

( )5حاڵهت

پيشهى
رۆژنامهنووسى

 1گهيالن محهمهد بۆتاىن پهيامنێر
فهيسهڵ عهباس كامێرامان
 2تايف عادل گۆران
فهيسهڵ عهباس

پهيامنێر
كامێرامان

 3پێشكهوتعهبدوڵاڵ

پهيامنێر

 4تايف عادل گۆران پهيامنێر
جهالل غازى گۆران كامێرامان
 5هێرش محهمهد قادر پهيامنێر
ئهحمهد عمر
كامێرامان

دهزگاى
راگهياندن

مێژووى
پێشێلكارى

شوێنى
پێشێلكارى

كوردسات
نيوز

2015/1/3

دهۆك

بادينان
سات

 2015/2/19دهۆك

تۆڕى
ههواڵى
 2015/4/2كهركووك
سلێامىن
SNN
بادينان
 2015/5/10دهۆك
سات
NRT

جۆرى پێشێلكارى

لهاليهن بازگهى ئاسايىش (مهندان) رێگهيان
پێنادرێت كاره رۆژنامهوانييهكانييان ئهنجام
بدهن.
به مهبهستى ئامادهكردىن راپۆرتێك لهسهر
سهركهوتنهكاىن هێزى پێشمهرگه له ميحوهرى
باشيك لهاليهن ئاسايىش بازگهى (سێكاىن)
رێگه نادرێت كارهكانيان بكهن.
لهسهر ئامادهكردىن راپۆرتێك لهسهر گرژى
نێوان فهرمانب هران و بانكهكاىن كهركووك،
وێڕاى ئهوهى رێگهى پێنادهن راپۆرتهكه ئاماده
بكات ،بۆ ماوهى نيو كاتژمێريش رادهگريێت.
لهاليهن بازگهى ئاسايىش (س��اردهك) رێگا
نادرێت كارهكانييان ئهنجام بدهن.

به مهبهستى رووماڵى راستهوخۆى قهيران
بهنزين له بهنزينخانهى ش��ۆڕش ،لهاليهن
 2015/6/21ههولێر
پۆليسهكاىن بهنزيخانهكه رێگايان پێنادرێت
رووماڵى رووداوهكه بكهن.
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ئامارى پێشێلكارييهكانى راپۆرتى 15
لـــه  2015/01/01تاكو 2015/06/30

ز

جۆرى پێشێلكارى

ژمارهى حاڵهت

ژمارهى ئهو رۆژنامهنووسانهى ك ه پێشێلكارييان
بهرامبهر كراوه

1
2
3
4

دهستگريكردن
لێدان
ههرهشه
رێگهنهدان

3
2
2
5

3
4
2
9

كۆى گشتى

12

18

رۆژنامهنووس

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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تقرير
15

مـن  2015/01/01الـى 2015/06/30

القاء القبض |
ضرب | ( )2حالتان
تهديد | ( )2حالتان
منع | ( )5حـاالت
( )3حـاالت
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القاء قبض |

( )3حاالت

ت

اسم الصحفي

العنوان
الصحفي

المؤسسة
االعالمية

تأريخ االنتهاك

1

صباح اترويش

مراسل

فريالنس

2015/2/2

بسبب التعبري عن رأيه الخاص يف لقاء مع
الفضائية (بادينان سات) يلقى القبض عليه
دهوك
من قبل آسايش دهوك بامر من القايض ،ثم
يطلق رساحه يف .2015/4/15

صحفي

فضائية
بيام

2015/6/24

اربيل

بسبب نرش لقطة فيديو عىل موقع (اسالم
بيك) والتي باالصل مل تكن لها عالقة بالصحفي
املذكور وبناءا عىل شكوى وزير الرتبية يتم
توقيفه بامر من القايض ملدة يوم واحد.

رئيس
التحرير

موقع
آگا بريس

2015/6/25

كالر

بعد نرش تقرير مايل عن دائرة طابو كالر ،يتم
توقيفه ملدة ( )6ايام من بأمر من القايض.

 2دلشاد عىل هرتيل

3

جالل زوراب
هوريني

ضرب |

مكان
االنتهاك

نوع االنتهاك

( )2حالتان
المؤسسة
االعالمية

تأريخ
االنتهاك

ت

اسم الصحفي

العنوان
الصحفي

1

مازن شنكايل
محمد صدقي

مراسل
مصور

اثناء اعداد تقرير حول توزيع البطاقة الذكية،
 2015/5/26 KNNدهوك يتم التهجم عليهام من قبل الرشطة ،فضال عن
رضبهام وإهانتهام ،يحتجزان ملدة ساعة.

2

هانا اسامعيل
گوران لطيف

مراسل
مصور

اثناء تغطية عملية تدمري الدور املتجاوزة يف
حي (مامزاوه) يف اربيل ،يتم رضبهام اضافة اىل
إهانتهام ومنعهام من اداء مهامهام الصحفية
وكرس مستلزماتهام االعالمية.

2015/6/28 KNN

مكان
االنتهاك

اربيل

نوع االنتهاك
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تهديد بالقتل |

( )2حالتان

ت

اسم الصحفي

العنوان
الصحفي

المؤسسة
االعالمية

تأريخ
االنتهاك

مكان
االنتهاك

نوع االنتهاك

1

آري صابر

مراسل

KNN

2015/3/10

كوية

2

موفق محمد

مراسل

عضو
الشبكة
العراقية
(ايرج)

بسبب نرش تقرير حول فقدان كمية من نفط
مدارس قضاء (كوية) ،يوجه اليه الشتائم من
قبل نجل احد مسؤويل تربية (كوية) اضافة
اىل تهديده بالقتل ،ثم يسجل الصحفي املذكور
الشكوى القانونية يف مركز الرشطة.

2015/5/7

منع |
ت

اسم الصحفي

( )5حاالت
العنوان
الصحفي

 1گيالن محمد بوتاين

مراسل
مصور

 2تايف عادل گوران
فيصل عباس

مراسل
مصور

پيشكهوت عبدالله

مراسل

 4تايف عادل گوران
جالل غازي گوران

مراسل
مصور

هريش محمد قادر

مراسل
مصور

فيصل عباس

3

5

احمد عمر

اثناء اداء العمل الصحفي يف كركوك ،يتم
كركوك تهديده بالقتل من قبل شخصني ،اذا ما استمر
بعمله الصحفي.

المؤسسة
االعالمية

تأريخ
االنتهاك

مكان
االنتهاك

نوع االنتهاك

يتم منعهام من قبل آسايش نقطة (مندان) من
كوردسات
 2015/1/3دهوك
اداء مهامهام الصحفية.
نيوز
اثناء اع��داد تقرير ح��ول إنتصارات قوات
البيشمركة يف محور (باشيك  -البعشيقة) يتم
بادينان
 2015/2/19دهوك
منعهام من قبل آسايش نقطة تفتيش (سيكاين)
سات
من اداء مهامهام االعالمية.
شبكة
اثناء اعداد تقرير بخصوص التوتر الحاصل بني
اخبار
 2015/4/2كركوك املوظفني ومصارف كركوك ،فضال عن منعه
السليامنية
يحتجز ملدة نصف ساعة.
SNN
مينعان من اداء مهامهام الصحفية من قبل
بادينان
 2015/5/10دهوك
آسايش (ساردك).
سات
NRT

2015/6/21

اربيل

انثاء تغطية أزمة البنزين يف محطة تعبئة
(شورش) مينعان من تغطية الحدث من قبل
رشطة املحطة.
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احصائية انتهاكات التقرير 15

من  2015/01/01الى 2015/06/30
ت

نوع االنتهاك

عدد الحاالت

عدد الصحفيين الممارس إزاءهم االنتهاكات

1
2
3
4

القاء القبض
رضب
تهديد بالقتل
منع

3
2
2
5

3
4
2
9

كۆى گشتى

12

18

صحفيا

لجنة الدفاع عن الحريات الصحفية وضمان حقوق الصحفيين في كوردستان
ت

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

اسم

حميد ابوبكر بدرخان
جامل حسني
خوشناف جميل
سمكو عبدالكريم
كاروان أنور
ڤيان عباس
مهدي زريان
أكرم سليامن
جواد كاظم
ايسامعيل ابراهيم
آرام أكرم
امل باجالن

حميد ابوبكر بدرخان
سكرتري اللجنة
07504555878
bedirxanpp@gmail.com

عمل في اللجنة

مكان

رقم موبايل

سكرتري
مقرر
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

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

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
07504509838
khoshnav4@hotmail.com
التصميم :ايوب محمد بابكر
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Conclusion of Violations Report No. 15
From 01/01/2015 Till 30/06/2015
No.

Type

1
2
3
4

Arrest
Beaten
Threatened to kill
Prevent

Number of
Cases

Numbers of People Affected

3
2
2
5

Total

3
4
2
9

12

18 Journalists

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

Name

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

Hameed Badirkhan
Secretary of Committee
07504555878
bedirxanpp@gmail.com

Job Title

Place

Secretar of Committe
Erbil
Decider of Committe
Erbil
Member of Committe Duhok
Member of Committe
Erbil
Member of Committe Sulaimany
Member of Committe Duhok
Member of Committe Kirkuk
Member of Committe Ninava
Member of Committe Baghdad
Member of Committe
Soran
Member of Committe
Kalam
Member of Committe Garmyan

Jamal Hussain
Decider of Committee
07504026878
jamal_khailani@yahoo.com

Cell Phone No.

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

Khoshnav Jameel
Member of Committe
07504509838
khoshnav4@hotmail.com

Designed By: Ayoub Mohammed Babakir
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Threatened to kill | (2) Cases
No Journalist Name

1

Ari Sabir

2 Mofaq Mohammed

Media
Org.

Date

Reporter

KNN

10/3/2015

Koya

Reporter

Iraq
Network

7/5/2015

Kirkuk

Job Title

Media
Org.

Date

Violation
Place

Job Title

Violation
Place

Violation Type
He was insulted and blackmailed after publishing
a report about the disappearance of schools gas in
Koye by an education administrators son. Then the
journalist registered a complaint at the police.
While doing their journalism works, they were
blackmailed by two people if they go on the journalism work.

Prevent | (5) Cases
No Journalist Name
1

Gailan Mohammed
Faisal Abbas

Reporter
Cameraman

Kurdsat
News

3/1/2015

Duhok

2

Tayf Adil Goran
Faisal Abbas

Reporter
Cameraman

Badinan
19/2/2015
Sat

Duhok

Kirkuk

Duhok

3

Peshkawt Abdulla

Reporter

Sulaymani
News
2/4/2015
Network
SNN

4

Tayf Adil Goran
Jalal Ghazi Goran

Reporter
Cameraman

Badinan
10/5/2015
Sat

5

Hersh Mohammed Reporter
Ahmed Omer
Cameraman

17

NRT

21/6/2015

Erbil

|  لالنتهاكات15 ى پێشێلكارى | التقرير15  | راپۆرىتThe 15th Report of Violences

Violation Type
They are not permissible by
Mendan police station to
do their journalism works.
To prepare a report about
Peshmerge forces victories in Bashik center, they
were not allowed by Sekani
police station to do their
work.
For preparing a report
about troubles between
employees and banks in
Kerkuk.they were not allowed to prepare it although they were stopped
for half an hour.
They are not allowed by
Sardek police stations to do
their jobs.
To live stream the oil crisis
in Shoresh gas station, they
were stopped by the stations police.

Arrest | (3) Cases
No Journalist Name

1

Sabah Atrushi

Job Title

Media
Org.

Date

Correspondent Freelance 2/2/2015

Violation
Place
Duhok

Komal
News 24/6/2015
Website

Erbil

Aga
3 Jala Zorab Horeny Editor in Chief Press 25/6/2015
Website

Kalar

2 Dlshad Ali Hartaly

Journalist

Violation Type
Because of expressing his
ideas during an interview
at Badinan sat channel,
he was arrested by the
police by judges decision
and they set him free at
15\4\2015
Because of publishing a
video in Islam Paik site,
which the video did not
relate to this journalist.
Upon the minister of educations complaint he was
arrested for one day.
After publishing a financial control report about
Kelars departments, he
was arrested for 6 days by
judge’s decision.

Beaten | (2) Cases
No Journalist Name
1

2

Job Title

Mazin Shangaly
Reporter
Mohammed Sidqy Cameraman

Hana Isamail
Goran Lateef

Reporter
Cameraman

Media
Org.

Date

Violation
Place

KNN

26/5/2015

Duhok

KNN

28/6/2015

Erbil

Violation Type
While preparing a report
about distributing smart
cards they were attacked
by the police. Although
they were bitten and have
been arrested for one hour.
While broadcasting the destruction of transgressed
houses in Mamzawe in
Erbil. Although they were
bitten and their journalism
equipments were taken
from them by police forces.
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Report 15

From 01/01/2015 Till 30/06/2015

Arrest | (3) Cases
Beaten | (2) Case
Threatened to kill | (2) Cases
Prevent | (5) Cases
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The Committee for the solidarity with the Freedom of the press in Kurdistan
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Violence
Report

راپۆرتى 16ى لێژنهى داكـۆكـى ل ه ئازادى
رۆژنامهنووسى و مــافــى رۆژنــامـهنـووسـان
لـ ه كـوردسـتـان

لـــ ه 2015/07/01
تاكو 2015/12/31

پێشهكى
له كاتێكدا لیژنهی داكۆكی له ئازادی رۆژنامهنووسی
و ماف���ی رۆژنامهنووس���ان ل���ه س���هندیكای
رۆژنامهنووسانی كوردس���تان راپۆرتی ژماره ()16
ی خۆی باڵودهكاتهوه ،ههرێمی كوردستان به ناوچ ه
كوردس���تانی ه ئازاد كراوهكانیش���هو ه لهس���هر دهستی
هێزهكان���ی پێش���مهرگه ،ب���ه ه���ۆی دوو فاكتی(واقع)
ی نهخ���وازراو روو بهرووی رهوش���ێكی نایاس���ایی
و(ئیستس���نائی) بۆت���هوه ،ك��� ه ئهوانی���ش بریتی���ن ل��� ه
ئاڵۆزی رهوشی سیاس���ی و شهری دهستهو یهخهی
تیرۆرس���تانی داعش ،كه ب ه كۆدهنگ���ی نێودهوڵهتیش
كوردس���تان بۆته بنكه و چهقی قورسایی رووبهروو
بونهوهی تیرۆرس���تان .بۆیه رهوش���ی رۆژنامهگهری
و ژم���ارهو دات���ای پێش���ێلكارییهكان بهرامب���هر ب��� ه
رۆژنامهنووس���ان دهرب���ری سهداس���هدی رهوش���ی
ئازادی میدیاو پیش���هیی رۆژنامهگهری نین ،بهڵكو ل ه
ههناوی رهوشێكی نا سهقامگیر ههڵقواڵون ك ه ئهمهش
وادهكات داتاكانی���ش ئیستس���نائین ،ه���ی رهوش���ێكی
ئاس���ایی و چاالكی و بزاڤ���ی مهدهنیانهی خهڵك نین،
لهم روانگهیهو ه زۆربهی پێش���ێلكاریهكان پهیوهس���تن
ب���ه ههوڵ���ی میدی���اكاران ب���ۆ دهستخس���تنی زانیاری
بهتایبهت ل ه بهرهكانی ش���هردا ،كه ههموالیهك دهزانن
ئهمرۆ بهرهی فراوانی ش���هری ههرێمی كوردستان ب ه
تایبهت ل ه ش���هش مانگهی رابردودا ههموو بهرهكانی
ش���هری دهۆك و موسڵ و كهركوكن ،بێگومان یهكێك
ل���ه پێش���ێلكاریه زهقهكان���ی چهند مانگ���ی رابردوو ك ه
دهرهاوێشتهی رهوشی ئاڵۆزی سیاسی بوو داخستنی
ئۆفیس���هكانی كهناڵ���ی ( )NRTو ( )KNNل��� ه ههولێر و
ده���ۆك ب���وو ،كه پێم���ان وایه ئهم���هش دهرچوون و
الدان ب���وو له یاس���ای ژم���اره()35ی س���اڵی ،2007
ئهنجوومهنی سهندیكای رۆژنامهنووسان لهوبارهیهوه،
ههڵوێستی خۆی له بهیاننامهی رۆژی 2015/10/11
راگهیاند ،به ئهركی پیشهیی و یاسایی خۆی زانی ،بۆ

داكۆكی كردن له بنهماكانی ئازادی بیرورا ل ه ههرێمی
كوردس���تان كهل���ه چوارچێوهی یاس���ای ژم���اره()35
ی س���اڵی ( )2007رۆژنامهگهری بهرجهست ه كراون،
ك ه ل ه بنهرهتدا پرۆژهی یاس���اكه ،پرۆژهی سهندیكای
رۆژنامهنووس���انی كوردس���تان ب���ووه .ل��� ه رێگ���هی
نهقیبی رۆژنامهنووس���انهو ه داواكاریهكی پێشكهش ب ه
س���هرۆكایهتی داواكاری گشتی ،دهستهی مافی گشتی
كرا ،بۆ وهدهنگ هاتن و گرتنهبهری رێكاری یاس���ایی
لهبهرامبهر داخس���تنی ههردوو كهناڵهك���ه ،ههرچهند ه
ل��� ه  2015/12/10ه���هردوو ئۆفیس���هكانی دهۆك و
ههولێ���ری ( )NRTكرانهوهو لهو ماوهیهش���دا بێگومان
س���هندیكا به ههموو توانایهوه له ههوڵ و تێكۆش���اندا
ب���وو لهگ���هڵ الیهن���ه پهیوهندی���دارهكان ،ه���هروهك
فیدراس���یۆنی نێودهوڵهتی رۆژنامهنووسانیش( )IFJبۆ
پش���تیوانی ل ه ههڵوێستی سهندیكای رۆژنامهنووسانی
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كوردستان به یاننامهیهكی هاوههڵوێستی باڵوكردهوه.
ههروهك سهرۆكایهتی داواكاری گشتی ب ه نووسراوی
ژم���ار ه  1914/6ل ه  2015/12/3ب ه ئاماژه كردن ب ه
نووسراوی س���هندیكای رۆژنامهنووسانی كوردستان
ژم���ار ه  249ل��� ه  ،2015/10/29رونكردنهوهیهك���ی
ئاراستهی وهزارهتی رۆشنبیری كردووه.
لهگ���هڵ ههموو ئهمانهدا دهبێت ئهو ه بڵێین س���هندیكای
رۆژنامهنووسانی كوردستان ههوڵی داوه و بهئهركی
پیشهیی و ئهخالقی خۆشی زانیوه ،بێالیهنانه نهچێته ژێر
گوش���اری هیچ الیهنێكی سیاسیهو ه و پێشێلكاریهكان
وهك���و خۆی تۆمار بكات ،ئهوانهی كه تهواوی بهڵگهو
دیكومێنتهكانمان لهبهردهس���ت ه و ه���هروا تهعاروزیش
نهكات لهگهڵ بنهماكانی سهربهخۆیی دادوهری ،چونك ه
جارێكی دیكهش ئێمه ئهو ه دووپات دهكهینهوه ،كه ههر
كهسێك چوو ه دادگا ،ئهوه دادگا خۆی(جه ه الفصل)هو
تهنها س���هندیكا لهو كاتانهدا وهدهنگ دێت ك ه یاس���ای
ژم���اره()35ی س���اڵی  2007وهك���و خ���ۆی جێبهجێ
نهكرێ���ت ،ك���ه بهداخهو ه ههندێك له دادگاكان لهس���هر
حیس���ابی مافی سروش���تی رۆژنامهنووس���ان پهنایان
ب���ۆ جێبهجێ كردنی یاس���ای دیك ه ب���ردووه .ب ه ئاماژ ه
كردن بۆ نووس���راوی ژم���اره( 1209ی )2015/7/2
ی ئهنجوومهنی دادوهری(بهرێوهبهرایهتی راگهیاندن)
نووس���راوی ژم���ار ه 1369ی ل��� ه 2015/8/5ی
ئهنجوومهنی دادوهری(بهرێوهبهرایهتی پهیوهندیهكان
و كاروباری یاس���ایی) دهمانهوێت جارێكی دیكه ئهو ه
دووپات بكهینهو ه كه پێش���تر پرۆتۆكۆلێكی ئیمزاكراو
ل��� ه نێوان ههردووال ماندا ههیه ،ههروهك س���هندیكای
رۆژنامهنووس���انی كوردس���تان ل��� ه راب���ردوودا ب��� ه
هامهههنگی ئهنجوومهنی دادوهری ههرێمی كوردستان
و ئهنجوومهن���ی دادوهری عێ���راق كۆنفرانس���ێكی
لهس���هر دادگای تایبهت ب ه كهیس���ی رۆژنامهنووسان
بهناونیش���انی(ئایا بوون���ی دادگایهك���ی تایب���هت ب��� ه
رۆژنامهنووس���ان پێویسته یان نا؟) بهست و چاوهرێ
بووین لهم بارهیهوه كۆبوونهوه بكهین و راو پێشنیارو
راس���پاردهكانی كۆنفرانس���هكه ،تاوت���وێ بكهی���ن ،ك��� ه
بهداخ���هوه لهم روهو ه ئهنجوومهنی دادوهری ههرێمی
كوردس���تان نههاتۆت ه پێش���هوه .لهگهڵ ئهوهش���دا ئهم
وهدهنگ هاتن و وهاڵمدانهوهی ئهنجوومهنی دادوهری
ههرێم���ی كوردس���تان ب���ۆ راپۆرتهكان���ی س���هندیكای
رۆژنامهنووسانی كوردس���تان ،به دهستپێشخهریهكی
زۆرباش دهزانین.
یهكێك له گلهیی و نارازی سهندیكای رۆژنامهنووسانی
كوردس���تان ،ل ه راپۆرتهكانی راب���ردوودا ،ئهوهبوو ل ه

كاتی خۆیدا ،وهاڵم���ی راپۆرتهكانی ب ه تایبهت لهالیهن
الیهن��� ه پهیوهندیدارهكان���هوه ،نهدهدرای���هوه ،بهاڵم ب ه
نووس���راوی ژمار ه  2146ل ه رێكهوتی 2015/3/18
ك��� ه س���هرۆكایهتی ئهنجوومهنی وهزیران ئاراس���تهی
وهزارهت���ی ناوخ���ۆی كردب���وو ،داوای كردب���وو ب���ۆ
بهدواداچوون���ی راپۆرتی لیژنهی داكۆكی س���هندیكای
رۆژنامهنووس���انی كوردس���تان ،كۆبوونهوهیهك���ی
تایب���هت لهگ���هڵ نوێنهران���ی وهزارهتی پێش���مهرگه و
دهس���تهی مافی مرۆڤ و پارێزگا و یهك ه ئیدارییهكان
و نوێنهران���ی ئاس���ایش و پۆلی���س ب��� ه ئامادهبوون���ی
نهقیب���ی رۆژنامهنووس���ان ئهنج���ام بدرێت ب���ۆ دانانی
سنورێك بۆ پێش���ێلكاریهكان و تا بتوانرێ رێنمایی و
راس���پاردهی پێویس���ت بدرێتهالیهن ه پهیوهندیدارهكان،
ئهو ه بوو به گوێرهی ئهم نووس���راوه كۆبوونهوهیهك
ب ه سهرپهرش���تی بهرێ���ز وهزیری ناوخ���ۆو ههروهها
ئامادهبوون���ی ئ���هم الیهنان���هو ه���هروا پهیوهندیهكانی
دهرهوهی حكومهت���ی ههرێم و ب ه ئامادهبوونی نهقیبی
رۆژنامهنووس���ان گرێدراو ل ه كۆبوونهوهك ه لیژنهیهك
بۆ به دواداچوونی راپۆرتهكانی س���هندیكا دانرا و ئهم
لیژنهی��� ه دوو كۆبوونهوهی گرێ داو دواجار وهارهتی
ناوخ���ۆ به نووس���راوی ژمار ه  22267ل��� ه بهرواری
 2015/10/26ب���ه ئام���اژ ه ب��� ه ه���هردوو كۆبوونهو ه
ل���ه ب���هرواری  2015/9/6و  2015/9/13وهاڵم���ی
راپۆرتی ژمار ه ()15ی س���هندیكای رۆژنامهنووس���ان
درایهوه.
بێگوم���ان ئێم ه ئ���هو وهاڵمدان���هوهو گرنگ���ی پێدانه ب ه
بهڵگ���هی پهرۆش���ی و ب��� ه تهنگهوههات���ن دهزانی���ن و
دهستخۆش���ی ل ه وهزارهتی ناوخۆ دهكهین و ههروهك
ل���ه وهاڵم���ی راپۆرتهكه بێگوم���ان زۆر زانیاری تێدای ه
كهل��� ه داهات���وودا دهتوانرێت لێكتێگهیش���تن و بهرچاو
روونی باش���تر ههبێت و لیژنهی داكۆكی ل ه داهاتوودا
ب ه ههماههنگی ل ه گهڵ وهزارهتی ناوخۆ بهدواداچوون
بۆ راستی و بهڵگهكان دهكات.
ل���ه كۆتایی���دا دا ئومێد دهكهین س���اڵی  2016س���اڵی
بهرفراوان بوونی پهنتایی ئازادی رۆژنامهنووس���ی و
سهروهری یاسا و دهستهبهركردنی ماف و گوزهرانی
رۆژنامهنووسان بێت له ههرێمی كوردستاندا ،ههروهك
داوا ل��� ه رۆژنامهن���ووس و میدیاكارانی���ش دهكهین ل ه
چوارچێوهی یاس���او بنهماو پێوهر ه نێودهوڵهتیهكانی
پیشهی رۆژنامهگهری كارهكانیان ئهنجام بدهن.
لێژنهى داكۆكى ل ه ئازادى رۆژنامهنووسيى و
مافى رۆژنامهنووسان ل ه كوردستان
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راپۆرتى
16
لـــ ه  2015/07/01تاكو 2015/12/31

داخستنى نووسينگ ه |
ههوڵى سووتاندن | ( )1حاڵهت
لێدان | ( )3حاڵهت
رێگهنهدان | ( )12حاڵهت
راگرتن | ( )1حاڵهت
سووكايهتى | ( )1حاڵهت
( )2حاڵهت
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داخستنى نووسينگ ه |
ز

ناوى رۆژنامهنووس

1

كارزان كهریم
كاوه خۆشناو
زیاد اسامعیل
نهبهز ئهحمهد
هیمداد قادر
خالص فكری

2

پيشهى
رۆژنامهنووسى

دهزگاى
راگهياندن

ب.پ.ههولێر

پهیامنێر
پهیامنێر
ب.ن.سۆران
پهیامنێر
كامێرامان

كاوه عهبدولستار ب.ن.ههولێر
كامێرامان
ئهحمهد قادر
كامێرامان
بێشاد شوانی
پهیامنێر
ئومێد چۆمانی
پهیامنێر
هێرش قادر
پهیامنێر
رێبوار كاكهیی
پهیامنێر
شیراز عهبدوڵاڵ
میدیاكار
رێكان قادر
پهیامنێر
عهبدۆ رۆستایی
حهمید مستهفا كامێرامان

KNN

ز

ناوى رۆژنامهنووس

 1نووسينگهى رووداو

مێژووى
پێشێلكارى

شوێنى
پێشێلكارى

جۆرى پێشێلكارى

بهبڕیارێك��ی ئاس��ایش نووس��ینگهكانی
كهناڵی( )KNNله ههولێر و دهۆك و سۆران
ههولێر دادهخرێن و رۆژنامهنووس��هكان دهس��تگیر
دهكرێن و رهوانهی ئهودیوی بازگهی دێگهڵه
 2015/10/10دهۆك
دهكرێن.
سۆران
تێبین��ی :رۆژنامهن��ووس (زیاد اس�ماعیل) رهوانهی بازگهی
دێگهڵ��ه نهكراوه تهنه��ا پێی گوتراوه لهم��هودوا نابێ كاری
رۆژنامهوانی ل ه ههولێر ئهنجام بدهیت.

NRT

ههوڵى سووتاندن |
پيشهى
رۆژنامهنووسى

( )3حاڵهت

بهبڕیارێك��ی ئاس��ایش نووس��ینگهكانی
ههولێر كهناڵی()NRTل��ه ههولێر دهۆك و س��ۆران
 2015/10/10دهۆك دادهخرێن و رۆژنامهنووسهكان دهستبهسهر
سۆران دهكرێن و رهوانهی ئهودیوی بازگهی دێگهڵه
دهكرێن.

( )1حاڵهت

دهزگاى
راگهياندن

مێژووى
پێشێلكارى

شوێنى
پێشێلكارى

جۆرى پێشێلكارى

كۆمهڵێك خۆپیشاندهر ههڵیانكوهت ه سهر
نوسینگهی تۆری میدیای رووداو له سلێامنی
رووداو  2015/10/10سلێامىن
و ههوڵی سوتاندنی نووسینگهكهیان داوه ،
زياىن زۆریان به باڵهخانهكه گهیاندووه.
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لێدان |

( )3حاڵهت

ز

ناوى رۆژنامهنووس

پيشهى
رۆژنامهنووسى

1

ئارى مستهفا

پهيامنێر

2

عيامد بيالل

پهيامنێر

3

رهعد عومهر
فاروق عومهر

پهيامنێر
پهيامنێر

رێگهنهدان |

دهزگاى
راگهياندن

مێژووى
پێشێلكارى

لهكاتی خۆنیشاندانهكان ،لهالیهن چهند
 2015/10/10 KNNرانيه كهسێكهوه هێرش دهكرێت ه سهری و بریندار
دهكرێت.
لهكاتی ئهنجامدانی كارێكی رۆژنامهوانی
له نزیك دادگ��ای سلێامنی ،لهالیهن چهند
باس نيوز  2015/12/15سلێامىن
كهسێكهو ه هێرش دهكرێته سهری و لێی
دهدهن و كامیراكهشی دهشكێنن.
لهكاتی روم��ال كردنی ن��ارهزای شوفیران
بههۆی داخستنی دهروازهی ئیرباهیم خهلیل،
كوردسات
 2015/12/19زاخۆ له الیهن ئاسایشی دهروازهكه ،هێرش كرایه
NRT
سهریان و لێیان دان و لێ نهگهران كاره
رۆژنامهوانییهكهیان ئهنجام بدهن

( )12حاڵهت

پيشهى
رۆژنامهنووسى

دهزگاى
راگهياندن

عوبێد رهشافهيى
 1موحتهسهن غازى
تابان فازڵ

پهيامنێر
كامێرامان
ميدياكار

رووداو

2015/7/29

هێرش قادر
ئهحمهد عومهر

پهيامنێر
كامێرامان

NRT

2015/8/20

ز

2

ناوى رۆژنامهنووس

سامان نهجم نهرميان پهيامنێر
بێستوون سهالم
پهيامنێر
3
ئاسان نجم نهرميان كامێرامان
ئهمري عهىل ئيسامعيل پهيامنێر
4

هێرش قادر
ههڤاڵ جهمال

شوێنى
پێشێلكارى

جۆرى پێشێلكارى

پهيامنێر
كامێرامان

مێژووى
پێشێلكارى

شوێنى
پێشێلكارى

جۆرى پێشێلكارى

ل��ه ك��ات��ی روم����اڵ ك��ردن��ی ب��ۆردوم��ان��ی
سهنگهرهكانی پهكهك ه له الیهن فرۆكهكانی
دهۆك توركیا ل ه گوندی مزی له چیای گاره لهالیهن
گهریالكانی پهكهكه رێگا نادرێت كارهكهیان
ئهنجام بدهن.
بهمهبهستی روماڵكدنی كۆبوونهوهی پێنج
حزبه دهسهاڵتدارهكهی ههرێم  ،ل ه هۆڵی
ههولێر (،سهعد ههبدوڵاڵ) لهالیهن پاسهوانانی
هۆڵهكه رێگهیان پێ نادرێت كارهكهیان
ئهنجام بدهن.

كوردسات
له الیهن هێزهكانی(حشد الشعبی) له سعدی ه
كوردسات
 2015/8/25خانهقني رێگ ه ن��هدراو ه ك��اره رۆژنامهوانیهكانیان
رێگا TV
ئهنجام بدهن.
رێگا TV
ل ه ب �هردهم وهزارهت��ی پ��هروهرد ه له الیهن
 2015/10/7 NRTههولێر هێزێكی زێرهڤانی رێگری له تیمی NRT
كرا  ،نهیانهێشت كارهكهیان ئهنجام بدهن.
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5

سۆران سهعيد

پهيامنێر

لهكاتی روماڵكردنی خۆپیشاندانی هاواڵتیان
تۆڕى
لهسهر كهمی خزمهت گ��وزاری چاكسازی
ههواڵى  2015/10/10ههولێر
لهالیهن ئاسایشهو ه هێرش دهكرێته سهریان
سلێامىن
دهستبهسهر كامیرهكهنیان دهگیرێت.

6

ئارام عهبدوڵاڵ
ئاسۆ عهىل

پهيامنێر
كامێرامان

لهالیهن ئاسایشی بازگهی پردێ رێگه یان پێ
كوردسات  2015/10/12ههولێر
نادهن بچن ه ههولێر و سوكهیهتیان پێدهكرێت.

7

بابان ئهنوهر
نهبهز عومهر

پهيامنێر
كامێرامان

NRT

8

ئومێد چۆماىن
بهرزان مهال مومئني

پهيامنێر
كامێرامان

NRT

9

مازن شنگاىل

پهيامنێر

رهعد عومهر
 10سهگڤان بهديع
ئهحمهد شنگال
رهعد عومهر
 11سهگڤان بهديع
سيپان ئامێدى
شۆڕشڤان شهوكهت

پهيامنێر
كامێرامان
پهيامنێر
پهيامنێر
كامێرامان
پهيامنێر
كامێرامان

مهريوان مهال حهسهن پهيامنێر
 12محهمهد سهمهد كامێرامان
بورهان عهبدوڵاڵ
پهيامنێر

راگرتن |
ز

KNN

ل ه كاتی روماڵكردنی خۆنیشاندانی مامۆستایان
 2015/10/18سلێامىن ل��هب��هردهم پ����هروهردهی سلێامنی ،لهالیهن
ئاسایشهو ه رێگه نادرێت كارهكهیان ئهنجام بدات.
بهمهبهستی ئهنجامدانی كارێكی رۆژنامهوانی
ل ه شارۆچكهی خهبات  ،لهالیهن ئاسایشی
 2015/10/21ههولێر خهباتهوه رێگهنادهن كارهكهیان ئهنجام بدهن
و پێیان دهڵێن كاركردن بۆ كهناڵی( )NRTلهو
سنوره قهدهغهیه.

2015/11/1

به مهبهستی ئهنجامدانی كارێكی رۆژنامهوانی
ههولێر ل ه دهڤهری شهنگال ،لهالیهن بازگهی ئاسایشی
(سحێالن) رێگه نادرێت كارهكهی ئهنجام بدهن

بهمهبهستی ئامادهكردنی راپۆرتێك له دهڤهری
كوردسات
بادينان 2015/11/12 TVدهۆك شهنگال ،لهالیهن بازگهی ئاسایشی (سحێالن)
رێگه نادرێت كارهكهیان ئهنجام بدهن.
گهىل كوردستان
بهمهبهستی ئامادهكردنی راپۆرتێك لهسهر
كوردسات
پرۆسهی ئازادكردنی شهنگال لهالیهن بازگهی
كوردسات
 2015/11/14دهۆك
ئاسایشی (سحێالن) رێگه نادرێت كارهكهیان
NRT
ئهنجام بدهن.
NRT
بهمهبهستی ئامادهكردنی راپۆرتێك لهسهر
ی��ادی له دای��ك بوونی بێغهمبهر(د.خ) له
 2015/12/23 KNNههولێر
الیهن ئاسایشی بازگهی مهخمور رێگه نادهن
كارهكهیان ئهنجام بدهن

( )1حاڵهت

ناوى رۆژنامهنووس

پيشهى
رۆژنامهنووسى

ب.
كارزان كهريم
پهيوهندى
1
ساڵح ههرىك
پهيامنێر
جهودهت خهيالىن
كامێرامان

دهزگاى
راگهياندن

KNN

مێژووى
پێشێلكارى

شوێنى
پێشێلكارى

جۆرى پێشێلكارى

بهمهبهستی ئهنجامدانی راپۆرتێك لهسهر
ئاوارهكانی كهمپی بهحركه  ،لهالیهن ئاسایش بۆ
 2015/12/21ههولێر ماوهی سێ كاتژمێر رادهگیرێن (توقیف) و كهل
و پهله رۆژنامهوانییهكانیان لێ دهسهندرێت
دواتر ئازاد دهكرێن.
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سووكايهتى پێكردن |
ز

ناوى رۆژنامهنووس

 1سهنگهر عبدالرحمن

پيشهى
رۆژنامهنووسى

دهزگاى
راگهياندن

پهيامنێر

رووداو

( )1حاڵهت
مێژووى
پێشێلكارى

شوێنى
پێشێلكارى

جۆرى پێشێلكارى

لهاليهن پاسهوانهكاىن س�هرۆىك پهرلهماىن
 2015/12/21ههولێر
كوردستان سووكايهىت پێدهكرێت.

 لیژنهی داكۆكی ههموو ئهو پێشێلكارییان ه تۆمار دهكات ك ه ل ه سنوری ههرێمی كوردستان ب هرامبهر ب ه رۆژنامهنووسان ئهنجام دهدرێت ،بهاڵم زۆرجار پێشێلكاری ب هرامبهرب ه رۆژنامهنووسان و میدیاكانی ههرێم ،ل ه دهرهوهی سنوری ههرێمی كوردستان ئهنجام دهدرێت ل ه راپۆرتهكان تۆمار ناكرێن بۆ منوون ه رۆژنامهنووس(ئاراس جواد كازم) ك ه له
دهزگای شهفهق نیوز كاردهكات رۆژی  2015/12/13ل ه ئهفسهرێكی فرۆكهخانهی بهغدا تهنها لهبهر ئهوهی ناوهكهی كوردیی ه ههرهشهی لێكراو ه و سوكایهتی زۆری پێكراوه.
 ل ه ساڵی  2015چهند سكااڵیهك دراوهت ه لیژنهی داكۆكی لهسهر تهشویش خستنهسهر ژمارهیهك كهناڵی تهلهفزیۆنی و سایت و ماڵپهری ئهلیكرتۆنی ل ه ههرێمی كوردستان ولهدهرهوهی ههرێمی كوردستان.

ئامارى پێشێلكارييهكانى راپۆرتى 16
لـــه  2015/07/01تاكو 2015/12/31

ز

جۆرى پێشێلكارى

ژمارهى حاڵهت

1
2
3
4
5
6

داخستنى نووسينگه
ههوڵى سووتاندن
لێدان
رێگهنهدان
راگرتن (توقيف)
سووكايهىت

2
1
3
12
1
1
20

كۆى گشتى

ژمارهى رۆژنامهنووسانهى ك ه پێشێلكارييان
بهرامبهر كراوه

16
1
4
29
3
1
 54رۆژنامهنووس

ئامارى پێشێلكارييهكانى ساڵى 2015
ز

جۆرى پێشێلكارى

ژمارهى حاڵهت

ژمارهى رۆژنامهنووسانهى ك ه پێشێلكارييان
بهرامبهر كراوه

1
2
3
4
5
6
7
8

داخستنى نووسينگه
ههوڵى سووتاندن
لێدان
دهستگريكردن
رێگهنهدان
ههرهشه
راگرتن (توقيف)
سووكايهىت

2
1
5
3
17
2

16
1
8
3
38
2

1

1

32

 72رۆژنامهنووس

كۆى گشتى

1

3
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ئامارى پێشێلكارييهكانى ساڵى 2014
ز

جۆرى پێشێلكارى

ژمارهى حاڵهت

ژمارهى رۆژنامهنووسانهى كه پێشێلكارييان بهرامبهر كراوه

1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

1
2
1
11
2
3

1
2
2
21
2
11

1

1

7

9

9

5

33

كۆى گشتى

 58رۆژنامهنووس

بهراوردى ئامارى پێشێلكارييهكانى 2015 - 2014
ساڵ

ژمارهى حاڵهت

ژمارهى ئهو دهزگا و رۆژنامهنووسانهى پێشێلكارييان
بهرامبهر كراوه

2014
2015

33
32

58
72

لێژنهى داكۆكى ل ه ئازادى رۆژنامهنووسى و مافى رۆژنامهنووسان له كوردستان
ز
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ناو

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

حهميد ئهبوبهكر بهدرخان
سكرتێری لێژنە
07504555878
bedirxanpp@gmail.com

كارى ل ه لێژنه

شوێن

ژمارهى تهلهفۆن

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

جەمال حسێن
بڕیاردەری لێژنە
07504026878
jamal_khailani@yahoo.com
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خۆشناڤ جەمیل
ئەندام
07504509838
khoshnav4@hotmail.com
نهخشهسازى :ئهيوب محهمهد بابهكر

بهیاننامهی رۆژنامهنووسی
2016/1/1
فیدراسیۆنی نێودهوڵهتی رۆژنامهنووسان
داوای سهپاندنی یاسا نێودهوڵهتییهكان دهكات
ك ه رۆژنامهنووسان دهپارێزن دوای ساڵێكی خوێناوی دیكه..
بهپێ���ی راپۆرت���ی س���ااڵنهی فیدراس���یۆنی نێودهوڵهت���ی
رۆژنامهنووس���ان ،ك ه ل���ه()2016/1/1دا باڵوكراوهتهوه،
س���اڵی 2015/ب���ۆ رۆژنامهنووسانس���اڵێكی دژوار و تاڵی
دیك���ه بوو ه  ،ك��� ه بهالی كهم���هوه( )109رۆژنامهنووس و
راگهیاندن���كار ل��� ه ئهنجام���ی پهالماردانی مهبهس���تدار یان
ل���ه رێگ���هی تهقینهوهكان���دا یاخود ل��� ه ئهنجام���ی بوونیان
بهمهبهس���تی جێبهج���ێ كردن���ی كارهكانی���ان ل��� ه نێوهندی
شهرگهكاندا كوژراون.
ههروهه���ا فیدراس���یۆنی نێودهوڵهت���ی رۆژنامهنووس���ان
لیس���تێكی بهن���اوی( )109رۆژنامهن���ووس و میدیاكار ك ه
له( )30واڵتدا ل ه ساڵی  2015/دا كوژراون ..دهركردووه،
س���هرهرای ن���اوی( )3س���ێ میدی���اكار ك��� ه ل���ه ئهنجام���ی
رووداوهكان و كارهس���اته سورش���تییهكاندا كوژراون ،ل ه
راپۆرتهكهش���دا نزمبوونهوهیهك���ی كهم بهب���هراورد لهگهڵ
ساڵی رابردوو تێبینی كراوه ،ك ه ( )118پرۆسهی كوشتن
و ( )17رووداوی بینیوه.
ه���هردوو كێش���وهرهكهی ئهمهریكا لهم س���اڵهدا له پێش���ی
پێشهوه له لیستهك ه دێن ،بهروودانی ( )27حاڵهتی كوشتن
 ،رۆژههاڵت���ی ناوهراس���تیش ب���ۆ س���اڵی دووهم ب���ه پلهی
دووهم دێت ،ب ه تۆماركردنی ( )25حاڵهتی مردن ،ئاس���یاو
زهری���ای هێمن(المحی���گ الهادی) به پلهی س���ێیهم دێن ،ب ه
كوژرانی( )21كهس ،ئهمهش نزمبوونهوهی ه كه ب ه بهراورد
لهگهڵ س���اڵی پێش���وودا ،ب ه هۆی كهمبوون���هوهی كردار ه
توندیژییهكانل��� ه پاكس���تاندا ،ئهفری���كاش ب ه پل���هی چوارهم
دێ���ت به كوژرانی()19و له كۆت���ادا ئهوروپا ( )16حاڵهتی
كوشتنی تیا ئهنجامدراوه.
ساڵی 2015/س���اڵی زیادبونی پهالماردان ه تیرۆریستهكان
دژی رۆژنامهنووسان بووه ،رۆژنامهنووس ه فهرهنسییهكان
نرخێك���ی گهورهیان دا ،كاتێ تیرۆرس���تهكان له پاریس���دا
رۆژنامهنووسهكانی گۆڤاری(ش���ارلی ئیبدو) تهنز ئامێزی
فهرهنس���ییان تیرۆركرد ،ل���ه ویالیهت��� ه یهكگرتووهكانیش،
فهرمانبهرێ���ك(دوو) ل��� ه ه���اوكار ه پێش���ووهكانی ك��� ه
ل���ه( )TVWDBJكاری���ان دهكرد،لهب���هردهم جهم���اوهری
تهلهفزیۆنهك��� ه ل��� ه میانی گواس���تنهوهیهكی راس���تهوخۆدا
كوشت.
بهرێز(جیم بوملحه) س���هرۆكی فیدراس���یۆنی نێودهوڵهتی
رۆژنامهنووس���ان گوتی( :جارێك���ی دیك ه بانگهوازهكهم بۆ
ئهمین���داری گش���تی نهتهوهیهكگرتووهكان(ب���ان كی مون)
و س���هرۆكی ئاژانس���هكانی( )UNب���ۆ س���هپاندنی یاس���ا
نێودهوڵهتییهكان بهمهبهس���تی پاراستنی رۆژنامهنووسان

دووباره دهكهمهوه ،پهالمارهكانی پاریس جیهانی تووشی
ش���ۆك كردو كارهس���اتی كوژران���ی رۆژنامهنووس���ان ل ه
سهرانس���هری جیهان���دا بهدیارخس���ت ،رۆژنامهنووس���ان
تهنها گروپی پیش���هیین كه نرخێكی گهوره دهدهن ،بهتهنیا
لهب���هر ئ���هوهی كارهكانیان جێبهج���ێ دهك���هن ،بهداخهو ه
بهدهیهها پرۆس���هی كوشتن ههیه كه ئێم ه نایانبیسین ،گهر
رۆژنامهنووسی ناسراو نهبێت ئهوا خهڵك ب ه كهمی شتێك
ل ه بارهی كوشتنهكهیهو ه دهزانن ،رۆژان ه رۆژنامهگهریی ل ه
زۆرهها ناوچهی جیهاندا رووبهرووی مهترسی دهبێتهوه،
توندرهوهكان و گهور ه ههڵسوراوانی مادد ه هۆشبهرهكان
و گڕوپ���ه ش���هركهرهكان ل ه كوش���تنی رۆژنامهنووس���ان
بهردهوامن و ل ه سزادانیش دهرباز دهبن).
رۆژنامهنووس���ان
نێودهوڵهت���ی
فیدراس���یۆنی
بهرزبوونهوهیهكی توندوتیژی ل ه رۆژههاڵتی ناوهراس���تدا
تۆم���ار ك���ردووه ،كاتێ تون���درهوهكان راگهیاندن���كاران ل ه
عێ���راق و یهمهن���دا دهكهن ه ئامانج ،پرۆس���هكانی كوش���تن
و رفان���دن ل���هم ناوچهی���هدا پهرهیس���هندووه ،ب���ه تایبهتی
بهرامبهر رۆژنامهنووس���ه خۆجێیهكان كه رووداوهكان ل ه
شارهكانیان و كۆمهڵگاو واڵتهكانیان دهگوازنهوه .بهالم ل ه
ئهمهریكای التیندا ،زۆربهی پرۆس���هكانی كوش���تن لهسهر
دهس���تی گهور ه س���هركردهكانی مادد ه هۆش���بهرهكان ك ه
لهسهر سنوورهكان كاردهكهن ..ئهنجامدراون.
ل ه ئاس���یاو زهری���ای هێمن(المحیگ الهادی) ،فیدراس���یۆنی
نێودهوڵهت���ی رۆژنامهنووس���ان تێبین���ی ئ���هوهی كردوو ه
ك��� ه له(فلیپ���ن)دا دهس���تدرێژییهكان بهرامب���هر میدیاكاران
زیادیكردووهو ( )7رۆژنامهن���ووس لهم واڵتهدا كوژراون
 ،بهم���هش دهبێت��� ه مهترس���یدارترین واڵت ل��� ه ناوچهكهدا،
فیدراس���یۆنیش س���هبارهت ب���ه زیادبوون���ی بكوژهكان���ی
رۆژنامهنووسان لهم واڵتهدا ههست به دڵهراوكێ دهكات.
ههروهها فیدراسیۆنی نێودهوڵهتی رۆژنامهنووسان ك ه ل ه
كانوونی دووهمی 2016 /دا راپۆرتی بیس���ت و پێنجهمی
ل ه بارهی ئهو رۆژنامهنووسان و راگهیاندنكارانهی سااڵن ه
دهكوژرێن ..باڵودهكاتهوه  ..گوتی :ئهم فش���ارهی س���ااڵنی
دوایی ب���ۆ پتهوكردن���ی پاراس���تنی هۆیهكان���ی راگهیاندن
پێویسته ههنگاوی راستهقینهی به دواوهبێت ،به مهبهستی
س���نوور دانان بۆ ئهم توندوتیژییانهی بهرامبهر میدیاكان
دهكرێن ،فیدراسیۆنیش نهتهوه یهكگرتووهكان هان دهدات..
بۆ ئهوهی رێكاری ههس���تپێكراو ل���ه چوارچێوهی پالنێكی
كاركردن ل ه پێناو سهالمهتی رۆژنامهنووسان بگرێـته بهر،
لهگهڵ وهرگرتنی ههڵوێس���تی تون���د دژی دهرباز بوون ل ه
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گردبوونهوهى ئهندامانى ئهنجوومهنى سهنديكا ل ه بهردهم كونسوڵخانهى فهرهنسا و لهدژى هێرشكردن ه
سهر گۆڤارى (شارلى هيبدۆ) خوێندنهوهى بهياننامهى ئيدانهكردنى هێرش ه تيرۆريستييهكه
س���زادان لهو تاوانانهی ك ه دژی رۆژنامهنووس���ان ئهنجام
دهدرێن .لهم ساڵهدا فیدراسیۆن ههڵمهتێكی جیهانی كه()3
سێ ههفتهی خایاند ئهنجامدا ،بهمهبهستی لێپرسینهو ه لهو
حكومهتانهی ك ه ل��� ه ئهنجامدانی لێكۆڵینهوه لهو تاوانانهی
دژی رۆژنامهنووسان دهكرێن سهركوتوونین ،ك ه ئهمهش
وادهكات ئ���ازادی دهربری���ن ل ه ههموو جیهاندا پاشهكش��� ه
بكات.
ههروهه���ا فیدراس���یۆنی نێودهوڵهت���ی یهكێ���ك ب���وو ه لهو
دهستپێش���خهر ه س���هرهكییانه بۆ دامهزراندنی سهكۆیهكی
ئهلكترۆنی ل ه ئهنجوومهنی ئهوروپا بۆ پتهوكردنی پرۆسهی
پاراستنی رۆژنامهگهریی و س���هالمهتی رۆژنامهنووسان،
ئهم س���هكۆیهش ب���وو ه یهكێك ل���هو روانگان���هی كه جێی
متمان���هن ل��� ه ب���واری تۆماركردنی ئ���هو پێش���ێلكارییانهی
لهبهرامبهر رۆژنامهنووسان له سهرتاسهری ئهوروپادا ب ه
مهبهستی زامنكردنی سهالمهتیان ئهنجام دهدرێن.
بهرێز(ئهنتۆن���ی بالنجی) ئهمینداری گش���تی فیدراس���یۆنی
نێودهوڵهت���ی رۆژنامهنووس���ان ،گوت���ی ( :راپۆرتهكان���ی
فیدراس���یۆنی نێودهوڵهت���ی رۆژنامهنووس���ان ،ب���ه روونی
ئهوهی دهرخستووه ،ك ه ل ه بهدرێژایی( )25ساڵی پێشوودا،
چۆن رۆژنامهنووس���ان و میدیاكاران بوونهت ه ئامانجێكی
ئاس���ان ،ئهمهش بههۆی س���هرنهكهوتن ل��� ه پهیرهوكردنی
یاس���ا نیش���تمانی و نێودهوڵهتیی���هكان ك���ه بۆ پاراس���تنی
رۆژنامهنووس���ان دان���راون ،ئ���هم توندوتیژیی���ه تون���دهی
ك���ه دژی راگهیاندن���كاران بهكاردههێنرێ���ت ،بانگهوازێك��� ه
ب���ۆ ههس���تانهوهو ب ه ئاگاب���وون ،ههروهه���ا دهرفهتێك ه بۆ
پهیرهوكردن���ی رێ���كار ه تون���دهكان ل��� ه بواری س���هپاندنی
حوكمه یاساییهكان.

(چهندی���ن دات���ای خێ���را ب���ۆ ئ���هم رۆژنامهنووس���ان ه و
میدیاكارانهی كه ل ه ساڵی  2015/دا كوژراون)
ل��� ه ( )31دێس���مبهر س���اڵی  2015 /دا ،فیدراس���یۆنی
نێودهوڵهت���ی رۆژنامهنووس���ان ئهم حاڵهتی كوش���تنانهی
تۆمار كردووه:
 تاوانی كوشتن به ئامانجی مهبهستدار یاتهقینهو ه یاخودل ه ئهنجامی تهقهكردندا )109( :حاڵهتی كوشتن.
 م���ردن ل���ه ئهنجام���ی رووداوهكان و كار ه س���ات هسرووشتییهكاندا )3( :حاڵهتی مردن.
 كۆی ژمارهی گیان له دهستدان )112( :ئ���هو والتان���هی زۆرتری���ن ژم���ارهی تاوان���ی كوش���تنی
رۆژنامهنووسان و راگهیاندكاران تیایاندا تۆمار كراوه:
ز

واڵت

ژمارهى رۆژنامهنووس ه
كوژراوهكان

1
2
3
4
5
6
7
8
9

فهرهنسا
عێراق
يهمهن
مهكسيك
هيندستان
فليپني
هيندۆراس
باشوورى سوودان
سووريا

11
10
10
8
7
7
6
6
5
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التقرير السادس عشر ( )16للجنة الدفاع عن
الحرية الصحفية وضمان حقوق الصحفيين
في كوردستان

من 2015/07/01
الى 2015/12/31

مقدمة
ف���ي الوقت الذي تنش���ر لجنة الدفاع ع���ن الحريات
الصحفي���ة وضمان حقوق الصحفيين التابعة لنقابة
صحفيي كوردس���تان تقريرها المرقم ( ،)16يواجه
اقليم كوردستان والمناطق الكوردستانية المحررة
من قبل قوات البيشمركه بسبب واقعين مرفوضين
اوضاعا غير قانونية واس���تثنائية ،وهما عبارة عن
االوضاع السياسية المعقدة والحرب الشرسة ضد
ارهابي���ي داعش ،فباجماع دولي باتت كوردس���تان
قاع���دة ومركز ثقل لمواجه���ة االرهابيين ،لذا الواقع
الصحاف���ي واحصائيات الخروقات الممارس���ة ازاء
الصحفيي���ن التعب���ر بنس���بة ( )100%عن اوضاع
الحري���ات االعالمية ومهنة الصحاف���ة ،ولكنها نتاج
اوض���اع المس���تقرة وه���ذا مايؤدي ال���ى ان تكون
االحصائي���ات اس���تثنائية ايض���ا ،فه���ي التعبر عن
اوضاع طبيعية وعن النش���اطات والحركات المدنية
للمواطنين ،وم���ن هذا المنطلق معظم الخروقات لها
عالقة بمساعي االعالميين للحصول على المعلومات
وباالخ���ص في جبه���ات القتال ،وم���ن الواضح لدى
الجميع ،بان جبهة الحرب الواسعة القليم كوردستان
وخصوصا خالل ( )6اش���هر المنصرمة عبارة عن
جبه���ات القتال ف���ي (دهوك والموص���ل وكركوك)،
الش���ك بان احدى الخروقات البارزة اثناء االش���هر
الماضية والتي هي نتاج االوضاع السياسية المعقدة،
تمثل���ت بغلق مكاتب قنات���ي ( )NRTو ( )KNNفي
اربي���ل وده���وك ،واننا نعتق���د بان ه���ذا العمل كان
تجاوزا لقانون الصحافة الكوردستانية المرقم ()35
لس���نة  ،2007واعلنت نقابة صحفيي كوردس���تان
به���ذا الخصوص عن موقفها في بيان اصدرها يوم
 ،2015/10/11واعتب���رت اص���دار البي���ان ضمن
مهامها المهنية والقانونية في اطار الدفاع عن مبادئ

حري���ة الرأي في اقليم كوردس���تان الت���ي تتمثل في
قانون الصحافة الكوردس���تانية المرقم ( )35لس���نة
،2007والقانون في االصل مش���روع قانوني لنقابة
صحفي���ي كوردس���تان ،وعن طري���ق نقيب صحفيي
كوردس���تان ،ت���م تقديم طلب لرئاس���ة االدعاء العام
وهيئ���ة الح���ق الع���ام ،التخ���اذ االج���راءات القانونية
بخصوص غلق مكات���ب القناتين .ومن المعلوم بان
في يوم  ،2015/12/10تم فتح مكتبي ( )NRTفي
اربيل ودهوك ،والشك بان خالل تلك الفترة كانت
النقابة تعمل وتسعى بكل قدراتها مع الجهات المعنية
بهذا الش���أن .كما واصدر االتحاد الدولي للصحفيين
( )IFJبيان���ا تضامني���ا لدعم موق���ف نقابة صحفيي
كوردس���تان ووجهت رئاس���ة االدعاء العام بكتابها

 | The 16th Report of Violencesراپۆرىت 16ى پێشێلكارى | التقرير  16لالنتهاكات |

11

المرق���م  1914/6في  2015/12/3واش���ارت فيه
الى كتاب نقابة صحفيي كوردس���تان المرقم ()249
في  ،2015/10/29توضيحا الى وزارة الثقافة في
حكوم���ة اقليم كوردس���تان .مع كل ه���ذا ..ينبغي ان
نقول بان نقابة صحفيي كوردستان عملت بحيادية
واعتب���رت ذلك من بين مهامه���ا المهنية واالخالقية
وذل���ك بالس���عي كي التق���ع تحت ضغ���ط اية جهة
سياس���ية وتس���جيل الخروقات كما هي ،سيما تلك
الخروقات الت���ي تمتلك االدلة والوثائق والتتعارض
مع اس���س ومب���ادئ اس���تقاللية القضاء،ونؤكد مرة
اخ���رى ب���ان كل من يحال ال���ى المحاك���م فانها أي
(المحاك���م) هي جه���ة الفصل في القضي���ة ،والنقابة
تتدخل وتعبر عن رأيها في حاالت عدم تطبيق مواد
قانون الصحافة المرقم ( )35لسنة  2007كما هي،
ومما يدعو لالس���ف بانبع���ض المحاكم تلجأ و علي
حس���اب الحق الطبيع���ي للصحفيين الى تطبيق مواد
قوانين اخرى في القضايا لالعالمية.
وباالشارة الى كتاب المرقم( )1209في2015/7/2
الصادر من مجلس القضاء(مديرية االعالم) ،والكتاب
المرقم( )1369في  2015/8/5الصادر من مجلس
القضاء(مديرية العالقات والشوؤن القانونية)  ،نريد
ان نك���رر مرة اخرى بأن النقابة س���بقت وان وقعت
بروتوكوال بين الجانبي���ن اي بين المجلس والنقابة.
كما وعقدت النقابة خالل المدة الماضية وبالتنسيق
مع مجلس قضاء اقليم كوردستان و مجلس القضاء
العراقي كونفرانسا بخصوص( اهمية وجود محكمة
خاص���ة بالصحفيي���ن ض���رورة ام ال )...وكنا ننتظر
ان تعقد اجتماعات لدراس���ة مقترح���ات وتوصيات
الكونفرانس المذكور ،اال ان واالسف لم تكن استجابة
مجل���س القضاء في اقليم كوردس���تان بالمس���توى
المطل���وب ،لكن عدم س���كوت المجلس وردوده على
تقارير نقابة صحفيي كوردس���تان ،نعتبرها مبادرة
جيدة جدا.
واح���د اعتراض���ات وع���دم ارتي���اح نفاب���ة صحفيي
كوردس���تان بخص���وص تقاريره���ا الس���ابقة يتمثل
ف���ي ع���دم االجابة عم���ا ورد فيها من قب���ل الجهات

المعني���ة ،اال ان رئاس���ة مجل���س ال���وزاراء وجه���ت
كتابه���ا المرق���م ( )2146ف���ي  2015/3/18ال���ى
وزارة الداخلي���ة وطالب���ت بض���رورة متابعة تقارير
لجن���ة الدفاع عن حق���وق الصحفيي���ن التابعة لنقابة
صحفي���ي كوردس���تان و عق���د اجتماع خ���اص مع
ممثل���ي وزارة البش���مركهوهيئة حقوق االنس���ان و
المحافظ���ة والوح���دات االدارية وممثلي االس���ايش
والش���رطة بحض���ور نقي���ب صحفيي كوردس���تان
لوض���ع حد للخروقات واالنتهاكات ،ليكون باالمكان
توجي���ه التعليمات والتوصي���ات الالزمة الى الجهات
المعني���ة ،وتنفيذا لمضمون ه���ذا الكتاب عقد اجتماع
باش���راف وزير الداخلية وحض���ور جميح االطراف
المذكورة باالضافة الى ممثل���ي العالقات الخارجية
ونقيب صحفيي كوردس���تان ،وتم خ�ل�ال االجتماع
تش���كيل لجنة لمتابعة تقاري���ر النقابة وعقدت اللجنة
اجتماعي���ن وبع���د ذلك اجاب���ت وزارة الداخلية على
تقرير النقابة المرق���م( )15بكتابها المرقم()22267
ف���ي  2015/10/26مع االش���ارة ال���ى االجتماعين
اللذي���ن عق���دا ف���ي( 2015/9/6و ،)2015/9/13
الش���ك اننا نثم���ن ايجابيا ه���ذه االجاي���ة ونعتبرها
اهتماما واستجابة من قبل وازارة الداخلية لما ورد
في التقرير المذكور ،كما االجابة المذكورة تضمنت
معلومات كثيرة من الممكن االستفادة منها مستقبال
للتفاهم وايضاح االمور بش���كل افضل ولجنة الدفاع
وبالتنسيق مع وزارة الداخلية ستتابع في المستقبل
جهودها للوصول الى الحقائق والدالئل الضرورية.
نأمل في الختام ان يكون عام 2016/عاما لتوسيع
مس���احة حرية الصحافة وترس���يخ مبادئ س���يادة
القانون وضمان حقوق ومعيشة الصحفيين في اقليم
كوردس���تان ،كما ندعو الصحفيين واالعالميين الى
العمل بمهنية في اط���ار القوانين والقواعد والمعايير
الدولية.

لجنة الدفاع عن الحرية الصحفية
وضمان حقوق الصحفيين في كوردستان
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تقرير
16

مـن  2015/07/01الـى 2015/12/31

غلق المكاتب |
محاولة حرق | ( )1حالة
ضرب | ( )3حاالت
منع | ( )12حالة
توقيف | ( )1حالة
إهانة | ( )1حالة

( )2حالتين
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غلق المكاتب |

( )2حالتين

ت

اسم الصحفي

العنوان الصحفي

المؤسسة
االعالمية

1

كارزان كريم
كاوه خوشناو
زياد اسامعيل
نبز احمد
هيمداد قادر
خالص فكري

عالقات اربيل
مراسل
مراسل
مسؤول سوران
مراسل
مصور

KNN

2

كاوه عبدالستار
احمد قادر
بيشاد شواين
اوميد جوماين
هريش قادر
ريبواركاكهيي
شرياز عبدالله
ريكان قادر
عبدو روستايي
حميد مصطفى

عالقات اربيل
مصور
مصور
مراسل
مراسل
مراسل
مراسل
اعالمي
مراسل
مصور

NRT

محاولة حرق |
ت

اسم الصحفي

1

مكتب شبكة
(رووداو) االعالمية

تأريخ االنتهاك

مكان
االنتهاك

نوع االنتهاك

تم غل��ق مكاتب فضائي��ة ( )KNNيف اربيل
و دهوك وس��وران بنا ًء عىل قرار من االسايش
اربيل مع القاء القبض عىل الصحفيني وتسفريهم اىل
 2015/10/10دهوك ماوراء نقطة تفتيش(ديگهڵه).
سوران مالحظة :مل يتم تس��فري الصحفي(زياد اس�ماعيل)،
وامن��ا تم تبليغه بعدم مامرس��ة مهن��ه الصحافة يف
اربيل.

تم غلق مكات��ب فضائية ( )NRTيف اربيل و
اربيل
دهوك وسوران بنا ًء عىل قرار من االسايش مع
 2015/10/10دهوك
الق��اء القبض عىل الصحفيني وتس��فريهم اىل
سوران
ماوراء نقطة تفتيش(ديگهڵه).

( )1حالة

العنوان
الصحفي

المؤسسة
االعالمية

تأريخ االنتهاك

مكان
االنتهاك

نوع االنتهاك

هاجم مجموعة من املتظاهرين مكتب
شبكة(رووداو)لالعالمية يف السليامنية
رووداو  2015/10/10السليامنية
وحاولت حرق املكتب والحقت خسائر كبرية
مببنى املكتب.
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ضرب |

( )3حاڵهت

ت

اسم الصحفي

العنوان
الصحفي

المؤسسة
االعالمية

تأريخ االنتهاك

مكان
االنتهاك

نوع االنتهاك

1

اري مصطفى

مراسل

KNN

2015/10/10

رانية

اثناء التظاهرات ،يتم الهتجم عليه ويصاب
بجروح

2

عامد بالل

مراسل

3

رعد عمر
فاروق عمر

مراسل
مراسل

منع |

اثناء القيام مبهامة االعالمية بقرب محكمة
باس نيوز  2015/12/15السليامنية السليامنية ،يتم التهجم عليه ورضبه وكرس
كامريته من قبل عدد من االشخاص.
اثناء تغطية احتجاجات السواق بسبب غلق
بوابة(ابراهيم خليل) تم التهجم عليهام
كوردسات
 2015/12/19زاخو
وتعرضا للرضب من قبل اسايش البوابة مع
NRT
منعهام من اداء مهامهام االعالمية.

( )12حالة
العنوان
الصحفي

ت

اسم الصحفي

1

عبيد رشافيي
محتسن غازي
تابان فاضل

2

هريش حمه قادر
احمد عمر

مراسل
مصور

3

سامان نجم نرميان
بيستون سالم
اسان نجم نرميان
امري عىل اسامعيل

4

هريش قادر
هڤال جامل

مراسل
مراسل
مصور
مراسل
مراسل
مصور

مراسل
مصور
اعالمي

المؤسسة
االعالمية

تأريخ االنتهاك

مكان
االنتهاك

رووداو

2015/7/29

دهوك

NRT

2015/8/20

اربيل

كوردسات
كوردسات
2015/8/25
رێگا TV
رێگا TV
NRT

2015/10/7

نوع االنتهاك

اثناء تغطية قصف خنادق( )PKKمن قبل
الطائرات الرتكية يف قرية(مزي) يف جبل(كاره)
يتم منعهم من اداء مهامهم االعالمية من
قبل طريال()PKK
لدى قيامهام تغطية اجتامع االحزاب الخمسة
يف اقليم كوردستان يف قاعة الشهيد(سعد
عبدالله) ،مينعان من اداء مها مها االعالمية
من قبل حراس القاعة.

مينعون من اداء مهامهم االعالمية من قبل
خانقني
قوات (الحشد الشعبي)
اربيل

ام��ام مبنى وزارة الرتبية مينعان من اداء
مهامهام االعالمية
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5

سوران سعيد

مراسل

اثناء تغطية تظاهرة احتجاجا عىل قلة
شبكة
الخدمات واجراء االصالحات يتم التهجم علية
اخبار  2015/10/10سليامنية
واالستيالء عىل كامريته ومينع من اداء عمله
السليامنية
من قبل قوات االسايش.

6

ارام عبدالله
اسو عيل

مراسل
مصور

مينعان من دخول اربيل ويتم اهانتهام من قبل
اسايش نقطة تفتيش(بردي)

7

بابان انور
نبز عمر

مراسل
مصور

NRT

8

اوميد جوماين
برزان مال مؤمن

مراسل
مصور

NRT

9

مازن شنگايل

مراسل

KNN

رعد عمر
سةطظان بديع
احمد شنگاىل
رعد عمر
سةطظان بديع
سيبان اميدي
شؤرشڤان شوكت

مراسل
مصور
مراسل
مراسل
مصور
مراسل
مصور

مريوان مال حسن
محمد صمد
برهان عبدالله

مراسل
مراسل
مصور

10

11

12

توقيف |

كوردسات 2015/10/12

اربيل

اثناء تغطية تظاهرة معلمي تربية السليامنية
 2015/10/18سليامنية مينعان من اداء مهامهام االعالمية من قبل قوات
االسايش.
اثناء اداء مهمة اعالمية يف بلدة – خبات –
مينعان من اداء مهامهام االعالمية من قبل قوات
 2015/10/21اربيل
اسايش(خبات)  ،ويقال لهام بان فظائية()NRT
ليست مسموحة بالعمل يف هذه الحدود
اثناء اداء مهامه االعالمية يف منطقة – شنگال
  ،مينع من اداء عمله من قبل نقطة تفتيشاسايش – سحيالن.

2015/11/1

اربيل

كوردسات
بادينان2015/11/12 TV

دهوك

اثناء اداء مهامهم االعالمية االعداد تقرير يف
منطقة – شنگال  ،-مينعون من اداء علم من
قبل نقطة تفتيش اسايش بسحيالن

دهوك

مينعون من اداء مهامهم االعالمية اثناء سعيهم
العداد تقرير بخصوص تحرير – شنكال ،-من
قبل نقطة تفتيش اسايش – سحيالن -

شعب كوردستان

كوردسات
كوردسات
2015/11/14
NRT
NRT
KNN

2015/12/23

اربيل

مينعون من اداء مهامهم االعالمية بشان اعداد
تقرير حول احتفاالت املؤلد النبوي الرشيف من
قبل اسايش نقطة تفتيش – مخمور-

( )1حالة

ت

اسم الصحفي

العنوان
الصحفي

المؤسسة
االعالمية

1

كارزان كريم
صالح هريك
جودت خيالين

العالقات
مراسل
مصور

KNN

تأريخ االنتهاك

2015/12/21

مكان
االنتهاك

اربيل

نوع االنتهاك

اثناء اعدادهم لتقرير حول نازحي مخيم(بحركه)
 ،يلقي القبض عليهم ويتم توقيفهم ملدة()3
ساعات من قبل االسايش مع االستيالء عىل
مستلزماتهم الصحفية ثم يطلق رساحهم
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إهان ه |

( )1حالة

ت

اسم الصحفي

العنوان
الصحفي

المؤسسة
االعالمية

تأريخ االنتهاك

مكان
االنتهاك

نوع االنتهاك

1

سنگر عبدالرحمن

مراسل

رووداو

2015/8/2

اربيل

يتم اهانته من قبل حامية رئيس برملان
كوردستان.

محالظة:
 لجنة الدفاع عن حقوق الصحفييني تسجل جميع الخروقات واالنتهاكات ازاء الصحفيني ضمن حدود اقليم كوردستان ،ولكن مثة انتهاكات وخروقات متارس ازاء صحفيي واعالماالقليم خارج حدود اقليم كوردستان والتسجل يف تقارير اللجنة ،عيل سبيل املثال :الصحفي(اراس جواد كاظم) الذي يعمل يف مؤسسة(شفق نيوز) ،يتم التهجم عليه واهانته
يوم( ،)2015/12/13من قبل احد ضباط مطار بغداد.
 -يف عام ( ،)2015قدمت عدة شكاو اىل لجنة الدفاع بشان وضع التشويش عيل عدد من القنوات التلفزيونية والسايتات و املواقع االلكرتوينة داخل اقليم كوردستان و خارجه.

تقرير 16

من  2015/07/01الى 2015/12/31
ت

نوع االنتهاك

عدد الحاالت

1
2
3
4
5
6

املامرس ازاءهم االنتهاكات
محالولة حرق
رضب
منع
توقيف
اهانة

2
1
3
12
1
1
20

المجموع العام

عدد المؤسسات والصحفيين

16
1
4
29
3
1
 54الصحفي

احصائيات االنتهاكات لسنة 2015
ت

نوع االنتهاك

عدد الحاالت

عدد المؤسسات والصحفيين

1
2
3
4
5
6
7
8

املامرس ازاءهم االنتهاكات
محالولة حرق
رضب
القاء قبض
منع
تهديد
توقيف
اهانة

2
1
5
3
17
2

16
1
8
3
38
2

1

1

32

 72الصحفي

المجموع العام

1

3
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احصائيات االنتهاكات لسنة 2014
ت

نوع االنتهاك

عدد الحاالت

عدد المؤسسات والصحفيين

1
2
3
4
5
6
7
8
9

قتل
محاولة قتل
غلق مكتب
رضب
القاء قبض
توقيف
منع
اهانة
تهديد

1
2
1
11
2
3

1
2
2
21
2
11

5

9

1

1

7

9

33

كۆى گشتى

 58رۆژنامهنووس

مقارنة بين عامي  2014 /و 2015
عام

عدد الحاالت

عدد المؤسسات والصحفيين
الممارس ازاءهم االنتهاكات

2014
2015

33
32

58
72

لجنة الدفاع عن الحريات الصحفية وضمان حقوق الصحفيين في كوردستان
ت

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

اسم

حميد ابوبكر بدرخان
جامل حسني
خوشناف جميل
سمكو عبدالكريم
كاروان أنور
ڤيان عباس
مهدي زريان
أكرم سليامن
جواد كاظم
ايسامعيل ابراهيم
آرام أكرم
امل باجالن

عمل

مكان

ارقام تلفون

سكرتري
مقرر
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

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

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

حميد ابوبكر بدرخان
جامل حسني
سكرتري اللجنة
مقرر اللجنة
07504555878
07504026878
bedirxanpp@gmail.com
jamal_khailani@yahoo.com
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خوشناف جمیل
عضو
07504509838
khoshnav4@hotmail.com

التصميم :ايوب محمد بابكر

بيان صحفي
01-01-2016
االتحاد الدولي للصحفيين
يطالب بفرض القوانين الدولية التي تحمي الصحفيين
بعد عام دموي آخر
وفق���ا للتقري���ر الس���نوي الذي نش���ره االتح���اد الدولي
للصحفيين اليوم فقد كان عام  2015سنة مريرة أخرى
للصحفيي���ن ،حي���ث قتل م���ا ال يقل ع���ن  109صحافي
وإعالم���ي نتيجة هجم���ات مقص���ودة ،او تفجيرات ،او
لوقوعهم وسط تبادل نيران أثناءعملهم.
واص���در االتح���اد الدول���ي للصحفيين قائم���ة (المرفقة)
بأسماء  109صحفيا واعالميا قتلوا في  30بلدا خالل
عام  ،2015باالضافة الى اس���ماء ثالثة اعالميين قتلوا
نتيجة حوادث او كوارث طبيعية .والحظ التقرير انحدارا
صغيرا مقارنة بخسائر العام الماضي الذي شهد 118
عملية قتل و 17حادثا.
وفد تصدرت األمريكتين هذا العام القائمة مع  27قتيال.
و يأتي الشرق األوسط في المرتبة الثانية للسنة الثانية
على التوالي ،مع  25حالة وفاة .وتأتي آس���يا والمحيط
الهادئ في المرتبة الثالثة  ،مع  21قتيل وهذا انخفاض
مقارن���ة بعدد قتلى الع���ام الماضي نتيجة انخفاض كبير
ف���ي أعمال العنف في باكس���تان .ام���ا أفريقيا فتأتي في
المركز الرابع مع  19قتيال ،وتليها أوروبا مع 16قتيال.
وق���د تميز ع���ام  ،2015بزي���ادة الهجم���ات اإلرهابية
على الصحفيين .فقد دفع الصحفيون الفرنس���يون ثمنا
باهظ���ا عندما اغتال اإلرهابي���ون في باريس الصحفيين
العامليين في المجلة الساخرة «شارلي ابدو» الفرنسية.
وفي الوالي���ات المتحدة ،قتل موظ���ف اثنين من زمالئه
السابقين يعمالن ل « »TV WDBJفي والية فرجينيا
أمام جمهور التلفزيون خالل البث المباشر.
وقال جيم بوملحة ،رئيس االتحاد الدولي للصحفيين»:أكرر
مرة أخرى ندائي إلى أمين عام األمم المتحدة «بان كي
مون» ورؤس���اء وكاالت األمم المتحدة لفرض القوانين
الدولية الت���ي تحمي الصحفيين .لق���د صدمت الهجمات
الت���ي حصلت في باريس العالم وأظهرت مأس���اة قتل
الصحفيي���ن في جميع أنحاء العال���م .،إن الصحفيين هم
المجموعة المهنية الوحيدة التي تدفع ثمنا باهظا لمجرد

القي���ام بعملها .ولألس���ف ،هناك العش���رات من عمليات
القتل التي ال نسمع عنها ،فإذا لم يكن الصحفي معروفا
فإنه بالكاد يعرف الناس عن مقتله .وتتعرض الصحافة
يوميا للخطر في مناطق كثيرة من العالم ،حيث يس���تمر
المتطرف���ون وأباط���رة المخدرات والفصائ���ل المتحاربة
بقتل الصحفيين واإلفالت من العقاب «.
وقد سجل االتحاد الدولي للصحفيين تصعيد للعنف في
الشرق األوسط ،حيث يس���تهدف متطرفون اإلعالميين
في الع���راق واليمن ،وش���هد ارتفاعا ف���ي عمليات القتل
والخط���ف ،خصوص���ا على الصحفيي���ن المحليين الذين
يغطون االحداث في مدنهم ومجتمعاتهم والبلدانهم.
وام���ا في أمري���كا الالتينية ،فكانت معظ���م عمليات القتل
على أيدي أباطرة المخدرات الذين يعملون عبر الحدود،
وال س���يما في المكسيك ،حيث يدفع الصحفيون حياتهم
ثمن���ا لتغطيتهم االخبارية لقضايا مثل الفس���اد وتهريب
المخدرات.
اما في آسيا والمحيط الهادئ ،فقد شهد االتحاد الدولي
للصحفيين تصاعد االعتداءات تجاه العاملين اإلعالميين
في الفلبين التي ش���هدت مقتل  7صحفيين ،وهي بذلك
تكون أخطر البلدان في المنطقة .ويشعر االتحاد الدولي
للصحفيي���ن بقلق إزاء حاالت اإلفالت م���ن العقاب لقتلة
الصحفيين في البالد.
وقال االتحاد الدولي للصحفيين ،الذي س���وف ينشر في
يناير كانون الثاني  2016النسخة الخامسة والعشرين
لتقريره الكامل عن الصحفيين واإلعالميين الذين يقتلون
سنويا ،ان زخم السنوات األخيرة لتعزيز حماية وسائل
اإلع�ل�ام يجب أن تؤدي إلى اتخاذ خطوات حقيقية للحد
م���ن العنف الواقع على اإلعالميين .ويحث االتحاد األمم
المتحدة الى اتخاذ تدابير ملموسة في إطار خطة العمل
م���ن أجل س�ل�امة الصحفيي���ن .واتخاذ موق���ف صارم
ض���د اإلفالت من العقاب ف���ي الجرائم التي ترتكب ضد
الصحفيي���ن .وق���د قاد االتح���اد هذا الع���ام حملة عالمية
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نقابة صحفيي كوردستان تستنكر هجمات على جريدة (شارلي ايبدو) امام القنصلية الفرنسية في اربيل
استمرت لثالثة أسابيع لمحاسبة الحكومات التي تفشل
ف���ي التحقيق ف���ي الجرائم ضد الصحفيي���ن ،األمر الذي
يؤدي إلى انحسار حرية التعبير في جميع أنحاء العالم.
وكان االتح���اد الدول���ي أيض���ا واح���د م���ن المبادري���ن
الرئيس���يين ف���ي انش���اء منص���ة الكتروني���ة للمجل���س
األوروبي لتعزيز حماية الصحافة وس�ل�امة الصحفيين،
وق���د أصبحت هذه المنصة واحدة من المراصد األكثر
ثقة لتسجيل االنتهاكات بحق الصحفيين في جميع أنحاء
أوروبا ،بهدف تعزيز سالمتهم .
وق���ال أنتون���ي بالنج���ي ،أمي���ن ع���ام االتح���اد الدولي
للصحفيين« :أظهرت تقارير االتحاد الدولي للصحفيين
بوض���وح عل���ى مدى الس���نوات ال���ـ  25الماضية كيف
اصب���ح الصحفيون واإلعالميون أهدافا س���هلة بس���بب
الفش���ل ف���ي تنفيذ القواني���ن الوطنية والدولي���ة التي من
المفترض أن تحميهم .إن العنف الش���ديد الذي يستخدم
ض���د اإلعالميين ه���و بمثاب���ة دعوة لالس���تيقاظ ،وهي
فرص���ة التخ���اذ إج���راءات صارمة بخص���وص فرض
األحكام القانونية».
إحصاءات س���ريعة للصحفيين واإلعالميين الذين قتلوا
في عام 2015
في  31ديس���مبر عام  ،2015س���جل االتح���اد الدولي

للصحفيين الحاالت القتل التالية :
 جرائ���م القتل نتيجة اس���تهداف مقصود ،أو تفجيرات،أو تبادل الطالق النار109 :
 وفيات في حوادث أو كوارث طبيعية3 : إجمالي عدد الوفيات112:الدول التي شهدت أكبر عدد من جرائم القتل للصحفيين
والعاملين االعالميين:
ز

دول

عدد الصحفيين

1
2
3
4
5
6
7
8
9

فرهنسا
العراق
اليمن
املكسيك
الهند
الفليبني
هيندوراس
جنوب سودان
سوريا

11
10
10
8
7
7
6
6
5

 | 20راپۆرىت 16ى پێشێلكارى | التقرير  16لالنتهاكات | The 16th Report of Violences

ing journalists. The Federation ran a three-week
campaign this year to hold governments accountable for the lack of investigation of crimes
against journalists, which leads to the erosion of
freedom of expression across the world.
The Federation has also been one of the main
initiators of the Council of Europe’s Online
Platform for the Promotion of Journalism and
the Safety of Journalists, which has now become
one of the most trusted observatories to record
violations of journalists’ rights across Europe,
with a view to promoting their safety.
“The IFJ reports over the last 25 years have
clearly shown that journalists and media staff
have become easy targets because there is very
little respect for national and international laws
that are supposed to protect them,” added Anthony Bellanger, IFJ General Secretary. “The
current levels of violence against media workers have served as a wake-up call. They have
opened a small window of opportunity to take
drastic action to enforce these legal provisions,
which should not be missed.”
The statistics on journalists and media staff
killed in 2015 are as follows

As of 31 December 2015, the IFJ has recorded
the following cases of killings:
- Targeted, bomb attacks and cross-fire killings:
109
- Accidents and Natural Disasters Related
Deaths : 3
- Total Number of Deaths: 112
Among countries with the highest numbers of
media killings are:
No

Country

1
2
3
4
5
6
7
8
9

France
Iraq
Yaman
Mexico
India
Philippines
honduras
South Sudan
Syria

Journalists
Killed

11
10
10
8
7
7
6
6
5

Kurdistan Syndicate Journalists condemns the attacks
on the newspaper (Charlie Hebdo) in front of the French Consulate in Erbil
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IFJ backs Iraqi affiliate’s legal
action against closure of media
houses in the Kurdistan region
2015 has been another deadly year for journalists, with at least 109 journalists and media staff
killed in targeted killings, bomb attacks and
cross-fire incidents, according to the annual report published today by the International Federation of Journalists (IFJ).
The IFJ 2015 list names the 109 journalists and
media staff killed across 30 countries, together
with 3 who died of accidental deaths. It marks a
small drop from last year when 118 killings and
17 accidents were recorded.
This year, the killing of journalists in the Americas topped the toll, at 27 dead. For the second
year in a row, the Middle East comes second,
with 25 deaths. Asia Pacific comes third, with
21– a drop on last year due to the big fall in violence in Pakistan. Africa is in fourth place with
19 dead, followed by Europe with 16.
2015 was marked, in particular, by an increase
in targeted terrorist attacks against journalists.
French journalists paid a disproportionately
high price when terrorists gunned down media
workers at the French satirical magazineCharlie
Hebdo in Paris. In the United States, the killing by a disgruntled ex-employee of two former
colleagues at US TV WDBJ in Virginia took
place in front of a global TV audience during a
live transmission.
“I reiterate once again my call to UN Secretary
General Ban Ki-moon and the heads of UN
agencies to enforce international laws protecting journalists. The attacks in Paris shocked the
world and put on the world stage the tragedy
of the drip-drip slaughter of journalists worldwide, which are today the only professional
group that pays so dearly for just doing the job,”

said Jim Boumelha, IFJ President. “Sadly, there
were scores of unreported killings and unless
the journalist is a well-known by-lined correspondent the world barely notices. Journalism
is put daily to the sword in many regions of the
world, where extremists, drug lords and reckless
warring factions continue murdering journalists
with impunity.”
In the Middle East, the IFJ has recorded an escalation of violence targeting media professionals
by extremists in Iraq and Yemen, where there
was a spike in killings and kidnappings, mainly
of local journalists covering their cities, communities and countries.
In Latin America, the killings are mostly at the
hands of drug lords who operate across borders, particularly in Mexico, putting journalists
who investigate drug trafficking in the region at
greater risk.
In the Asia Pacific, the IFJ has witnessed a spiraling climate of hostility toward media workers in the Philippines that has seen 7 journalists
killed across the country and makes Philippines
the deadliest place in the region. The Federation
is particularly concerned over the state of impunity that surrounds killings of media workers in
the country.
The Federation, which will publish its 25th full
report on journalists and media staff killed in
January 2016, says the momentum in recent
years to promote greater media protection must
lead to genuine steps to curb violence on media professionals. The Federation is urging the
UN to take concrete measures through its Action Plan for the Safety of Journalists and take a
strong stand against impunity for crimes target-
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Report of the Committee for the Defense
From 01.01.2014 Till 31.12.2014
No.

Type

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Murder
Attempted Murder
Shutting the Office
Beaten
Arrest
Detention
Obstacles
Insults
Harassment
Total

Number of
Cases
1
2
1
11
2
3
5
1
7
33

Numbers of People Affected
1
2
2
21
2
11
9
1
9
58 Journalists

Comparison of 2014 with 2015
Years

Number of Cases

Number of the Violated Organizations &
Journalists

2014
2015

33
32

58
72

IFJ backs Iraqi affiliate’s legal
action against closure of media houses in the Kurdistan region
Brussels, 6 November 2015. - The International
Federation of Journalists (IFJ) today backed its Iraqi
Kurdistan affiliate, the Kurdistan Journalists Syndicate (KJS), and its legal action against the security
forces in Kurdistan Region of Iraq (KRG), following
the shutting down of two TV stations last October
without a court order.
The KJS said it took legal action against the closure
of two TV stations, NRT in Erbil city and KNN in
Dohouk last 10 October. The union accused the security forces of failing to “perform their legal obligation under Journalism Law No 35 applied in KRG”,
leaving no other option other than asking to courts
to intervene. In addition to the measure to close stations, several media offices have been attacked in the
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region and journalists have been accused of supporting rival political parties amid political tension between the ruling party of President MasoudBarzani
and the other parties.
“This action is a violation of press freedom and public liberties,” said the KJS, while calling on the Attorney General to enforce the law and order the reopening of the closed media houses.
The IFJ supported the union, asking the authorities to
respect the independence of the press in the region.
“We stand by our affiliate in the Kurdistan region
of Iraq and urge the authorities to respect the law
and freedom of the press and stop interfering with
journalists› work of reporting the truth,” said the IFJ
President, Jim Boumelha.
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Report (16) of the Committee for the Defense
From 01.07.2015 Till 31.12.2015
No.

Type

1
2
3
4
5
6

Shutting the Office
Arson
Beaten
Imposed Obstacles
Detention
Insults
Total

Number of
Cases
2
1
3
12
1
1
20

Numbers of People Affected
16
1
4
29
3
1
54 Journalists

Report (15) of the Committee for the Defense
From 01.01.2015 Till 30.06.2015
No.

Type

1
2
3
4
5
6
7
8

Shutting the Office
Attempted Arson
Beaten
Arrest
Obstacles
Harassment
Detention
Insults
Total

Number of
Cases
2
1
5
3
17
2
1
1
32

Numbers of People Affected
16
1
8
3
38
2
3
1
72 Journalists
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Detention | (1) Case
No

Journalist
Name

Karzan Karim
1
Salih Herki
Jewdet Kheylani

Job Title

Responsible
for Relations
Reporter
Cameraman

Media
Org.

Date

Violation
Place

KNN

23/12/2015

Erbil

They wanted to report
Bahirka
Camp›s
refugees but the Security
Forces detained them
three hours and took
their work tools. They
were released later on.

Media
Org.

Date

Violation
Place

Violation Type

Rudaw

2/8/2015

Violation Type

Insults | (1) Case
No
1

Journalist
Name

Job Title

Sanger AbdulRehman

Reporter

Remarks:

Erbil

He was insulted
and humiliated by
the bodyguards of
Kurdistan Parliament›s
Chairman.

- The Committee records all the violations within Kurdistan Region of Iraq concerning the journalists. There are many violations against the journalists outside the Region and go unrecorded such
as Aras Jawad Kazim from Shafak News, insulted by an Officer in the Baghdad Airport because of
his Kurdish name only. He was much humiliated.
- In 2015, some complaints were raised to this Committee to be aware that jamming was thrown
upon some TV stations, websites, and Electronic Pages in Kurdistan Region as well as outside
Kurdistan.
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7

Baban Anwer
Nabaz Omer

Reporter
Cameraman

NRT

18/10/2015

Sulaimaniya

8

Umed Chomani
Barzam M. mumin

Reporter
Cameraman

NRT

21/10/2015

Erbil

9

Mazin Shingali

Reporter

KNN

10/11/2015

Dohuk

10

Ra›ad Omer
Sagvan Badih
Ahmed Shigali

Reporter
Cameraman
Reporter

Kurdsat News
Badinan Sat
Gali Kurdistan

12/11/2015

Dohuk

11

Ra›ad Omer
Sagvan Badih
Sipan Amedi
Shorishvan Shawket

Reporter
Cameraman
Reporter
Cameraman

Kurdsat
Kurdsat
NRT
NRT

14/11/2015

Dohuk

12

Mariwan M. Hassan
Mohammed Samad
Burhan Abdulla

Reporter
Reporter
Cameraman

KNN

23/12/2015

Erbil

The Security Forces
don't allow them
to do their job
during the teachers'
demonstration.
To do their job for
NRT, they went to
Khabat town but the
Security Forces there
told them that it was
disallowed for NRT to
work there.
To do his journalistic
job, he went to Shangal
but the Suheilan
Security Forces told
him it was not possible
for him to work there.
To do a journalistic
report, they went
to Shangal but the
Suheilan
Security
Forces told them it was
not possible for them
to work there.
To do a journalistic
report about the
Liberation of Shangal,
they went there, but
the Suheilan Security
Forces told them it was
not possible for them
to work there.
They wanted to make
TV report
about
Prophet Mohamed's
Birthday,
but
Mekhmour Checkpoint
Security
Forces
prevented them from
doing their job.
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Obstacles | (12) Cases
No

Journalist
Name

Ubed Rashafaey
1 Mustahsin Ghazi
Taban Fazil

2

Hersh Qadir
Ahmed Omer

Job Title

Reporter
Cameraman
Media Worker

Reporter
Cameraman

Saman Najm
Reporter
Reporter
3 Bestun Salam
Asan Najm Photographer
Amir Ali Ismael Reporter
4

5

6

27

Hersh Qadir
Haval Jamal

Soran Sahid

Aram Abdulla
Aso Ali

Reporter
Cameraman

Reporter

Reporter
Cameraman

Media
Org.

Date

Rudaw

29/7/2015

Erbil

Kurdsat
Kurdsat
Rega TV
Rega TV
NRT

20/8/2015

Violation Type

Duhok

They were prevented
from covering the
events in Mizy Village,
Gara Mountain, by the
PKK fighters during the
shelling of the Turkish
Jet Fighters.

NRT

The guards did not
allow them to cover the
Five-Party meeting at
Sa›ad abdulla Hall.

25/8/2015

Hashid Shabi Forces in
Khanaquin Sa›diya prevented them
from doing their tasks.

7/10/2015

Erbil

Near the Ministry of
Education, the guards
prevented NRT Team
from doing their job.

Sulaimaniya

During covering the
demonstration against
lack of services,
the Security Forces
prevented him from
doing his job and his
camera is taken.

Erbil

Altun Kopri Security
Forces prevent them
from reaching Erbil and
humiliate them.

Sulaimani
10/10/2015
Net

Kurdsat
News

Violation
Place

12/10/2015
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Attempted Arson of Media Offices | (1) Case
No

1

Journalist
Name

Media
Org.

Job Title

Rudaw Office

Rudaw

Date

Violation
Place

Violation Type

10.10.2015

Erbil
Duhok
Soran

A group of demonstrators
attacked Rudaw Media
Office in Sulamaniya
trying to burn it. They
damaged the building
very much.

Beaten | (3) Cases
No

Journalist
Name

Job Title

Media
Org.

Date

Violation
Place

Violation Type

1

Ari Mustafa

Reporter

KNN

10.10.2015

Rania

During demonstration, he
is attacked and wounded.

2

3

Emad Bilal

Ra›ad Omer
Faruq Omer

Reporter

During his journalistic
task near Sulaimaniya
Court of Justice, he
Bas News 15/12/2015 Sulamaniya
is attacked by some
individuals. He is beaten
and his camera broken.

Reporter
Reporter

When the drivers were
expressing anger against
shutting Ibrahim Khalil
Border gate by the
Security Forces of the
gate, they were attacked,
beaten and prevented
from work.

Kurdsat
NRT

19/12/2015

Zakho

The 16th Report of Violences |  لالنتهاكات16 ى پێشێلكارى | التقرير16  | راپۆرىت28

Shutting the Office | (2) Cases
No

Journalist
Name

Job Title

Media
Org.

Date

Violation
Place

Karzan Karim
Kawa Khoshnaw
Ziyad Ismael
Nabaz Ahmed
Himdad Qadir
Khalis Fikri

PR in Erbil
Reporter
Reporter
10.10.2015
Soran Office
Reporter
Cameraman

2

Kawa Abdul-Sattar
Ahmed Qadir
Beshad Shwani
Umed Chomani
Hersh Qadir
Rebwar Kakeyi
Shiraz Abdullah
Rekan Qadir
Abdou Rostayi
Hameed Mustafa

Erbil Office
Cameraman
Cameraman
Reporter
Reporter
10.10.2015
Reporter
Reporter
Media Worker
Reporter
Photographer
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1

KNN

NRT

Erbil
Duhok
Soran

Erbil
Duhok
Soran

Violation Type
The Security Forces
decided to close KNN
Offices in Erbil, Duhok,
and Soran and arrested
the journalists, sending
them to the other side of
Degalla checkpoint.
Remarks: Mr. Ziyad
Ismael was not sent to
Degalla, only they told
him to stop working in
Erbil as a journalist.
The Security Forces
decided to close NRT TV
Station in Erbil, Duhok,
and Soran Offices. The
journalists were taken to
the other side of Degalla
checkpoint and were left
there.

Report16

From 01.07.2015 Till 31.12.2015

Shutting the Office | (2) Cases
Arson | (1) Cases
Beaten | (3) Cases
Imposed Obstacles | (12) Cases
Detention | (1) Cases
Insult | (1) Cases
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No. 249 dated 29th Oct., 201, addressing a
Clarification to the Ministry of Culture.
In addition to all these things, the Kurdistan
Journalists› Syndicate tried sincerely as
a professional and ethical effort to be
objective, detached and unprejudiced to/
against any political sides and record the
violations just as they happened, with full and
complete documentation at hand, without any
contradiction with the rules of legal autonomy.
Once more, we repeat and stress the fact that
everyone who goes to the Court of Justice, the
only Arbitrator will be the selfsame Court of
Justice. The Syndicate will be vociferous only
when Law (35) of 2007 fails to be implemented
as it should be. Regrettably, some of the law
courts are implementing different laws than
this one, at the expense of the journalists›
indisputable rights. We refer to the Letter No.
(1209) dated 2nd Jul., 2015 by the Council of
Justice (Information Directorate) and Letter No.
(1369) dated 5th Aug., 2015, by the Council
of Justice (Directorate of Relations and Legal
Affairs).
We would like to emphasize, once more, that
earlier on, there was a protocol signed by
us both. Likewise, the Kurdistan Journalists›
Syndicate in the past was cooperative and
coordinating with the Council of Justice in the
entire Iraq. We took part the Conference on
the law courts specialized in journalists› cases
under the motto «Is it necessary to have special
law courts for the journalists or not?» we were
the ones who organized this conference and
expected to have meetings in this respect; we
expected to discuss the ideas and opinions
of the Conference. But, sadly, the Council of
Justice in Kurdistan came forward with no
steps in this respect. However, we regard the
response from this council to the reports from
the Kurdistan Journalists› Syndicate as a very
positive initiative.
One of the complaints of the Kurdistan
Journalists› Syndicate in the previous reports
was that the response from the competent
authorities failed to come to us at the proper
time. But Letter No. (2146) dated 18th Mar.,
2015 from the Cabinet of Ministers to Ministry
of Interior demanded the follow-up of the report
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from the Committee for the Defense of the
Kurdistan Journalists Syndicate. Also, the letter
demanded that a special meeting be made
including representatives from the Ministry
of Peshmerga, the Council of Human Rights,
the Governorate, the Administrative Units, the
Security and the Police Force, in addition to the
Chairman of the Journalists› Syndicate. The
meeting was supposed to put an end to the
violations, to give necessary instructions and
recommendations to the competent authorities.
Likewise, the competent authorities that are not
part of the Regional Government also took part,
along with the Chairman of the Journalists›
Syndicate. This meeting produced a committee
to follow up the reports of the syndicate. Two
more meetings were held. Finally, the Ministry
of Interior sent Letter No. (22267) dated 26th
Oct., 2015 with reference to both meetings
dated 6th Aug., 2015 and 13th Aug., 2015 in
response to Report No. (15) of the Kurdistan
Journalists› Syndicate. Doubtlessly, we regard
that response as an important sign that is
also a proof to conclude that the Ministry of
Interior deserves praise and it is also a healthy
sign. The report includes much information
and in the future it will be within reach to have
mutual understanding as well as more clarity.
The Committee of Defense will deal with
cooperation and coordination with the Ministry
of Interior for follow-up and to seek the truth
supported evidence and documents.
At last, we are filled with hope that 2016 will be
the year to expand the freedom of journalists
in Kurdistan Region. We also request the
media and the journalists to work within the
International rules and regulations, and to
perform their job professionally.

Committee for the Defense of Freedom
of the Press and the Rights of
Journalists in Kurdistan
31st Dec., 2015
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the Committee for the solidarity with the
Freedom of the press regarding the situation
of journalism in Kurdistan
Introduction
While the Committee for the Defense of
Freedom of the Press and the Rights of
Journalists in Kurdistan publishes the Report
No. (16), the Kurdistan Region, including the
territories recently liberated by Peshmerga,
faces two unwanted exceptional facts. They are:
the complexity of the political scene, and the
bitter struggle against the ISIS terrorist group.
The International Community is unanimous in
regarding Kurdistan Region as the Basis and
the focal point in the massive confrontation
with terrorism. Consequently, the conditions
of the press, the facts and figures regarding
the violations against the journalists are 100%
reliable indications pointing out to how much
the Media and the Press is professional and
enjoy freedom of expression. The truth is that
the situation is unstable, which makes room for
exceptional data-items to come by; that means,
the data are unable to reflect the normal, civil
activities and objectives of he people. In this
respect most of the violations are linked with
media attempts to get information on what is
happening on the frontlines of the battlefields. It
is common knowledge that the battlefield in the
Kurdistan Region is wide and broad, including
combatant activities in Duhok, Mosul, and
Kirkuk during the past six months.
One of the clearest violations was the offshoot
of a political knot that is the forced shutting
down of KNN and NRT TV Offices. In our view,
this is a deviation from Law No. (35) of 2007. The
Council of the Kurdistan Journalists› Syndicate
expressed their standpoint in a statement on
11th Oct., 2015. It was the professional and legal
duty of the Syndicate to defend the basis and
the foundations of the freedom of expression in
Kurdistan Region within the framework of Law

No. (35) of 2007. In essence, this Law was the
embodiment of the Syndicates› program in 2007
and the Chairman of the Syndicate forwarded
a request to the Supreme Court, to the Public
Rights Body, to voice objections and to provide
a legal way to address the forced shutting down
of the two TV Stations. On 10th Oct., 2015, the
two of NRT (TV) were reopened in both Duhok
and Hawler (Erbil). Doubtlessly, the Syndicate
meanwhile was doing their best efforts with the
competent authorities, like IFJ (International
Federation of Journalists) to express solidarity
with the standpoint of Kurdistan Journalists›
Syndicate by publicizing an Announcement of
Solidarity and Mutual support in the Letter No.
(61914/) dated 3rd Dec., 2015 with reference
to the Kurdistan Journalists› Syndicate›s Letter
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