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دهۆك.. راگه ياندنى راپۆرتى 13-14ى لێژنه ى داكۆكى سه باره ت به  ره وشى 
رۆژنامه گه رى، واتا ناوه ڕۆكى ئه و راپۆرته ى كه  ئێستا له به ر ده ستته. 



برۆكسل، 6ی نۆڤێمبه رى 2015.
نێوده وڵه تی رۆژنامه نووس���ان  فیدراس���یۆنی 
)IFJ( پشتیوانى  خۆی بۆ رێكاره  یاساییه كانی 
كوردس���تان  رۆژنامه نووس���انى  س���ه ندیكاى 
)KJS( له  باره ی رێكاره  هێزه كانی ئاساییش 
ب���ه  داخس���تنى دنووس���ینگه كانی دوو كه ناڵی 
ئاسمانی له  مانگی ئۆكتوبه ری رابردوو به بێ 

فه رمانی دادگا ده ربری.
كوردس���تان  رۆژنامه نووس���انى  س���ه ندیكاى 
گووتى...  داخستنى  نووسینگه كانی هه ردوو 
ل���ه    )KNN( و   )NRT( ئاس���مانی  كه ناڵ���ی 
ش���اری هه ولێ���ر و دهۆكدا، الدانه  له  یاس���ای 
رۆژنامه گ���ه ری  ژماره )35(ى س���اڵی 2007 
، بۆی���ه  س���ه ندیكا ته نها رێگا چ���اره ی ئه وه ی 
له یبه رده م ما كه  په نا بباته  به ر دادگاو داوا له  
داواكاری گش���تی بكات، بۆ ئه وه ی بێته  ده نگ 

و ب���ۆ چوونی���ه  یاس���اییه كه ی بخات���ه  روو و 
زامنی جێبه جێ كردنی یاسای رۆژنامه گه ری 
كوردس���تان ب���كات و بری���ار ب���دات هه ردوو 

كه ناڵه كه  بكرێنه وه .
له  كاتێكدا)IFJ( پش���تیوانی له )KJS( ده كات.. 
ده وا ل���ه  ده س���ه اڵتی هه رێ���م ده كات، رێ���ز له  

ئازادی ده ربرین بگرێت.
 )جی���م بوملح���ه (..  س���ه رۆكی فیدراس���یۆنی 
نێوده وڵه تی رۆژنامه نووسان  گووتى : ) ئێمه  
پش���تگیری له  س���ه ندیكای رۆژنامه نووسانی 
كوردس���تان ده كه ی���ن و ده س���ه اڵت له  هه رێم 
هانده ده ی���ن ب���ۆ ئ���ه وه ی رێز له  یاس���اكان و 
ئ���ازادی رۆژنامه گه ری بگرێ�ت و ده س���ت له  
كاروب���اری رۆژنامه نووس���ان وه رنه ده ن كه  

راستییه كان ده گوازنه وه .  

)IFJ( پشتیوانى له  سه ندیكای رۆژنامه نووسانی كوردستان
ده رباره ی داخستنی نووسینگه كانی راگه یاندن له  هه رێمی كوردستان ده كات

بروكسل/ 9 نوفمبر / 2015
اع���رب االتح���اد الدولي للصحفيي���ن)IFJ( عن 
 ) KJS- دعم���ه )لنقابة صحفيي كوردس���تان
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)NRT(و)KNN( في 
اربيل وده���وك، كان تجاوزا لقانون الصحافة 
في كوردس���تان المرقم)35( لسنة/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)IFJ( : )اننا 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(

االتحاد الدولي للصحفيين)IFJ( يدعم نقابة صحفيي كوردستان
بشأن غلق المكاتب االعالمية في اقليم كوردستان
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له   داك��ۆك��ى  لێژنه ى  راپ��ۆرت��ى  ب��ه گ��وێ��ره ى   *
ئازادى رۆژنامه نووسيى و مافى رۆژنامه نووسان 
له  كوردستان، شه ش مانگى كۆتايى ساڵى 2014 
و شه ش مانگى رابردوو، واتا له  2015/1/1 تاكو 
به رامبه ر  پێشێلكارييه كانى  ئامارى   ،2015/6/30
ب��ه  رۆژن��ام��ه ن��ووس��ان ل��ه  ه��ه رێ��م��ى ك��وردس��ت��ان 
روو ل��ه  ك��ه م��ب��وون��ه وه ن، ب��ه اڵم ل��ه گ��ه ڵ ئ��ه وه ش��دا 
ره وشێكى  له   رۆژنامه گه ريش  ك��ارى  واي��ه   پێمان 
دواى  لێپرسراوێتييه كان  و  ئه رك  داي��ه ،  استثنائي 
روووب����ه ڕووب����وون����ه وه ى ت��ي��رۆري��س��ت��ان��ى داع��ش 
گۆڕاون و قۆناغێكى جياواز هاتۆته  پێش، بێگومان 
داتاى راسته قينه  له  ره وشى ئاساييدا ده رده كه ون، 
ئازادييه   له   به شێكه   كه   رۆژنامه گه ريى  ئ���ازادى 
و  ئ��ازادى  به   په يوه سته   راسته وخۆ  گشتييه كان، 
پرۆسه ى سياسى، به ريه ككه وتنى رۆژنامه نووسان 
به ڕێوه چوونى  له كاتى  زياتر  ئه منييه كان  اليه نه   و 
وه كو  سياسى،  ئ��ازادى  و  ديموكراتييه كان  فاكته  
چاالكى  خۆپيشاندان،  مانگرتن،  و  ه��ه ڵ��ب��ژاردن 

جۆراوجۆردا به رجه سته  ده بن.
كه يسى  زۆرى  ژم��اره ي��ه ك��ى  ئه مڕۆ  راسته    *
دادگاكان له  به رژه وه ندى رۆژنامه نووساندا ته واو 
بوون، ده توانين بڵێين ئێستا له  دادگاكانى هه رێمى 
له  كه يسى  قانونى گرنگ  كوردستان، سابيقه يه كى 
داواك��ان��ى ي��اس��اى رۆژن��ام��ه گ��ه رى ژم���اره )35(
له هه مان  به اڵم  بووه ،  دروست   )2007( ساڵى  ى 
كاتدا بوونى ئه و هه موو ژماره  زۆره ى كه يسه كانى 
رۆژنامه گه ريى له  دادگاكان، به تايبه ت ئه و داوايانه ى 
كه  خه ڵك و ناوه ندى جياجيا له سه ر رۆژنامه نووسان 
له سه ر  هه ڵوه سته   م��اي��ه ى  ك���ردووه ،  تۆمارييان 
كردنه  كه  پيشه ى رۆژنامه نووسيى و پرۆفيشناڵى 
بوونيش له  ته نگژه  دايه ، كه  ده بێ دان به وه دا بنێين 
له به رده م  ته حه ديياتى گرنگ  له مه دا كارى زۆر و 
ميدياكاندا ماون، كه  ده بێت هه نگاوى بۆ هه ڵبگيرێت 

و لێره و له وێ به هۆى ناپيشه يى بوونه وه ، ناوه ناوه  
زيانى  كه   پ��ه ي��داب��وون،  نامۆش  و  نه شاز  ده نگى 
زۆرييان له راستگۆيى و به رژه وه ندى پيشه ييانه ى 

رۆژنامه نووسان داوه .
س���ه ن���دي���ك���اى  راب������������ردوودا  ل�����ه م�����اوه ى   *
به ئه ركى  داك��ۆك��ى،  لێژنه ى  و  رۆژن��ام��ه ن��ووس��ان 
شارۆچكه كانى  ش��ارو  هه موو  له   زانيوه   خۆيان 
ك��وردس��ت��ان ل��ه  ه��ه م��وو ئ��ه و ك��ه ي��س��ان��ه و له كاتى 
پێويستدا چ راسته وخۆ، چ ناڕاسته وخۆ له  رێگاى 
كه يسانه دا  ئه و  بردنه وه ى  له   داكۆكى  پارێزه ره وه  
كه   له به رده سته ،  داتامان  ژم��اره و  له مه شدا  بكات، 
به كارێكى  داكۆكيكردنه   ئ��ه م  سه نديكا  به ڵگه ن 
پيشه يى و قانونى و ئه خالقى خۆى زانيوه ، بێگومان 
ده بێت ئه وه ش بڵێم ئێمه  مه به ستمان ئه و كه يسانه يه  
كه  )رۆژنامه نووسين( له و گۆشه نيگايه ى كه  نابێت 
له   رێگا  پاساوێكدا  هيچ  له ژێر  و  كلۆجێك  به هيچ 

ئازادى را ده ربڕينى رۆژنامه نووسان بگيرێت.
س��ه رن��ج��ى  ب��وون��ى  وێ����ڕاى  رووه وه   ل���ه م   *
سۆنگه ى  له   كه يسه كه و  له سه ر  خۆمان  تايبه تى 
بڕگه ى  گ��وێ��ره ى  به   سه نديكا  قانونى  ئيلتيزامى 
 ،)35( ژم���اره   ي��اس��اى  ل��ه    )19( م����ادده ى  )1(ى 
هه رچه نده  اليه نى )فصل( خه ماڵندنى جۆر و بابه تى 
قه زا،  س��ه روه رى  پره نسيپى  به گوێره ى  كه يسه كه  
له   ئه وه شدا  له گه ڵ  به اڵم  دادگادايه ،  له تايبه تمه ندى 
له م  ب��ي��روڕاوه ،  ئ��ازادى  له   داكۆكيكردن  سۆنگه ى 
ئه تروشى(مان  )سه باح  كه يسى  شوێنى  راپۆرته دا 

كرده وه . 
دادوه رى هه رێمى كوردستان،  ئه نجوومه نى   *
 )2015/7/2 له    1209( ژم��اره   ن��ووس��راوى  به  
داكۆكى  لێژنه ى  راپ��ۆرت��ى  رۆشنايى   له ژێر  كه  
كردووه ،  رۆژنامه نووسانى  سه نديكاى  ئاراسته ى 
پ��ه رۆش��ى  به ڵگه ى  گرنگه و  وه اڵم��دان��ه وه ي��ه   ئ��ه م 
به اڵم  رۆژنامه نووسانه ،  كه يسى  ب��ه دواداچ��وون��ى 

راپۆرتى 15
لـــه  2015/01/01 تاكو 2015/06/30
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له گه ڵ ئه وه شدا، ده بێت بڵێين به داخه وه له   به شێك 
تا  گه رميان  دادگاكانى  نموونه   بۆ  دادگ��اك��ان،  له  
ئێستا هه وڵ ده درێت ته جاوزى ياساى ژماره  )35(
ى رۆژنامه گه ريى بكرێت و به زۆرداره كى ياساى 
ديكه  له جياتى ياساى ژماره  )35( له  كه يسى كارى 

رۆژنامه گه ريدا پياده  بكرێت.
نيگه رانييه وه   به   رۆژنامه نووسان  سه نديكاى 
به ده ستهێنانى  ياساى  پشتگوێ خستنى  ده ڕوانێته  
پسپۆڕى  سه نديكا  بگوترێت  پێويسته   زان��ي��ارى، 
راى  ك��ه   راس��پ��ارد  م��ان��دڵ(ى  )ت��ۆب��ى  نێوده وڵه تى 
خۆى له سه ر ئه م ياسايه  بنووسێت كه  ده قه كه يمان 
له گه ڵ  رووه وه   له م  ك��ردووه،   ئاماده   ك��وردى  به  
له   مرۆڤ  مافه كانى  سه ربه خۆى  گشتى  ده سته ى 
ده بێ�،  پێكه وه ييمان  به رنامه ى  كوردستان  هه رێمى 
له مپه ره كانى  له  ب��اره ى  كۆنفرانسێك  به ستنى  بۆ 
ب������ه رده م ج��ێ��ب��ه ج��ێ ن��ه ك��ردن��ى ئ���ه م ي��اس��اي��ه  و 
جێبه جێكردنى  بۆ  پێداويستييه كان  دابينكردنى 
پێمانوايه  ده ستكه وتێكى گرنگى كارى  ياساكه ، كه  

رۆژنامه گه رييه  له  هه رێمى كوردستان.
* س��ه ن��دي��ك��اى رۆژن��ام��ه ن��ووس��ان ب��ه ه��ه م��وو 
له نێوان  گرێبه ست  بوونى  له   داكۆكى  توانايه وه  
رۆژنامه نووسان و ده زگاكان ده كات، له م باره يه وه  
بوونى  ك��ه   ن���اوه ،  زۆرى  ه��ه ن��گ��اوى  ب���ه ك���رده وه  
گرێبه ست مه سه له يه كى ژيارى گرنگه  له  زامنكردنى 

ماف و گوزه رانى رۆژنامه نووسان .

كه مته رخه مييه كى  رووه وه و  ل��ه م  ب��ه داخ��ه وه  
به رچاو له اليه ن ده زگاو خاوه ن موڵكايه تى ميدياكاندا 
هه يه ، تا ئێستا نه توانراوه  ئه م گرێبه سته  به  گوێره ى 
جێبه جێ  نێوده وڵه تييه كان  پ��ێ��وه ره   و  ستاندارد 
ئيلتيزامێكى  بۆته   ئه ركه   ئه م  هه رچه نده   بكرێت، 
قانونى له  سه ر هه موو ده زگاكان به گوێره ى بڕگه ى 
)7( له مادده ى )7(ى ياساى رۆژنامه گه رى ژماره  
ئه م  له داهاتوودا  به هيواين   ،2007 ساڵى  )35(ى 
كۆمه ڵ  به   دانوستانى  بۆ  كار  و  ببڕدرێ  قۆناغه  

)المفاوضات الجماعية( بكرێت.
ئێستاى  ره وش�����ى  ل���ه   ب��ڵ��ێ��ي��ن  م����اوه ت����ه وه    *
دروستبووه و  ئاڵۆز  قه يرانێكى  كه   كوردستاندا، 
گ��ش��ت��ى خه ڵكى  م���ه زاج���ى  ب���ه س���ه ر  ك���اري���گ���ه رى 
هه يه ،  كۆمه اڵيه تييه وه   ئاشته وايى  و  كوردستان 
قۆناغه   ئ��ه م  ئاستى  له   ده خ��وازێ��ت  لێ  ئ��ه وه م��ان 
له ئاست  ئێستادا  ره وش��ى  له   و  بين  هه ستياره دا 
رووب��ه ڕوو  له وانه   بين،  نيشتمانيدا  ته حه ديياتى 
فيكرى  به رهه مهێنه رانى  و  تيرۆريستان  بوونه وى 
تيرۆر، مه سئووليه تى نيشتمانى و ئه خالقى له سه ر 
بۆته   ميديا  ده زگاكانى  هه موو رۆژنامه نووسان و 

ئه ركێكى پيشه يى و نيشتمانى و ئه خالقى.

لێژنه ى داكۆكى له  ئازادى رۆژنامه نووسى و مافى 
رۆژنامه نووسان له  كوردستان

2015/7/12
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وه اڵمى ئه نجوومه نى دادوه رى
بۆ راپۆرته كانى لێژنه ى داكۆكى
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به ياننامه ى لق و نووسينگه كانى 
سه نديكا له باره ى پێشێلكارييه كان

رونكرنه ك ژ لقێ دهوك یێ سه ندیكا روژنامه ڤانێن كوردستانێ
لسه ر كێشا روژنامه ڤان )سه باح ئه تروشی( ئه وا لڤان روژان هاتیه  

ئازراندن مه  بفه ر دیت ڤان هه ر دوو خاالن به رچاڤ بكه ین

لقێ دهوك
سه ندیكا روژنامه ڤانێن كوردستانێ

2015/2/9

ئێك: 
دچاڤپێك�ه  فتنه كێ دا دگه ل كه نالێ ئاسمانى یێ بادینان روژنامه ڤان )سه باح ئه تروشى( 
ره خنه  ل لقێ دهوك یێ سه ندیكا روژنامه ڤانێن كوردستانێ كریه  و ئه و ره خنه  دویرن 
ژ راستیێ و پشته ڤانیامه  یا به رده وامه  بو هه مى روژنامه ڤانان , و دگه له ك كێشه یاندا 
لقێ دهوك خزمه تێن قانونى یێن بێ به رامبه ر پێشكێشى ڤى روژنامه ڤانى كرینه  و 
داخواز كریه  سه ندیكا  ئه تروشى(  هه تا گه هشتیه  ڤێ رادێ كو روژنامه ڤان )سه باح 
روژنامه ڤانان پشته ڤانیا وى نه كه ت د چ كێشاندا و ئه ڤ چه نده  د دیدارا خودا دووباره  
كریه  . سه ره رایى وێ چه ندێ كو لقێ دهوك یێ سه رفه رازه  ب هه ر پشته ڤانیه كا بو 

روژنامه ڤان )سه باح ئه تروشى( و هه مى روژنامه ڤانان كریه .

دوو:  
ئه و برگا قانونى یێ كو روژنامه ڤان )سه باح ئه تروشى(  لسه ر هاتیه  ره وانكرن 
بو دادگه هێ نه گرێدایه  ب كارێ روژنامه ڤانیێ ڤه  و ب بریارا دادوه رى هاتیه  گرتن 
الیه نێن  ب  په یوه ندى  مه   و  كریه   بابه تێ  دویڤچوونا  مه   ژى  چه ندێ  ڤێ  دگه ل  لێ 
به رچاڤ  دا  داكو دكێشا وى  ئه تروشى( روژنامه ڤانه   په یوه ندیدار كریه  كو )سه باح 

بهێته  وه رگرتن.
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بەیاننامەی نووسینگەی گەرمیانی
سەندیكای رۆژنامەنووسانی كوردستان

سەبارەت بەدەستگیر كردنی رۆژنامەنووس جەالل هۆرێنی

نووسینگەی گەرمیانی
سەندیكای رۆژنامەنووسانی كوردستان

بەداخەوە جارێكی تر لە گەرمیان رۆژنامەنووس زیندانی ئەكرێت و بەدەر لەیاسای 
كاری رۆژنامەنووسی مامەڵە لەگەڵ دۆسییەی رۆژنامەنووساندا دەكرێت.

كەالر،  تاپۆی  فەمانگەی  سكااڵیەكی  لەسەر   2015/6/25 شەممە  پێنج  رۆژی 
رۆژنامەنووس جەالل هۆرێنی خاوەنی ئیمتیازو سەرنووسەری ماڵپەری ئاگاپرێس 
ئامێرەكانی  بەكارهێنانی  خراپ  بەیاسای  ك��ەالرەوە  لێكۆڵنەوەی  دادوەری  لەالیەن 

پەیوەندی، بڕیاری راگرتنی بۆ دەردەكرێت.
چەند  ئاگاپرێس  لەماڵپەری  ناوبراو  رۆژنامەنووسی  ئەوەی  لەبەر  تەنها  ئەمەش 
لەو  گەندەڵی  بەدۆسیەی  پەیوەندیدار  دارای��ی  چ��اودێ��ری  دیوانی  بەڵگەنامەیەكی 

فەرمانگەیە باڵوكردووەتەوە.
ئێمە لە سەندیكای رۆژنامەنووسانی كوردستان هەموو جۆرە راگرتن و زیندانی 
بەرتەسك  بۆ  ئەزانین  بەهەنگاوێكیشی  ئەكەینەوەو  رەت  رۆژنامەنووسان  كردنێكی 

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 
لەگەڵدا  بەپێی یاسای كاری رۆژنامەنووسی مامەڵەی  ئازاد بكرێت و دۆسیەكەشی 

بكرێت.
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راپۆرتى 15
لـــه  2015/01/01 تاكو 2015/06/30

ده ستگيركردن | )3( حاڵه  ت

هه ڕه شه ى كوشتن | )2( حاڵه  ت
لێدان | )2( حاڵه  ت

رێگه نه دان | )5( حاڵه  ت
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ده ستگيركردن | )3( حاڵه  ت

پيشه ى ناوى رۆژنامه نووسز
رۆژنامه نووسى

ده زگاى 
راگه ياندن

مێژووى 
پێشێلكارى

شوێنى 
جۆرى پێشێلكارىپێشێلكارى

دهۆك2015/2/2فريالنسپه يامنێرسه باح ئه تروىش1

له   خ��ۆى  بۆچوونێىك  ده ربڕينى  به هۆى 
به   س��ات،  بادينان  كه ناڵى  له   ديدارێكدا 
دهۆكه وه   ئاسايىش  له اليه ن  دادوه ر  فه رماىن 
ده ستگري ده كرێت و رۆژى 2015/4/15 ئازاد 

ده كرێت.

2
دلشاد عه ىل 

هه رته ىل
ميدياكار

كه ناڵى 
ئاسامىن 

په يام
هه ولێر2015/6/24

ڤيديۆى  گرته يه ىك  باڵوبوونه وه ى  له سه ر 
بنه ڕه تدا  له   كه   په يك،  ئيسالم  سايتى  له  
ناوبراوه وه   رۆژنامه نووىس  به   په يوه ندى 
په روه رده و  وه زيرى  له سه ر سكااڵى  نه بووه ، 
به  فه رماىن دادوه ر بۆ ماوه ى 1 رۆژ ده ستگري 

ده كرێت.

3
جه الل زۆراب 

هۆرێنى
سه رنووسه ر

سايتى
ئاگا پرێس

كه الر2015/6/25

چاودێرى  راپۆرتێىك  باڵوبوونه وه ى  دواى 
به   كه الر،  تاپۆى  فه رمانگه ى  له سه ر  دارايى 
ده ستگري  رۆژ   6 ماوه ى  بۆ  دادوه ر  فه رماىن 

ده كرێت.

لێدان | )2( حاڵه  ت
پيشه ى ناوى رۆژنامه نووسز

رۆژنامه نووسى
ده زگاى 
راگه ياندن

مێژووى 
پێشێلكارى

شوێنى 
جۆرى پێشێلكارىپێشێلكارى

مازن شه نگاىل1
محه مه د سدقى

په يامنێر
كامێرامان

KNN2015/5/26دهۆك

له سه ر  راپ��ۆرت��ێ��ك  ئ��ام��اده ك��ردىن  ل��ه ك��اىت 
پۆليسه وه   له اليه ن  زيره ك  كارىت  دابه شكردىن 
و  لێدان  وێ��ڕاى  س��ه ر،  ده كرێته   هێرشييان 
سووكايه ىت پێكردن بۆ ماوه ى يه ك كاتژمێريش 

ده ستبه سه ر ده كرێن.

هانا ئيسامعيل2
گۆران له تيف

په يامنێر
كامێرامان

KNN2015/6/28هه ولێر

ل��ه ك��اىت رووم��اڵ��ك��ردىن ت��ێ��ك��داىن خ��ان��ووه  
هه ولێر،  م��ام��زاوه ى  گ��ه ره ىك  ته جاوزه كاىن 
پۆليسه وه ،  و  زێره ڤاىن  هێزه كاىن  له اليه ن 
ئه نجامداىن  ل��ه   رێ��گ��ري��ك��ردن  س����ه ره ڕاى 
كه ل  و  پێده كرێت  سووكايه تييان  كاره كانيان، 
و په ىل رۆژنامه وانييه كانيشان ده ستى به سه ردا 

ده گريێت و لێيان ده درێت.
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هه ڕه شه ى كوشتن | )2( حاڵه  ت

رێگه نه دان | )5( حاڵه  ت

پيشه ى ناوى رۆژنامه نووسز
رۆژنامه نووسى

ده زگاى 
راگه ياندن

مێژووى 
پێشێلكارى

شوێنى 
جۆرى پێشێلكارىپێشێلكارى

كۆيه KNN2015/3/10په يامنێرئارى سابري1

له باره ى  راپۆرتێك  ب��اڵوك��ردن��ه وه ى  له سه ر 
ديارنه ماىن بڕيك له  نه وىت قوتابخانه كاىن قه زاى 
)كۆيه ( له اليه ن كوڕى به رپرسێىك په روه رده ى 
كۆيه ، ويڕاى ئه وه ى جنێوى زۆرى پێ ده درێ، 
دواتر  لێده كرێت،  كوشتنيىش  هه ڕه شه ى 
سكااڵى  پۆليس  له  ناوبراو  رۆژنامه نووىس 

ياسايى تۆمارده كات.

په يامنێرمۆفه ق محه مه د2

ئه ندامى 
تۆڕى 

عێراقى 
)نريج(

كه ركووك2015/5/7

له   رۆژن��ام��ه واىن  ك��ارى  ئه نجامداىن  له كاىت 
هه ڕه شه ى  كه سه وه   دوو  له اليه ن  كه ركووك، 
له سه ر  و  بێت  ئه گه ر  لێده كرێت  كوشتنى 

كارى رۆژنامه نووسيى به رده وام بێت.

پيشه ى ناوى رۆژنامه نووسز
رۆژنامه نووسى

ده زگاى 
راگه ياندن

مێژووى 
پێشێلكارى

شوێنى 
جۆرى پێشێلكارىپێشێلكارى

1
گه يالن محه مه د بۆتاىن

فه يسه ڵ عه باس
په يامنێر
كامێرامان

كوردسات 
نيوز

دهۆك2015/1/3
رێگه يان  )مه ندان(  ئاسايىش  بازگه ى  له اليه ن 
ئه نجام  رۆژنامه وانييه  كانييان  كاره  پێنادرێت 

بده ن.

تايف عادل گۆران2
فه يسه ڵ عه باس

په يامنێر
كامێرامان

بادينان 
سات

دهۆك2015/2/19

له سه ر  راپۆرتێك  ئاماده كردىن  مه به ستى  به  
سه ركه وتنه كاىن هێزى پێشمه رگه  له  ميحوه رى 
)سێكاىن(  بازگه ى  ئاسايىش  له اليه ن  باشيك 

رێگه  نادرێت كاره كانيان بكه ن.

په يامنێرپێشكه وت عه بدوڵاڵ3

تۆڕى 
هه واڵى 
سلێامىن
SNN

كه ركووك2015/4/2

گرژى  له سه ر  راپۆرتێك  ئاماده كردىن  له سه ر 
كه ركووك،  بانكه كاىن  و  فه رمانبه ران  نێوان 
وێڕاى ئه وه ى رێگه ى پێناده ن راپۆرته كه  ئاماده  

بكات، بۆ ماوه ى نيو كاتژمێريش راده گريێت.

تايف عادل گۆران4 
جه الل غازى گۆران

په يامنێر
كامێرامان

بادينان 
سات

دهۆك2015/5/10
رێگا  )س��ارده ك(  ئاسايىش  بازگه ى  له اليه ن 

نادرێت كاره كانييان ئه نجام بده ن.

هێرش محه مه د قادر5

ئه حمه د عمر
په يامنێر
كامێرامان

NRT2015/6/21هه ولێر

قه يران  راسته وخۆى  رووماڵى  مه به ستى  به  
له اليه ن  ش��ۆڕش،  به نزينخانه ى  له   به نزين 
پێنادرێت  رێگايان  به نزيخانه كه   پۆليسه كاىن 

رووماڵى رووداوه كه  بكه ن.
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ئامارى پێشێلكارييه كانى راپۆرتى 15

ژماره ى ئه و رۆژنامه نووسانه ى كه  پێشێلكارييان ژماره ى حاڵه تجۆرى پێشێلكارىز
به رامبه ر كراوه 

33ده ستگريكردن1
24لێدان2
22هه ره شه 3
59رێگه نه دان4

                     18 رۆژنامه نووس12كۆى گشتى

لـــه  2015/01/01 تاكو 2015/06/30

ژماره ى ته له فۆنشوێنكارى له  لێژنه ناوز
5878 455 0750هه ولێرسكرتێرحه ميد ئه بوبه كر به درخان1
6878 402 0750هه ولێربڕيارده ر جه مال حوسێن2
9838 450 0750دهۆكئه ندامخۆشناڤ جه ميل3
0554 451 0750هه ولێرئه ندامسمكۆ عه بدولكه ريم4
4382 156 0770سلێامىنئه ندامكاروان ئه نوه ر5
4238 765 0750دهۆكئه ندامڤيان عه باس6
8967 132 0770كه ركووكئه نداممه هدى زريان7
9548 449 0750نه ينه وائه ندامئه كره م سلێامن8
8489 507 0770به غدائه ندامجه واد كازم9
9787 460 0750سۆرانئه ندامئيسامعيل ئيرباهيم10
0514 136 0770كه الرئه ندامئارام ئيكرام11
9732 012 0770گه رميانئه ندامئه مه ل باجه الن12

لێژنه ى داكۆكى له  ئازادى رۆژنامه نووسى و مافى رۆژنامه نووسان له  كوردستان

نه خشه سازى: ئه يوب محه مه د بابه كر

حه ميد ئه بوبه كر به درخان 
سكرتێری لێژنە

07504555878
bedirxanpp@gmail.com

جەمال حسێن
بڕیاردەری لێژنە
07504026878

jamal_khailani@yahoo.com

خۆشناڤ جەمیل
ئەندام
07504509838
khoshnav4@hotmail.com
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تقرير 15
مـن 2015/01/01  الـى 2015/06/30

القاء القبض | )3( حـاالت

تهديد | )2( حالتان
ضرب | )2( حالتان

منع | )5( حـاالت
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القاء قبض | )3( حاالت

العنوان اسم الصحفيت
الصحفي

المؤسسة 
مكان تأريخ االنتهاكاالعالمية

نوع االنتهاكاالنتهاك

دهوك2015/2/2فريالنسمراسلصباح اترويش1

مع  لقاء  يف  الخاص  رأيه  عن  التعبري  بسبب 
عليه  القبض  يلقى  سات(  )بادينان  الفضائية 
من قبل آسايش دهوك بامر من القايض، ثم 

يطلق رساحه يف 2015/4/15.

صحفيدلشاد عىل هرتيل2
فضائية

بيام
اربيل2015/6/24

)اسالم  موقع  عىل  فيديو  لقطة  نرش  بسبب 
بيك( والتي باالصل مل تكن لها عالقة بالصحفي 
يتم  الرتبية  وزير  شكوى  عىل  وبناءا  املذكور 

توقيفه بامر من القايض ملدة يوم واحد.

3
جالل زوراب 

هوريني
رئيس 
التحرير

موقع
آگا بريس

كالر2015/6/25
بعد نرش تقرير مايل عن دائرة طابو كالر، يتم 

توقيفه ملدة )6( ايام من بأمر من القايض.

ضرب | )2( حالتان
العنوان اسم الصحفيت

الصحفي
المؤسسة 
االعالمية

تأريخ 
االنتهاك

مكان 
نوع االنتهاكاالنتهاك

مازن شنكايل1
محمد صدقي

مراسل
مصور

KNN2015/5/26دهوك
اثناء اعداد تقرير حول توزيع البطاقة الذكية، 
يتم التهجم عليهام من قبل الرشطة، فضال عن 

رضبهام وإهانتهام، يحتجزان ملدة ساعة.

هانا اسامعيل2
گوران لطيف

مراسل
مصور

KNN2015/6/28اربيل

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

وكرس مستلزماتهام االعالمية.
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تهديد بالقتل | )2( حالتان

منع | )5( حاالت

العنوان اسم الصحفيت
الصحفي

المؤسسة 
االعالمية

تأريخ 
االنتهاك

مكان 
نوع االنتهاكاالنتهاك

كويةKNN2015/3/10مراسلآري صابر1

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

الشكوى القانونية يف مركز الرشطة.

مراسلموفق محمد2

عضو 
الشبكة 
العراقية 
)ايرج(

كركوك2015/5/7
يتم  كركوك،  يف  الصحفي  العمل  اداء  اثناء 
تهديده بالقتل من قبل شخصني، اذا ما استمر 

بعمله الصحفي.

العنوان اسم الصحفيت
الصحفي

المؤسسة 
االعالمية

تأريخ 
االنتهاك

مكان 
نوع االنتهاكاالنتهاك

گيالن محمد بوتاين1

فيصل عباس
مراسل
مصور

كوردسات 
نيوز

دهوك2015/1/3
يتم منعهام من قبل آسايش نقطة )مندان( من 

اداء مهامهام الصحفية.

تايف عادل گوران2
فيصل عباس

مراسل
مصور

بادينان 
سات

دهوك2015/2/19

قوات  إنتصارات  ح��ول  تقرير  اع��داد  اثناء 
البيشمركة يف محور )باشيك - البعشيقة( يتم 
منعهام من قبل آسايش نقطة تفتيش )سيكاين( 

من اداء مهامهام االعالمية.

مراسلپيشكه وت عبدالله3

شبكة 
اخبار 

السليامنية
SNN

كركوك2015/4/2
اثناء اعداد تقرير بخصوص التوتر الحاصل بني 
منعه  عن  فضال  كركوك،  ومصارف  املوظفني 

يحتجز ملدة نصف ساعة.

تايف عادل گوران4 
جالل غازي گوران

مراسل
مصور

بادينان 
سات

دهوك2015/5/10
قبل  من  الصحفية  مهامهام  اداء  من  مينعان 

آسايش )ساردك(.

هريش محمد قادر5

احمد عمر
مراسل
مصور

NRT2015/6/21اربيل
تعبئة  محطة  يف  البنزين  أزمة  تغطية  انثاء 
قبل  من  الحدث  تغطية  من  مينعان  )شورش( 

رشطة املحطة.
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احصائية انتهاكات التقرير 15

عدد الصحفيين الممارس إزاءهم االنتهاكاتعدد الحاالتنوع االنتهاكت

33القاء القبض1
24رضب2
22تهديد بالقتل3
59منع4

          18 صحفيا12كۆى گشتى

من 2015/01/01 الى 2015/06/30

رقم موبايلمكانعمل في اللجنةاسمت
5878 455 0750اربيلسكرتريحميد ابوبكر بدرخان1
6878 402 0750اربيلمقرر جامل حسني2
9838 450 0750دهوكعضوخوشناف جميل3
0554 451 0750اربيلعضوسمكو عبدالكريم4
4382 156 0770السليامنيةعضوكاروان أنور5
4238 765 0750دهوكعضوڤيان عباس6
8967 132 0770كركوكعضومهدي زريان7
9548 449 0750نينوىعضوأكرم سليامن8
8489 507 0770بغدادعضوجواد كاظم9
9787 460 0750سورانعضوايسامعيل ابراهيم10
0514 136 0770كالرعضوآرام أكرم11
9732 012 0770گرميانعضوامل باجالن12

لجنة الدفاع عن الحريات الصحفية وضمان حقوق الصحفيين في كوردستان

التصميم: ايوب محمد بابكر

حميد ابوبكر بدرخان 
سكرتري اللجنة

07504555878
bedirxanpp@gmail.com

جامل حسني
مقرر اللجنة

07504026878
jamal_khailani@yahoo.com

خوشناف جمیل
عضو
07504509838
khoshnav4@hotmail.com
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From 01/01/2015 Till 30/06/2015

No. Type
Number of 

Cases
Numbers of People Affected

1 Arrest 3 3
2 Beaten 2 4
3 Threatened to kill 2 2
4 Prevent 5 9

Total 12                   18 Journalists

Conclusion of Violations Report No. 15

Cell Phone No.PlaceJob TitleNameNo.
0750 455 5878ErbilSecretar of Committe Hameed Abubakir Badirkhan1

0750 402 6878ErbilDecider of CommitteJamal Hussain2

0750 450 9838Duhok Member of CommitteKhoshnav Jameel3
0750 451 0554Erbil Member of CommitteSmko Abdulkareem4
0770 156 4382Sulaimany Member of CommitteKarwan Anwar5
0750 765 4238Duhok Member of CommitteViyan Abbas6
0770 132 8967Kirkuk Member of CommitteMahdi Zryan7
0750 449 9548Ninava Member of CommitteAkram Sulaiman8

0770 507 8489Baghdad Member of CommitteJawad Kadim9

0750 460 9787Soran Member of CommitteIsmael Ibraheem10
0770 136 0514Kalam Member of CommitteAram Akram11
0770 012 9732Garmyan Member of CommitteAmal Bajalan12

Defence Committee of Press Freedom
and the Rights of Journalists in Kurdistan Region

Designed By: Ayoub Mohammed Babakir

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
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No Journalist Name Job Title 
Media 

Org.
Date 

Violation 

Place 
Violation  Type

1 Ari Sabir Reporter KNN 10/3/2015 Koya

He was insulted and black-
mailed after publishing 
a report about the disap-
pearance of schools gas in 
Koye by an education ad-
ministrators son. Then the 
journalist registered a com-
plaint at the police.

2 Mofaq Mohammed Reporter
Iraq 

Network
7/5/2015 Kirkuk

While doing their jour-
nalism works, they were 
blackmailed by two peo-
ple if they go on the jour-
nalism work.

No Journalist Name Job Title 
Media 

Org.
Date 

Violation 

Place 
Violation  Type

1
Gailan Mohammed

Faisal Abbas

Reporter

Cameraman

Kurdsat 

News
3/1/2015 Duhok

They are not permissible by 
Mendan police station to 
do their journalism works.

2
Tayf Adil Goran

Faisal Abbas

Reporter

Cameraman

Badinan 

Sat
19/2/2015 Duhok

To prepare a report about 
Peshmerge forces victo-
ries in Bashik center, they 
were not allowed by Sekani 
police station to do their 
work.

3 Peshkawt Abdulla Reporter

Sulaymani 

News 

Network 

SNN

2/4/2015 Kirkuk

For preparing a report 
about troubles between 
employees and banks in 
Kerkuk.they were not al-
lowed to prepare it al-
though they were stopped 
for half an hour.

4
Tayf Adil Goran

Jalal Ghazi Goran

Reporter

Cameraman

Badinan 

Sat
10/5/2015 Duhok

They are not allowed by 
Sardek police stations to do 
their jobs.

5
Hersh Mohammed

Ahmed Omer

Reporter

Cameraman
NRT 21/6/2015 Erbil

To live stream the oil crisis 
in Shoresh gas station, they 
were stopped by the sta-
tions police.

Threatened to kill   | )2( Cases

Prevent | )5( Cases
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No Journalist Name Job Title 
Media 

Org.
Date 

Violation 

Place 
Violation  Type

1 Sabah Atrushi Correspondent Freelance 2/2/2015 Duhok

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

2 Dlshad Ali Hartaly Journalist

Komal 

News 

Website

24/6/2015 Erbil

Because of publishing a 
video in Islam Paik site, 
which the video did not 
relate to this journalist. 
Upon the minister of edu-
cations complaint he was 
arrested for one day.

3 Jala Zorab Horeny Editor in Chief

Aga 

Press 

Website

25/6/2015 Kalar

After publishing a finan-
cial control report about 
Kelars departments, he 
was arrested for 6 days by 
judge’s decision.

No Journalist Name Job Title 
Media 

Org.
Date 

Violation 

Place 
Violation  Type

1
Mazin Shangaly

Mohammed Sidqy

Reporter

Cameraman
KNN 26/5/2015 Duhok

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.

2
Hana Isamail

Goran Lateef

Reporter

Cameraman
KNN 28/6/2015 Erbil

While broadcasting the de-
struction of transgressed 
houses in Mamzawe in 
Erbil. Although they were 
bitten and their journalism 
equipments were taken 
from them by police forces.

Arrest | )3( Cases

Beaten | )2( Cases

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



The 15th Report of Violences19  | راپۆرىت 15ى پێشێلكارى | التقرير 15 لالنتهاكات  |

Report 15
From 01/01/2015  Till  30/06/2015

Arrest | )3( Cases

Threatened to kill | )2( Cases

Beaten | )2( Case

Prevent | )5( Cases
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The Committee for the solidarity with the Freedom of the press in Kurdistan

 Violence
Report

15

English - Arabic - Kurdist
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راپۆرتى 16ى لێژنه ى داكـۆكـى له  ئازادى 
رۆژنامه نووسى و مــافــى رۆژنــامـه نـووسـان 

لـه  كـوردسـتـان

پێشه كى

لـــه  2015/07/01 
تاكو 2015/12/31

له  كاتێكدا لیژنه ی داكۆكی له  ئازادی رۆژنامه نووسی 
س���ه ندیكای  ل���ه   رۆژنامه نووس���ان  ماف���ی  و 
رۆژنامه نووسانی كوردس���تان راپۆرتی ژماره  )16(
ی خۆی باڵوده كاته وه ، هه رێمی كوردستان به  ناوچه  
كوردس���تانیه  ئازاد كراوه كانیش���ه وه  له س���ه ر ده ستی 
هێزه كان���ی پێش���مه رگه ، ب���ه  ه���ۆی دوو فاكتی)واقع(
ی نه خ���وازراو روو به رووی ره وش���ێكی نایاس���ایی 
و)ئیستس���نائی( بۆت���ه وه ، ك���ه  ئه وانی���ش بریتی���ن ل���ه  
ئاڵۆزی ره وشی سیاس���ی و شه ری ده سته و یه خه ی 
تیرۆرس���تانی داعش، كه  به  كۆده نگ���ی نێوده وڵه تیش 
كوردس���تان بۆته  بنكه  و چه قی قورسایی رووبه روو 
بونه وه ی تیرۆرس���تان. بۆیه  ره وش���ی رۆژنامه گه ری 
و ژم���اره و دات���ای پێش���ێلكارییه كان به رامب���ه ر ب���ه  
رۆژنامه نووس���ان  ده رب���ری سه داس���ه دی ره وش���ی 
ئازادی میدیاو پیش���ه یی رۆژنامه گه ری نین، به ڵكو له  
هه ناوی ره وشێكی نا سه قامگیر هه ڵقواڵون كه  ئه مه ش 
واده كات داتاكانی���ش ئیستس���نائین، ه���ی ره وش���ێكی 
ئاس���ایی و چاالكی و بزاڤ���ی مه ده نیانه ی خه ڵك نین، 
له م روانگه یه وه  زۆربه ی پێش���ێلكاریه كان په یوه س���تن 
ب���ه  هه وڵ���ی میدی���اكاران ب���ۆ ده ستخس���تنی زانیاری 
به تایبه ت له  به ره كانی ش���ه ردا، كه  هه موالیه ك ده زانن 
ئه مرۆ به ره ی فراوانی ش���ه ری هه رێمی كوردستان به  
تایبه ت له  ش���ه ش مانگه ی رابردودا هه موو به ره كانی 
ش���ه ری دهۆك و موسڵ و كه ركوكن، بێگومان یه كێك 
ل���ه  پێش���ێلكاریه  زه قه كان���ی چه ند مانگ���ی رابردوو كه  
ده رهاوێشته ی ره وشی ئاڵۆزی سیاسی بوو داخستنی 
ئۆفیس���ه كانی كه ناڵ���ی )NRT( و )KNN( ل���ه  هه ولێر و 
ده���ۆك ب���وو،  كه  پێم���ان وایه  ئه م���ه ش ده رچوون و 
الدان ب���وو له  یاس���ای ژم���اره )35(ی س���اڵی 2007، 
ئه نجوومه نی سه ندیكای رۆژنامه نووسان له وباره یه وه ، 
هه ڵوێستی خۆی له  به یاننامه ی رۆژی 2015/10/11 
راگه یاند، به  ئه ركی پیشه یی و یاسایی خۆی زانی، بۆ 

داكۆكی كردن له  بنه ماكانی ئازادی بیرورا له  هه رێمی 
كوردس���تان كه ل���ه  چوارچێوه ی یاس���ای ژم���اره )35(
ی س���اڵی )2007( رۆژنامه گه ری به رجه سته  كراون، 
كه  له  بنه ره تدا پرۆژه ی یاس���اكه ، پرۆژه ی سه ندیكای 
ل���ه  رێگ���ه ی  ب���ووه .  رۆژنامه نووس���انی كوردس���تان 
نه قیبی رۆژنامه نووس���انه وه  داواكاریه كی پێشكه ش به  
س���ه رۆكایه تی داواكاری گشتی، ده سته ی مافی گشتی 
كرا، بۆ وه ده نگ هاتن و گرتنه به ری رێكاری یاس���ایی 
له به رامبه ر داخس���تنی هه ردوو كه ناڵه ك���ه ، هه رچه نده   
ل���ه  2015/12/10 ه���ه ردوو ئۆفیس���ه كانی دهۆك و 
هه ولێ���ری )NRT( كرانه وه و له و ماوه یه ش���دا بێگومان 
س���ه ندیكا به  هه موو توانایه وه  له  هه وڵ و تێكۆش���اندا 
ه���ه روه ك  په یوه ندی���داره كان،  الیه ن���ه   له گ���ه ڵ  ب���وو 
فیدراس���یۆنی نێوده وڵه تی رۆژنامه نووسانیش)IFJ( بۆ 
پش���تیوانی له  هه ڵوێستی سه ندیكای رۆژنامه نووسانی 
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كوردستان به  یاننامه یه كی هاوهه ڵوێستی باڵوكرده وه . 
هه روه ك سه رۆكایه تی داواكاری گشتی به  نووسراوی 
ژم���اره  1914/6 له  2015/12/3 به  ئاماژه  كردن به  
نووسراوی س���ه ندیكای رۆژنامه نووسانی كوردستان 
ژم���اره  249 ل���ه  2015/10/29، رونكردنه وه یه ك���ی 

ئاراسته ی وه زاره تی رۆشنبیری كردووه .
له گ���ه ڵ هه موو ئه مانه دا ده بێت ئه وه  بڵێین س���ه ندیكای 
رۆژنامه نووسانی كوردستان هه وڵی داوه  و به ئه ركی 
پیشه یی و ئه خالقی خۆشی زانیوه ، بێالیه نانه  نه چێته  ژێر 
گوش���اری هیچ الیه نێكی سیاسیه وه  و پێشێلكاریه كان 
وه ك���و خۆی تۆمار بكات، ئه وانه ی كه  ته واوی به ڵگه و 
دیكومێنته كانمان له به رده س���ته  و ه���ه روا ته عاروزیش 
نه كات له گه ڵ بنه ماكانی سه ربه خۆیی دادوه ری، چونكه  
جارێكی دیكه ش ئێمه  ئه وه  دووپات ده كه ینه وه ، كه  هه ر 
كه سێك چووه  دادگا، ئه وه  دادگا خۆی)جهه  الفصل(ه و 
ته نها س���ه ندیكا له و كاتانه دا وه ده نگ دێت كه  یاس���ای 
ژم���اره )35(ی س���اڵی 2007 وه ك���و خ���ۆی جێبه جێ 
نه كرێ���ت، ك���ه  به داخه وه  هه ندێك له  دادگاكان له س���ه ر 
حیس���ابی مافی سروش���تی رۆژنامه نووس���ان په نایان 
ب���ۆ جێبه جێ كردنی یاس���ای دیكه  ب���ردووه . به  ئاماژه  
كردن بۆ نووس���راوی ژم���اره )1209 ی 2015/7/2(
ی ئه نجوومه نی دادوه ری)به رێوه به رایه تی راگه یاندن( 
2015/8/5ی  ل���ه   1369ی  ژم���اره   نووس���راوی 
په یوه ندیه كان  دادوه ری)به رێوه به رایه تی  ئه نجوومه نی 
و كاروباری یاس���ایی( ده مانه وێت جارێكی دیكه  ئه وه  
دووپات بكه ینه وه  كه  پێش���تر پرۆتۆكۆلێكی ئیمزاكراو 
ل���ه  نێوان هه ردووال ماندا هه یه ، هه روه ك س���ه ندیكای 
ب���ه   ل���ه  راب���ردوودا  رۆژنامه نووس���انی كوردس���تان 
هامه هه نگی ئه نجوومه نی دادوه ری هه رێمی كوردستان 
كۆنفرانس���ێكی  عێ���راق  دادوه ری  ئه نجوومه ن���ی  و 
له س���ه ر دادگای تایبه ت به  كه یس���ی رۆژنامه نووسان 
ب���ه   تایب���ه ت  دادگایه ك���ی  بوون���ی  به ناونیش���انی)ئایا 
رۆژنامه نووس���ان پێویسته  یان نا؟( به ست و چاوه رێ 
بووین له م باره یه وه  كۆبوونه وه  بكه ین و راو پێشنیارو 
راس���پارده كانی كۆنفرانس���ه كه ، تاوت���وێ بكه ی���ن، ك���ه  
به داخ���ه وه  له م روه وه  ئه نجوومه نی دادوه ری هه رێمی 
كوردس���تان نه هاتۆته  پێش���ه وه . له گه ڵ ئه وه ش���دا ئه م 
وه ده نگ هاتن و وه اڵمدانه وه ی ئه نجوومه نی دادوه ری 
هه رێم���ی كوردس���تان ب���ۆ راپۆرته كان���ی س���ه ندیكای 
رۆژنامه نووسانی كوردس���تان، به  ده ستپێشخه ریه كی 

زۆرباش ده زانین.
یه كێك له  گله یی و نارازی سه ندیكای رۆژنامه نووسانی 
كوردس���تان، له  راپۆرته كانی راب���ردوودا، ئه وه بوو له  

كاتی خۆیدا، وه اڵم���ی راپۆرته كانی به  تایبه ت له الیه ن 
الیه ن���ه  په یوه ندیداره كان���ه وه ، نه ده درای���ه وه ، به اڵم به  
نووس���راوی ژماره  2146 له  رێكه وتی 2015/3/18 
ك���ه  س���ه رۆكایه تی ئه نجوومه نی وه زیران ئاراس���ته ی 
وه زاره ت���ی ناوخ���ۆی كردب���وو، داوای كردب���وو ب���ۆ 
به دواداچوون���ی راپۆرتی لیژنه ی داكۆكی س���ه ندیكای 
كۆبوونه وه یه ك���ی  كوردس���تان،  رۆژنامه نووس���انی 
تایب���ه ت له گ���ه ڵ نوێنه ران���ی وه زاره تی پێش���مه رگه  و 
ده س���ته ی مافی مرۆڤ و پارێزگا و یه كه  ئیدارییه كان 
و نوێنه ران���ی ئاس���ایش و پۆلی���س ب���ه  ئاماده بوون���ی 
نه قیب���ی رۆژنامه نووس���ان ئه نج���ام بدرێت ب���ۆ دانانی 
سنورێك بۆ پێش���ێلكاریه كان و تا بتوانرێ رێنمایی و 
راس���پارده ی پێویس���ت بدرێته الیه نه  په یوه ندیداره كان، 
ئه وه  بوو به  گوێره ی ئه م نووس���راوه  كۆبوونه وه یه ك 
به  سه رپه رش���تی به رێ���ز وه زیری ناوخ���ۆو هه روه ها 
ئاماده بوون���ی ئ���ه م الیه نان���ه و ه���ه روا په یوه ندیه كانی 
ده ره وه ی حكومه ت���ی هه رێم و به  ئاماده بوونی نه قیبی 
رۆژنامه نووس���ان گرێدراو له  كۆبوونه وه كه  لیژنه یه ك 
بۆ به  دواداچوونی راپۆرته كانی س���ه ندیكا دانرا و ئه م 
لیژنه ی���ه  دوو كۆبوونه وه ی گرێ داو دواجار وه اره تی 
ناوخ���ۆ به  نووس���راوی ژماره  22267 ل���ه  به رواری 
2015/10/26 ب���ه  ئام���اژه  ب���ه  ه���ه ردوو كۆبوونه وه  
ل���ه  ب���ه رواری 2015/9/6 و 2015/9/13 وه اڵم���ی 
راپۆرتی ژماره  )15(ی س���ه ندیكای رۆژنامه نووس���ان 

درایه وه .
بێگوم���ان ئێمه  ئ���ه و وه اڵمدان���ه وه و گرنگ���ی پێدانه  به  
به ڵگ���ه ی په رۆش���ی و ب���ه  ته نگه وه هات���ن ده زانی���ن و 
ده ستخۆش���ی له  وه زاره تی ناوخۆ ده كه ین و هه روه ك 
ل���ه  وه اڵم���ی راپۆرته كه  بێگوم���ان زۆر زانیاری تێدایه  
كه ل���ه  داهات���وودا ده توانرێت لێكتێگه یش���تن و به رچاو 
روونی باش���تر هه بێت و لیژنه ی داكۆكی له  داهاتوودا 
به  هه ماهه نگی له  گه ڵ وه زاره تی ناوخۆ به دواداچوون 

بۆ راستی و به ڵگه كان ده كات.
ل���ه  كۆتایی���دا دا ئومێد ده كه ین س���اڵی 2016 س���اڵی 
به رفراوان بوونی په نتایی ئازادی رۆژنامه نووس���ی و 
سه روه ری یاسا و ده سته به ركردنی ماف و گوزه رانی 
رۆژنامه نووسان بێت له  هه رێمی كوردستاندا، هه روه ك 
داوا ل���ه  رۆژنامه ن���ووس و میدیاكارانی���ش ده كه ین له  
چوارچێوه ی  یاس���او بنه ماو پێوه ره  نێوده وڵه تیه كانی 

پیشه ی رۆژنامه گه ری كاره كانیان ئه نجام بده ن.

لێژنه ى داكۆكى له  ئازادى رۆژنامه نووسيى و 
مافى رۆژنامه نووسان له  كوردستان
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راپۆرتى 16
لـــه  2015/07/01 تاكو 2015/12/31

داخستنى نووسينگه  | )2( حاڵه  ت

رێگه نه دان | )12( حاڵه  ت
لێدان | )3( حاڵه  ت

راگرتن | )1( حاڵه  ت

هه وڵى سووتاندن | )1( حاڵه  ت

سووكايه تى | )1( حاڵه  ت
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داخستنى نووسينگه  | )3( حاڵه  ت

پيشه ى ناوى رۆژنامه نووسز
رۆژنامه نووسى

ده زگاى 
راگه ياندن

مێژووى 
پێشێلكارى

شوێنى 
جۆرى پێشێلكارىپێشێلكارى

1

كارزان كه ریم

كاوه  خۆشناو

زیاد اسامعیل

نه به ز ئه حمه د

هیمداد قادر

خالص  فكری

ب.پ.هه ولێر

په یامنێر

په یامنێر

ب.ن.سۆران

په یامنێر

كامێرا مان

KNN2015/10/10

هه ولێر

دهۆك

سۆران

نووس��ینگه كانی  ئاس��ایش  به بڕیارێك��ی 
كه ناڵی)KNN( له  هه ولێر و دهۆك و سۆران 
داده خرێن و رۆژنامه نووس��ه كان ده س��تگیر 
ده كرێن و ره وانه ی ئه ودیوی  بازگه ی دێگه ڵه  

ده كرێن.
تێبین��ی: رۆژنامه ن��ووس )زیاد اس��امعیل( ره وانه ی بازگه ی 

دێگه ڵ��ه  نه كراوه  ته نه��ا پێی گوتراوه  له م��ه ودوا نابێ كاری 

رۆژنامه وانی له  هه ولێر ئه نجام بده یت.

2

كاوه  عه بدولستار
ئه حمه د قادر
بێشاد شوانی
ئومێد چۆمانی

هێرش قادر
رێبوار كاكه یی
شیراز عه بدوڵاڵ

رێكان قادر
عه بدۆ رۆستایی
حه مید مسته فا

ب.ن.هه ولێر
كامێرا مان
كامێرا مان
په یامنێر
په یامنێر
په یامنێر
په یامنێر
میدیاكار
په یامنێر
كامێرا مان

NRT2015/10/10

هه ولێر

دهۆك

سۆران

نووس��ینگه كانی  ئاس��ایش  به بڕیارێك��ی 
كه ناڵی)NRT(ل��ه  هه ولێر دهۆك و س��ۆران 
داده خرێن و رۆژنامه نووسه كان ده ستبه سه ر 
ده كرێن و ره وانه ی ئه ودیوی بازگه ی  دێگه ڵه  

ده كرێن.

هه وڵى سووتاندن | )1( حاڵه  ت
پيشه ى ناوى رۆژنامه نووسز

رۆژنامه نووسى
ده زگاى 
راگه ياندن

مێژووى 
پێشێلكارى

شوێنى 
جۆرى پێشێلكارىپێشێلكارى

سلێامىن2015/10/10رووداونووسينگه ى رووداو1

سه ر  هه ڵیانكوه ته   خۆپیشانده ر  كۆمه ڵێك 
نوسینگه ی تۆری میدیای رووداو له  سلێامنی 
و  هه وڵی سوتاندنی نووسینگه كه یان داوه  ، 

زياىن زۆریان به  باڵه خانه كه  گه یاندووه .
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لێدان | )3( حاڵه  ت

رێگه نه دان | )12( حاڵه  ت

پيشه ى ناوى رۆژنامه نووسز
رۆژنامه نووسى

ده زگاى 
راگه ياندن

مێژووى 
پێشێلكارى

شوێنى 
جۆرى پێشێلكارىپێشێلكارى

رانيه KNN2015/10/10په يامنێرئارى مسته فا1
چه ند  له الیه ن  خۆنیشاندانه كان،  له كاتی 
كه سێكه وه  هێرش ده كرێته  سه ری و بریندار 

ده كرێت.

سلێامىن2015/12/15باس نيوزپه يامنێرعيامد بيالل2

رۆژنامه وانی  كارێكی  ئه نجامدانی  له كاتی 
چه ند  له الیه ن  سلێامنی،  دادگ��ای  نزیك  له  
لێی  و  سه ری  ده كرێته   هێرش  كه سێكه وه  

ده ده ن و كامیراكه شی ده شكێنن.

ره عد عومه ر3
فاروق عومه ر

په يامنێر
په يامنێر

كوردسات
NRT

زاخۆ2015/12/19

شوفیران  ن��اره زای   كردنی  روم��ال  له كاتی 
به هۆی داخستنی ده روازه ی ئیرباهیم خه لیل، 
كرایه   هێرش  ده روازه كه ،  ئاسایشی  الیه ن  له  
كاره   نه گه ران  لێ  و  دان  لێیان  و  سه ریان 

رۆژنامه وانییه كه یان ئه نجام بده ن

پيشه ى ناوى رۆژنامه نووسز
رۆژنامه نووسى

ده زگاى 
راگه ياندن

مێژووى 
پێشێلكارى

شوێنى 
جۆرى پێشێلكارىپێشێلكارى

1
عوبێد ره شافه يى
موحته سه ن غازى

تابان فازڵ

په يامنێر
كامێرامان
ميدياكار

دهۆك2015/7/29رووداو

ل��ه  ك��ات��ی روم����اڵ ك��ردن��ی ب��ۆردوم��ان��ی 
فرۆكه كانی  له  الیه ن  په كه كه   سه نگه ره كانی 
توركیا له  گوندی مزی له  چیای گاره  له الیه ن 
گه ریالكانی په كه كه  رێگا نادرێت كاره كه یان 

ئه نجام بده ن.

هێرش قادر2
ئه حمه د عومه ر

په يامنێر
كامێرامان

NRT2015/8/20هه ولێر

پێنج  كۆبوونه وه ی  روماڵكدنی  به مه به ستی 
هۆڵی  له    ، هه رێم  ده سه اڵتداره كه ی  حزبه  
پاسه وانانی  له الیه ن  هه بدوڵاڵ(  ،)سه عد 
كاره كه یان  نادرێت  پێ  رێگه یان  هۆڵه كه  

ئه نجام بده ن.

3

سامان نه جم نه رميان

بێستوون سه الم

ئاسان نجم نه رميان

ئه مري عه ىل ئيسامعيل

په يامنێر
په يامنێر
كامێرامان
په يامنێر

كوردسات
كوردسات
TV رێگا
TV رێگا

خانه قني2015/8/25
له  الیه ن هێزه كانی)حشد الشعبی( له  سعدیه  
رۆژنامه وانیه كانیان  ك��اره   ن��ه دراوه   رێگه  

ئه نجام بده ن.

هێرش قادر4 
هه ڤاڵ جه مال

په يامنێر
كامێرامان

NRT2015/10/7هه ولێر
پ��ه روه رده  له  الیه ن  ب��ه رده م وه زاره ت��ی  له  
 NRT تیمی   له   رێگری  زێره ڤانی  هێزێكی 

كرا ، نه یانهێشت كاره كه یان ئه نجام بده ن.
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په يامنێرسۆران سه عيد5
تۆڕى 

هه واڵى 
سلێامىن

هه ولێر2015/10/10

له كاتی روماڵكردنی خۆپیشاندانی هاواڵتیان 
چاكسازی  گ��وزاری  خزمه ت  كه می  له سه ر 
له الیه ن ئاسایشه وه  هێرش ده كرێته  سه ریان 

ده ستبه سه ر كامیره كه نیان ده گیرێت.

ئارام عه بدوڵاڵ6

ئاسۆ عه ىل

په يامنێر
كامێرامان

هه ولێر2015/10/12كوردسات
پێ  یان  رێگه   پردێ  بازگه ی  ئاسایشی  له الیه ن 

ناده ن بچنه  هه ولێر و سوكه یه تیان پێده كرێت.

بابان ئه نوه ر7

نه به ز عومه ر

په يامنێر
كامێرامان

NRT2015/10/18سلێامىن
مامۆستایان  خۆنیشاندانی  روماڵكردنی  كاتی  له  

له الیه ن  سلێامنی،  پ����ه روه رده ی  ل��ه ب��ه رده م 

ئاسایشه وه  رێگه  نادرێت كاره كه یان ئه نجام بدات.

ئومێد چۆماىن8

به رزان مه ال مومئني

په يامنێر
كامێرامان

NRT2015/10/21هه ولێر

رۆژنامه وانی  كارێكی  ئه نجامدانی  به مه به ستی 

ئاسایشی  له الیه ن   ، خه بات  شارۆچكه ی  له  

بده ن  ئه نجام  كاره كه یان  رێگه ناده ن  خه باته وه  

و پێیان ده ڵێن كاركردن بۆ كه ناڵی)NRT(   له و 

سنوره  قه ده غه یه .

مازن شنگاىل9
په يامنێر

KNN2015/11/1هه ولێر
به  مه به ستی ئه نجامدانی كارێكی رۆژنامه وانی 

له  ده ڤه ری شه نگال، له الیه ن بازگه ی ئاسایشی 

)سحێالن( رێگه  نادرێت كاره كه ی ئه نجام بده ن

10
ره عد عومه ر

سه گڤان به ديع

ئه حمه د شنگال

په يامنێر
كامێرامان 
په يامنێر

كوردسات
TVبادينان
گه ىل كوردستان

دهۆك2015/11/12
به مه به ستی ئاماده كردنی راپۆرتێك له  ده ڤه ری 

)سحێالن(  ئاسایشی  بازگه ی  له الیه ن  شه نگال، 

رێگه  نادرێت كاره كه یان ئه نجام بده ن.

11

ره عد عومه ر

سه گڤان به ديع

سيپان ئامێدى

شۆڕشڤان شه وكه ت

په يامنێر
كامێرامان 
په يامنێر
كامێرامان

كوردسات
كوردسات

NRT
NRT

دهۆك2015/11/14

له سه ر  راپۆرتێك  ئاماده كردنی  به مه به ستی 

بازگه ی  له الیه ن  شه نگال  ئازادكردنی  پرۆسه ی 

كاره كه یان  نادرێت  رێگه   )سحێالن(  ئاسایشی 

ئه نجام بده ن.

12
مه ريوان مه ال حه سه ن

محه مه د سه مه د

بورهان عه بدوڵاڵ

په يامنێر
كامێرامان 
په يامنێر

KNN2015/12/23هه ولێر

له سه ر  راپۆرتێك  ئاماده كردنی  به مه به ستی 

له   بێغه مبه ر)د.خ(  بوونی  دای��ك  له   ی��ادی 

ناده ن  رێگه   مه خمور  بازگه ی  ئاسایشی  الیه ن 

كاره كه یان ئه نجام بده ن

راگرتن | )1( حاڵه  ت

پيشه ى ناوى رۆژنامه نووسز
رۆژنامه نووسى

ده زگاى 
راگه ياندن

مێژووى 
پێشێلكارى

شوێنى 
جۆرى پێشێلكارىپێشێلكارى

1
كارزان كه ريم
ساڵح هه رىك

جه وده ت خه يالىن

ب. 
په يوه ندى
په يامنێر
كامێرامان

KNN2015/12/21هه ولێر

له سه ر  راپۆرتێك  ئه نجامدانی  به مه به ستی 

ئاواره كانی كه مپی به حركه  ، له الیه ن ئاسایش بۆ 

ماوه ی سێ كاتژمێر راده گیرێن )توقیف( و كه ل 

ده سه ندرێت  لێ  رۆژنامه وانییه كانیان  په له   و 

دواتر ئازاد ده كرێن.
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ئامارى پێشێلكارييه كانى راپۆرتى 16

ئامارى پێشێلكارييه كانى ساڵى 2015

ژماره ى رۆژنامه نووسانه ى كه  پێشێلكارييان ژماره ى حاڵه تجۆرى پێشێلكارىز
به رامبه ر كراوه 

216داخستنى نووسينگه 1
11هه وڵى سووتاندن2
34لێدان3
1229رێگه نه دان4
13راگرتن )توقيف(5
11سووكايه ىت6

                   54 رۆژنامه نووس20كۆى گشتى

ژماره ى رۆژنامه نووسانه ى كه  پێشێلكارييان ژماره ى حاڵه تجۆرى پێشێلكارىز
به رامبه ر كراوه 

216داخستنى نووسينگه 1
11هه وڵى سووتاندن2
58لێدان3
33ده ستگريكردن4
1738رێگه نه دان5
22هه ره شه 6
13راگرتن )توقيف(7

11سووكايه ىت8

                   72 رۆژنامه نووس32كۆى گشتى

لـــه  2015/07/01 تاكو 2015/12/31

سووكايه تى پێكردن | )1( حاڵه  ت

-  لیژنه ی داكۆكی هه موو ئه و پێشێلكارییانه  تۆمار ده كات كه  له  سنوری هه رێمی كوردستان به رامبه ر به  رۆژنامه نووسان ئه نجام ده درێت، به اڵم زۆرجار پێشێلكاری به رامبه ر 

به  رۆژنامه نووسان و میدیاكانی هه رێم، له  ده ره وه ی سنوری هه رێمی كوردستان ئه نجام ده درێت له  راپۆرته كان تۆمار ناكرێن بۆ منوونه  رۆژنامه نووس)ئاراس جواد كازم( كه  له  

ده زگای شه فه ق نیوز كارده كات  رۆژی 2015/12/13 له  ئه فسه رێكی فرۆكه خانه ی به غدا  ته نها له به ر ئه وه ی ناوه كه ی كوردییه  هه ره شه ی لێكراوه  و سوكایه تی زۆری پێكراوه .

- له  ساڵی 2015 چه ند سكااڵیه ك دراوه ته  لیژنه ی داكۆكی له سه ر ته شویش خستنه سه ر ژماره یه ك  كه ناڵی ته له فزیۆنی و سایت و ماڵپه ری ئه لیكرتۆنی له  هه رێمی كوردستان وله  

ده ره وه ی هه رێمی كوردستان.

پيشه ى ناوى رۆژنامه نووسز
رۆژنامه نووسى

ده زگاى 
راگه ياندن

مێژووى 
پێشێلكارى

شوێنى 
جۆرى پێشێلكارىپێشێلكارى

هه ولێر2015/12/21رووداوپه يامنێرسه نگه ر عبدالرحمن1
په رله ماىن  س��ه رۆىك  پاسه وانه كاىن  له اليه ن 

كوردستان سووكايه ىت پێده كرێت.
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ئامارى پێشێلكارييه كانى ساڵى 2014

به راوردى ئامارى پێشێلكارييه كانى 2014 - 2015

ژماره ى رۆژنامه نووسانه ى كه  پێشێلكارييان به رامبه ر كراوه ژماره ى حاڵه تجۆرى پێشێلكارىز

11كوشنت1
22هه وڵى كوشنت2
12داخستنى نووسينگه 3
1121لێدان4
22ده ستگريكردن5
311راگرتن )توقيف(6
59رێگه نه دان7

11سووكايه ىت8

79هه ره شه 9

                  58 رۆژنامه نووس33كۆى گشتى

ژماره ى ئه و ده زگا و رۆژنامه نووسانه ى پێشێلكارييان ژماره ى حاڵه تساڵ
به رامبه ر كراوه 

20143358

20153272

ژماره ى ته له فۆنشوێنكارى له  لێژنه ناوز
5878 455 0750هه ولێرسكرتێرحه ميد ئه بوبه كر به درخان1
6878 402 0750هه ولێربڕيارده ر جه مال حوسێن2
9838 450 0750دهۆكئه ندامخۆشناڤ جه ميل3
0554 451 0750هه ولێرئه ندامسمكۆ عه بدولكه ريم4
4382 156 0770سلێامىنئه ندامكاروان ئه نوه ر5
4238 765 0750دهۆكئه ندامڤيان عه باس6
8967 132 0770كه ركووكئه نداممه هدى زريان7
9548 449 0750نه ينه وائه ندامئه كره م سلێامن8
8489 507 0770به غدائه ندامجه واد كازم9
9787 460 0750سۆرانئه ندامئيسامعيل ئيرباهيم10
0514 136 0770كه الرئه ندامئارام ئيكرام11
9732 012 0770گه رميانئه ندامئه مه ل باجه الن12

لێژنه ى داكۆكى له  ئازادى رۆژنامه نووسى و مافى رۆژنامه نووسان له  كوردستان

نه خشه سازى: ئه يوب محه مه د بابه كر

حه ميد ئه بوبه كر به درخان 
سكرتێری لێژنە

07504555878
bedirxanpp@gmail.com

جەمال حسێن
بڕیاردەری لێژنە
07504026878

jamal_khailani@yahoo.com

خۆشناڤ جەمیل
ئەندام
07504509838
khoshnav4@hotmail.com
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نێوده وڵه ت���ی  فیدراس���یۆنی  س���ااڵنه ی  راپۆرت���ی  به پێ���ی 
رۆژنامه نووس���ان، كه  ل���ه )2016/1/1(دا باڵوكراوه ته وه ، 
س���اڵی/2015 ب���ۆ رۆژنامه نووسانس���اڵێكی دژوار و تاڵی 
دیك���ه  بووه  ، ك���ه  به الی كه م���ه وه )109( رۆژنامه نووس و 
راگه یاندن���كار ل���ه  ئه نجام���ی په الماردانی مه به س���تدار یان 
ل���ه  رێگ���ه ی ته قینه وه كان���دا یاخود ل���ه  ئه نجام���ی بوونیان 
به مه به س���تی جێبه ج���ێ كردن���ی كاره كانی���ان ل���ه  نێوه ندی 

شه رگه كاندا كوژراون.
رۆژنامه نووس���ان  نێوده وڵه ت���ی  فیدراس���یۆنی  هه روه ه���ا 
لیس���تێكی به ن���اوی)109( رۆژنامه ن���ووس و میدیاكار كه  
له )30( واڵتدا له  ساڵی /2015 دا كوژراون.. ده ركردووه ، 
س���ه ره رای ن���اوی)3( س���ێ میدی���اكار ك���ه  ل���ه  ئه نجام���ی 
رووداوه كان و كاره س���اته  سورش���تییه كاندا كوژراون، له  
راپۆرته كه ش���دا نزمبوونه وه یه ك���ی كه م به ب���ه راورد له گه ڵ 
ساڵی رابردوو تێبینی كراوه ، كه  )118( پرۆسه ی كوشتن 

و )17( رووداوی بینیوه .
ه���ه ردوو كێش���وه ره كه ی ئه مه ریكا له م س���اڵه دا له  پێش���ی 
پێشه وه  له  لیسته كه  دێن، به روودانی )27( حاڵه تی كوشتن 
، رۆژهه اڵت���ی ناوه راس���تیش ب���ۆ س���اڵی دووه م ب���ه  پله ی 
دووه م دێت، به  تۆماركردنی )25( حاڵه تی مردن، ئاس���یاو 
زه ری���ای هێمن)المحی���گ الهادی( به  پله ی س���ێیه م دێن، به  
كوژرانی)21( كه س، ئه مه ش نزمبوونه وه یه  كه  به  به راورد 
له گه ڵ س���اڵی پێش���وودا، به  هۆی كه مبوون���ه وه ی كرداره  
توندیژییه كانل���ه  پاكس���تاندا، ئه فری���كاش به  پل���ه ی چواره م 
دێ���ت به  كوژرانی)19(و له  كۆت���ادا ئه وروپا )16( حاڵه تی 

كوشتنی تیا ئه نجامدراوه .
ساڵی/2015 س���اڵی زیادبونی په الماردانه  تیرۆریسته كان 
دژی رۆژنامه نووسان بووه ، رۆژنامه نووسه  فه ره نسییه كان 
نرخێك���ی گه وره یان دا، كاتێ تیرۆرس���ته كان له  پاریس���دا 
رۆژنامه نووسه كانی گۆڤاری)ش���ارلی ئیبدو( ته نز ئامێزی 
فه ره نس���ییان تیرۆركرد، ل���ه  ویالیه ت���ه  یه كگرتووه كانیش، 
ك���ه   پێش���ووه كانی  ه���اوكاره   ل���ه   فه رمانبه رێ���ك)دوو( 
ل���ه )TVWDBJ( كاری���ان ده كرد،له ب���ه رده م جه م���اوه ری 
ته له فزیۆنه ك���ه  ل���ه  میانی گواس���تنه وه یه كی راس���ته وخۆدا 

كوشت.
به رێز)جیم بوملحه ( س���ه رۆكی فیدراس���یۆنی نێوده وڵه تی 
رۆژنامه نووس���ان گوتی: )جارێك���ی دیكه  بانگه وازه كه م بۆ 
ئه مین���داری گش���تی نه ته وه یه كگرتووه كان)ب���ان كی مون( 
و س���ه رۆكی ئاژانس���ه كانی)UN( ب���ۆ س���ه پاندنی یاس���ا 
نێوده وڵه تییه كان به مه به س���تی پاراستنی رۆژنامه نووسان 

دووباره  ده كه مه وه ، په الماره كانی پاریس جیهانی تووشی 
ش���ۆك كردو كاره س���اتی كوژران���ی رۆژنامه نووس���ان له  
سه رانس���ه ری جیهان���دا به دیارخس���ت، رۆژنامه نووس���ان 
ته نها گروپی پیش���ه یین كه  نرخێكی گه وره  ده ده ن، به ته نیا 
له ب���ه ر ئ���ه وه ی كاره كانیان جێبه ج���ێ ده ك���ه ن، به داخه وه  
به ده یه ها پرۆس���ه ی كوشتن هه یه  كه  ئێمه  نایانبیسین، گه ر 
رۆژنامه نووسی ناسراو نه بێت ئه وا خه ڵك به  كه می شتێك 
له  باره ی كوشتنه كه یه وه  ده زانن، رۆژانه  رۆژنامه گه ریی له  
زۆره ها ناوچه ی جیهاندا رووبه رووی مه ترسی ده بێته وه ، 
توندره وه كان و گه وره  هه ڵسوراوانی مادده  هۆشبه ره كان 
و گڕوپ���ه  ش���ه ركه ره كان له  كوش���تنی رۆژنامه نووس���ان 

به رده وامن و له  سزادانیش ده رباز ده بن(. 
رۆژنامه نووس���ان  نێوده وڵه ت���ی  فیدراس���یۆنی 
به رزبوونه وه یه كی توندوتیژی له  رۆژهه اڵتی ناوه راس���تدا 
تۆم���ار ك���ردووه ، كاتێ تون���دره وه كان راگه یاندن���كاران له  
عێ���راق و یه مه ن���دا ده كه نه  ئامانج، پرۆس���ه كانی كوش���تن 
و رفان���دن ل���ه م ناوچه ی���ه دا په ره یس���ه ندووه ، ب���ه  تایبه تی 
به رامبه ر رۆژنامه نووس���ه  خۆجێیه كان كه  رووداوه كان له  
شاره كانیان و كۆمه ڵگاو واڵته كانیان ده گوازنه وه . به الم له  
ئه مه ریكای التیندا، زۆربه ی پرۆس���ه كانی كوش���تن له سه ر 
ده س���تی گه وره  س���ه ركرده كانی مادده  هۆش���به ره كان كه  

له سه ر سنووره كان كارده كه ن.. ئه نجامدراون.
له  ئاس���یاو زه ری���ای هێمن)المحیگ الهادی(، فیدراس���یۆنی 
نێوده وڵه ت���ی رۆژنامه نووس���ان تێبین���ی ئ���ه وه ی كردووه  
ك���ه  له )فلیپ���ن(دا ده س���تدرێژییه كان به رامب���ه ر میدیاكاران 
زیادیكردووه و )7( رۆژنامه ن���ووس له م واڵته دا كوژراون 
، به م���ه ش ده بێت���ه  مه ترس���یدارترین واڵت ل���ه  ناوچه كه دا، 
فیدراس���یۆنیش س���ه باره ت ب���ه  زیادبوون���ی بكوژه كان���ی 
رۆژنامه نووسان له م واڵته دا هه ست به  دڵه راوكێ ده كات.

هه روه ها فیدراسیۆنی نێوده وڵه تی رۆژنامه نووسان كه  له  
كانوونی دووه می/ 2016 دا راپۆرتی بیس���ت و پێنجه می 
له  باره ی ئه و رۆژنامه نووسان و راگه یاندنكارانه ی سااڵنه  
ده كوژرێن.. باڵوده كاته وه  .. گوتی: ئه م فش���اره ی س���ااڵنی 
دوایی ب���ۆ پته وكردن���ی پاراس���تنی هۆیه كان���ی راگه یاندن 
پێویسته  هه نگاوی راسته قینه ی به  دواوه بێت، به  مه به ستی 
س���نوور دانان بۆ ئه م توندوتیژییانه ی به رامبه ر میدیاكان 
ده كرێن، فیدراسیۆنیش نه ته وه  یه كگرتووه كان هان ده دات.. 
بۆ ئه وه ی رێكاری هه س���تپێكراو ل���ه  چوارچێوه ی پالنێكی 
كاركردن له  پێناو سه المه تی رۆژنامه نووسان بگرێ�ته  به ر، 
له گه ڵ وه رگرتنی هه ڵوێس���تی تون���د دژی ده رباز بوون له  

به یاننامه ی رۆژنامه نووسی
2016/1/1

فیدراسیۆنی نێوده وڵه تی رۆژنامه نووسان 
داوای سه پاندنی یاسا نێوده وڵه تییه كان ده كات 

كه  رۆژنامه نووسان ده پارێزن دوای ساڵێكی خوێناوی دیكه ..
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س���زادان له و تاوانانه ی كه  دژی رۆژنامه نووس���ان ئه نجام 
ده درێن. له م ساڵه دا فیدراسیۆن هه ڵمه تێكی جیهانی كه )3(
سێ هه فته ی خایاند ئه نجامدا، به مه به ستی لێپرسینه وه  له و 
حكومه تانه ی كه  ل���ه  ئه نجامدانی لێكۆڵینه وه  له و تاوانانه ی 
دژی رۆژنامه نووسان ده كرێن سه ركوتوونین، كه  ئه مه ش 
واده كات ئ���ازادی ده ربری���ن له  هه موو جیهاندا پاشه كش���ه  

بكات. 
هه روه ه���ا فیدراس���یۆنی نێوده وڵه ت���ی یه كێ���ك ب���ووه  له و 
ده ستپێش���خه ره  س���ه ره كییانه  بۆ دامه زراندنی سه كۆیه كی 
ئه لكترۆنی له  ئه نجوومه نی ئه وروپا بۆ پته وكردنی پرۆسه ی 
پاراستنی رۆژنامه گه ریی و س���ه المه تی رۆژنامه نووسان، 
ئه م س���ه كۆیه ش ب���ووه  یه كێك ل���ه و روانگان���ه ی كه  جێی 
متمان���ه ن ل���ه  ب���واری تۆماركردنی ئ���ه و پێش���ێلكارییانه ی 
له به رامبه ر رۆژنامه نووسان له  سه رتاسه ری ئه وروپادا به  

مه به ستی زامنكردنی سه المه تیان ئه نجام ده درێن.
به رێز)ئه نتۆن���ی بالنجی( ئه مینداری گش���تی فیدراس���یۆنی 
نێوده وڵه ت���ی رۆژنامه نووس���ان، گوت���ی: ) راپۆرته كان���ی 
فیدراس���یۆنی نێوده وڵه ت���ی رۆژنامه نووس���ان، ب���ه  روونی 
ئه وه ی ده رخستووه ، كه  له  به درێژایی)25( ساڵی پێشوودا، 
چۆن رۆژنامه نووس���ان و میدیاكاران بوونه ته  ئامانجێكی 
ئاس���ان، ئه مه ش به هۆی س���ه رنه كه وتن ل���ه  په یره وكردنی 
یاس���ا نیش���تمانی و نێوده وڵه تیی���ه كان ك���ه  بۆ پاراس���تنی 
رۆژنامه نووس���ان دان���راون، ئ���ه م توندوتیژیی���ه  تون���ده ی  
ك���ه  دژی راگه یاندن���كاران به كارده هێنرێ���ت، بانگه وازێك���ه  
ب���ۆ هه س���تانه وه و به  ئاگاب���وون، هه روه ه���ا ده رفه تێكه  بۆ 
په یره وكردن���ی رێ���كاره  تون���ده كان ل���ه  بواری س���ه پاندنی 

حوكمه  یاساییه كان.

ئ���ه م رۆژنامه نووس���انه  و  ب���ۆ  دات���ای خێ���را  )چه ندی���ن 
میدیاكارانه ی كه  له  ساڵی /2015 دا كوژراون(

ل���ه  )31( دێس���مبه ر س���اڵی / 2015 دا، فیدراس���یۆنی   
نێوده وڵه ت���ی رۆژنامه نووس���ان ئه م حاڵه تی كوش���تنانه ی 

تۆمار كردووه :
- تاوانی كوشتن به  ئامانجی مه به ستدار یاته قینه وه  یاخود 

له  ئه نجامی ته قه كردندا: )109( حاڵه تی كوشتن.
س���اته   كاره   و  رووداوه كان  ئه نجام���ی  ل���ه   م���ردن   -

سرووشتییه كاندا: )3( حاڵه تی مردن.
- كۆی ژماره ی گیان له  ده ستدان : )112(

تاوان���ی كوش���تنی  ژم���اره ی  ئ���ه و والتان���ه ی زۆرتری���ن 
رۆژنامه نووسان و راگه یاندكاران تیایاندا تۆمار كراوه :

ژماره ى رۆژنامه نووسه  واڵتز
كوژراوه كان

11فه ره نسا1

10عێراق2

10يه مه ن3

8مه كسيك4

7هيندستان5

7فليپني6

6هيندۆراس7

6باشوورى سوودان8

5سووريا9

گردبوونه وه ى ئه ندامانى ئه نجوومه نى سه نديكا له  به رده م كونسوڵخانه ى فه ره نسا و له دژى هێرشكردنه  
سه ر گۆڤارى )شارلى هيبدۆ( خوێندنه وه ى به ياننامه ى ئيدانه كردنى هێرشه  تيرۆريستييه كه 
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التقرير السادس عشر )16( للجنة الدفاع عن 
الحرية الصحفية وضمان حقوق الصحفيين 

في كوردستان

مقدمة

من 2015/07/01 
الى 2015/12/31

ف���ي الوقت الذي تنش���ر لجنة الدفاع ع���ن الحريات 
الصحفي���ة وضمان حقوق الصحفيين التابعة لنقابة 
صحفيي كوردس���تان تقريرها المرقم )16(، يواجه 
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 )6( اش���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 )NRT( و )KNN( في 
اربي���ل وده���وك، واننا نعتق���د بان ه���ذا العمل كان 
تجاوزا لقانون الصحافة  الكوردستانية المرقم )35( 
لس���نة 2007، واعلنت نقابة صحفيي كوردس���تان 
به���ذا الخصوص عن موقفها في بيان اصدرها يوم 
2015/10/11، واعتب���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 )35( لس���نة 
2007،والقانون 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 2015/12/10، تم فتح مكتبي )NRT( في 
اربيل ودهوك، والشك بان خالل تلك الفترة كانت 
النقابة تعمل وتسعى بكل قدراتها مع الجهات المعنية 
بهذا الش���أن. كما واصدر االتحاد الدولي للصحفيين 
)IFJ( بيان���ا تضامني���ا لدعم موق���ف نقابة صحفيي 
كوردس���تان ووجهت رئاس���ة االدعاء العام بكتابها 
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المرق���م 1914/6 في 2015/12/3 واش���ارت فيه 
الى كتاب نقابة صحفيي كوردس���تان المرقم )249( 
في 2015/10/29، توضيحا 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 )35( لسنة 2007 كما 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)1209( في2015/7/2 
الصادر من مجلس القضاء)مديرية االعالم(، والكتاب 
المرقم)1369( في 2015/8/5 الصادر 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 )2146( ف���ي 2015/3/18 ال���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���الل االجتماع 
تش���كيل لجنة لمتابعة تقاري���ر النقابة وعقدت اللجنة 
اجتماعي���ن وبع���د ذلك اجاب���ت وزارة الداخلية على 
تقرير النقابة المرق���م)15( بكتابها المرقم)22267( 
ف���ي 2015/10/26 مع االش���ارة ال���ى االجتماعين 
اللذي���ن عق���دا ف���ي)2015/9/6 و 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 2015/07/01  الـى 2015/12/31

غلق المكاتب | )2( حالتين

منع | )12( حالة
ضرب | )3( حاالت

توقيف | )1( حالة

محاولة حرق | )1( حالة

إهانة | )1( حالة
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غلق المكاتب | )2( حالتين

المؤسسة العنوان الصحفياسم الصحفيت
مكان تأريخ االنتهاكاالعالمية

نوع االنتهاكاالنتهاك

1

كارزان كريم

كاوه خوشناو

زياد اسامعيل

نبز احمد

هيمداد قادر

خالص  فكري

عالقات اربيل

مراسل

مراسل

مسؤول سوران

مراسل

مصور

KNN2015/10/10

اربيل

دهوك

سوران

تم غل��ق مكاتب فضائي��ة )KNN( يف اربيل 
و دهوك وس��وران بناًء عىل قرار من االسايش 
مع القاء القبض عىل الصحفيني وتسفريهم اىل 

ماوراء نقطة تفتيش)ديگه ڵه (.
مالحظة: مل يتم تس��فري الصحفي)زياد اس��امعيل(، 

وامن��ا تم تبليغه بعدم مامرس��ة مهن��ه الصحافة يف 

اربيل.

2

كاوه عبدالستار
احمد قادر
بيشاد شواين
اوميد جوماين
هريش قادر

ريبواركاكه يي
شرياز عبدالله
ريكان قادر

عبدو روستايي
حميد مصطفى

عالقات اربيل
مصور
مصور
مراسل
مراسل
مراسل
مراسل
اعالمي
مراسل
مصور

NRT2015/10/10

اربيل
دهوك
سوران

تم غلق مكات��ب فضائية )NRT( يف اربيل و 
دهوك وسوران بناًء عىل قرار من االسايش مع 
الق��اء القبض عىل الصحفيني وتس��فريهم اىل 

ماوراء نقطة تفتيش)ديگه ڵه (.

محاولة حرق | )1( حالة
العنوان اسم الصحفيت

الصحفي
المؤسسة 
مكان تأريخ االنتهاكاالعالمية

نوع االنتهاكاالنتهاك

مكتب شبكة1
)رووداو( االعالمية

السليامنية2015/10/10رووداو

مكتب  املتظاهرين  من  مجموعة  هاجم 
السليامنية  يف  شبكة)رووداو(لالعالمية 
وحاولت حرق املكتب والحقت خسائر كبرية 

مببنى املكتب.
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ضرب | )3( حاڵه  ت

منع | )12( حالة

العنوان اسم الصحفيت
الصحفي

المؤسسة 
مكان تأريخ االنتهاكاالعالمية

نوع االنتهاكاالنتهاك

رانيةKNN2015/10/10مراسلاري مصطفى1
ويصاب  عليه  الهتجم  يتم  التظاهرات،  اثناء 

بجروح

السليامنية2015/12/15باس نيوزمراسلعامد بالل2

محكمة  بقرب  االعالمية  مبهامة  القيام  اثناء 
وكرس  ورضبه  عليه  التهجم  يتم  السليامنية، 

كامريته من قبل عدد من االشخاص.

رعد عمر3
فاروق عمر

مراسل 
مراسل

كوردسات
NRT

زاخو2015/12/19

اثناء تغطية احتجاجات السواق بسبب غلق 
عليهام  التهجم  تم  خليل(  بوابة)ابراهيم 
مع  البوابة  اسايش  قبل  من  للرضب  وتعرضا 

منعهام من اداء مهامهام االعالمية.

العنوان اسم الصحفيت
الصحفي

المؤسسة 
مكان تأريخ االنتهاكاالعالمية

نوع االنتهاكاالنتهاك

1
عبيد رشافيي
محتسن غازي
تابان فاضل

مراسل
مصور
اعالمي

دهوك2015/7/29رووداو

قبل  من   )PKK(خنادق قصف  تغطية  اثناء 
الطائرات الرتكية يف قرية)مزي( يف جبل)كاره( 
من  االعالمية  مهامهم  اداء  من  منعهم  يتم 

)PKK(قبل طريال

هريش حمه قادر2
احمد عمر

مراسل
مصور

NRT2015/8/20اربيل

لدى قيامهام تغطية اجتامع االحزاب الخمسة 
الشهيد)سعد  قاعة  يف  كوردستان  اقليم  يف 
االعالمية  مها  مها  اداء  من  مينعان  عبدالله(، 

من قبل حراس القاعة.

3

سامان نجم نرميان

بيستون سالم

اسان نجم نرميان

امري عىل اسامعيل

مراسل
مراسل
مصور
مراسل

كوردسات
كوردسات
TV رێگا
TV رێگا

خانقني2015/8/25
اداء  مهامهم االعالمية من قبل  مينعون من 

قوات )الحشد الشعبي(

هريش قادر4 
هڤال جامل

مراسل
مصور

NRT2015/10/7اربيل
اداء  من  مينعان  الرتبية  وزارة  مبنى  ام��ام 

مهامهام االعالمية
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مراسلسوران سعيد5
شبكة 
اخبار 

السليامنية
سليامنية2015/10/10

قلة  عىل  احتجاجا  تظاهرة  تغطية  اثناء  
الخدمات واجراء االصالحات يتم التهجم علية 
واالستيالء  عىل كامريته ومينع من اداء عمله  

من قبل قوات االسايش.

ارام عبدالله6

اسو عيل

مراسل
مصور

اربيل2015/10/12كوردسات
مينعان من دخول اربيل ويتم اهانتهام من قبل 

اسايش نقطة تفتيش)بردي(

بابان انور7

نبز عمر

مراسل
مصور

NRT2015/10/18سليامنية
السليامنية  تربية  معلمي  تظاهرة  تغطية  اثناء 

قبل قوات  االعالمية من  اداء مهامهام  مينعان من 

االسايش.

اوميد جوماين8

برزان مال مؤمن

مراسل
مصور

NRT2015/10/21اربيل

 – خبات   – بلدة  يف  اعالمية  مهمة  اداء  اثناء 

مينعان من اداء مهامهام االعالمية من قبل قوات 

 )NRT(ويقال لهام بان فظائية ، )اسايش)خبات

ليست مسموحة بالعمل يف هذه الحدود

اربيلKNN2015/11/1مراسلمازن شنگايل9
شنگال   – منطقة  يف  االعالمية  مهامه  اداء  اثناء 

- ، مينع من اداء عمله من  قبل نقطة تفتيش 

اسايش – سحيالن.

10
رعد عمر

سةطظان بديع

احمد شنگاىل

مراسل
مصور
مراسل

كوردسات
TVبادينان
شعب كوردستان

دهوك2015/11/12
يف  تقرير  االعداد  االعالمية  مهامهم  اداء  اثناء 

من  علم  اداء  من  مينعون   ،- شنگال   – منطقة 

قبل نقطة تفتيش اسايش بسحيالن

11

رعد عمر

سةطظان بديع

سيبان اميدي

شؤرشڤان شوكت

مراسل
مصور
مراسل
مصور

كوردسات
كوردسات

NRT
NRT

دهوك2015/11/14
مينعون من اداء مهامهم االعالمية اثناء سعيهم 

من  شنكال-،   – تحرير  بخصوص  تقرير  العداد 

قبل نقطة تفتيش اسايش – سحيالن -

12
مريوان مال حسن

محمد صمد

برهان عبدالله

مراسل
مراسل
مصور

KNN2015/12/23اربيل
اعداد  االعالمية بشان  اداء مهامهم  مينعون من 

تقرير حول احتفاالت املؤلد النبوي الرشيف من 

قبل اسايش نقطة تفتيش – مخمور-

توقيف | )1( حالة

العنوان اسم الصحفيت
الصحفي

المؤسسة 
مكان تأريخ االنتهاكاالعالمية

نوع االنتهاكاالنتهاك

1
كارزان كريم
صالح هريك

جودت خيالين

العالقات
مراسل
مصور

KNN2015/12/21اربيل

اثناء اعدادهم لتقرير حول نازحي مخيم)بحركه( 

ملدة)3(  توقيفهم  ويتم  عليهم  القبض  يلقي   ،

عىل  االستيالء  مع  االسايش  قبل  من  ساعات 

مستلزماتهم الصحفية ثم يطلق رساحهم
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تقرير 16

احصائيات االنتهاكات لسنة 2015

عدد المؤسسات والصحفيينعدد الحاالتنوع االنتهاكت

216املامرس ازاءهم االنتهاكات1
11محالولة حرق2
34رضب3
1229منع4
13توقيف5
11اهانة6

           54 الصحفي20المجموع العام

عدد المؤسسات والصحفيينعدد الحاالتنوع االنتهاكت

216املامرس ازاءهم االنتهاكات1
11محالولة حرق2
58رضب3
33القاء قبض4
1738منع5
22تهديد6
13توقيف7

11اهانة8

            72 الصحفي32المجموع العام

من 2015/07/01 الى 2015/12/31

إهانه  | )1( حالة

محالظة:

-  لجنة الدفاع عن حقوق الصحفييني تسجل جميع الخروقات واالنتهاكات ازاء الصحفيني ضمن حدود اقليم كوردستان، ولكن مثة انتهاكات وخروقات متارس ازاء صحفيي واعالم 

االقليم 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)2015/12/13(، من قبل احد ضباط مطار بغداد.

- يف عام )2015(، قدمت عدة شكاو اىل لجنة الدفاع بشان وضع التشويش عيل عدد من القنوات التلفزيونية والسايتات و املواقع االلكرتوينة داخل اقليم كوردستان و خارجه.

العنوان اسم الصحفيت
الصحفي

المؤسسة 
مكان تأريخ االنتهاكاالعالمية

نوع االنتهاكاالنتهاك

اربيل2015/8/2رووداومراسلسنگر عبدالرحمن1
برملان  رئيس  حامية  قبل  من  اهانته  يتم 

كوردستان.
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احصائيات االنتهاكات لسنة 2014

مقارنة بين عامي /  2014 و 2015

عدد المؤسسات والصحفيينعدد الحاالتنوع االنتهاكت
11قتل1
22محاولة قتل2
12غلق مكتب3
1121رضب4
22القاء قبض5

311توقيف6

59منع7

11اهانة8

79تهديد9

                  58 رۆژنامه نووس33كۆى گشتى

عدد المؤسسات والصحفيينعدد الحاالتعام
الممارس ازاءهم االنتهاكات

20143358

20153272

ارقام تلفونمكانعملاسمت
5878 455 0750اربيلسكرتريحميد ابوبكر بدرخان1
6878 402 0750اربيلمقرر جامل حسني2
9838 450 0750دهوكعضوخوشناف جميل3
0554 451 0750اربيلعضوسمكو عبدالكريم4
4382 156 0770السليامنيةعضوكاروان أنور5
4238 765 0750دهوكعضوڤيان عباس6
8967 132 0770كركوكعضومهدي زريان7
9548 449 0750نينوىعضوأكرم سليامن8
8489 507 0770بغدادعضوجواد كاظم9
9787 460 0750سورانعضوايسامعيل ابراهيم10
0514 136 0770كالرعضوآرام أكرم11
9732 012 0770گرميانعضوامل باجالن12

لجنة الدفاع عن الحريات الصحفية وضمان حقوق الصحفيين في كوردستان

التصميم: ايوب محمد بابكر

حميد ابوبكر بدرخان 
سكرتري اللجنة

07504555878
bedirxanpp@gmail.com

جامل حسني
مقرر اللجنة

07504026878
jamal_khailani@yahoo.com

خوشناف جمیل
عضو
07504509838
khoshnav4@hotmail.com
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وفق���ا للتقري���ر الس���نوي الذي نش���ره االتح���اد الدولي 
للصحفيين اليوم فقد كان عام 2015 سنة مريرة أخرى 
للصحفيي���ن، حي���ث قتل م���ا ال يقل ع���ن 109 صحافي 
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 109 صحفيا واعالميا قتلوا في 30 بلدا خالل 
عام 2015، باالضافة الى اس���ماء ثالثة اعالميين قتلوا 
نتيجة حوادث او كوارث طبيعية. والحظ التقرير انحدارا 
صغيرا مقارنة بخسائر العام الماضي الذي شهد 118 

عملية قتل و17 حادثا.
وفد تصدرت األمريكتين هذا العام القائمة مع 27 قتيال. 
و يأتي الشرق األوسط في المرتبة الثانية للسنة الثانية 
على التوالي، مع 25 حالة وفاة. وتأتي آس���يا والمحيط 
الهادئ في المرتبة الثالثة ، مع 21 قتيل 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 19 قتيال، وتليها أوروبا مع 16قتيال.
وق���د تميز ع���ام 2015، بزي���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 WDBJ« في 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 7 صحفيين، 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 2016 النسخة الخامسة والعشرين 
لتقريره الكامل عن الصحفيين واإلعالميين الذين يقتلون 
سنويا، ان زخم السنوات األخيرة لتعزيز حماية وسائل 
اإلع���الم 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���المة 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 

بيان صحفي
01-01-2016

االتحاد الدولي للصحفيين 
يطالب بفرض القوانين الدولية التي تحمي الصحفيين

بعد عام دموي آخر
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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���المة 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���� 25 الماضية  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 31 ديس���مبر عام 2015، س���جل االتح���اد الدولي 

للصحفيين الحاالت القتل التالية :
- جرائ���م القتل نتيجة اس���تهداف مقصود، أو تفجيرات، 

أو تبادل الطالق النار: 109
- وفيات في حوادث أو كوارث طبيعية: 3

- إجمالي عدد الوفيات:112
الدول التي شهدت أكبر عدد من جرائم القتل للصحفيين 

والعاملين االعالميين:

عدد الصحفييندولز

11فره نسا1

10العراق2

10اليمن3

8املكسيك4

7الهند5

7الفليبني6

6هيندوراس7

6جنوب سودان8

5سوريا9

نقابة صحفيي كوردستان تستنكر هجمات على جريدة )شارلي ايبدو( امام القنصلية الفرنسية في اربيل
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ing journalists. The Federation ran a  three-week 
campaign this year to hold governments ac-
countable 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 An-
thony Bellanger, IFJ General Secretary. “The 
current levels of violence against media work-
ers 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:

 Journalists
KilledCountryNo

11France1

10Iraq2

10Yaman3

8Mexico4

7India5

7Philippines6

6 honduras7

6South Sudan8

5Syria9

Kurdistan Syndicate Journalists condemns the attacks 
on the newspaper (Charlie Hebdo) in front of the French Consulate in Erbil



The 16th Report of Violences  | راپۆرىت 16ى پێشێلكارى | التقرير 16 لالنتهاكات  | 22

2015 has been another deadly year for journal-
ists, with at least 109 journalists and media staff 
killed in targeted killings, bomb attacks and 
cross-fire incidents, according to the annual re-
port published today by the International Fed-
eration 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 Ameri-
cas 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 vio-
lence 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 kill-
ing 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 protect-
ing journalists. The attacks in Paris shocked the 
world and put on the world stage the tragedy 
of the drip-drip slaughter of journalists world-
wide, 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 corre-
spondent 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 esca-
lation 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, com-
munities and countries.
In Latin America, the killings are mostly at the 
hands of drug lords who operate across bor-
ders, particularly in Mexico, putting journalists 
who investigate drug trafficking in the region at 
greater risk.
In the Asia Pacific, the IFJ has witnessed a spi-
raling climate of hostility toward media work-
ers 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 impu-
nity 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 me-
dia professionals. The Federation is urging the 
UN to take concrete measures through its  Ac-
tion Plan for the Safety of Journalists and take a 
strong stand against impunity for crimes target-

IFJ backs Iraqi affiliate’s legal 
action against closure of media
houses in the Kurdistan region
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Report of the Committee for the Defense

Comparison of 2014 with 2015

From 01.01.2014 Till 31.12.2014

No. Type Number of 
Cases Numbers of People Affected

1 Murder 1 1
2 Attempted Murder 2 2
3 Shutting the Office 1 2
4 Beaten 11 21
5 Arrest 2 2
6 Detention 3 11
7 Obstacles 5 9
8 Insults 1 1
9 Harassment 7 9

Total 33                   58 Journalists

 Number of the Violated Organizations &
JournalistsNumber of CasesYears

58332014

72322015

Brussels, 6 November 2015. - The International 
Federation of Journalists (IFJ) today backed its Iraqi 
Kurdistan affiliate, the Kurdistan Journalists Syndi-
cate (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 se-
curity forces of failing to “perform their legal obliga-
tion 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 sta-
tions, several media offices have been attacked in the 

region and journalists have been accused of support-
ing rival political parties amid political tension be-
tween the ruling party of President MasoudBarzani 
and the other parties.
“This action is a violation of press freedom and pub-
lic liberties,” said the KJS, while calling on the At-
torney General to enforce the law and order the reo-
pening 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.

IFJ backs Iraqi affiliate’s legal 
action against closure of media houses in the Kurdistan region
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Report )16( of the Committee for the Defense

Report )15( of the Committee for the Defense

From 01.07.2015 Till 31.12.2015

From 01.01.2015 Till 30.06.2015

No. Type Number of 
Cases Numbers of People Affected

1 Shutting the Office 2 16
2 Arson 1 1
3 Beaten 3 4
4 Imposed Obstacles 12 29
5 Detention 1 3
6 Insults 1 1

Total 20                   54 Journalists

No. Type Number of 
Cases Numbers of People Affected

1 Shutting the Office 2 16
2 Attempted Arson 1 1
3 Beaten 5 8
4 Arrest 3 3
5 Obstacles 17 38
6 Harassment 2 2
7 Detention 1 3
8 Insults 1 1

Total 32                   72 Journalists
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Detention  | )1( Case

Insults  | )1( Case

No
Journalist 

Name 
Job Title 

Media 

Org.
Date 

Violation 

Place 
Violation  Type

1
Karzan Karim

Salih Herki

Jewdet Kheylani

Responsible 
for Relations

Reporter
Cameraman

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.

No
Journalist 

Name 
Job Title 

Media 

Org.
Date 

Violation 

Place 
Violation  Type

1 Sanger Abdul-

Rehman
Reporter Rudaw 2/8/2015 Erbil

He was insulted 

and humiliated by 

the bodyguards of 

Kurdistan Parliament›s 

Chairman.

Remarks:
- The Committee records all the violations within Kurdistan Region of Iraq concerning the journal-

ists. 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

The Security Forces 

don't allow them 

to do their job 

during the teachers' 

demonstration.

8 Umed Chomani
Barzam M. mumin

Reporter

Cameraman
NRT 21/10/2015 Erbil

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.

9 Mazin Shingali Reporter KNN 10/11/2015 Dohuk

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.

10
Ra›ad Omer

Sagvan Badih
Ahmed Shigali

Reporter
Cameraman

Reporter

Kurdsat News

Badinan Sat

Gali Kurdistan

12/11/2015 Dohuk

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.

11

Ra›ad Omer
Sagvan Badih
Sipan Amedi

Shorishvan Shawket

Reporter
Cameraman

Reporter
Cameraman

Kurdsat

Kurdsat

NRT

NRT

14/11/2015 Dohuk

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.

12
Mariwan M. Hassan
Mohammed Samad

Burhan Abdulla

Reporter
Reporter

Cameraman KNN 23/12/2015 Erbil

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 
Job Title 

Media 

Org.
Date 

Violation 

Place 
Violation  Type

1
Ubed Rashafaey

Mustahsin Ghazi

Taban Fazil

Reporter
Cameraman

Media Worker
Rudaw 29/7/2015 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.

2 Hersh Qadir

Ahmed Omer

Reporter

Cameraman
Erbil 20/8/2015 NRT

The guards did not 

allow them to cover the 

Five-Party meeting at 

Sa›ad abdulla Hall.

3

Saman Najm

Bestun Salam

Asan Najm

Amir Ali Ismael

Reporter

Reporter

Photographer

Reporter

Kurdsat

Kurdsat

Rega TV

Rega TV

25/8/2015 Khanaquin

Hashid Shabi Forces in 

Sa›diya prevented them 

from doing their tasks.

4 Hersh Qadir

Haval Jamal
Reporter

Cameraman NRT 7/10/2015 Erbil

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

5 Soran Sahid Reporter
Sulaimani 

Net
10/10/2015 Sulaimaniya

During covering the 

demonstration against 

lack of services, 

the Security Forces 

prevented him from 

doing his job and his 

camera is taken.

6 Aram Abdulla
Aso Ali

Reporter
Cameraman

Kurdsat 
News 12/10/2015 Erbil

Altun Kopri Security 
Forces prevent them 
from reaching Erbil and 
humiliate them.
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Attempted Arson of Media Offices  | )1( Case

Beaten  | )3( Cases

No
Journalist 

Name 
Job Title 

Media 

Org.
Date 

Violation 

Place 
Violation  Type

1 Rudaw Office Rudaw 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.

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 Emad Bilal Reporter Bas News 15/12/2015 Sulamaniya

During his journalistic 

task near Sulaimaniya 

Court of Justice, he 

is attacked by some 

individuals. He is beaten 

and his camera broken.

3 Ra›ad Omer

Faruq Omer
Reporter
Reporter

Kurdsat

NRT
19/12/2015 Zakho

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.
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Shutting the Office  | )2( Cases

No
Journalist 

Name 
Job Title 

Media 

Org.
Date 

Violation 

Place 
Violation  Type

1

Karzan Karim

Kawa Khoshnaw

Ziyad Ismael

Nabaz Ahmed

Himdad Qadir

Khalis Fikri

PR in Erbil

Reporter

Reporter

Soran Office

Reporter

Cameraman

10.10.2015 KNN

Erbil

Duhok

Soran

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.

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

Reporter

Reporter

Media Worker

Reporter

Photographer

10.10.2015 NRT

Erbil

Duhok

Soran

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.
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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 

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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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 

the Committee for the solidarity with the  
Freedom of the press regarding the situation  

of journalism in Kurdistan


