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لیژنه ی  داكۆكی له  ئازادی رۆژنامه نووسی و مافی رۆژنامه نووسان له  كوردستان، وه ك نه ریت و 
ئه ركی سه ره كی و له  پێشینه ی خۆی سااڵنه  راپۆرتی پێشێلكارییه كان باڵوده كاته وه ، ئه مساڵیش 
راپۆرتی ژماره )27( و )28(ی ساڵی 2021 ده خاته  به رده ست رای گشتی ناوخۆو ده ره وه و 
ره وشی  پیشه ییانه ی  خوێندنه وه یه كی  له وه ی  جگه   راپۆرته   ئه م  په یوه ندداره كان،  الیه نه  
كاره مان  ئه م  مه به ستمانه   پێشێلكاریه كانه ،  داتای  خسته روی  و  تۆماركردن  و  رۆژنامه گه ریی 

ببێته  هه وڵێك بۆ كه م كردنه وه ی پێشێلكارییه كان.
و  فۆرم  به   هه رجاره   به اڵم  ده بنه وه ،  دووباره   پێشێلكارییه كان  ساڵێك  هه موو  به داخه وه    
شێوازێكی دیكه ، به  تایبه ت له  كاتی بوونی گرژی و ناكۆكی سیاسی و بوونی رووداو و پرۆسێسی 
هه ڵبژاردن، كه  ده بنه  هۆكاری ده ركه وتن و زیاتر بوونی پێشێلكارییه كان. لێره دا ده بێ بگوترێ 
بۆ  ورد،  داتای  ئاماده كردنی  پێشێلكارییه كان،  و  كه موكوری  ده ستنیشانكردنی  كۆكردنه وه  و 
لیژنه ی داكۆكی كارێكی ئاسان و ئاسایی نییه . یه كێك له  گرفته  هه ره  دیاره كان به دواداچوون 
پێشێلكاری  هه ندێ  بده ین،  به وه ش   ئاماژه   ده بێ  پێشێلكاریه كانه ،  ئه سڵی  ساغكردنه وه ی  و 
دیكه ش دژ به رۆژنامه نووسان و ده زگاكانی میدیا ده كرێن تاكو ئێستا لیژنه ی داكۆكی نه یتوانیوه  
میدیا  ده زگاكانی  له ناو  ئه وانه ی  به تایبه ت  هه بێت،  له سه ریان  راسته قینه ی  داتای  و  ئامار 
و  له  ئه رك  نه یه كسانی  زیاده ،  مووچه ، كاری  وه كو)برینی  ده كرێت  رۆژنامه نووسان  به رامبه ر 
ماف، جوداكاری و زوڵمكردن له  رۆژنامه نووسان له ناو گرێبه سته كاندا( كه  ده بنه  مایه ی فشاری 
فه رامۆشكردنی  و  گرێبه سته كان  ناو  ئیلتزامی  به   پابه ندنه بوون  هه روه ها  ماددی،  و  ده رونی 

ئه وبرگانه ی كه  له به رژه وه ندی رۆژنامه نووسانه ، جۆرێكی دیكه یه  له  پێشێلكاری.
ئه مساڵ لیژنه ی داكۆكی تێبینی كردووه  پێشێلكاری به رامبه ر رۆژنامه نووسانی مێیینه  به  تایبه تی 
باڵو  بابه ته   به و  تایبه ت  پاشكۆیه كی  راپۆرته   ئه م  له گه ڵ  كه   بوون،  زۆر  سێكسی  گێچه ڵی 
ده كه ینه وه ، هه ر ئه م ساڵیش سه ندیكای رۆژنامه نووسان به  هاریكاری رێكخراوی )ئه نته رنیوز( 
رێبه رێكی كرده یی بۆ به ره نگاربوونه وه ی گێچه ڵی سێكسی له  نێوده زگاكانی راگه یاندن چاپ و 

باڵوكرده وه .
سه رباری ئه وه ی به رده وام هێڵی گه رمی په یوه ندیمان له گه ڵ رۆژنامه نووسان كردۆته وه ، به اڵم 
پێویسته  زیاتر بره و به و خاڵه  بده ین، سه رباری ئه و بابه تانه ، پرسی میدیایی ئه لیكترۆنی 
و ئه و بابه تانه ی له  سۆسیال میدیادا باڵوده بنه وه ، ئه رك و به رپرسیاره تی زیاتری خستۆته  
گه ر  ده خاته   خۆی  هه وڵێكی  هه موو   2022 ئه مساڵ  رۆژنامه نووسان،  سه ندیكای  ئه ستۆی 
به هاریكاری په رله مانی كوردستان، ئه و پرسه  چاره سه ر بكات و له و پێناوه شدا ئه م بابه ته  



5 Violation Reports (27, 28)راپۆرتی پێشێلكاری )27 و 28(

به گوێره ی ستانده ره و پێوه ره  نێوده وڵه تیه كان رێكبخات، به  هاریكاری پسپۆران و رۆژنامه نووسان 
و الیه نه  په يوه نداره كان، كۆرو كۆبوونه وه و كۆنگره ی تایبه ت به و پرسه  ده به ستێ.

به یاننامه و  پێشێلكارییه كان،  داتای  وێرای  راپۆرته دا  له م  بكه ین  به وه ش  ئاماژه   ده بێ 
لیژنه ی  رابوردوودا  ده ساڵی  له ماوه ی  هه روا  باڵوبكه ینه وه و  داكۆكی  لیژنه ی  رونكردنه وه كانی 
داكۆكی به  هاوبه ش له گه ڵ مه كته بی سه المه تی پیشه یی سه ندیكای رۆژنامه نووسانی كوردستان، 
به گوێره ی به ڵگه نامه یه كی لێك تێگه یشتن له گه ڵ)IFJ( خولی تایبه تی بۆ زیاترله )1250( 
روماڵكردنی  كاتی  له   خۆپارێزی  چۆنیه تی  مه به ستی  به   ره گه ز،  هه ردوو  له   رۆژنامه نووس 
روداوه كانی شه ڕو پێكدادانی چه كداری و هه روا پاراستنی رۆژنامه نووسان له  ڤایرۆسی كۆرۆنا 
كاری  كردنی  سست  له   هه بووه   رۆڵیان  فاكته رانه ش   ئه و  هه موو  بێگومان  كه   كردۆته وه ، 

پیشه ییانه ی رۆژنامه نووسان،
لێره وه  به  ده رفه تی ده زانین رووی ده ممان بكه ینه  ئه و ده زگا راگه یاندنه  تازانه ی ناو ئه نته رنێت 
له   باڵوده كه نه وه ،  زانیاری  راپۆرتی  و  هه واڵ  و  داناوه   ته له فزیونیان  په خشی  سه كۆی  كه  
سه ندیكای رۆژنامه نووسان خۆیان تۆمار بكه ن، تا پیشه وه ران و رۆژنامه نووسانی پیشه یی له  
له   هه رپێشێلكارییه ك  بوونی  له كاتی  تاكو  جیابكرێنه وه ،  رۆژنامه نووسییه كان  نا  چاالكییه  

به رامبه ریاندا لیژنه ی داكۆكی بتوانێ داكۆكیان لێ بكات و له سه ریان وه ده نگ بێت.
له  كۆتاییدا سوپاس بۆ هه مووالیه ك به تایبه ت ئه و رۆژنامه نووسانه ی هه میشه  هاوكارمان بوون 

له  ئاماده كردنی ئه م راپۆرته 

لیژنه ی  داكۆكی له  ئازادی رۆژنامه نووسی و
مافی رۆژنامه نووسان له  كوردستان
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بەشی یەكەم
ڕاپۆرتى پێشێلکارى 

ژمارە 27 و 28  ساڵی 2021 

سەندیکاى رۆژنامەنووسانى کوردستان

ڕاپۆرتى پێشێلکارى لیژنەى داکۆکى لە ئازادى رۆژنامەنووسىو 

)2021/12/31– 2021/1/1(
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دەستگیرکردن...........................................)17( حاڵەت 
ڕێگەنەدان بە رووماڵ...........................)31( حاڵەت
هێرش و سووکایەتی............................)22( حاڵەت
لێـــدان..........................................................)5( حاڵەت
هەڕەشە.........................................................)2( حاڵەت
داخستنی نووسینگە و كەناڵ...........)3( حاڵەت

جۆرەكانی پێشێلكاری 2021
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ئاماری پێشێلکارییەکانی ساڵی 2021

خشتەى یەکەم: ئاماری پێشێلکاری راپۆرتی  ساڵی 2021

کۆى ژمارەى ئەو دەزگا و رۆژنامەنووسانەى حاڵەت
پێشێلکارییان بەرامبەر کراوە

79187
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خشتەى سێیەم: جـــۆرەکـــانـى پێـشـێلــکـاری راپــۆرتـی ســـاڵـــی 2021

خشتەى دووەم: ئاماری پێـشـێلــکـاری راپــۆرتـی ســـاڵـــی 2021

ژمارەى ئەو دەزگا و رۆژنامەنووسانەى حاڵەتجۆری پێشیلکاریز
پێشێلکارییان بەرامبەر کراوە

1735دەستگیرکردن1
3161ڕێگەنەدان بە رووماڵ2
2279هێرش و سوەکایەتی3
45لێدان4
24هەڕەشە7
33داخستنی نوسینگە و کەناڵ8

79187كۆی گشتی

ژمارەی راپۆرتز
حاڵەت

ژمارەی ئەو رۆژنامەنوس ودەزگا 
راگەیاندنانەی پێشێلکاریان 

بەرامبەر کراوە

ژمارەی پێشێلکاری بە 
پێی رەگەز

مێنێر
3171701راپۆرتی یەکەم1
481161160راپۆرتی دووەم2
791871861کۆی گشتی3
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خشتەى چوارەم: ئاماری پێشێلکاری ساڵی 2021 بە پێی پارێزگا

رۆژئاوای نەجەفبەغدا موسڵخانەقینهەڵەبجەكەركووكدهۆكسلێمانیهەولێرشوێن
كوردستان

ژمارەی 
3320317114114پێشێلكاری

خشتەى سێیەم: جـــۆرەکـــانـى پێـشـێلــکـاری راپــۆرتـی ســـاڵـــی 2021
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خشتەى پێنجەم: ئاماری پێشێلکارییەکانی ساڵی 2021 بەپێی رەگەز

مێنێرپێشێلكاری بەپێی رەگەز

1861ژمارەی پێشێلكاری
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سەرۆکی حکومەتی هەریمی کوردستان بەرێز مەسرور بارزانی. 
لەگەل سەندیکای رۆژنامەنوسانی کوردستان کۆبویەوە
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ڕاپۆرتى پێشێلکارى ژمارە 27
سەندیکاى ڕۆژنامەنووسانى کوردستان

ڕاپۆرتى پێشێلکارى لیژنەى داکۆکى لە ئازادى ڕۆژنامەنووسى و 
مافى ڕۆژنامەنووسان لە کوردستان )2021/1/1 –2021/6/30( 

بەشی دووەم
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 :یەکەَ ثەغی

 ( 27) ژِبرەراپۆرتی    پێػێٍکبری جۆرەکبٔی

 دبڵەت (7) دەضتگیرکردْ

 دبڵەت (14) ٚجیبکبری ڕِٚٚبڵ ثە ڕێگۀەداْ

 دبڵەت (7) ضٛکبیەتی ٚ ٘ێرظ

 دبڵەت (2) ٌێذاْ

 (1) داخطتٕی ٔٛضیٕگەٚ کۀبڵ
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 ( 27)ڕاپۆرتی پێػێٍکبری ئبِبری :یەکەَ خػتەٜ

 کراٚە ثەراِجەر پێػێٍکبرییبْ ڕۆژٔبِۀٛٚضبٔەٜ ٚ دەزگب ئەٚ ژِبرەٜ کۆٜ دبڵەت
31 71 

 

 ( 27) ڕاپۆرتی پێػێٍکبری جۆرەکبٔٝ :دٚٚەَ خػتەٜ

 ٚ دەزگب ئەٚ ژِبرەٜ
 پێػێٍکبرییبْ ڕۆژٔبِۀٛٚضبٔەٜ
 کراٚە ثەراِجەر

 ژ پێػیٍکبری جۆری دبڵەت

 1 دەضتگیرکردْ 7 13
 2 ٚجیبکبری ڕِٚٚبڵ ثە ڕێگۀەداْ 14 28
 3 ضٛکبیەتی ٚ ٘ێرظ 7 26
 4 ٌێذاْ 2 3
 5 داخطتٕی ٔٛضیٕگەٚ کۀبڵ 1 1
 گػتی کۆی 31 71

 

 پبرێسگب پێی ثە پێػێٍکبری ئبِبری :ضێیەَ خػتەٜ

٘ەڵەثجەی  د٘ۆک ٘ەٌٚێر ضٍێّبٔی پبرێسگب ٔبٜٚ
 غە٘یذ

 رۆژئبٚای کٛردضتبْ غۀگبي ِٛضڵ کەرکٛک

 ژِبرەٜ
 پێػێٍکبرٜ

6 11 2 1   1 1 1 

 

 ڕەگەز پێی ثە پێػێٍکبرییەکبْ ئبِبری :چٛارەَ خػتەٜ

 ِێ ٔێر ڕەگەز ثەپێٝ پێػێٍکبرٜ
 1 70 بْ ثەراِجەر کراٚەپێػێٍکبرٜ ئەٚرۆژٔبِۀٛضبٔەی  ژِبرەٜ

 

 

 :دٚٚەَ ثەغی

 پێػێٍکبرییەکبْ خػتەی

 دبڵەت (7) دەضتگیرکردْ

 غٛێٕی پێػێٍکبری جۆری دبڵەت (20) دەضتگیرکردْ
 پێػێٍکبری

 ثەرٚاری
 پێػێٍکبری

 دەزگبی
 ڕاگەیبٔذْ

 ژِبرە ڕۆژٔبِۀٛٚش ٔبٚی ڕەگەز ڕۆژٔبِۀٛٚضی پیػەی

راپۆرتێک تبیجەت ثەکێػەی ٘بٚاڵتیبْ  ٌەکبتی ئبِبدەکردٔی 
 الیەْ پۆٌیطی فیذراڵەٚە ثۆِبی چۀذٌە

 .ٓێکرەد رەضەضتجەد کێریکبتژِ

 کەرکٛک
 

1/2021/10 
 
 
 

 
 
 

 پەیبِٕێر
 

 ٚێٕەگر
 
 

 ٔێر
 
 ٔێر
 
 

 ِمذاد ٔەثەز-
 

 عٍی ٔٛردەیٓ-

1 

ٌەالیەْ دەغذی  ردٔی راپۆرتیکی رۆژٔبِەٚأی  کٌەکبتی ئبِبدە
 غەعجیەٚە دەضتگیردەکرێٓ ٚ دٚاتر ئبزاد دەکرێٓ

 پەیبِٕێر  2/2021/24 غۀگبي
 
 

 ٚێٕەگر

 ٔێر
 
 
 
 ٔێر
 

 تەدطیٓ لبضُ-
 ٔبیف عیذۆ-

2 
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 ڕەگەز پێی ثە پێػێٍکبرییەکبْ ئبِبری :چٛارەَ خػتەٜ

 ِێ ٔێر ڕەگەز ثەپێٝ پێػێٍکبرٜ
 1 70 بْ ثەراِجەر کراٚەپێػێٍکبرٜ ئەٚرۆژٔبِۀٛضبٔەی  ژِبرەٜ

 

 

 :دٚٚەَ ثەغی

 پێػێٍکبرییەکبْ خػتەی

 دبڵەت (7) دەضتگیرکردْ

 غٛێٕی پێػێٍکبری جۆری دبڵەت (20) دەضتگیرکردْ
 پێػێٍکبری

 ثەرٚاری
 پێػێٍکبری

 دەزگبی
 ڕاگەیبٔذْ

 ژِبرە ڕۆژٔبِۀٛٚش ٔبٚی ڕەگەز ڕۆژٔبِۀٛٚضی پیػەی

راپۆرتێک تبیجەت ثەکێػەی ٘بٚاڵتیبْ  ٌەکبتی ئبِبدەکردٔی 
 الیەْ پۆٌیطی فیذراڵەٚە ثۆِبی چۀذٌە

 .ٓێکرەد رەضەضتجەد کێریکبتژِ

 کەرکٛک
 

1/2021/10 
 
 
 

 
 
 

 پەیبِٕێر
 

 ٚێٕەگر
 
 

 ٔێر
 
 ٔێر
 
 

 ِمذاد ٔەثەز-
 

 عٍی ٔٛردەیٓ-

1 

ٌەالیەْ دەغذی  ردٔی راپۆرتیکی رۆژٔبِەٚأی  کٌەکبتی ئبِبدە
 غەعجیەٚە دەضتگیردەکرێٓ ٚ دٚاتر ئبزاد دەکرێٓ

 پەیبِٕێر  2/2021/24 غۀگبي
 
 

 ٚێٕەگر

 ٔێر
 
 
 
 ٔێر
 

 تەدطیٓ لبضُ-
 ٔبیف عیذۆ-

2 

 ڕەگەز پێی ثە پێػێٍکبرییەکبْ ئبِبری :چٛارەَ خػتەٜ

 ِێ ٔێر ڕەگەز ثەپێٝ پێػێٍکبرٜ
 1 70 بْ ثەراِجەر کراٚەپێػێٍکبرٜ ئەٚرۆژٔبِۀٛضبٔەی  ژِبرەٜ

 

 

 :دٚٚەَ ثەغی

 پێػێٍکبرییەکبْ خػتەی

 دبڵەت (7) دەضتگیرکردْ

 غٛێٕی پێػێٍکبری جۆری دبڵەت (20) دەضتگیرکردْ
 پێػێٍکبری

 ثەرٚاری
 پێػێٍکبری

 دەزگبی
 ڕاگەیبٔذْ

 ژِبرە ڕۆژٔبِۀٛٚش ٔبٚی ڕەگەز ڕۆژٔبِۀٛٚضی پیػەی

راپۆرتێک تبیجەت ثەکێػەی ٘بٚاڵتیبْ  ٌەکبتی ئبِبدەکردٔی 
 الیەْ پۆٌیطی فیذراڵەٚە ثۆِبی چۀذٌە

 .ٓێکرەد رەضەضتجەد کێریکبتژِ

 کەرکٛک
 

1/2021/10 
 
 
 

 
 
 

 پەیبِٕێر
 

 ٚێٕەگر
 
 

 ٔێر
 
 ٔێر
 
 

 ِمذاد ٔەثەز-
 

 عٍی ٔٛردەیٓ-

1 

ٌەالیەْ دەغذی  ردٔی راپۆرتیکی رۆژٔبِەٚأی  کٌەکبتی ئبِبدە
 غەعجیەٚە دەضتگیردەکرێٓ ٚ دٚاتر ئبزاد دەکرێٓ

 پەیبِٕێر  2/2021/24 غۀگبي
 
 

 ٚێٕەگر

 ٔێر
 
 
 
 ٔێر
 

 تەدطیٓ لبضُ-
 ٔبیف عیذۆ-

 لەرەلٛظدەکردٔی راپۆرتێک ٌەضەر ضەردأی پبپب ثۆ ئبِبثۆ  2
ٓ ٚ دەضت ێکردەکبتژِێر دەضتگیر ٢ٌەالیەْ ٘ێسێکی ٔۀبضراٚ 

 .دەگیرێتبْ یٚضیەکەٛرۆژٔبِۀە ثەضەر کەٌٛپەٌ

-ِٛضڵ
 لەرەلٛظ

3/2021/4 
 

 پەیبِٕێر
 
 

 ٚێٕەگر

 ٔێر
 
 
 ٔێر
 
 
 

 رزگبر کۆچەر  -
 گۆراْ عەثذٌٚخبٌك-

3 

دأیػتٛأی گەڕەکی گردثٛٔەٚەی ٔبرەزایی ٌەکبتی رِٚٚبڵکردٔی 
ٌێذەکرێت ٚتبِبٚەیەک دەضت  بْژیٓ ٌەالیەْ  ئبضبیػەٚە رێگری

 .ٓثەضەر دەکرێ

 -٘ەٌٚێر
 دارەتٛٚ
 

4/2021/8 

 

 پەیبِٕێر
 

 ٚیٕەگر

 ٔێر
 
 
 ٔێر

 

 تەِەْ عەثذٚاڵ عٛاڵ-
 ِذەِەد خەٌیً غٛأی-

 

4 

ٌەکبتی ڕِٚبڵی خۆپیػبٔذأی ٔبرەزایی دژی ٘ێرغەکبٔی تٛرکیب 
رۆژ دەضتگیردەکرێت ٚ دٚاتر  ٢ئبضبیػی ضٍیّبٔیەٚە ٌەالیەْ 

ثەکەفبٌەت ئبزاد دەکرێت ثەاڵَ کەٌٛپەٌە رۆژٔبِەٚأیەکەی 
 ثەضەردا دەگیرێت یدەضت

 
 ضٍێّبٔی

4/2021/25 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 پەیبِٕێر
 
 
 

 ٔێر
 
 
 

 5 رێجبز دەضەْ

دٚای ثاڵٚکردٔەٚەی چۀذ ثبثەتێک ٌەضەر پرضی داگیرکبری ەٌ
ٌەالیەْ پبضەٚأەکبٔی ّبٔی ێپبرێسگبی ضٍ زەٚی ٚپرۆژەکبٔی

دەکرێتە ضەرٚ ثەفەرِبٔی  یبْرغێ٘ سگبری ضٍێّبٔیەٚەێپبر
 دەکرێٓ رێک دەضتگیرێپبرێسگبر چۀذ کبتژِ

 3/2021/5 ّبٔیێضٍ
  

 

 پەیبِٕێر

 

 ٚیٕەگر

 ٔێر

 

 ٔێر

 ثەغذارثبزیبٔی-

 جە٘بٔگیر ئەدّەد-

 

6 

ٚ ەیەک تەلٌەثەردەَ ٔەخۆغخبٔەی غبر ٌەکبتی ڕِٚبڵی غەڕە 
دۆخی تۀذرٚضتی ثریٕذارەکبٔی غبری ضٍێّبٔی  ٌەالیەْ  

ئبضبیػەٚە ڕێگریبْ ٌێذەکرێت  ٚ کبِێراٚ ِٛثبیً ٚ تەٚاٚی 
کەرەضتەکبٔیبْ ٌێذەضۀذرێت ٚ ثۆ چبرەکێک دەضت ثەضەر 

 دەکرێٓ ،دٚاتر ئبزاد دەکرێٓ .

 21/6/2021 ضٍێّبٔی
 

 پەیبِٕێر

 ٚێٕەگر

 ٔێر

 ٔێر

 کبرزاْ تبریك-

 ِذەِەد دەضەْ

7 
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 دبڵەت (14) ٚجیبکبری  ڕِٚٚبڵ ری ٌە ڕێگ

 پێػێٍکبری جۆری
 

 غٛێٕی
 پێػێٍکبری

 ثەرٚاری
 پێػێٍکبری

 دەزگبی
 ڕاگەیبٔذْ

 پیػەی
 ڕۆژٔبِۀٛٚضی

 ٔبٚی ڕەگەز
 ڕۆژٔبِۀٛٚش

 ژِبرە

رِٚبڵی ٌەالیەْ پبضەٚأەکبٔی پەرٌەِبٔەٚە رێگریبْ ٌیذەکرێت 
 ِەراضیّی دەضت ثەکبرثٛٚٔی ٚەزیری ضبِبٔە ضرٚغتیەکبْ ثکەْ .

 

 6/1/2021 ٘ەٌٚێر
 

 پەیبِٕێر
 
 

 ٚێٕەگر
 
 
 
 
 

 ٔێر
 
 
 ٔێر
 

 
 

 ظ لبدرێر٘-
 

 ضۆراْ ئەدّەد-

1 

ثۆردِٚبٔی فڕۆکەکبٔی تٛرکیب  ٌە ثەدٚاداچْٛٚ ثۆ رێگریبْ ٌێذەکرێت
 .ثکەْثۆ ئەٚٔبٚچبٔە 

 2/2021/10 ئبکرێ-د٘ۆک
 

 پەیبِٕێر
 

 ٔێر
 

 غکێراْ زێجبری
 

2 

ٛڵەی گەغتیبری جراگرتٕی  کردٔیرێگریبْ ٌێذەکرێت ٌە ڕِٚبڵ
 .ثە٘ۆی ڤبیرۆضی کۆرۆٔبٚە

 21/2/2021 ٘ەٌٚێر

 

 پەیبِٕێر
 
 
 

 ٔێر
 
 
 

ئیجرا٘یُ -
ئیطّبعٍی 

ئبزاد  ئیجرا٘یُ
 ئۆِەراٚایی

3 

ٌەالیەْ پۆٌیطی ٘ەٚاڵگری کەرکٛک رێگریبْ ٌێذەکرێت ٌەڕِٚبڵی 
ضٛتبٔذٔی ئەٚثەر٘ەَ ٚ کباڵ دەرەکیبٔەی کە دە٘یٕرێٕە کەرکٛک ٚ 

 .ِۆثبیەٌەکەیبْ ٌێذەضۀذرێت

 3/4/2021 کەرکٛک
 

 پەیبِٕێر
 
 

 ٚێٕەگر

 ٔێر
 
 
 ٔێر

 ضۆراْ ِذەِەد-
 ِەدّٛد رزگبر-

 
 

4 

 دبڵەت (14) ٚجیبکبری  ڕِٚٚبڵ ری ٌە ڕێگ

 پێػێٍکبری جۆری
 

 غٛێٕی
 پێػێٍکبری

 ثەرٚاری
 پێػێٍکبری

 دەزگبی
 ڕاگەیبٔذْ

 پیػەی
 ڕۆژٔبِۀٛٚضی

 ٔبٚی ڕەگەز
 ڕۆژٔبِۀٛٚش

 ژِبرە

رِٚبڵی ٌەالیەْ پبضەٚأەکبٔی پەرٌەِبٔەٚە رێگریبْ ٌیذەکرێت 
 ِەراضیّی دەضت ثەکبرثٛٚٔی ٚەزیری ضبِبٔە ضرٚغتیەکبْ ثکەْ .

 

 6/1/2021 ٘ەٌٚێر
 

 پەیبِٕێر
 
 

 ٚێٕەگر
 
 
 
 
 

 ٔێر
 
 
 ٔێر
 

 
 

 ظ لبدرێر٘-
 

 ضۆراْ ئەدّەد-

1 

ثۆردِٚبٔی فڕۆکەکبٔی تٛرکیب  ٌە ثەدٚاداچْٛٚ ثۆ رێگریبْ ٌێذەکرێت
 .ثکەْثۆ ئەٚٔبٚچبٔە 

 2/2021/10 ئبکرێ-د٘ۆک
 

 پەیبِٕێر
 

 ٔێر
 

 غکێراْ زێجبری
 

2 

ٛڵەی گەغتیبری جراگرتٕی  کردٔیرێگریبْ ٌێذەکرێت ٌە ڕِٚبڵ
 .ثە٘ۆی ڤبیرۆضی کۆرۆٔبٚە

 21/2/2021 ٘ەٌٚێر

 

 پەیبِٕێر
 
 
 

 ٔێر
 
 
 

ئیجرا٘یُ -
ئیطّبعٍی 

ئبزاد  ئیجرا٘یُ
 ئۆِەراٚایی

3 

ٌەالیەْ پۆٌیطی ٘ەٚاڵگری کەرکٛک رێگریبْ ٌێذەکرێت ٌەڕِٚبڵی 
ضٛتبٔذٔی ئەٚثەر٘ەَ ٚ کباڵ دەرەکیبٔەی کە دە٘یٕرێٕە کەرکٛک ٚ 

 .ِۆثبیەٌەکەیبْ ٌێذەضۀذرێت

 3/4/2021 کەرکٛک
 

 پەیبِٕێر
 
 

 ٚێٕەگر

 ٔێر
 
 
 ٔێر

 ضۆراْ ِذەِەد-
 ِەدّٛد رزگبر-

 
 

4 

رێگریبْ ٌێذەکرێت ٌە ڕِٚبڵی یبری ٔێٛاْ تیّی  تۆپی پێی 
 غەلاڵٚەٚ کۆیە ثکەْ.

  7/4/2021 کەرکٛک

 
 
 
 

 پەیبِٕێر
 
 

 ٚێٕەگر
 
 

 پەیبِٕێر
 

 ٚێٕەگر

 ٔێر
 
 ٔێر
 ٔێر
 
 ٔێر

 لە٘بر دطیٓ-
 

 ِبدح جەِبي-
 دطێٓ ِذەِەد-
 یٛٔص عەثذٚاڵ-

 
 

5 

 
ثەرٔبِەی ٌەالیەْ پۆٌیطی کەرکٛکەٚە رێگری ٌیذەکرێت کە 

 ثکبت. ٌەضەر گرأی ٔرخی دۆالر ٌە ثبزاڕی رەدیّبئبٚا  راضتەٚخۆ
 6 ئبکبَ ٚەزیری ٔێر پەیبِٕێر  12/4/2021 کەرکٛک

ٌەالیەْ پۆٌیطی ٘ەٚاڵگری کەرکٛک رێگریبْ ٌێ دەکرێت کە رِٚبڵ 
 رۆژٔبِەٚأی ئبضبیی رۆژأەی خۆیبْ ثکەْ.ٚ کبری 

 3/4/2021 کەرکٛک
 

 

 ٚێٕەگر
 پەیبِٕێر
 پەیبِٕێر

 ٔێر
 ٔێر
 ٔێر

 ِەدّٛٚد رزگبر-
 ضۆراْ ِذەِەد -

 ئۆژیٓ جۆاڵ

7 

ٌەالیەْ پبضەٚأەکبٔی پەرٌەِبٔەٚە   ٌەثەردەَ پەرٌەِبٔی 
 ثکەْ.ٌێذەکرێت رِٚبڵ  رێگریبْکٛردضتبْ 

 27/4/2021 ٘ەٌٚێر
 

 پەیبِٕێر
 
 

 ٚێٕەگر

 ٔێر
 
 
 ٔێر

 ٘ێرظ لبدر-
 

گۆراْ -
 عەثذٌٚخبٌك

8 

ثچٕە ٔبٚفرۆکەخبٔەی ٘ەٌٚێر ثۆ رِٚبڵی ٘بتٕی  رێگریبْ ٌێذەکرێتت
 .ٚەزیری دەرەٚەی ئێراْ ثۆ ٘ەرێّی کٛردضتبْ

 

 27/4/2021 ٘ەٌٚێر
 

 پەیبِٕێر
 

 پەیبِٕێر

 ٔێر
 
 ٔێر

 ئِٛێذ چۆِبٔی-
 ضۆراْ ئەدّەد-

9 
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٘یسێکی ئەِٕی ٌەکبتی ڕِٚبڵی ثۆِجی چێٕراٚ ٌەکەرکٛک ٌەالیەْ 
 .تێگریبْ ٌێذەکرێغبری کەرکٛک ر

 17/3/2021 کەرکٛک
 

 پەیبِٕێر
 
 
 

 ٚیٕەگر

 ٔێر
 
 
 ٔێر

 ضۆراْ ِذەِەد-
 ِەدّٛٚد رزگبر-

10 

چۀذ  ٌەضەر  ٌەکبتی رِٚبڵی کۆٔگرەیەکی رۆژٔبِەٚأی
رێگریبْ ٌێذەکرێت ٌە پۆٌیطی ٘ەٌٚێر  ر کراٚدەضتگی یکێتبٚأجبر

 رِٚبڵ ثکەْ.

 2/5/2021 ٘ەٌٚێر
 

 پەیبِٕێر
 ٚیٕەگر

 ٔێر
 ٔێر

 ٘یرظ لبدر-
 ریجیٓ عەٌی-

11 

 ٌەیبریگبی ثرٚضک
پٍە یەکەکبْ ٌەالیەْ ٘بٔذەرأەٚە ٌەکبتی ڕِٚبڵی خٌٛی یبٔەی 

 .رظ دەکرێتە ضەریبْێ٘

 5/2021/5 ٘ەٌٚێر

 

 پەیبِٕێر
 
 

 ٚێٕەگر

 ٔێر
 
 
 ٔێر

 لە٘بر دطیٓ-
 ِذەِەد رەٚٚف-

12 

ذەکرێت رِٚبڵی ضەردأی ضەرۆکی ٘ەرێّی کٛردضتبْ ٌێریگریبْ 
 ثکەْ ثۆ الی کۆِەڵ  ٚیەکگرتٛٚ

 3/5/2021 ّبٔیٍێض
 

 پەیبِٕێر
 
 

 ٚیٕەگر

 ٔێر
 
 
 ٔێر

 دیذار دطێٓ-
گۆراْ -

 عەثذٌٚخبٌك

13 

پەرٌەِبٔی کٛرضذتبْ ٚرِٚبڵی  ٔبٚرێگریبْ ٌیذەکرێت ثجٕە 
 .دأیػتٕی پەڕٌەِبْ ثکەْ

 8/5/2021 ٘ەٌٚێر
 

 پەیبِٕێر
 ٚیٕەگر

 ٔیر
 ٔێر

 ٘ێرظ لبدر-
 رێجیٓ عەٌی-

14 

 دبڵەت (7) ضٛکبیەتی ٚ ٘ێرظ

 پێػێٍکبری جۆری
 

 پیػەی ڕاگەیبٔذْ دەزگبی پێػێٍکبری ثەرٚاری پێػێٍکبری غٛێٕی
 ڕۆژٔبِۀٛٚضٝ

 

 ڕۆژٔبِۀٛٚش ٔبٚی ڕەگەز
 

 ژِبرە

ضەریبْ  ٌەالیەْ ئەفطەرێکی کۆِپبٔیبی ٔەٚتی ثبکٛر ٘ێرظ دەکرێتە
خۆپیػبٔذأی دەرچٛأی زأکۆ  کەداٚای داِەزرأذٔیبْ  ٌەکبتی رِٚبڵی

 دەکرد ٌەکۆِپبٔیبی ٔەٚت

 2021-1-20 کەرکٛک
  

 

 پەیبِٕێر
 پەیبِٕێر

 ٔێر
 ٔێر

 کبرٚاْ ضبڵذی-
 ئۆژیٓ جۆاڵ

1 

     

ی ٔێٛاْ  یبٔەی ٘ەڵەثجەٚ ێٌەکبتی درٚضت ثٛٚٔی گرژی  ٌەیبری تۆپی پ
.ثەرکەٚتەی گبزی فرِێطکڕێژی ٘ێسە ٌەغبری ٘ەڵەثجە یبٔەی ضەیذضبدق 

 ئەِٕیەکبْ  ٚ ثەردی ٘بٔذەراْ دەثٕەٚە

 2/10/2021 ٘ەڵەثجە

 

 پەیبٔێر
 ٚێٕەگر

 ٔێر
 ٔێر

 ضەاڵح جەِیً-
 ضەردار  ِذەِەد-

 

2 

 

 پەیبِٕێر
 ٚێٕەگر

 ٔێر
 ٔێر

 ضبِبْ فەتبح-
 ٘بغُ عەٌی-

 

 
 پەیبِٕێر
 ٚێٕەگر

 ٔێر
 ٔێر

 عیرفبْ ئەدّەد-
 ِٛختبر دەثیت-

 
 ِبکٛاْ عٛضّبْ ٔێر ٚیٕەگر

 

 

 دیبری ِذەِەد ئەِیٓ ٔێر ٚێٕەگر

 
 یەدیب ضەیفەدیٓ ٔێر ٚێٕەگر

 دبڵەت (7) ضٛکبیەتی ٚ ٘ێرظ

 پێػێٍکبری جۆری
 

 پیػەی ڕاگەیبٔذْ دەزگبی پێػێٍکبری ثەرٚاری پێػێٍکبری غٛێٕی
 ڕۆژٔبِۀٛٚضٝ

 

 ڕۆژٔبِۀٛٚش ٔبٚی ڕەگەز
 

 ژِبرە

ضەریبْ  ٌەالیەْ ئەفطەرێکی کۆِپبٔیبی ٔەٚتی ثبکٛر ٘ێرظ دەکرێتە
خۆپیػبٔذأی دەرچٛأی زأکۆ  کەداٚای داِەزرأذٔیبْ  ٌەکبتی رِٚبڵی

 دەکرد ٌەکۆِپبٔیبی ٔەٚت

 2021-1-20 کەرکٛک
  

 

 پەیبِٕێر
 پەیبِٕێر

 ٔێر
 ٔێر

 کبرٚاْ ضبڵذی-
 ئۆژیٓ جۆاڵ

1 

     

ی ٔێٛاْ  یبٔەی ٘ەڵەثجەٚ ێٌەکبتی درٚضت ثٛٚٔی گرژی  ٌەیبری تۆپی پ
.ثەرکەٚتەی گبزی فرِێطکڕێژی ٘ێسە ٌەغبری ٘ەڵەثجە یبٔەی ضەیذضبدق 

 ئەِٕیەکبْ  ٚ ثەردی ٘بٔذەراْ دەثٕەٚە

 2/10/2021 ٘ەڵەثجە

 

 پەیبٔێر
 ٚێٕەگر

 ٔێر
 ٔێر

 ضەاڵح جەِیً-
 ضەردار  ِذەِەد-

 

2 

 

 پەیبِٕێر
 ٚێٕەگر

 ٔێر
 ٔێر

 ضبِبْ فەتبح-
 ٘بغُ عەٌی-

 

 
 پەیبِٕێر
 ٚێٕەگر

 ٔێر
 ٔێر

 عیرفبْ ئەدّەد-
 ِٛختبر دەثیت-

 
 ِبکٛاْ عٛضّبْ ٔێر ٚیٕەگر

 

 

 دیبری ِذەِەد ئەِیٓ ٔێر ٚێٕەگر

 
 یەدیب ضەیفەدیٓ ٔێر ٚێٕەگر



19 Violation Reports (27, 28)راپۆرتی پێشێلكاری )27 و 28(

ئبگرکەٚتٕەٚەیەک ٌۀەخۆغخبٔەی غبر ٌەالیەْ ٌەکبتی رِٚبڵکردٔی 
پبضەٚأی ٔەخۆغخبٔەکە ٘ێرظ دەکرێتە ضەریبْ ٚ جٕێٛ ضٛکبیەتیبْ 

 .ثەراِجەر دەکرێت ٚ دەضت ثەضەر کەٌٛپەٌەکەیبْ دەگیریت

 1/2021/27 ضٍێّبٔی
 

 

 پەیبِٕێر
 

 ٚێٕەگر
 
 

 ٔێر
 
 ٔێر
 

 پێػەٚا ثەختیبر-
 زأب جەالي ئەدّەد-

3 

دەکرێتە ضەرٚ ٌێیبْ  یبْ٘ێرغ ثەردەَ پەرٌەِبٌْەالیەْ پبضەٚأەکبٔی 
 .دەدرێت کەٌٛپٍەکەیبْ دەضتی ثەضەردا دەگیرێت

 27/4/2021 ٘ەٌٚێر
  

 پەیبِٕێر

 

 ٚێٕەگر

 

 ٔێر
 
 
 
 ٔێر
 

 دیذار دطێٓ-
 ئەیٛة ضبڵخ-

4 

 

 پەیبِٕێر
 
 

 ٚێٕەگر

 ٔێر
 
 
 ٔێر
 

 تەِەْ عەثذٚاڵ-
 ِذەِەد خەٌیً غٛأی -

ٌەکبتی رِٚبڵی یبدی ئۀفبي ٌە گٛٔذی تۆپساٚای ثبغٛری کەرکٛک 
ٌەالیەْ دەغذی غەعجیەٚە ٘ێرظ دەکرێتە ضەریبْ ٚ ثبٔگٙێػتی فەٚج 

 .ضەر کەٌٛپەٌەکیبٔذا دەگیرێت ثەدەکرێٓ ٚ دەضت 
 
 

 14/4/2021 کەرکٛک

 

 پەیبِٕێر
 
 

 ٚێٕەگر

 ٔێر
 
 
 ٔێر

 ّٓ دەٌۆێ٘-
 

 ٔەٚزاد ِذەِەد

5 

ئبراَ  یکبٔەغٛل ەیژۆپر یػتٛأیدأ یػبٔذأیپۆخ  یکردٔڵِٚبڕ یکبتەٌ
 بْیکەٌەٌٛپەٚک بْیرەض ەتێکرەد رظێ٘ کۆد٘ یسگبێپبر َەردەثەٌ یتیض
 .تێٕرێغکەد

 4/6/2021 کۆد٘
 

 رێبِٕەیپ
 

 گرەٕێٚ

 رێٔ
 

 رێٔ

 ەٕیاراَ دط -
 یِذّذ ضذل -

6 

 ضٍێّبٔی 21/6/2021 ەٚەػیئبضب ْیەالەٌ یِٕەئ یسێدٚٚ ٘ ٛاْێٔ ەیلەت ەڕەغ ڵیرِٚب یکبتەٌ
 

 7 بریختەث ٚاەػێپ رێٔ رێبِٕەیپ

 تێریگەد بٔذاەیکەٌەٌٛپەک رەضەث ضتەٚد  بْیرەض ەتێکرەد رظێ٘
  . تێریگەراد بْەیکۆٚخەراضت ەخػەٚپ

 

 گرەٕێٚ
 رێبِٕەیپ
 رێبِٕەیپ
 گرەٕێٚ

 رێٔ
 رێٔ
 ێِ
 رێٔ

 یٌەع ٛاْیِر-
 دەِەِذ ۆجٛأر
 الحەض ەرٚز
 رێعّر دٌ-
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 (1) داخطتٕی ٔٛضیٕگەٚ کۀبڵ 

 جۆری پێػێٍکبری پێػێٍکبری غٛێٕی ثەرٚاری پێػێٍکبری دەزگبی راگەیبٔذْ

 

یػی اضبٔ  ثە ثڕیبری ٞ رۆژئبٚای کٛردضتبْ 20-6-2021
  دٖ یٗ پٗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دبڵەت (2) ٌێذاْ

 ثەرٚاری پێػێٍکبری غٛێٕی پێػێٍکبری جۆری
 پێػێٍکبری

 دەزگبی
 ڕاگەیبٔذْ

 پیػەی
ڕۆژٔبِۀٛٚض

 ی

ڕەگە
 ز

 ٔبٚی
 ڕۆژٔبِۀٛٚش

ژِبر
 ە

ٌەکبتی یبری ٔێٛاْ یبٔەی ٘ەٌٚێرٚ یبٔەی ثرایەتی ٌەالیەْ یبریساْ ٚ 
کبرگێری ٚ ٘بٔذەرأی یبٔەی ٘ەٌٚێر ٘ێرظ دەکرێتە ضەری ٚ دەضتەی 

 ٌێی دەدرێت ٚ ثریٕذاردەثێت.
 

 ٚێٕەگر  12/2/2021 ٘ەٌٚێر
 
 

 ٔێر
 
 

ئِٛێذ 
 عەثذٚاڵ

1 

ٌەوبتی رِٚبڵی رٚداٚێىی ٘بتٛچۆ، ٌەالیەْ ئبضبیػی رۆژ٘ەاڵتی 
یبْ ێدەکرێتە ضەریبْ ٚ ٌوۆیە رێگریبْ ٌێذەکرێت ٚ ٘ێرظ  -٘ەٌٚێر
 .ٚ دەضت ثەضەر کەٌٛپەٌەکەیبٔذا دەگیرێت دەدرێت

 27/4/2021 کۆیە-٘ەٌٚێر

 

 پەیبِٕێر
 
 

 ٔێر
 
 

خبٌیذ  -
 ِذەِەد

 

2 

 

 ٘ەژار رغیذ ٔێر پەیبِٕێر

 

 

 

 

 دبڵەت (2) ٌێذاْ

 ثەرٚاری پێػێٍکبری غٛێٕی پێػێٍکبری جۆری
 پێػێٍکبری

 دەزگبی
 ڕاگەیبٔذْ

 پیػەی
ڕۆژٔبِۀٛٚض

 ی

ڕەگە
 ز

 ٔبٚی
 ڕۆژٔبِۀٛٚش

ژِبر
 ە

ٌەکبتی یبری ٔێٛاْ یبٔەی ٘ەٌٚێرٚ یبٔەی ثرایەتی ٌەالیەْ یبریساْ ٚ 
کبرگێری ٚ ٘بٔذەرأی یبٔەی ٘ەٌٚێر ٘ێرظ دەکرێتە ضەری ٚ دەضتەی 

 ٌێی دەدرێت ٚ ثریٕذاردەثێت.
 

 ٚێٕەگر  12/2/2021 ٘ەٌٚێر
 
 

 ٔێر
 
 

ئِٛێذ 
 عەثذٚاڵ

1 

ٌەوبتی رِٚبڵی رٚداٚێىی ٘بتٛچۆ، ٌەالیەْ ئبضبیػی رۆژ٘ەاڵتی 
یبْ ێدەکرێتە ضەریبْ ٚ ٌوۆیە رێگریبْ ٌێذەکرێت ٚ ٘ێرظ  -٘ەٌٚێر
 .ٚ دەضت ثەضەر کەٌٛپەٌەکەیبٔذا دەگیرێت دەدرێت

 27/4/2021 کۆیە-٘ەٌٚێر

 

 پەیبِٕێر
 
 

 ٔێر
 
 

خبٌیذ  -
 ِذەِەد

 

2 

 

 ٘ەژار رغیذ ٔێر پەیبِٕێر
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بەشی سێیەم

ڕاپۆرتى پێشێلکارى ژمارە 28
سەندیکاى ڕۆژنامەنووسانى کوردستان

ڕاپۆرتى پێشێلکارى لیژنەى داکۆکى لە ئازادى 
ڕۆژنامەنووسى و مافى ڕۆژنامەنووسان لە کوردستان 

 )2021/12/31– 2021/7/1(
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یەكەم / جۆرەکانی پێشێلکاری

دەستگیرکردن...........................................)10( حاڵەت 

ڕێگەنەدان بە رووماڵ...........................)17( حاڵەت

هێرش و سووکایەتی............................)15( حاڵەت

لێـــدان..........................................................)2( حاڵەت

هەڕەشە.........................................................)2( حاڵەت

داخستنی نووسینگە و كەناڵ...........)2( حاڵەت
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خشتەى یەکەم: ئاماری پێشێلکاری راپۆرتی  ساڵی 2021

کۆى ژمارەى ئەو دەزگا و رۆژنامەنووسانەى پێشێلکارییان حاڵەت
بەرامبەر کراوە

48116

خشتەى دووەم: جـــۆرەکـــانـى پێـشـێلــکـاری راپــۆرتـی ســـاڵـــی 2021

ژمارەى ئەو دەزگا و رۆژنامەنووسانەى حاڵەتجۆری پێشیلکاریز
پێشێلکارییان بەرامبەر کراوە

1022دەستگیرکردن1
1733ڕێگەنەدان بە رووماڵ2
1553هێرش و سوەکایەتی3
22لێدان4
24هەڕەشە7
22داخستنی نوسینگە و کەناڵ8

48116كۆی گشتی

خشتەى سێیەم: ئاماری پێشێلکاری ساڵی 2021 بە پێی پارێزگا

رۆژئاوای نەجەفبەغدا موسڵخانەقینهەڵەبجەكەركووكدهۆكسلێمانیهەولێرشوێن
كوردستان

ژمارەی 
221419012113پێشێلكاری

خشتەى چوارەم: ئاماری پێشێلکارییەکانی ساڵی 2020 بەپێی رەگەز

مێنێرپێشێلكاری بەپێی رەگەز

1160ژمارەی پێشێلكاری
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دووەم / ئاماری پێشێلکاریەکان 

دەستگیرکردن )10( حاڵەت

 ژ ناو ڕەگەز پیشەی دەزگا رۆژ شوێن جۆر
، لێمانیس پارێزگای یخانهم باڵهردهبهله
 وپههههۆلی ئاسهههای   رچاویبههههبه
 كههه مامكههدارده هێزێكههی، وهڵكهههوخه
 بهوون، بههكهدار دهیان پێهن  چهژماره

 لهێ كیوچهبەردەمی ەچنە دئۆتۆمبێلێك 
 وچههاویسهه  زۆر ده بههه نن،ێههردەهده
تاکەکەسی. کی ێژور ودەبرێتە ستندەبه
وە ەخۆی بەڵێنامەی پێ پردەکەن بەوتەی

وە ابەری کهرامهکارەی بەر کە باسی ئەو
بۆ کەس نەکات ئینجا بەچاو بەستراوی 

 .فرێدەدرێتەوە سەر شەقام

 سلێمانی
 

3-8-2021 
 

 

 
 1 ئاسان محەمەد نێر پەیامنێر

عێراقیەوە دەستگیرکران پای وسلەالین 
رۆژنامەوانیەکانیشههههههیان  وپەلە وکەل
 شکێنرا

-مەخمور
 موسڵ

7-8-2021  
 پەیامنێر
 وێنەگر

 نێر
 نێر

 ئەیوب وەرتی-
 هەنگاو غەفور-

2 

بهههۆ ڕومهههاڵ و وێنەگرتنهههی شهههوێنی 
کهههۆمەتیەتی گونهههدی  ێکهههی ڕووداو

قەرەبەگ لەپردێ لە شهوێنی ڕووداوەکە 
لەالیەن سههوپای عێههراقەوە ڕێگرییههان 
لێکههههراو بۆمههههاوەیەک ڕاگیههههراون و 
لێکۆڵینەوەیههان لەگەڵ کههراوە کەچههۆن 

 هاتوونەتە ئەوشوێنە

 2021-7-16 کەرکوک
 

 پەیامنێر
 وێنەگر

 نێر
 نێر

 هێمن دەلۆ-
 سەباح ئەنوەر-

 
3 

 
 

   

ووماڵکردن لە گوندی شهەعەل رەکاتی ل
ێگریهان رلەالیەن هێزە عێڕاقییەکانەوە 

بەسههههەر  ودەسهههه لێههههدەکرێ  
کەلوپەلەکانیهههههههان دەگیرێههههههه  

بەرەو شهههوێنێکی  ورۆژنامەنووسهههەکان
 .نادیار دەبرین

 2021-9-4 کەرکوک

 ئەوژین جۆت نێر ەیامنێرپ 

4 
 

 پەیامنێر
 وێنەگر

 نێر
 نێر

 دیار محەمەد-
 عەلی بەغدادی-

 یوسف موراد نێر پەیامنێر 

ەتی فەرمههی بههۆ ڵلەگەڵ وەرگرتنههی مههۆ
، بەتم مەرگەشهنەگرتنی پەیکەری پێێو

لەالیەن بارەگهههههای پێشهههههکەوتوی 
شههەکانی کەرکههوک ئۆپەڕاسههیۆنە هاوبە

 دەکرێ.ڕێگریان لێ 

 2021-9-20 کەرکوک
 

 پەیامنێر
 وینەگر
 

 نێر
 نێر

 دیار محەمەد-
 مەحمود رزگار-

5 

کردنی بەرێوەچههوونی لەکههاتی رومههاڵ
ی شاری هەڵبژاردن لەبنکەیەک پرۆسەی
لەالیەن هێزێکههی ئەمنههیەوە  خههانەقین

 دەستگیردەکرێ 

 خانقین
8-10-2021 

 
 

 
 

 پەیامنێر
 
 

 نێر
 
 

 عەباس ئەرکوازی-
 
 

6 
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لەالیەن هێزەکانی پۆلیسهی وێسهتگەی 
سوتەمەنی عەقەبە بن نافع لەگەڕەکهی 
ڕێگههای بەغههدای شههاری کەرکههوک 
سەرەڕای ڕێگهری کهردن لەڕوومهاڵ و 

خولەک 45بۆ ماوەی کاری ڕۆژنامەوانیم 
دەس  بەسەر دەکرێ  و کەلوپەلەکانی 

 ودەکرێو لێکۆڵینەوەی لەگەڵ ێ رگیدە
و لەالیەن یەکێههل لەفەرمانبەرەکههانی 

 پێدەری وێستگەکەشەوە جنێو

 وێنەییەکهانیتۆمهارە ییهدیۆیی  ودرێ 
پههههێ  وبەڵێننههههامەیسههههڕێنەوە دە
لەبەردەم  کەەوە، کە چیهههدیێتکهههردەپڕ

کەرکههوک  کانی سههووتەمەنیوێسههتگە
 ڕووماڵ نەکات.

 2021-10-18 کەرکوک

 

 

 

 7 ئاکام وەزیری نێر پەیامنێر

روودانهی شهەهیدبوونی لەکاتی روماڵی 
چەنههد شههەهێدێکی دەسههتی داعهه  
لەبەردەم نەخۆشههنانەی فریههاکەوتنی 
هەولێههر لەالیەن هێزێکههی ئەمنههیەوە 

و سهوکایەتیان هێرش دەکرێتە سەریان
لەپرسهگەی  ودواتهری پێ دەکرێه  

وەیەک دەسه  اپزیشکی دادوەری تامه
 بەسەردەکرێن

سهههەر کەلوپلەکەیانهههدا بە ودەسههه 
 .دەگیرێ 

  2021-12-3 هەولێر
 پەیامنێر
 وێنەگر

 نێر
 نێر

 دیار حوسێن-
 هەنگاو غەفور-

8 

لەکاتی روماڵی خۆپیشاندانەکانی شاری 
ێزێکهههی ئەمنهههی هلەالیەن سهههلێمانی 

وەیەک ارێگریههان لههێ دەکرێهه  و تامهه
دەسه  بەسهەر .دەس  بەسەر دەکرێن
 یدا دەگیرێ .کەلوپەلە رۆژنامەوانیەکە

 2021-11-25 سلێمانی
 

عباس محەمەد  نێر پەیامنێر
 عەلی االرکوازی

9 

ئیههدارەی ئاسایشههی لەالیەن هیزێکههی 
رۆژئههاوا  لە شههاری قامشههلۆ خۆسههەر

 وهەمههههوو نوسههههینگەکەیان دادەخەن
 دەسههتگیر دەکەن ودوایکارمەنههدەکان 

 ن.رێوەیەک ئازاد دەکما

-قامشلۆ
رۆژئاوای 
 کوردستان

7-12-2021 
 

 بەرێوەبەر
 پەیامنێر
 پێشکەشکار
 وێنەگر
 دەرهێنەر
 پەیوەندیەکان

 ێرن

 فەهد سەبری-
 بارزان فەرمان-
 سەفقان ئۆرکێ  -
 نیداڵ رەسوڵ-
 ئەحمەد عەجمۆ-
 حوسێن عوسمان-

10 

 

 

 حاڵەت )71 (ڕووماڵ بەوجیاکارای  ڕێگەنەدان



Violation Reports (27, 28)راپۆرتی پێشێلكاری )27 و 28(26

 ۆرج
 

 رۆژ شوێن
 دەزگای
 ڕاگەیاندن

 ژ ناو ڕەگەز پیشە

لە  لیههههدەکرێ  رێگریههههان
ئامهههههادەکردنی راپهههههۆرت 
 لەبهههههههارەی ههههههههاتنی

 گەشتیاران بۆ هەرێم 

 3/8/2021 هەولێر
 

 ئازاد ئۆمەراوایی- نێر 

1 
بەمەبەسههههتی رومههههاڵی  

 ،شهههەڕەتەقەرووداوێکهههی 
 ەوڵهدانجار هودو سەرباری

لەالیەن  بههههۆ روومههههاڵ،
هێزێکی ئەمنیەوە رێگریهان 

 لێدەکرێ  . 

 16/7/2021 چۆمان

 
 ئازاد ئۆمەراوایی- نێر پەیامنێر

 
 زۆسل باڵەک نێر پەیامنێر

 
 عەبدۆ رۆستایی- نێر پەیامنێر

    
برینههههدارەکانی بۆڕومههههاڵی 

شهههههەڕەتەقەی نێهههههوان 
دووهێههزی ئەمنههی شههاری 

مانی دەچهههنە بەردەم ێسهههل
 شههار، بەتمنەخۆشههنانەی 
زێکههی ئەمنههیەوە ێلەالیههن ه

دەکرێ  ێهههههرێگیریهههههان ل
بەسهههههههەر  ودەسههههههه 
 دەگیرێ . ایاندکانکەلوپەلە

  23/7/2021 سلێمانی

 پەیامنێر
 وێنەگر

 نێر
 نێر

 قکارزان تار -
 محەمەد حەسەن-

2 

لەکاتی روماڵی دادگایی 
دهۆک، کردنی گیراوەکانی 

دادگای هەولێر  لەبەردەم
 رێگریان لێدەکرێ .

 6/10/2021 هەولێر
 

 پەیامنێر
 وێنەگر

 نێر
 نێر

 قادر هێرش-
 سیروان مەولود-

3 

گردبهههوونەوەی  لەکهههاتی
سهێ ، انەبێژمامۆستایانی و

بەجلهههی مەدەنهههی کەس 
پەلکێشههی ئاسایشههی نههاو 

دەکەن  یشهههاری سهههۆران
هەنههدێل پرسههیار و  دوای

هێشتنەوەی بۆماوەی نزیل 
بیسهه  و پێههنل خههولەک 

   .بەڕێی دەکەن

-هەولێر 
ئیدارەی 
 سۆران

6/10/2021 
 

 پەیامنێر
 

 نێر
 

 یون  حمد-
 

4 

لەکههههههاتی رومههههههاڵی 
نی یاخۆپیشاندانی مامۆسهتا

گری لێدەکرێ  و ێوانەبێژ ر
ناهێڵن وەک کەناڵەکانی تر 
ڕومهههاڵ بهههکەن لەالیەن 

 هێزیکی ئەمنیەوە

-هەولێر
ئیدارەی 
 -سۆران

18/10/2021 

 

 پەیامنێر
 
 

 نێر
 
 

ئیبراهیم ئیسماعیل -
ئیبراهیم 'ئازاد 
 ئۆمەراوایی'
 

5 

ڕێگەنەدان و جیاکاری بە ڕووماڵ )17( حاڵەت



27 Violation Reports (27, 28)راپۆرتی پێشێلكاری )27 و 28(

یەن بەرێهههههههوەبەری لەال
نهههههاحیەی خەلی هههههان 

نەواری سههههۆران ێوشههههو
لەسهەر  ولێدوانیانزانیاری 

 لە یەکنەێهدۆزینەوەی خەز
سرێشهههمە  شهههارۆچکەی
 پێنادرێ .

-ئیدارەی 
 سۆران

9/6/2021 

 

 پەیامنێر
 
 

 رنێ
 
 

ئیبراهیم ئیسماعیل -
ئیبراهیم 'ئازاد 
 ئۆمەراوایی'
 

6 

ۆرانەوە لەالیەن پۆلێسی سه
 لێههههدەکرێ  انرێگریهههه

لەسهههههەر راپۆرتێهههههل 
سههههۆران  كەمەربەنههههدی
 بکەن.باپشتیان 

-هەولێر
ئیدارەی 
 سۆران

7/7/2021 

 

 پەیامنێر
 

 نێر
 

ئیبراهیم ئیسماعیل -
ئیبراهیم 'ئازاد 
 ئۆمەراوایی'
 

7 

لەالیەن پەروەردەی 
 انسههههۆرانەوە رێگریهههه

لە سهەر  لێدەکرێ  راپۆرت
 تابنههانەی دواناوەنههدیقو

 ەن.بك گوندی بێلنگر

-هەولێر
ئیدارەی 
 سۆران

30/8/2021 

 

 نێر پەیامنێر

ئیبراهیم ئیسماعیل -
ئیبراهیم 'ئازاد 
 ئۆمەراوایی'
 

8 

می راگەیانههدنی یە مەراسههل
ئیههههدارەی سههههەربەخۆی 

بەبیهانووی ئەوەی  ،سۆران
 ورەسههمەكە پرۆتۆكههۆلیەێر

 درێ.رێگەیان نا

-هەولێر
ئیدارەی 
 سۆران

14/9/2021 

 

 نێر پەیامنێر

ئیبراهیم ئیسماعیل -
ئیبراهیم 'ئازاد 
 ئۆمەراوایی'
 

9 

لەکههههههاتی رومههههههاڵی 
خۆپیشههاندانی مامۆسههتیانی 

لە الیەن وانەبێههههههههههژ 
بەرپرسهههێکی ئاسهههای  

  .رێگریان لێدەکرێ 

-هەولێر
ئیدارەی 
 سۆران

19/10/2021 
 

 10 یون  حمد نێر پەیامنێر

رێگریههههان لێههههدەکرێ  
لەرومهههاڵی گردبهههوونەوەی 
خوێنههههههدکاران لەبەردەم 
 25/11/2021 هەولێر وەزارەتی خوێندنی بات 

 
 پەیامنێر
 وێنەگر

 نێر
 نێر

 یاسر محەمەد-
 تەمەن عەبدوت-

 بڕیار محەمەد - نێر پەیامنێر  11

 
 پەیامنێر
 وێنەگر
 وێنەگر

 نێر
 نێر
 نێر

 ئەیوب عەلی وەرتی-
 یوسف فارس-
 هەنگاو غەفور-

رێگری کردن لە رومهاڵکردنی 
خۆپیشههاندان و جنێوپێههدان و 
 دەس  گرتن بەسەر کەلوپەل

 24/11/2021 هەولێر
 

 پەیامنێر
 وێنەگر

 نێر
 نێر

 مەدئیدری  محە-
 عەبدوڵآ قەهار-

12 

لەالیەن هێههزە ئەمنیەکههانەوە 
رێگریان لێهدەکرێ  رومهاڵی 
خۆپیشهههههههههههاندانەکانی 
خوێندکارانی زانکۆی سلێمانی 

 بکەن

 25/11/2021 سلێمانی

 

 پەیامنێر
 وێنەگر

 نێر
 نێر

 رامیار عوسمان-
 نەوزاد ئەحمەد-

13 



Violation Reports (27, 28)راپۆرتی پێشێلكاری )27 و 28(28

رێگههههری و جیاکاریههههان 
دەکرێ  لە روماڵی  بەرامبەر

تەرمههههی هێنههههانەوەی  
خنکاوەکهههانی نۆکەنهههدی 
ئینگلیهههز لەفرۆکەخهههانەی 

 هەولێر

 هەولێر
26-12-
2021 

 

 پەیامنێر
 وێنەگر

 نێر
 نێر

 ئیدری  محمد-
 یون  عبدالله-

14 

لەبەردەم پەرلەمههههههانی  
کوردسههتان رێگریههان لههێ 
  دەکرێهه  ڕومههاڵ بههکەن
وانانی لەالیەن پاسهههههههە

 پەرلەمانەوە

 2021-7-6 هەولێر
 

پەیامنێر 
 وێنەگر

 نێر
 نێر

 ئومێد چۆمانی-
 سۆران ئەحمەد-

15 

لەکاتی رووماڵی دانانی 
فێنکەرە بۆ خانەنشینان لە 
بەردەم بانکی حەمرین لە 
الیەن کارمەندانی بانکەکە 
رێگریان لێدەکرێ  روماڵی 

 بکەن .

 2021-8-3 هەولێر
 

 پەیامنێر
 وێنەگر

 نێر
 نێر

 ئومێد چۆمانی-
 محەمەد ئیسماعیل-
16 

هەر چەنههههدە رێگەیههههان  
وەرگرتبهههوو بهههۆ چهههونە 
فرۆکەخههانەی هەولێههر بههۆ  
 ۱٦رومهههههاڵی گەرانەوەی 

تەرمی کهۆچبەران بەتم لە 
الیەن کارمەنهههههههههدانی 
پرسهههگەی فرۆکەخهههانە 

 رێگریان لێکرا.

 هەولێر
17-12-
2021  

 پەیامنێر
 وێبەگر

 نێر
 نێر

 ئومێد چۆمانی-
 ئەحمەد نامۆ-

17 

 

 

 حاڵەت )51 (سوکایەتی و هێرش

 ژ ناو ڕەگەز پیشە دەزگا رۆژ شوێنی جۆر
بۆ رووماڵکردنی بۆردوومانی تورکیها 
لە گونهههدی سهههکن لە سهههنووری 

شههههەڕیانانی  ، لەالیەنشههههنگال
تیمەکەیهههان تەقە لە  وەشهههەیەبە

سهەر  دەکهرێتە هێهرشدەکرێ  و
ی پەیهههامنێری رووداو و برینهههدار

هەروەههها دەسهه  بەسههەر دەکەن، 
ئۆتۆمبێل و کەرەسهتەکانی تهیمەکە 

 دەگیرێ .

-موسڵ
 شەنگال

17/8/2021 
 

 پەیامێیر
 
 

 نێر
 
 
 

 1 تەحسین قاسم-

رێگههههری و جیاکاریههههان 
دەکرێ  لە روماڵی  بەرامبەر

تەرمههههی هێنههههانەوەی  
خنکاوەکهههانی نۆکەنهههدی 
ئینگلیهههز لەفرۆکەخهههانەی 

 هەولێر

 هەولێر
26-12-
2021 

 

 پەیامنێر
 وێنەگر

 نێر
 نێر

 ئیدری  محمد-
 یون  عبدالله-

14 

لەبەردەم پەرلەمههههههانی  
کوردسههتان رێگریههان لههێ 
  دەکرێهه  ڕومههاڵ بههکەن
وانانی لەالیەن پاسهههههههە

 پەرلەمانەوە

 2021-7-6 هەولێر
 

پەیامنێر 
 وێنەگر

 نێر
 نێر

 ئومێد چۆمانی-
 سۆران ئەحمەد-

15 

لەکاتی رووماڵی دانانی 
فێنکەرە بۆ خانەنشینان لە 
بەردەم بانکی حەمرین لە 
الیەن کارمەندانی بانکەکە 
رێگریان لێدەکرێ  روماڵی 

 بکەن .

 2021-8-3 هەولێر
 

 پەیامنێر
 وێنەگر

 نێر
 نێر

 ئومێد چۆمانی-
 محەمەد ئیسماعیل-
16 

هەر چەنههههدە رێگەیههههان  
وەرگرتبهههوو بهههۆ چهههونە 
فرۆکەخههانەی هەولێههر بههۆ  
 ۱٦رومهههههاڵی گەرانەوەی 

تەرمی کهۆچبەران بەتم لە 
الیەن کارمەنهههههههههدانی 
پرسهههگەی فرۆکەخهههانە 

 رێگریان لێکرا.

 هەولێر
17-12-
2021  

 پەیامنێر
 وێبەگر

 نێر
 نێر

 ئومێد چۆمانی-
 ئەحمەد نامۆ-

17 

 

 

 حاڵەت )51 (سوکایەتی و هێرش

 ژ ناو ڕەگەز پیشە دەزگا رۆژ شوێنی جۆر
بۆ رووماڵکردنی بۆردوومانی تورکیها 
لە گونهههدی سهههکن لە سهههنووری 

شههههەڕیانانی  ، لەالیەنشههههنگال
تیمەکەیهههان تەقە لە  وەشهههەیەبە

سهەر  دەکهرێتە هێهرشدەکرێ  و
ی پەیهههامنێری رووداو و برینهههدار

هەروەههها دەسهه  بەسههەر دەکەن، 
ئۆتۆمبێل و کەرەسهتەکانی تهیمەکە 

 دەگیرێ .

-موسڵ
 شەنگال

17/8/2021 
 

 پەیامێیر
 
 

 نێر
 
 
 

 1 تەحسین قاسم-

هێرش و سوکایەتی )15( حاڵەت
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لەکههههههاتی روومههههههاڵکردنی 
ەی ناڕەزایەتی خاوەن گردبوونەو

نانەواخانەکهههههههههههههههان و 
 هەولێههههر،سههههەمووننانەکانی 
ل ێکەسهههلەبەردەم پارێزگههها، 

جلههی  و بەئاسههای بەنههاوی 
 ،مەدەنیەوە پەالمارییان ددەدات 

دەریههان  ودەداتپێههیههان وێجن
  .دەکات

 21/8/2021 هەولێر
 

 پەیامنێر
 وێنەگر

 نێر
 نێر

 رش قادرێه-
 شیروان مەولود-

2 

 لەکاتی روماڵی 
لەگەڕەکههههی  ێلخۆپیشههههاندان

لەالیەن  ،باداوان دژی بێ ئهاوی
موختههاری گەڕەکههی بههاداوان و 
چەند کەسێل بەجلهی مەدەنهی 

  ودەکهههرێتە سهههەریانهێهههرش 
ان دەدرێ، لێیه بەشەق و بۆک 

 وەردەگیههرێ،ان لههێ یکامێراشهه
 .ور دەخرێنەوەدو

 11/8/2021 هەولێر
 

 پەیامنێر
 رگوێنە

 نێر
 نێر

 ئاکار فارس-
 عەبدوت مەحموود-

3 

رومهههاڵی بنکەیەکهههی لەکهههاتی 
هەڵبههژاردن هێههرش دەکههرێتە 

زێکههههی ێسههههەریان لەالیەن ه
 ئەمنیەوە

سلیمانی 
سەید –

 8/6/2021 سادق 
 

 4 عەزیز رسوڵعەزیز نێر پەیامنێر

لەکاتی روماڵی خۆپیشاندانی 
حەشدی شەعبی هێزێکی 

دیکەی لەالیەن هێزێکی 
حەشدی شەعبیەوە 
دەکرێ   وراپێلپەالماردەدرێ  
 ودواتردەدرێ   وئەشکەنجە

 وە.وردەخرێتەود

 19/10/2021 بەغداد
 

 5 کاروان رەحمان نێر پەیامنێر

لەکههاتی رومههاڵی خۆپیشههاندانی 
ۆی سهلێمانی خوێندکارانی زانکه

لەالیەن چەنههههد کەسههههێکی 
 نەناسراوەوە هێرش دەکرێتە

 .سەریان

  24/11/2021 سلێمانی
 پەیامنێر
 پەیامنێر
 پەیامنێر

 نێر
 نێر
 نێر

 یادگار حاجی -
 لەتیف ئەیوب  -
 هۆشیار عەلی  -

6 

رێگههری کههردن لە رومههاڵکردنی 
 وجنێوپێههههدانخۆپیشههههاندان 

 گرتن بەسەر کەلوپەل ودەس 

 23/11/2021 هەولێر 

 

 پەیامنێر
 وێنەگر

 نێر
 نێر

 ئیدری  محەمەد-
 7 خۆشەوی موتەلیب-

هێرش و پەالمار و بەکارهێنانی 
 24/11/2021 سلێمانی غازی فرمێسل رێژ بەرامبەریان 

 

 پەیامنێر
 وێنەگر

 نێر
 نێر

 رامیار عوسمان-
 نەوزاد ئەحمەد-

8 
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لەکهههاتی گواسهههتنەوەی وتەی 
سهههەرۆکی زانکهههۆ لەکهههاتی 
خۆپیشههههاندانی خوێنههههدکاران 

لەالیەن لەزانکهههۆی سهههلێمانی، 
پۆلیسی چاالکوانە مەدەنیەکان و 
خوێندکارانەوە هێهرش دەکهرێتە 

 سەریان

 24/11/2021 سلێمانی
 

 پەیامنێر
 وێنەگر

 نێر
 نێر

 هیمن قادر-
 ەکرعەبدوتب-

9 

لەکههاتی رومههاڵی خۆپیشههاندانی 
خوێندکارانی زانکهۆی سهلێمانی 
غههههازی فرمێسههههل رێههههژ 

 توقێندرێ .دە دارووبەرویانبە

 24/11/2021 سلێمانی
 

 پەیامنێر
 وێنەگر

 نێر
 نێر

 کارزان تاریق-
 ند ساالرەمەڵەب-

10 

لەکههاتی رومههاڵی خۆپیشههاندانی 
زانکهۆی سهلێمانی خوێندکارانی 

غازی فرمێسل رێهژ بەروویانهدا 
 دەتەقێندرێ .

  25/11/2021 سلیمانی

 پەیامنێر
 وێنەگر

 نێر
 نێر

 کارزان تاریق-
 مەڵەبند ساالر-

11 

 پەیامنێر 
 وێنەگر

 نێر
 نێر

 رامیار عوسمان-
 نەوزاد ئەحمەد-

لەکاتی رووماڵی خۆپیشاندانی 
 بکارانی بازاری خان خورماکاس

لەالیەن کارمەندانی کۆمپانیاکەوە 
هێرش دەکرێتە سەریان 

 لێدەسەنرێ . وکەلوپەلەکەیان

 12 ئەحمەد عەبدوت- نێر پەیامنێر  21/11/2021 کەرکوک

لەالیەن خودی عەلی فرێجی  
فەرماندەی ئۆپەڕاسیۆنە 

هاوبەشەکان سوکایەتیان پێ 
ن دەکرێ  و میمۆری کامێراکەیا
بەزۆر لێدە سەنن و الی خۆی 

دەستی بەسەردا دەگرێ  و وێنە 
 و لێدوانەکانیان دەسڕنەوە.

 2021-11-5 کەرکوک
 

 پەیامنێر
 
 وێنەگر
 
 پەیامنێر

 نێر
 
 نێر
 
 نێر

 سۆران محەمەد-
 مەحموود رزگار-
 دیار محەمەد-

 

13 

لەکاتی روماڵی مەڕاسیمی 
لە  ژمارەیەک خەتتی رێزلێنان 

 رۆژنامەنووس

هەڕەشەیان لەالیەن هێزێکی 
ئەمنیەوە لێ دەکرێ   کە 

بەزووترین کات ئەو شوێنە چۆل 
بکەن، جگە لەوەش هەڕەشەی 
ئەوەیان لێدەکرێ  کە دەس  

بەسەر کەلوپەلە 
رۆژنامەوانیەکاننیاندا  دەگرن، 
ژمارەیل لە موبایل و کەلوپەلی 

 2021-12-31 دهۆک

 
 هێرش قادر نێر پەیامنێر

14 

 
 ئاکار فارس نێر پەیامنێر

 
 پاشا سەنگەر نێر پەیامنێر

 
 نێر پەیامنێر

محەمەد خەلیل 
 شوانی

 
 هەژار ئەنوەر نێر پەیامنیر

 بڕیار محەمەد نێر پەیامنێر 
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رۆژنامەوانیەکانیانان دەستی 
دادەگیرێ  و وشەی بەسەر

نەشیاو یاویان بەرامبەر 
 .بەکاردەهێنرێ 

 
 نێر پەیامنێر

یاسر محەمەد 
 ئەحمەد

 نەبەز ڕەشاد نێر پەیامنێر 

 
 ئەیوب ساڵح نێر پەیامنێر

 
 فەرمان سادق نێر پەیامنێر

 
 هیوا فەقێیانی نێر پەیامنێر

 
 رێدوور حەمید نێر وێنەگر

 ادری  محەمەد نێر پەیامنێر 

 
 سەالح فەالح نێر وینەگر

 
 رەعید سەعدی نێر وێنەگر

 
 ژیار محەمەد نێر وێنەگر

 عەبدوت ئەحمەد نێر وێنەگر 

لەکاتی ڕووماڵی ئاهەنگی سەری 
ساڵ لەالیەن مەفرەزەیەکی 
هێزەکانی پۆلیسی ئامادە 

لەبەردەم مۆڵی تایم سەنتەر 
لەسەر بازاڕی ڕەحیماوا لەشاری 

 یان وکەرکوک هێرشکرایە سەر
دێکی پۆلیسەوە لەالیەن کارمەن

مۆبایل و کەلوپەلەکەیان شکێنرا 
لەالیەن لەهەمان کاتدا  ، 

کی پۆلیسی ئامادە و یەمەفرەزە
دوو مەفرەزەی دیکەی پۆلیسی 
کەرکوکەوە بەچەک هێرشکرایە 

سوکایەتییان بەرامبەر  یان وسەر
کرا و قسەی ناشرینیان بەرامبەر 

 .بەکارهێندرا

 2021-12-31 کەرکوک

 
 ئارام شێرکۆ نێر پەیامنێر

15 

 

 پەیامنێر
 وێنەگر
 پەیامنێر

 نێر
 نێر
 نێر

 دیار محەمەد-
 هاوتا محەمەد-
 سۆران محەمەد-

 هەڵمەت حەسەن نێر پەیامنێر 

 نیهاد حەسەن نێر پەیامنێر 

 
 ئاکام وەزیری نێر پەیامنێر

 
 ازمموسا ک نێر پەیامنێر

 ئەحمەد عەبدوت نێر پەیامنێر 

 
 محەمەد وەها ب نێر پەیامنێر
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 حاڵەت (2) لێدان

 ژ ناو ڕەگەز پیشە دەزگای رۆژ شوێن جۆر
خۆپیشاندانی لەکاتی روماڵ کردنی 

هاوتتیان بهۆ کێشهەی  نارەازیەتی
، لەالیەن هێزێکهی ئەمنهیەوە کارەبا

 گێی دەدرێ .
 1 بشار مهدی- نێر وێنەگر  30/7/2021 نەجەف

لەسەر ڕێگای کەرکوک نزیل 
 بەڕێوەبەرایەتی پۆلیسی هەولێر،

  .لێیان دەدرێ 
 نێر پەیامنێر  25/11/2021 کەرکوک

ئەیوب عەلی  -
 وەرتی

2 

 

 (2) هەرەشە 

 جۆر شوێن رۆژ دەزگا پیشە رەگەز ناو ژ

1 
 چیا نوری-
 ئەحمەد محەمەد-

 ێرن
 نێر

 پەیامنێر
 وێنەگر

 
 سلێمانی 24-11-2021

لەالیەن هێهههههههههزە 
ئەمنییەکههانەوە پێیههان 
وتهههراوە ئەگەر وێهههنە 
بگههههرن، کههههامێرا و 
کەلوپەلەکانیهههههههان 
ئەشهههههههههههکێنن.و 
 هەرەشەیان لێکراوە

2 
 ئیدری  محەمەد-
 یون  عەبدوت-

 نێر
 نێر

 پەیامنێر
 وێنەگر

 
 خدرجیجە 24/11/2021

و بۆڕومهههاڵی هێهههرش
پەالمارەکههانی داعهه  
بۆئەو ناوچهانە دەچهنە 
ئەوێ لەالیەن هێزێکی 

وە رێگریان لهێ ەئەمنی
 وهەڕەشەیاندەکرێ  

لێههدەکرێ  کە نابێهه  
 هیل وێنەیەک 

  .بگرن
 

 

 داخستنی دەزگا وکەناڵ 

 دەزگا رۆژ شوین جۆر
سی دەمامکدار بە بۆمبهای لەشاری قامیشلۆ لەالیەن سێ کە

سەرنوسهینگەی تهۆری میهدیایی ڕوداو  ئاگرین، هێرشهدەکرێتە
دەبێههتە هههۆی سههوتانی ئۆفیسههەکەو لەنههاوچوونی کەلههوپەل 

 .رۆژنامەونایەکان وپیداویستیە

 28/9/2021 رۆژئاوای کوردستان
 تۆری میدیایی رووداو-

 
 

لەشاری قامشڵۆ ئاسای  قامشڵۆ هەڵدەکوتنە سەریان و 
 .رمەندەکان دەستگیردەکرێن و نوسینگەکەش دادەخرێ کا
 تۆڕی میدیایی ڕووداو- 7/12/2021 رۆژئاوای کوردسان

 

لێدان )2( حاڵەت

هەرەشە  )2( حاڵەت

داخستنی دەزگا و کەناڵ

 حاڵەت (2) لێدان

 ژ ناو ڕەگەز پیشە دەزگای رۆژ شوێن جۆر
خۆپیشاندانی لەکاتی روماڵ کردنی 

هاوتتیان بهۆ کێشهەی  نارەازیەتی
، لەالیەن هێزێکهی ئەمنهیەوە کارەبا

 گێی دەدرێ .
 1 بشار مهدی- نێر وێنەگر  30/7/2021 نەجەف

لەسەر ڕێگای کەرکوک نزیل 
 بەڕێوەبەرایەتی پۆلیسی هەولێر،

  .لێیان دەدرێ 
 نێر پەیامنێر  25/11/2021 کەرکوک

ئەیوب عەلی  -
 وەرتی

2 

 

 (2) هەرەشە 

 جۆر شوێن رۆژ دەزگا پیشە رەگەز ناو ژ

1 
 چیا نوری-
 ئەحمەد محەمەد-

 ێرن
 نێر

 پەیامنێر
 وێنەگر

 
 سلێمانی 24-11-2021

لەالیەن هێهههههههههزە 
ئەمنییەکههانەوە پێیههان 
وتهههراوە ئەگەر وێهههنە 
بگههههرن، کههههامێرا و 
کەلوپەلەکانیهههههههان 
ئەشهههههههههههکێنن.و 
 هەرەشەیان لێکراوە

2 
 ئیدری  محەمەد-
 یون  عەبدوت-

 نێر
 نێر

 پەیامنێر
 وێنەگر

 
 خدرجیجە 24/11/2021

و بۆڕومهههاڵی هێهههرش
پەالمارەکههانی داعهه  
بۆئەو ناوچهانە دەچهنە 
ئەوێ لەالیەن هێزێکی 

وە رێگریان لهێ ەئەمنی
 وهەڕەشەیاندەکرێ  

لێههدەکرێ  کە نابێهه  
 هیل وێنەیەک 

  .بگرن
 

 

 داخستنی دەزگا وکەناڵ 

 دەزگا رۆژ شوین جۆر
سی دەمامکدار بە بۆمبهای لەشاری قامیشلۆ لەالیەن سێ کە

سەرنوسهینگەی تهۆری میهدیایی ڕوداو  ئاگرین، هێرشهدەکرێتە
دەبێههتە هههۆی سههوتانی ئۆفیسههەکەو لەنههاوچوونی کەلههوپەل 

 .رۆژنامەونایەکان وپیداویستیە

 28/9/2021 رۆژئاوای کوردستان
 تۆری میدیایی رووداو-

 
 

لەشاری قامشڵۆ ئاسای  قامشڵۆ هەڵدەکوتنە سەریان و 
 .رمەندەکان دەستگیردەکرێن و نوسینگەکەش دادەخرێ کا
 تۆڕی میدیایی ڕووداو- 7/12/2021 رۆژئاوای کوردسان

 

 حاڵەت (2) لێدان

 ژ ناو ڕەگەز پیشە دەزگای رۆژ شوێن جۆر
خۆپیشاندانی لەکاتی روماڵ کردنی 

هاوتتیان بهۆ کێشهەی  نارەازیەتی
، لەالیەن هێزێکهی ئەمنهیەوە کارەبا

 گێی دەدرێ .
 1 بشار مهدی- نێر وێنەگر  30/7/2021 نەجەف

لەسەر ڕێگای کەرکوک نزیل 
 بەڕێوەبەرایەتی پۆلیسی هەولێر،

  .لێیان دەدرێ 
 نێر پەیامنێر  25/11/2021 کەرکوک

ئەیوب عەلی  -
 وەرتی

2 

 

 (2) هەرەشە 

 جۆر شوێن رۆژ دەزگا پیشە رەگەز ناو ژ

1 
 چیا نوری-
 ئەحمەد محەمەد-

 ێرن
 نێر

 پەیامنێر
 وێنەگر

 
 سلێمانی 24-11-2021

لەالیەن هێهههههههههزە 
ئەمنییەکههانەوە پێیههان 
وتهههراوە ئەگەر وێهههنە 
بگههههرن، کههههامێرا و 
کەلوپەلەکانیهههههههان 
ئەشهههههههههههکێنن.و 
 هەرەشەیان لێکراوە

2 
 ئیدری  محەمەد-
 یون  عەبدوت-

 نێر
 نێر

 پەیامنێر
 وێنەگر

 
 خدرجیجە 24/11/2021

و بۆڕومهههاڵی هێهههرش
پەالمارەکههانی داعهه  
بۆئەو ناوچهانە دەچهنە 
ئەوێ لەالیەن هێزێکی 

وە رێگریان لهێ ەئەمنی
 وهەڕەشەیاندەکرێ  

لێههدەکرێ  کە نابێهه  
 هیل وێنەیەک 

  .بگرن
 

 

 داخستنی دەزگا وکەناڵ 

 دەزگا رۆژ شوین جۆر
سی دەمامکدار بە بۆمبهای لەشاری قامیشلۆ لەالیەن سێ کە

سەرنوسهینگەی تهۆری میهدیایی ڕوداو  ئاگرین، هێرشهدەکرێتە
دەبێههتە هههۆی سههوتانی ئۆفیسههەکەو لەنههاوچوونی کەلههوپەل 

 .رۆژنامەونایەکان وپیداویستیە

 28/9/2021 رۆژئاوای کوردستان
 تۆری میدیایی رووداو-

 
 

لەشاری قامشڵۆ ئاسای  قامشڵۆ هەڵدەکوتنە سەریان و 
 .رمەندەکان دەستگیردەکرێن و نوسینگەکەش دادەخرێ کا
 تۆڕی میدیایی ڕووداو- 7/12/2021 رۆژئاوای کوردسان
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بەشی چوارەم
 بەیاننامەو ڕێنمایی و داواکاری و ڕوونکردنەوەکانی  

لیژنەی داکۆکی )2021/12/31 – 2021/1/1(
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بەیاننامەی یەکەم:
لێژنەی رۆژنامەنووسانی وەرزشی كوردستان 

هەڵكوتانە سەر ڕاگەیاندنكاران ئیدانە دەكات

لــە رۆژی 2021/6/6 لەیارییەكانــی خولــی یانە 

پلە دووەكانی كوردســتان بۆ تۆپی پێــی لەنێوان یانەی 

بروســك و خەبــات  هێــرش و دەســت درێــژی كرایە 

دەزگا  بێگومــان   ، وەرزشــی  ڕاگەیاندنكارانــی  ســەر 

ڕاگەیاندنەكان و رۆژنامەنووسانی وەرزشی وەك پیشە و 

كارەكانی خۆیان بۆ ڕووماڵكردن و گەیاندنی هەواڵەكان  

ئامادەی یارییەكە ببوون، بەر لە كۆتایی هاتنی یارییەكە، 

لەالیەن  یاریزانان و هاندەرانی یانەی وەرزشی خەبات 

هێرشكرایە سەر پەیامنێر و وێنەگرەكەی كەناڵی ئاسامنی 

سپێدە بەشــی وەرزشــیی ، جا بۆ ئەم مەبەستە بەناوی 

لێژنەی رۆژنامەنووسانی وەرزشی كوردستان و سەرجەم 

ڕاگەیاندنكارانی وەرزشــیی كوردســتان هەڵكوتانە سەر 

ڕاگەیاندنكارانــی وەرزشــی لەیاریگاكانی كوردســتاندا 

بەهەموو شــێوەیەك ئیدانە دەكەیــن و لەهەمان كاتدا 

پشتگیری و پشتیوانی خۆمان بۆ هەردوو بەرێزان )قەهار 

حوسێن وەك پەیامنێر و محەمەد رەئووف وەك وێنەگر(  

دەردەبرین بۆ هەر هەنگاوێكی یاسایی پێویست.

لەهەمــان كاتــدا داواكارین لەیانەی وەرزشــی 

بروسك  و پاسەوانانی نێو یاریگاكە لەكاتی بەرێوەچوونی 

یارییــەكان پێویســتە بەئەركی خۆیان هەڵســن و رێزلە 

میدیاكاران و رۆژنامەنووسانی وەرزشیی بگڕن

لێژنەی رۆژنامەنووسانی وەرزشی كوردستان
2021/6/7

بەیاننامەی دووەم :
ئەنجومەنى سەندیکاى ڕۆژنامەنووسانى 

کوردستان نیگەرانى خۆى لە سوتاندنى گەنجێك و 
ڕووماڵى ميدياكان دەردەبڕێت

پــاش ئەوەى ئەمــڕۆ )18ى ئایــارى 2021( ژمارەیەک 

پەنابــەرى ڕۆژهەاڵىت کوردســتان لە بەردەم بــارەگاى نەتەوە 

یەکگرتــووەکان لە شــارى هەولێــر کۆبوونەوە بــۆ دەربڕینى 

ناڕەزایــەىت لــە بــێ وەاڵم مانــەوەى کەیــس و داواكانيــان، 

هاواڵتییەکــى ڕۆژهەاڵت بە ناوى )بێهــزاد مەحمودى( نارساو 

بــە )محەمــەد( بەنزینى بــە خۆیدا کــرد و لە بــەردەم چەند 

ڕۆژنامەنووسێک ئاگرى لە جەستەى خۆى بەردا.

بە داخەوە ئەو کەناڵ و ڕۆژنامەنووســانەى لە شــوێنى 

نابەرپرســانە خەریکــى ڕووماڵــى  بــوون، زۆر  ڕووداوەکــە 

ڕووداوەکــە بوون، بێ ئەوەى گوێ بدەنــە ئەوەى کە دەبوو لە 

جیاىت گرنگیدان بە هەواڵى خۆسوتاندنەکەى، گیاىن ناوبراویان 

ڕزگار بکردایە و نەیانهێشــتایە خۆى بســوتێنێت و ئەوە دەبوە 

پیشــەیيبوون و ئینســانیبوون و کارێکى مۆراڵى، کە دەیانتواىن 

ئەو کارە بکەن و نەیانکرد.

ئەم ڕووداوە پێامندەڵێت، هێشتا میدیا و ڕۆژنامەنووسی 

ئێمە تەنها و تەنها بە دواى هەواڵەوەیە، نەک ناوەڕۆکى هەواڵ 

و ڕەهەند و لێکەوتەکاىن، گەر وانییە، دەبوو ڕۆژنامەنووسەکان 

مایکــەکان فڕێبدەن و باوەش بە گەنجەکەدا بکەن، ئەوە دەبوە 

هەواڵ و شانازى، نەک ئەوەى بە بەرچاوى ئەوانەوە ڕوویداوە 

و بێدەنگبوون.

ئێمــە لــە ئەنجومــەىن ســەندیکاى ڕۆژنامەنووســاىن 

کوردســتان، ســەرەڕاى هاوخەمــى، نیگــەراىن خۆمــان لــە 

خۆسوتاندىن ئەو گەنجە دەردەبڕین و هەرچى زوترە خوازیارى 

چاکبوونەوەین.

لە هەمانکاتدا نیگەراىن خۆشــامن لــە پەیامنێراىن ئەو 

کەنااڵنــە ڕادەگەیەنین، کــە دەبوو بە ئەرکى ئینســاىن خۆیان 

هەســن، چونکە ڕۆژنامەنووس پێش هەر شــتێک ڕێزگرتنە لە 

ئینسان و بەهاکاىن مرۆڤایەىت.

ئەنجومەنى سەندیکاى ڕۆژنامەنووسانى 
کورستان

2021/5/18
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ببەیاننامەی سێیەم:
بەیاننامەی لیژنەی داکۆکی لە ئازادی 

ڕۆژنامەنوسی و مافی رۆژنامەنوسان بەبۆنەی 
داخستنی نوسینگەی کەناڵی تەلەفزیۆنی 

کوردستان 24 لە رۆژئاوای کوردستان

دوێنێ 20-6-2021   لە رۆژئاوای کوردســتان بە 

بڕیاری ئاسایشی پەیەدە نوسینگەی  کەناڵی تەلەفزیۆنی 

کوردســتان 24 دادەخرێت. ئێمە جگــە لەوەی بەتوندی 

ئیدانەی  ئەم رەفتارە دەکەین و بە هەڕەشــەو مەترسی 

بۆســەر پرۆســەی ئازادی راگەیانــدن و رادەربڕین و 

پرســی نەتەوەیی دەزانین. ئەوەشامن پێ دەڵێت کە ئەم 

بڕیــارە بڕیارێکی سیاســیەو دەریدەخات کە ئەو الیەنە 

بەبەشــێک لەملمالنی سیاســیەکان و لەژێر کاریگەری 

الیەنێکی دەرەوەی ئەوســنورە  دەری کردوە. بۆیە ئێمە 

لیژنــەی داکۆکی لــە ئــازادی رۆژنامەنوســی و مافی 

رۆژنامەنوسان لەسەندیکای رۆژنامەنوسانی کوردستان  

داواکارین هەرچی زووتــرە بەوبڕیارەدا بچنەوەو مافی 

کارکــردن بۆ ئەم دەزگایــە بگەڕێنــەوە ،چونکە کەناڵی 

کوردســتان 24  هەمیشە ســەکۆیەک بووە  بۆ گەیاندنی 

دەنگو رەنگی پرســەکانی ئەوناوچەیە لەخزمەت پرســە 

نیشــتیامنییەکانی کورد، داخستنی نوسینگەی ئەم کەناڵە 

واتە رێگــری کردن لە گەیاندنــی زانیاریەکانی رۆژئاوا 

لەرێگەی ئەم کەناڵەوە بەجیهان .

لیژنەی داکۆکی لە ئازادی رۆژنامەنوسی و 
مافی رۆژنامەنوسان

سەندیکای ڕۆژنامەنوسانی کوردستان
هەولێر 2021-6-21

بەیاننامەی چوارەم
بەیاننامەی نارەزایەتی لە الیەن 

لیژنەی داکۆکی لە ئازادی رۆژناگەری و مافی 
رۆژنامەنووسان

بەداخەوە سەرباری هەوڵی بەردەوامی سەندیکای 

رۆژنامەنووسانی کوردستان بۆ هاندانی بەرێوبەرایەتی 

خۆســەر لە رۆژئاوای کوردســتان لە دانانــی رادەیەک 

بۆ پێشــێڵکاریەکان دژ بە رۆژنامە نووســان  دەزگاکانی 

میدیــا، زنجیرە پێشــێلکارییەکان دژ بە دەزگا میدیایی و 

رۆژنامەنووســەکان لە رۆژئاوای کوردســتان درێژەیان 

کەســی  ســێ   ٢٠٢١/٩/٢٨ شــەوی  لەبــارەوە  هەیــە، 

دەمامکدار بەنارنجۆکی مۆلۆتۆف هێرشــیان کردە سەر 

ئۆفیسی تۆڕی میدیایی رووداو لە شاری قامشلۆ، کە لە 

ئەنجامدا بووە هۆی سووتانی ئۆفیسەکەو لە ناوچوونی 

پێداویسی و ئامێرەکانی راگەیاندنی ناو ئۆفیسەکە. 

ســەبارەت بەو رووداوە ئێمــە لەلیژنەی داکۆکی 

لەئــازادی رۆژنامەنووســی و مافــی رۆژنامەنووســان 

بەتوندی ئەو کارە شــەرمەزار دەکەین و بەکارێکی دوور 

لەپرانسیپەکانی ئازادی رادەڕبڕین و کاری رۆژنامەوانی 

دەزانین، داواش لەالیەنی بــەر پرس لە بەرێوبەرایەتی 

خۆســەر لەرۆژئاوای کوردستان دەکەین کار بۆ راگرتنی 

ئەو پێشــێلکاریانە بــکات و تاوانباران دەســتگیر بکات 

رادەستی دادگایان بکات ، تاکو  گیانی رۆژنامەنووسان  و 

ئازادی کاری میدیایی لە رۆژئاوای کوردستان پارێزراو 

بێت.

لیژنەی داکۆکی لە ئازادی رۆژنامەگەری و 
مافی رۆژنامەنووسان
٢٠٢١/٩/٢٨
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بەیاننامەی پێنجەم
بەیاننامەی لیژنەی داکۆکی لەئازادی 

رۆژنامەنوسی و مافی رۆژنامەنوسان
بەبۆنەی رێگری و هێرش کردنە سەر 

رۆژنامەنوسان ئەمرۆ لەشاری هەولێر 

و  شــەقام  گرژیەکانــی  لەگــەڵ  بەداخــەوە 

خۆپیشاندانەکان هێرش و ڕێگری لەکەناڵ و ڕۆژنامەنوسان 

بەردەوامە. ئەمڕۆ بەرواری ٢٠٢١/١١/٢٣ لەکاتی ڕوماڵی 

خۆپیشــاندانی ژمارەیەک خوێندکار لەشــاری هەولێر، 

هێــرش دەکرێتــە ســەر ژمارەیــەک ڕۆژنامەنوســانی 

ســەربەدەزگاکانی ڕاگەیاندن و ڕێگریــان لێ دەکرێت 

لەڕوماڵ. ئێمــە لەلیژنــەی داکۆکی لەڕۆژنامەنوســان 

لەســەندیکای ڕۆژنامەنوسانی کوردســتان سەرەکۆنەی 

هەمــوو شــێوازێکی توندوتیژی بەرامبــەر هەرکەس و 

گروپێــک دەکەین، بەتایبەتی ڕۆژنامەنوســان کە مافی 

یاسایی خۆیانە ڕوماڵی هەموو ڕوداوەکان بکەن و هێزە 

ئەمنیەکان پارێزگاریان لێ بکەن نەک ڕێگری لێ کردن 

و بەکارهێنانــی توندوتیــژی بەرامبەریــان. داواکارین 

هەموو الیەک بەگیانی بەرپرسیاریەتیەوە مامەڵە لەگەڵ 

ئەم بارودۆخە بکەن تاوەکو ڕەوشــەکە بەهێمنی و دوور 

لەتوندو تیژی بەڕێوە بچێت.

لیژنەی داکۆکی لەئازادی رۆژنامەنوسی 
و مافی رۆژنامەنوسان

سەندیکای رۆژنامەنوسانی کوردستان 
هەولێر

 ٢٠٢١/١١/٢٣

بەیاننامەی شەشەم

بەیاننامەی لیژنەی داکۆکی لەئازادی 

رۆژنامەنوسی و مافی رۆژنامەنوسان

بەبۆنەی هێرش کردنە سەر ژمارەیەک 

رۆژنامەنوس لەشاری سلێمانی

ئەمــڕۆ بــەرواری ٢٠٢١/١١/٢٢ لەکاتــی روماڵی 

خۆپیشــاندانی خوێندکارانی زانکۆی ســلێامنی لەشاری 

ســلێامنی, لەالیەن هێزەئەمنیەکانــەوە هێرش دەکرێتە 

ســەربەدەزگاکانی  رۆژنامەنوســی  ژمارەیــەک  ســەر 

راگەیانــدن و ڕێگریــان لێدەکرێــت لەڕومــاڵ کردن و 

توندوتیژیــان بەرامبەر ئەنجام دەدرێت.ئێمە لە لیژنەی 

داکۆکی ســەرباری ئــەوەی دژی هەرجــۆرە فۆڕمێکی 

توندوتیژیــن بەرامبــەر هەر گروپ و کەســێک ئەنجام 

بدرێت .پێویســتە هێزە ئەمنیەکان بەشــێوەیەکی ئارام 

ودوورلەتوندوتیــژی هاوکاری خۆپیشــاندەران بن تاکو 

داوای مافەکانیــان بەهێمنی ئەنجــام بدەن.لەهەمان 

کاتدا ســەرکۆنەی ئــەو هێرش و رێگــری و توندوتیژیە 

دەکەین کەبەرامبەر رۆژنامەنوسان لەو ژینگەدا ئەنجام 

درا.داواکاریــن هەمووالیــەک هاوکاربــن گرژیــەکان 

بڕەوێنــەوە ورۆژنامەنوســیش مافی یاســایی خۆیەتی 

لەژینگەی رووداوەکان بوونی هەبێت وروماڵ بکات.

لیژنەی داکۆکی لەئازادی رۆژنامەنوســی و مافی 

رۆژنامەنوسان

سەندیکای رۆژنامەنوسانی کوردستان 

هەولێر

 ٢٠٢١/١١/٢٢
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بەیاننامەی حەوتەم
دیسانەوە دەستدرێژی دەکرێتە سەر 

میدیاکاران
لەبــەرواری ٨-١١-٢٠٢١ لەکاتێکــدا خەڵکی چەند 

گەرکێکی هەولێر لەبەر  کێشەی بێ ئاوی خۆپێشاندنیان 

کــرد، رۆژنامەنووســان و کەناڵەکانــی راگەیاندن وەک 

ئەرکی ئاســایی خۆیان رۆمالی ئەو رووداوەیان دەکرد، 

لەکاتی رووماڵ و بەرچاوی خەڵک چەند کەسێک بەناوی 

موختــاری گــەرەک دەســتدرێژی دەکەنە ســەر چەند 

کەنالێکی راگەیاندن و لێدان و ســوکایەتی بە پەیامنێرو 

وێنەگــران دەکــەن، لیژنــەی داکۆکــی لە ســەندیکای 

رۆژنامەنووســان ویــرای ئــەوەی ئەو کارە بــە توندی 

ئیدانە دەکەین بە پێشــهات و جۆرێکی تــازەی دەزانێ 

لە جۆرەکانی پێشــێلکاری، بۆیە داوا لەوەزارەتی ناوخۆ 

دەکەیــن رێکاری یاســایی خۆی بگرێتە بــەر بەرامبەر 

بکەرانی ئــەو کارەو رێگری بکات لە دووبارە بوونەوەی 

پێشــێلێکاری لەو شــێوەیە. لیژنەی داکۆکــی لەئازادی 

رۆژنامەنوسی ومافی رۆژنامەنوسان

سەندیکای رۆژنامەنوسانی کوردستان
٢١-٨-٢٠٢١

بەیاننامەی هەشتەم
بەیاننامەی لیژنەی داکۆکی لەئازادی 

رۆژنامەنوسی و مافی رۆژنامەنووسان تایبەت 
بە رۆژی ١١/٢ رۆژی کۆتایی هێنان بە 

ده ربازبوون ئەنجام دەرانی تاوان بەرامبەر 
رۆژنامەنوسان لە سزا

پێشــیلکاری بەرامبەر رۆژنامەنوسان دیاردەیه كی 

جیهانیــە و لەزۆربــەی واڵتانی دنیا بەجۆرو شــێوازی 

جۆراوجۆر ئەنجــام دەدرێت، بەتایبەتــی لەو واڵتانەی 

جەنگ و ملمالنێ سیاسی، نەتەوەیی و مەزهەبی بوونیان 

هەیە و ژینگــەی رووداو هەوالــەکان زۆرن، بەتایبەتی 

تریش لــەو واڵتانەی کــە کاری رۆژنامەگەری و ئازادی 

کاری میدیایی ومافەکانی رۆژنامەنووســان بەباشــی و 

بەیاســا رێک نەخراون، هەروەها کاری پرۆفیشنااڵنەی 

رۆژنامەنووس و رۆژنامەگەری لەئاستی پێویستدا نیە. 

جۆرو شێوازی پێشــێلکاری زۆرن  کە تیرۆرکردن، 

کوشن، دەستگیرکردن، لێدان، هێرش، سوکایەتی، رێگری 

کردن لە ڕوماڵ، پێنه دانی زانیاری، شــکاندنی کەلوپەل 

و دەســت بەســەرداگرتن...هتد دەگرێتــە خــۆی، هەر 

ئەوانەش دەبنە پێکهێنەری راپۆرتەکانی پێشێلکاریەکانی 

کەزۆربەی سەندیکا و رێکخراوکانی بواری میدیاو کاری 

رۆژنەمەگــەری بەبەردەوامــی لەسەرتاســەری جیهان 

باڵویان دەکەنەوە.

ســەرباری ئەوانــەی ئاماژەیــان پێــدرا لەنــاو 

دەزگاکانی راگەیاندنیش شێوازو جۆراوجۆری پێشێلکاری 

هەیــە وەک  جیــاکاری و مەزاجــی مامەڵــە کــردن و 

نەبوونــی گرێبەســت و پابەندنەبوون بە گرێبەســت و 

هەڵوەشاندنەوەی یەکالیەنەی گرێبه ست و  بێ ئاگاداری  

رۆژنامەنــووس و پێنەدانی کرێی شایســتەو کارپێکردنی 

کاتژمێــری زیادەو  ســوکایەتی  پێکردن و هەراســان و 

گێچەڵ پێکردنی رۆژنامەنوسانی مێیینە.

بەداخەوە چۆن ئەو درێژە دان بەو پێشێلکارییانە 

دژی رۆژنامەنووسان کارکەرانی بواری میدیا بونەتە کاری 

ئاســایی و بەردەوام ئەنجام دەدرێن، بەهامان شێوە لێ 

نەپێچینەو دەربازبوونی ئەنجامدەرانی کەسانی بەرپرس 

لەو پێشــێلکارییانە لەســزا بۆتە دیاردەیەکــی بەرچاو، 

بەهەستکردن بە مەترســی ئەو بابەتە لەساڵی٢٠١٣وەو 

نەتەوە یەکگرتــوەکان ١١/٢ی هەموو ســاڵێکی بەناوی 

›رۆژی کۆتایی هێنان بە ده ربازبوونی تاوانباران‹ دیاری 

کردووە، کە ئــەوەش خۆی لەخۆی بەڵگــەی زۆربوونی 

دەربازبوونی تاوانبارانی ئەنجامدەری پێشــێلکاریەکانە 

بەرامبەر رۆژنامەنوسان.

 هەرێمــی کوردســتان وەک ناوچەیەکــی پــڕ له  

ملمالنێ و گرژی سیاســیه ، کاری رۆژنامەگەری و مافی 
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رۆژنامەنووســانیش بەتەواوەتی بەیاســا رێک نەخراوە، 

هەروەهــا ناتەندروســتی ژینگەی میدیایــی و زاڵبوونی 

میدیــای حیزبــی وایکردوە کــە کێرڤی پێشــلکاریەکان 

بەردەوام و ساڵ بەســاڵ لەبەرزبونەوەدا بێت، لەماوی 

سااڵنی رابردودا سەندیکای رۆژنامەنوسانی کوردستان 

٢٧ راپۆرتی پێشــێلکاری دەرکردوە کــە ژمارەیەکی زۆرو 

شێوازی جۆراوجۆری پێشێلکاری تیدا تۆمارکراوە، بەاڵم 

مەخابن تاکو ئێســتا لەســەر داتاکانی ئــەو  ٢٧ راپۆرتە 

تاکە کەســێک لەئەنجامدەری ئەو پێشێلکاریانە بەرامبەر 

رۆژنامەنوسان لیپێچینەوەی لەگەڵ نەکراوە تاکە کەسێک 

ســزانەدراوەو چەندن جــارو چەندان کەس لەســزا و 

دەربازبوون لە هــەر لێپیچینەوەیەک. ئەمە جگە لەوەی 

کــە چەند کەیســی تیرۆرکــردن هەیە کە دۆســیەکەیان 

نەدۆزراونەتەوە  ئەنجامدەرانیان  ماوەتەوەو  بەکراوەیی 

نەدراونەتە دادگا، بۆیە ئێمە لەلیژنەی داکۆکی لەئازادی 

رۆژنامەنووســی و مافی رۆژنامەنووســان لەسەندیکای 

رۆژنامەنووســانی کوردســتان لــەم رۆژەداو بەردەوام 

سەرکۆنەی هەموو ئەو پێشێلکاری و تاوانانە دەکەین کە 

لەرابردوو ئێســتادا دژی رۆژنامەنووسان ئەنجامدراون، 

لــە حکومــەت و الیەنــە پەیوەندیــدارەکان داواکارین 

ســنورێک بۆ ئەم پێشــێلکاریانە دابنێن و بەدواداچوون 

بۆ راپۆرتەکانی پێشــێلکاری ســەندیکای رۆژنامەنوسان 

بکەن و هەڵوەســتەی لەســەر بکەن، تاکــو لەمە زیاتر 

رۆژنامەنووســان نەبنە قوربانــی کارەکانیان، لەهەمان 

کاتیشــدا هەوڵی زیاتر بۆ بەیاســا رێکخســتنی زیاتری 

کاری رۆژنامەنووســی بدرێت کە لەئاست گەشەکردنی 

کاری میدیایی و رۆژنامەگەریدا  بێت. چی دیكه  كه سانی 

به رپرس له وپێشێلكاریانه  له  سزا ده ربازیان نه بێت.

لیژنەی داکۆکی لەئازادی رۆژنامەنوسی و 
مافی رۆژنامەنوسان

سەندیکای رۆژنامەنوسانی کوردستان
٢٠٢١/١١/٢

www.kurdjs.com

info@kurdjs.com
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پێکهاتەی لیژنەی داکۆکی لە ئازادی 
ڕۆژنامەنووسی و مافی ڕۆژنامەنووسان

و هەڵوەستەی لەسەر بکەن، دابنێن و بەدواداچوون بۆ راپۆرتەکانی پێشێلکاری سەندیکای رۆژنامەنوسان بکەن
تاکو لەمە زیاتر رۆژنامەنووسان نەبنە قوربانی کارەکانیان، لەهەمان کاتیشدا هەوڵی زیاتر بۆ بەیاسا رێکنستنی 

 ی میدیایی و رۆژنامەگەریدا  بێ . چی دیكهزیاتری کاری رۆژنامەنووسی بدرێ  کە لەئاس  گەشەکردنی کار
 ێ .بربازیان نهسزا ده له وپێشێلكاریانهرپرس لهسانی بهكه

 

 لیژنەی داکۆکی لەئازادی رۆژنامەنوسی و مافی رۆژنامەنوسان

 سەندیکای رۆژنامەنوسانی کوردستان

٢/١١/٢٠٢١ 

 

 

 

 ڕۆژنامەنووسان مافی و ڕۆژنامەنووسی ئازادی لە داکۆکی لیژنەی پێکهاتەی

 ناو ژ
 لە کارى
 لیژنە

 ئیمەیڵ تەلەفۆن ژمارەى شوێن

1 
 نەزاکەت.د.ی.پ
 حەمەسەعید  حسێن

 سکرتێری
 لیژنە

 سلێمانى
٠٧٧٠١٥٥٠٦٠٤ 
٠٧٥١٠٠٦٧٠٥٤ 

nazakat_72@yahoo.com 

2 
 جەالل گۆران

 ئیبراهيم
 بڕیاردەری
 لیژنە

 gorandebaga@yahoo.com ٠٧٥٠١١٢٤٢٠١ رهەولێ

 جەمیل خۆشناڤ 3
 ئەندامی
 لیژنە

 khoshnavjn@gmail.com ٠٧٥٠٤٥٠٩٨٣٨ دهۆک

 سديق نوری محەمەد 4
 ئەندامی
 لیژنە

 mohammedaqrawe13@gmail.com ٠٧٥٠٤٨٨٥٧٤٦ ئاکرێ

  

 

 

 ي كوردستانتقرير لجنة الدفاع عن الحريات الصح ية وحقوق الصح يين ف

 نقابة صح يي كوردستان

 (28رقم)

 

1/7/2021___31/12/2021 

 

 القسم االول 

  28انواع االنتهاكات في التقرير 
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پاشكۆ

بارودۆخی رۆژنامەنووسان لە كوردستان

بەشی پێنجەم
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خشتەی دووەم : تەمەن 

خشتەی یەکەم :ڕەگەز 

رێژەژمارەتەمەن

30-2034%34.3
40-3043%43.4
50-4016%16.2
60-506%6.1

ڕێژە ژمارەرەگەز
24.2%24مێ
75.8%75نێر

بارودۆخی رۆژنامەنووسان لەهەرێمی کوردستان 
ســەرباری ئەوەی پێشــێلکاریەکان بەردوامن، بەاڵم هەســت بەجۆرو بوونی زیاتری پێشــێلکاری 

دەکرێــت کەهەندێک رۆژنامەنوس ســکااڵی لەســەر تۆمارناکەن،وەیان لەبەر ئــەوەی لەراپۆرتەکانی 

پێشــووتر ئەوجۆرانە بە پێشێلکاری نەناسێرناون یاخوود کورتی راپۆرتەکە وایکردوە زۆرتر نەچنە قواڵیی 

پێشێلکاریەکان. زۆرتریش نۆرمی پێشێلکاریەکان لەپێشوودا پێشێلکاریەکان بوون کەلەشەقامدا ڕوبەروی  

رۆژنامەنــوس دەبویەوە،کەمــر ئەوانەی کە لەدەزگا و مــاوەی کارەکەی لەنــاو دەزگا راگەیاندنەکان 

بەرامبەری دەکرا بەرزی دەکردەوە بۆ لیژنەی داکۆکی و سەندیکا. لەکاتێکدا ئەوانەش هەر پێشێلکارین 

وبەپێی یاســای ژمارە ٣٥ ســاڵی ٢٠٠٧ زۆربەیان بە پێشــێلکاری نارساون. بۆیە بۆ کۆکردنەوەی ئەمانە 

لیژنەی داکۆکی راپرســیەکی لەگەڵ ١٠١ رۆژنامەنوسی مەیدانی کردوە و ئەم داتایانەی دەست کەوتوە. 

ئومێد دەکەین ببێتە هاندەرێک بۆ رۆژنامەنوســان تاکو چاوکراوەتربن لەو پێشێلکاریانەی بەرامبەریان 

دەکرێت لەم جۆرانە، تاکو ســکااڵیان لەســەر بکەن و ئیمەش بەدواداچوونیــان بۆ بکەین و لە راپۆرت 

تۆماری بکەین.  
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 تەمەنی بەشداربوان زۆرترینی لەنێوان40-30ساڵیەو
. هەموو تەمەنه کانی تریشی تێدایە تا ئاستی60 ساڵیش

خشتەی سێیەم :جۆری دەزگای راگەیاندن 

 رۆژنامەنوسەکانی ئەم راپرسیە نوێنەری هەموو جۆرە دەزگاکانی راگەیاندن و
 ماڵپەڕو دیجیتاڵ میدیایان تیادایە، بەاڵم بەرزترینیان لە تەلەفزیۆنەکان کاردەکەن
 ،پەیجی ئەلەکترۆنی ودیجیتاڵ میدیا کەمترینیانە،ئەمەش سروشتیە چونکە زۆرینەی
 ئەم رۆژنامەنوسانە پەیامنێرن و پەیامنێرەکانیش کە کاری مەیدانی دەکەن هی

.تەلەفزیۆنەکانن بەبەراورد بەدەزگاکانی تر

ڕێژەی سەدیژمارەجۆری دەزگا

51.45%53تەلەفزیۆن
37.62%38ماڵپەر
15.8%16رادیۆ

15.8%16رۆژنامە
7.9%8پەیجی ئەلەکترۆنی
7.9%8دیجیتاڵ میدیا 
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خشتەی چوارەم :جۆری دەزگای راگەیاندن 

بروانامەی رۆژنامەنوسان زۆرترینیان ئاستی بەکالۆریۆسەو هەموو 
ئاستەکانی تری تیادايه تا ئاستی دکتۆرا .

ریژەی سەدیژمارەجۆری بروانامە 

49.5%49بەکالۆریۆس
17.2%17دبلۆم

23.2%23دواناوەندی
6.1%6ماستەر
3%3ناوەندی
0%0سەرەتایی
1%1دکتۆرا
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خشتەی پێنجەم :بروانامە لەبواری راگەیاندن

خشتەی شەشەم :ئەندامێتی لەسەندیکای رۆژنامەنوسان

ئەم خشتەیەش پێمان دەڵێت کە زۆرینەی رۆژنامەنوسان هیج جۆرە 
بڕوانامەیەکی بورای راگەیاندنیان نیەو ، بەرێژەیەکی کەمیش برونامەی 

ئاستەجۆراوجۆرەکانی بواری راگەیاندنیان هەیە. ئەمەش ئەوە پیشان دەدات 
کەکاری رۆژنامەنوسی لەم هەرێمە زۆرتر ئەزمونیە تا بڕوانامە.

رێژەژمارەجۆری بروانامە

45.5%46هیچ کام 
28.7%29بەکالۆریۆس

21.7%22دبلۆم
4.9%5سەروبەکالۆریۆس 

رێژەژمارەوەاڵم

53.5%53نەخێر
46.5%46بەڵی
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زانیاریەکانی ئەم خشتەیە پێمان دەڵێت زۆرینەی رۆژنامەنوسان ئەندامی 
سەندیکای رۆژنامەنوسانی کوردستان نین ، ئەمەش گرفتە، کە یان سەندیکا  بە 

متمانەپێکراو گرنگ نابینن، یان سەندیکا نەیتوانیوە ئیحتیوای  ئەوان بکات .

ئەم خشتەیە دەریدەخات کەهەرچەندە زۆرینەی رۆژنامەنوسان بروانامەیان 
نیە لەبواری راگەیاندن بەاڵم بەرێژەیەکی زۆربەرز کە لە%90 بەشداری خول 

وراهێنانی بواری راگەیاندنیان کردوە.

خشتەی حەوتەم :بەشداری خولی راگەیاندن 

ریژەژمارەوەاڵم

90.9%90بەڵێ
9.1% 9نەخێر 
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زانیاریەکانی ئەم خشتەیە دەریدەخەن کە زۆرترین رۆژنامەنوسه کان پەیامنێرن، 
ئەمەش لەبەر ئەوەی کە راپرسیەکە زیاتر لەسەر رۆژنامەنوسانی مەیدانی 

کراوە، بەاڵم زۆرینەی جۆرەکانی تری رۆژنامەنوسی تیادایە، ئەمەش بەهێزی 
دەداتە توێژینەوەکە، چونکە گوزارشتە لەزۆربەی رۆژنامەنوسی دەزگاکان بەکارە 

جیاوازەکانیانەوە.

خشتەی هەشتەم : جۆری کاری لەناو دەزگا 

ریژەژمارەجۆری کار
59.4%60پەیامنێر

5.9%5پێشکەشکار
8.9%9هەواڵساز

3.9%4بێژەر
3.9%4ئامادەکاری بەرنامە

0.2%2کاری ئیداری
6.9%7ئیشی تەکنیکی

9.9%10بەرێوەبەر
6.9%7هی تر

5.9%6بەرپرسی بەش
13.8%14وێنەگر
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خشتەی نۆیەم : مێژووی ئەزموونی کارکردن لەناو راگەیاندن

رێژەژمارەساڵ
78.8%78سەروو 5 ساڵ
21.2%21خوار 5 ساڵ

ئەم خشتەیە  ماوەی ئەزموونی کارکردنی رۆژنامەنوسەکانمان پێ دەڵێت کە 
لەناو دەزگاکان هەیە، ئەمە بۆ تێگەیشتن لەوەی کە تاچەندە رۆژنامەنوسەکان 

ئەزموونی کارکردنیان زۆرەوئاگاداری پێشێلکاریەکانن. 

خشتەی دەیەم : خاوەنداریەتی کەناڵ

رێژەژمارە جۆری خاوەنداریەتی
52.5%52کەرتی تایبەت 

46.5%46حیزبی
1%1حکومی
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شێوازی کارکردنی رۆژنامەنوس لەم هەرێمە زۆرترینی گرێبەستن،بەئاستیکی 
بەرز کە نزیکی ٣/١ رۆژنامەنوسەکان دەکات،  جۆری پشک و فەرمانبەر 

کەمترینن. ئەمە باشە بۆ تویژینەوەکە کەبزانین باروگوزەران و گەرەنتی 
کارکردن و ژیانی رۆژنامەنوس چۆنە لەم هەرێمە.

ئەم خشتەیە پێمان دەڵێت کە رۆژنامەنوسەکان بەنزیکەیی بەیەکسانی دابەش 
بوون بەسەر دەزگاکانی کەرتی تایبەت و حیزبی ، کەناڵی حکومی بوونی نیە، 

تاکە رۆژنامەنوسێک لەکەناڵی حکومی ئیش دەکات. واتە خاوەنداریەتی دەزگای 
راگەیاندن لەم هەرێمە بەزۆری حیزبی و کەرتی تایبەتن .

خشتەی یازەدەیەم : شێوازی کارکردن
ریژەژمارەشێوازی کارکردن

70.7%70گرێ بەست
16.2%16فەرمانبەر

13.1%13پشک
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خشتەی دوانزەیەم : موچەی مانگانە

خشتەی سیانزەیەم : کاتژمێرەکانی کارکردن

رێژەژمارەبری موچە
51.4%52زیاتر لە 500.000دینار
44.5%45کەمتر لە 500.000دینار

ریژەژمارەکاتژمێر
71.7%71زیاتر لە 5 کاتژمێر
28.3%28کەمتر لە 5 کاتژمێر

بەپێی ئەم خشتەیە رۆژنامەنوسان نیوە بەنیوە موچەکەیان خوار500.000 
دینارە ،کەئەمە بژێوی خراپی بارودۆخی رۆژنامەنوسان پیشان دەدات، کە 

موچەکەی لەئاست پێداویستیەکانی رۆژانەی نیە.

ئەم خستەیە بەراوردبکەیت لەگەڵ ئەوەی پێشوو، لەکاتیێکدا کەنزیکی نیوەی 
رۆژنامەنوسەکان کەمتر لە 500.000 دینار داهاتیانە کەچی زۆرترینیان زیاتر لە 

5 کاتژمێر رۆژانە کاردەکەن.
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خشتەی چواردەیەم : ئایا لە بواری کارەکەت روبەرووی هیج جۆرە توندوتیژیەک 
بویتەتەوە؟

خشتەی پازدەیەم : روبەڕووی کام لەم جۆرە توندوتیژیانە بویتەتەوە؟

رێژە ژمارەوەاڵم
66.7%66بەڵێ
33.3%33نەخێر

زانیاریەکانی ئەم خشتەیە پێمان دەڵێت کە زۆرینەی زۆری رۆژنامەنوسەکان 
لەبواری کارەکەیان رووبەڕووی توندوتیژی بونەتەوە .

رێژەژمارەجۆری توندوتیژی
44.5%45ریگری لەڕوماڵ 

30.6%31هەڕەشە
24.7%25سوکایەتی
19.8%20لێدان 

16.8%17دەستگیرکردن 
12.8%13جیاکاری

11.8%12دەرکردن لەکار
6.9%7خستنەپاڵ و نازڕاندن 
5.9%6برینی موچەو هاوکاری

0.9%1دەستگیرکردن 
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ئەم خشتەیە پێمان  دەڵێت کە رۆژنامەنوسان رووبەڕووی چەندین جۆری 
توندوتیژی بونەتەوە کە زۆرترینیان توندوتیژیە توندەکانی وەک رێگری لەڕوماڵ 
و لێدان و هەڕەشەو سوکایەتی ودەستگیرکردنە ، جگە لەبرینی موچەو دەرکردن 

لەکار و تۆمەت خستنە پاڵ و ناوزراندن...هتد 

مەبەستی بوو ئەم راپرسیە بزانێت کە رۆژنامەنوس هێشتا بەربەستی 
کەلتووری و کۆمەاڵیەتی لەبەردەمە لەکاتی بوونی بەرۆژنامەنوس  و کارکردنی 

وەک رۆژنامەنوس، هەرچەندە رێژەکە زۆرکەمە کە بە بەڵێ وەاڵمی ئەو 
پرسیارەیان داوەتەوە کە ئایا تاچەندە روبەرووی توندوتیژی بویتەتەوە لەالیەن 

خێزانەکەتەوە ،هەندێکیان بەبەڵی وەاڵمیان داوەتەوە.

خشتەی شازدەیەم :بەهۆی کاری رۆژنامەنوسیت روبەرووی هیچ توندوتیژیەک 
بویتەتەوە لەالیەن خێزانەکەتەوە ؟

رێژە ژمارەوەاڵم
91.9%91نەخێر
8.1%8نەخێر
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دوابەدوای ئەو پرسیارە کە ئایا رۆژنامەنوس لەالیەن خێزانەکەیەوە روبەڕووی 
توندوتیژی دەبێتەوە، هەندێک بە بەڵێ وەاڵمیان دایەوە، ئاماژەیان لەم خشتەدا 

بە چەند فۆرمیکی نەخوازراوی ئەو توندوتیژیانە کرد.

ژمارەوەاڵم
14نەخێر
10بەڵێ

خشتەی حەڤدەیەم :ئەگەر پرسیاری 16 بە بەڵێ یە، روبەڕووی کام لەم 
شێوازانەی توندوتیژی بویتەتەوە لەالیەن خێزانەکەتەوە؟

خشتەی هەژدەیەم :ئایا لەکاتی کاری رۆژنامەنوسیەکەت روبەڕووی هیچ 
شێوازێکی هەراسان کردن یان گێچەڵی سێکسی بویتەتەوە؟ئەم پرسیارە تەنها 

بۆ  رۆژنامەنوسانی مێینە.

رێژەی سەدی ژمارەجۆری توندوتیژی
6.9%7رێگری لەبەردەوامی لە کاری رۆژنامەنوسی

5.9%6هاوکاری نەکردن
دڵ پیسبوون لەالیەن هاوسەر یان ئەندامانی 

تری خێزان
4%3.9

2.9%3هەڕەشە
0.9%1لێدان
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ئەم پرسیارە تایبەت بوو تەنها بە رۆژنامەنوسانی مێینە کە  24 رۆژنامەنوسی 
مێینە بەشداری راپرسیەکەی کردبوو،لەنێوانیاندا 10 کەسیان روبەڕووی گێچەڵ 

پێکردن و هەراسان بوونەتەوە کە نزیکە لە نیوەی بەشداربوان.

ئەم خشتەیە بەداخەوە پێمان دەڵێت کە رۆژنامەنوسی مێینە  لەالیەن کەسی 
جۆراوجۆری ناودەزگا راگەیاندن ودەرەوەی راگەیاندنەکەی رووبەڕووی گێچەڵ 

پێکردن بوەتەوە.

خشتەی نۆزدەیەم : ئەگەر پرسیاری 18 بە بەڵێیە لەالیەن کێ وە ڕوبەڕو ی ئەم 
گێچەڵ پێ کردنە بویتەتەوە ؟

ژمارەگێچەڵکەر 
8هاوپیشەکان

8کەسی تر لەدەرەوەی دەزگا
4بەڕێوەبەری گشتی

3بەڕێوەبەری ژوور یان تیم
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ئەم خشتەیە فۆڕمی ئەو گێچەڵپێکردن وهەراسان کردنەمان پیشان دەدات کە 
بەرامبەر رۆژنامەنوسە مێینەکان ئەنجام دراوە بەداخەوە هەموویان فۆرمی 

نەخوازراون.

خشتەی بیستەم :ئەگەر پرسایری 18 بە بەڵێیە ڕوبەڕووی کام لەم جۆرە لە 
هەراسان کردن بویتەوە؟

خشتەی بیست و یەك: ئەگەر ڕوبەڕووی هەراسان کردنی سێکسی یان بێزارکردن 
بویتەتەوە لەبەرامبەر چی دائەمەت بەرامبەر کراوە ؟

ژمارەجۆری هەراسان کردن
7داوای عیالقەو پەیوەندی

5داوای قسەکردن بە تەنهایی
5داواکردنی سێکس یان گێچەڵی سێکسی

4بیانوپێگرتن
داواکردنی جێبەجێ کردنی خواستی بەرامبەر لەپۆشینی جلوبەرگ 

وهەڵسوکەوت 
2

2دڵپیسی و چاودێری کردن 

ژمارەبەرامبەر
5دەستکەوتنی ئۆفەر یان ئۆفەرپێدان

5پێدانی پلەیەک یان کارێک
3دامەزراندن

2موچەزیادکردن



55 Violation Reports (27, 28)راپۆرتی پێشێلكاری )27 و 28(

ئەم خشتەیە پێمان دەڵێت کە مامەڵەکردن لەگەڵ رۆژنامەنوسانی مێینەو هەل 
رەخساندن و هاوکاری بۆیان لەبەرامبەر گێچەڵ پێکردن و داواکردنی جێبەجێ 

کردنی خواستی بەڕێوەبەرەکان یان بەرپرسی رۆژنامەنوسە مێینەکان بوە.

ئەو رێگاینەی کە رۆژنامەنوسە مێینەکانی پێ بێزارکراوە وهەراسان کراوە 
هەموو جۆرە راستەوخۆ و ناراستەوخۆ و تۆری کۆمەاڵیەتی و مۆبایلی تێدایە.

خشتەی بیست و دوو: لە چ ڕێگەیەکەوە ڕوبەڕووی ئەم جۆرە گێچەاڵنە بویتەتەوە ؟

ژمارەرێگای روبەروبونەی گێچەڵ
8تۆڕەکۆمەاڵیەتیەکان
8داواکاری راستەوخۆ

5نامەی مۆبایل
2لەڕێگەی راسپاردەی کەسانی تر
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ئەم خشتەیە ئەوەمان پێ دەڵێت کەسەرباری ئەوەی رۆژنامەنوسە مێینەکان 
جێبەجی کردنی داواو خواستی گێچەڵ کەرەکان مەرج بوە بۆیان بۆ دەستکەوتنی 
هەل و رەخساندنی ژینگەی ئیش کردن،ى کاتێک رەتیان کردوەتەوە سزادراون و 

بێبەش کراون لەهەندیک مافی خۆیان ، تائاستی دەرکردن و لێدانی تیادایە.

خشتەی بیست و سێ: ئەگەر رەتی داوایەکی یان گێچەڵێکی سێکسیت کردوەتەوە ، 
لەبەرامبەریدا ڕوبەڕووی کام لەم جۆرە سزایانە بویتەتەوە ؟

ژمارەسزا
5بێبەش کردن لە ئۆفەر یان فرسەت

4دەرکردن لەکار
4هی تر 
3توڕەبوون

2برینی موچە
2هەڕەشە

2گۆرینی شوێنی کار
1لیدان
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خشتەی بیست و چوار: لەکاتی کارکردنت رووبەڕووی هیچ فۆڕمێکی توندوتیژی 
بوویتەتەوە لەناو دەزگاکەت؟

ژمارەوەاڵم
69نەخێر
30بەڵێ

سەرباری دەستخستنی زانیاری لەبارەی توندوتیژی و فۆرمەکانی بەرامبەر 
رۆژنامەنوسانی مێینە،بەگشتی ئەم خشتەیە پێمان دەڵێت کە رۆژنامەنوسان 

بەگشتی لەناو دەزگاکەیان رووبەڕووی توندوتیژی بونەتەوە بەرێژەی %30.3کە 
ئەمە رێژەیەکی کەم نیە.
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خشتەی بیست و پێنج: ئەگەر پرسیاری ٢٤ بەبەڵێیە ڕووبەڕووی کام لەم شێوازانە 
بویتەتەوە؟

ئەم خشتەیە جۆری ئەو پێشێلکاریانەمان پیشاندەدات کەلەناو دەزگا روبەڕووی 
رۆژنامەنوس بوەتەوە،جیاکاری لەمامەڵە بەرزترینیانەو لێدان نزمترینیانە، 

بەداخەوە فۆرمە جۆراوجۆرە نەخوازراوەکانی تریش رێژەیان هێناوە .

رێژەی سەدی ژمارەجۆری توندوتیژی

16.8%17جیاکاری لەمامەڵە 
15.8%16پێنەدانی ماف 
13.8%14جیاکاری لەکرێ
9.9%10مامەڵەی مەزاجی

6.9%7برینی موچە
6.9%7دەرکردن

5.9%6پابەندنەبوونی بە گرێبەست 
5.9%6بێزارکردن 

4.9%5نەبوونی گرێبەست بۆ کارکردن 
16.8%3هەڵوەشاندنەوەی گرێبەست بۆ ئاگاداری تۆ 

2.9%2هەڕەشە
1.9%2سوکایەتی

0.9%1لێدان
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خشتەی بیست و شەش: لەالیەن کێ لەدەزگاکە ڕووبەڕووی توندوتیژی بویتەتەوە؟

خشتەی بیست و حەوت: هۆکاری بەردەوامی پێشێلکاریەکان لەدەرەوەو ناوەوەی دەزگا 
بۆ جی دەگەڕێتەوە؟

رێژەی سەدی ژمارەالیەنی ئەنجام دەری توندوتیژی

19.8%20بەڕێوەبەری گشتی
12.8%13بەڕێوەبەری هۆبە

6.9%7ستاف

بەداخەوە الیەنی ئەنجامدەری توندوتیژی بەرامبەر رۆژنامەنوسان لەناو دەزگا 
بەڕێوەبەر بەرزترین رێژەی هێناوە بەدوای ئەویشدا بەڕێوەبەری هۆبە  بەپلەی 

دووەم، ستاف و هاوپیشەکانیش دیارە توندوتیژی بەرامبەر یەکتر ئەنجام 
دەدەن.

رێژەی سەدی ژمارەهۆکاری بەردەوامی پێشێلکاری 

42.5%43نەبوونی یاسا
39.6%40جێبەجێ نەکردنی یاساکان 

27.7%28ئەدای سەندیکا 
26.7%27سیستمی میدیای حیزبی 
22.7%23ناسەربەخۆیی دادگاکان 
21.7%22دەست تێوەردانی حیزبی 
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خشتەی بیست و هەشت: پێشێلکاریەکان لەدەرەوەی دەزگا راگەیاندنەکان لەبەر کام 
لەم هۆیانەیە؟

لەوەاڵمی پرسیاری هۆکاری بەردەوامی پێشێلکاریەکان لەناوەودەرەوەی دەزگا 
رۆژنامەنوسەکان بەپلەی یەکەم و دوەم کێشەی نەبوونی یاساو جێبەجێ 

نەکردنی یاساکان بەهۆکاری سەرەکی دەزانن ،هۆکاری سەندیکاو میدیای  
حیزبی و دەست تێوەردانی حیزبیش بەپلەی دواتر.

رێژەی سەدی ژمارەهۆکار

46.5%47هۆکاری سیاسی
نەشارەزایی الیەنی ئەنجامدەری توندوتیژی بە ماف و 

ئەرکی رۆژنامەنوس
33%32.6

30.0%31لێنەپرسینەوەو سزادانی ئەنجام دەری توندوتیژی
27.7%28هۆکاری ئەمنی

25.7%26بێ ئاگابوون لەیاساکانی رۆژنامەگەری 
21.7%22دەست تێوەردانی حیزبی 
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مەبەست بوە زیاتر هۆکاری پێشێلکاریەکان بەرامبەر رۆژنامەنوسان لەدەرەوەی 
دەزگا بزانرێت، کە بۆ ئەمە هۆکاری سیاسیه بەپلەی یەکەم ، هۆکاری بی 
ئاگابوون لەیاساکان لەالیەن هێزەئەمنیەکانەوە بەپلەی کۆتایی و هۆکاری 

تریش ریژەی بەرزیان هێناوە.

بەداخەوە زۆرینەی زۆری رۆژنامەنوسان سەندیکا بە هۆکاری کەمی کەم 
کردنەوەی پێشێلکاریەکان دادەنێنن.

خشتەی بیست و نۆ: تاچەندە سەندیکا هاوکاربووە بۆ کەم کردنەوەی ئەو 
پێشێلکاریانە ؟

رێژەی سەدی ژمارەڕێژە

62.1%59کەم
17.9%17نازانم

14.7%14مام ناوەند
5.3%5زۆر
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دەرەنجامی ئەو هەموو پێشێلکاریانە کەرووبەرووی رۆژنامەنوسان دەبێتەوە لەم 
خشتەیدا زۆرینەی رۆژنامەنوسەکان ژینگەی هەرێمی کوردستان بە ژینگەیەکی 

لەبار نابینن بۆ کاری رۆژنامەنوسی.

خشتەی بیست و هەشت: تاچەندە سەندیکا هاوکاربووە بۆ کەم کردنەوەی ئەو 
پێشێلکاریانە ؟

رێژەی سەدی ژمارەوەاڵم

57.4%58نەخێر 
26.7%27بەڵێ

13.8%14نازانم 
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١١-ژینگەی کاری رۆژنامەنوسی تاڕادەیەک  ژینگەیەکی تەندروست و سەالمەت نیە -ژینگەی کاری رۆژنامەنوسی تاڕادەیەک  ژینگەیەکی تەندروست و سەالمەت نیە 

بۆ رۆژنامەنوسان لەم هەرێمە.بۆ رۆژنامەنوسان لەم هەرێمە.

٢٢-رۆژنامەنوس بەگشــتی زۆرینەی زۆریان  رووبــەرووی فۆرمەکانی توندوتیژی -رۆژنامەنوس بەگشــتی زۆرینەی زۆریان  رووبــەرووی فۆرمەکانی توندوتیژی 

دەبنەوە لەناو دەزگا و لەدەرەوەی دەزگا.دەبنەوە لەناو دەزگا و لەدەرەوەی دەزگا.

٣٣-گێچــەڵ پێکردن و هەراســان کردنی رۆژنامەنوســانی مێینــە دیاردەیە لەناو -گێچــەڵ پێکردن و هەراســان کردنی رۆژنامەنوســانی مێینــە دیاردەیە لەناو 

دەزگاکانــی راگەیاندن و لەبەرامبەر ئۆفەرو هەل رەخســاندن ئەمــە بەمەرج گیراوە دەزگاکانــی راگەیاندن و لەبەرامبەر ئۆفەرو هەل رەخســاندن ئەمــە بەمەرج گیراوە 

لەالیەن بەرپرســانەوە، لەحاڵەتــی ئامادەنەبووی رۆژنامەنوس بــۆ ئەمە رووبەڕووی لەالیەن بەرپرســانەوە، لەحاڵەتــی ئامادەنەبووی رۆژنامەنوس بــۆ ئەمە رووبەڕووی 

سزاو توندوتیژی بوەتەوە.سزاو توندوتیژی بوەتەوە.

٤٤-کەمی یاســای پێویســت و جێبەجێ نەکردنی یاســاکان هۆکاری سەرەکی کەم -کەمی یاســای پێویســت و جێبەجێ نەکردنی یاســاکان هۆکاری سەرەکی کەم 

نەبوونەوە و رێگری لە پێشێلکاریەکانن.نەبوونەوە و رێگری لە پێشێلکاریەکانن.

٥٥-زۆرینــەی زۆری رۆژنامەنوســان ســەندیکا وەک دەزگایەکی رێگــر لەبەردەم -زۆرینــەی زۆری رۆژنامەنوســان ســەندیکا وەک دەزگایەکی رێگــر لەبەردەم 

پێشێلکاریەکان نابینن.پێشێلکاریەکان نابینن.

٦٦-رۆژنامەنوس ســەرباری پێشــێلکاری بەرامبەری بواری پیشــەیی ئیشــکردن و -رۆژنامەنوس ســەرباری پێشــێلکاری بەرامبەری بواری پیشــەیی ئیشــکردن و 

گوزەرانی لەئاســت پێویست نیە، هاوسەنگی نیە لەنێوان کاتەکانی ئیش کردون موچەو گوزەرانی لەئاســت پێویست نیە، هاوسەنگی نیە لەنێوان کاتەکانی ئیش کردون موچەو 

داهاتی.داهاتی.

٧٧-زۆرینەی زۆری رۆژنامەنوسان بە گرێبەست کاردەکەن لەکاتێکدا بەپێی داتاکانی -زۆرینەی زۆری رۆژنامەنوسان بە گرێبەست کاردەکەن لەکاتێکدا بەپێی داتاکانی 

راپرسیەکە ،گرێبەســت مامەڵەی یاسایی وتەندروســتی لەگەڵ ناکرێت لە دەزگاکانی راپرسیەکە ،گرێبەســت مامەڵەی یاسایی وتەندروســتی لەگەڵ ناکرێت لە دەزگاکانی 

راگەیاندن.راگەیاندن.

٨٨-هێشتا خێزان و بەربەستی کەلتوری هەیە لەبەردەم کاری رۆژنامەنوسی.-هێشتا خێزان و بەربەستی کەلتوری هەیە لەبەردەم کاری رۆژنامەنوسی.

دەرەنجام
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١١-بۆشــاییە یاســایەکانی کاری رۆژنامەنوسی پڕبکرێتەوە یاســاکانی بەردەست  -بۆشــاییە یاســایەکانی کاری رۆژنامەنوسی پڕبکرێتەوە یاســاکانی بەردەست  

ئەکتیڤ بکرێت ودادگاکان پابەند بکرێن بە جێبەجێ کردنی وەک خۆی.ئەکتیڤ بکرێت ودادگاکان پابەند بکرێن بە جێبەجێ کردنی وەک خۆی.

٢٢-خول و راهێنان بۆ رۆژنامەنوس و هێزی ئەمنی دابین بکرێت بۆ شــارەزابوون -خول و راهێنان بۆ رۆژنامەنوس و هێزی ئەمنی دابین بکرێت بۆ شــارەزابوون 

بە ئەرک  ومافی هەردوالیان.بە ئەرک  ومافی هەردوالیان.

٣٣-ســەندیکا و وەزارەتــە پەیوەندیــدارەکان دەزگاکانی راگەیانــدن پابەند بکەن -ســەندیکا و وەزارەتــە پەیوەندیــدارەکان دەزگاکانی راگەیانــدن پابەند بکەن 

بەرێنامیی پێویست بۆ مامەڵەی یاسایی وتەندروست لەگەڵ رۆژنامەنوسان. بەرێنامیی پێویست بۆ مامەڵەی یاسایی وتەندروست لەگەڵ رۆژنامەنوسان. 

٤٤-کێشــەی پیشەیی کاری رۆژنامەنوسی بەرێکخستنی کاتژمێر و موچەو کارەکەی -کێشــەی پیشەیی کاری رۆژنامەنوسی بەرێکخستنی کاتژمێر و موچەو کارەکەی 

رێک بخرێت.رێک بخرێت.

پێشنیارو راسپاردە 
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هەواڵ و چاالكییەكانی
 ئەنجوومەنی سەندیكای رۆژنامەنووسانی كوردستان

بەشی شەشەم
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وَُسانوذیكای رۆژوامًوی سًوجَُمًئً 26/12/2021  
وجامذای ئ2021ًی ئاسایی ساڵی َيدَا كۆبَُوً  

  

كاریی ئاماديَيكۆبُوً 13/12/2021    

وَُسانئازادی َ مافی رۆژوامً ی داكۆكی لًلیژوً   
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کۆبَُوەَەی ئەوجَُمەوی سەوذیکا 12/12/2021   
لەگەڵ ستافی وَُسیىگەی گەرمیان   

 

تۆری رۆژوامەوَُساوی کُردستان لە سُریا 12/12/2021   
 وەقیبی رۆژوامەوَُساوی کُردستان خەاڵت دەکات
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قُوسڵی گشتی ئیمارات پێشُازی 20/11/2021   
 لە وەقیبی رۆژوامەوَُساوی کُردستان  

 

میدیاى تەندروستي ) بەواَویشاوی وەقیبی رۆژوامەوَُساوی کُردستانپاوێلی  4/10/2021
لە دََەمیه   )و چۆنیەتي کارکردن بۆ ئامادەکردني ژورنالستي پسپۆر لەو بوارە دا

 لُتکەی تەوذرَستی کُردستان
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سێ  میه لًديمًوَُساوی كُردستان، ئازاد حًقیبی رۆژوامًوً 20/9/2021َ  19َ  18
وَُسان َ میذیاكاراوی شاری سلێماوی َ گرَپێكی جیاَاز بَُن بۆ رۆژوامً رجاريًٌ پاوێل كً

وَُسی ی رۆژوامًوَُسان، پیشًوذیكای رۆژوامًكاوی)سًتًبابً شذار بَُن بًری بًَرَبًدي
 )َاویرۆژوامً كاری ئیتیكی …ربریهَ ئازادی راديَيكان، ئازادی بیركردوًركاريَ یاسا بً
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 وُێىەرِ میذیایی یەکێتّ ئەَرپا  15/9/2021
 بەیاَەرِ خاتَُ ئەژیه مستەفا لە پرۆژەِ چاَدێرِ پڕۆسەِ

 رۆژوامەوُساویان کردٌەڵبژاردن،سەرداوّ بارەگاِ ئەوجُمەوّ سەوذیکاِ 
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میه ديمًوَُساوی كُردستان، ئازاد حًقیبی رۆژوامًوًپاوێلی  22/8/2021
 رێمی كوردستانهه بوون له هێسكردنی میدیا بۆ زیاتر دیموكراتیسه ی)بهپرۆژه  لً

نووسان، ندیكای رۆژنامه )سه له بوونبریتی  م خوالنهكانی ئهكییهرهسه ته بابه
 كان( ركارهنووسی و یاسا بهی رۆژنامهنووسان، پیشهرك و مافی رۆژنامهئه
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وَُسان، یاداشتىامەیەكی لێكتێگەیشتىی لەگەڵ وذیكای رۆژوامًسً 23/6/2021
 رێكخراَی كُردستان بۆ چاَدێری مافەكاوی مرۆڤ َاژۆكرد

 

 وَُسانوذیكای رۆژوامًسً
 وَُساوی كُرد سُریا ئیمسا دەكاتڵ تۆری رَژوامًگًَتىێك لًرێكً
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ساڵەی یادی رۆژوامەگەریی کُردیی وەقیبی  123بەبۆوەی  22/4/2021
 رۆژوامەوَُسان بەشذاری پاوێلێکی زاوکۆی جیٍان دەکات

 

لە ٌەَلێر یاداشتی لێک تێگەیشته لەوێُان سەوذیکای  10/2/2021
 اَاژۆکر  رۆژئاَا لە ئازاد راگەیاوذوی یەكێتی رۆژوامەوَُساوی کُردستان َ 
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مەسرَر بارزاوی سەرۆکی حکُمەتی ٌەرێمی کُردستان لە گەڵ  1/3/2021
  وەقیب َ ئەوذاماوی ئەوجَُمەوی سەوذیکای رۆژوامەوَُساوی کُردستان کۆبَُەَي
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 وای تۆری میذیای عێراق،ی ئُمًوًوجَُمًرۆكی ئًسً 23/6/2021
 وَُساوی كُردستاوی كردوذیكای رۆژوامًرداوی سًر جعفر َوان، سًۆدكت 

 
 

ککۆۆووگگررەەیی  ررۆۆژژووااممەەووََُُسسیی  للییژژووەەیی  ددااککۆۆککیی  للەەئئااززااددیی  ررۆۆژژووااممەەووُُسسیی  ََ  ممااففیی   2/11/2021
ررببااززببََُُنن  ئئەەووججاامم  ککۆۆتتاایییی  ٌٌێێىىاانن  ببەە  دديي  ررۆۆژژیی  1111//22ررۆۆژژووااممەەووََُُسساانن  تتااییببەەتت  ببەە  ررۆۆژژیی  

  ددەەررااوویی  تتااََاانن  ببەەررااممببەەرر  ررۆۆژژووااممەەووُُسساانن  للەە  سسسساا
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القسم االول

تقریر االنتهاكات
27 و 28

نقابة صحفيي كوردستان
لجنة الدفاع عن حرية الصحافة و حقوق الصحفيين

)1/1/2021 – 31/12/2021( 
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انواع االنتهاكات لسنة 2021

)17 ( حالة توقيف 
)31( حالة منع مزاولة المهنة 
) 22( حالة استخفاف واهانة 

) 5( حاالت اعتداء بالضرب 
) 2( حالتا تهديد 

) 3( حاالت غلق قنوات
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جدول االول :االحصائية العامة لعدد االنتهاكات  2021

الجدول الثاني :احصائية االنتهاكات لسنة 2021

عدد المؤسسات والصحفيين  الذين تعرضوا لحاالت انتهاكحــــــالة

79187

عدد التقريرز
الحاالت

عدد المؤسسات
والصحفيين الممارس

ازاءهم االنتهاكات
االنتهاكات حسب الجنس

االناثالذكور
3171701التقرير االول1
481161160التقرير الثاني2
791871861المجموع3
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جدول الثالث: انواع االنتهاکات  لسنة 2021  

عدد نوع االنتهاكت
الحاالت

عدد المؤسسات و الصحفيين 
الذين تعرضوا لحاالت انتهاك

1735التوقيف 1
3161منع مزاولة المهنة 2
2279االستخفاف و االهانة 3
45االعتداء بالضرب 4
24التهديد 7
33اغالق القناة8

79187المجموع العام
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الجدول الخامس: احصائية االنتهاكات حسب الجنس لسنة 2021  

انثیذكراالحصائيات حسب الجنس

1861عدد االنتهاكات

الجدول الرابع: االنتهاكات حسب المحافظات لسنة 2021  

غرب النجفبەغدا نينوى خانقينحلبجةكركوكدهوكالسليمانيةاربيلمكان
كوردستان

3320317114114عدد االنتهاکات
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القسم الثاني

تقریر االنتهاكات
27

نقابة صحفيي كوردستان
لجنة الدفاع عن حرية الصحافة و حقوق الصحفيين

)1/1/2021 – 30/6/2021( 
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انواع االنتهاكات لسنة 2021

)7( حالة توقيف 

)14( حالة منع مزاولة المهنة 

)7( حالة استخفاف واهانة 

)2( حاالت اعتداء بالضرب 

)1( حاالت غلق قنوات
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الجدول االول : االحصائية العامة لعدد االنتهاكات  تقریر 27

عدد المؤسسات والصحفيين الذين تعرضوا لحاالت انتهاكحــــــالة

3171

الجدول الثاني: انواع االنتهاكات تقریر 27

عدد المؤسسات  و الصحفيين عدد الحاالتنوع االنتهاكت
الذين تعرضوا لحاالت انتهاك

713التوقيف 1
1428منع مزاولة المهنة 2
726االستخفاف و االهانة 3

23االعتداء بالضرب 4

11اغالق القناة 7

3171المجموع العام

الجدول الثالث: االنتهاكات حسب المحافظات تقریر 27  

غرب نينوى شنكالحلبجةكركوكدهوكالسليمانيةاربيلمكان
كوردستان

عدد 
االنتهاكات

116281111

الجدول الرابع: االنتهاكات حسب الجنس تقریر 27

انثیذكراالحصائيات حسب الجنس

701عدد االنتهاكات
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تقریر االنتهاكات
28

نقابة صحفيي كوردستان
لجنة الدفاع عن حرية الصحافة 

و حقوق الصحفيين
)1/7/2021 – 31/12/2021( 

القسم الثالث
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انواع االنتهاكات لسنة 2021

)10( حالة توقيف 
)17( حالة منع مزاولة المهنة 

)15( حالة استخفاف واهانة 
)2( حاالت اعتداء بالضرب 

)2( حالتا تهديد 
)2( حاالت غلق قنوات
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الجدول االول: االحصائية العامة لعدد االنتهاكات تقریر 28

عدد المؤسسات والصحفيين الذين تعرضوا لحاالت انتهاكحــــــالة

48116

الجدول الثاني: انواع االنتهاكات تقریر 28

عدد المؤسسات  و الصحفيين عدد الحاالتنوع االنتهاكت
الذين تعرضوا لحاالت انتهاك

1022التوقيف 1
1733منع مزاولة المهنة 2
1553االستخفاف و االهانة 3

22االعتداء بالضرب 4

24اغالق القناة5

22التهديد 6

48116المجموع العام

الجدول الثالث: االنتهاكات حسب المحافظات تقریر 28  

غرب نينويخانقينالنجفبغدادكركوكدهوكالسليمانيةاربيلمكان
كوردستان

عدد 
22141911123االنتهاكات

الجدول الرابع: االنتهاكات حسب الجنس تقریر 28

انثیذكراالحصائيات حسب الجنس

1160عدد االنتهاكات
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The Committee to Protect Freedom of 
the  Journalists and their Rights 

Name Responsibility Location Mob. No.  E-Mail

Prof. Dr. Nazakat Hus¬sain Hama Saeed
The committee 

Secretary
Sulaimani 

07701550604 

07510067054 nzakat_72@yahoo.com 

Goran Jalal Ibrahim Rapporteur Erbil 07501124201           gorandebaga@yahoo.com

Khoshnaf Jamil Nuaa-man member Dhok 07504509838 khoshnavjn@gmail.com

Mohammed Nuri Sdiq member Akre 07504885746 mohammedaqrawe13@gmail.com
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Case Number of the Violated Organizations & Journalists

48 116

Table Two: The statistics Types of violations Report 28: 

Table One: The statistics of violations Report 28: 

Table Three: 
The statistics of violation according to the governorates 

No. Type cases
Number of the Violated 

Organizations & Journalists

1 Arresting 10 22

2 Prohibition 17 33

3 Attacking and Insults 15 53

4 Beating 2 2

5 Closing Channels 2 4

7 Threatening 2 2

Total 48 116

Name of 

governorates
Erbil Sulaimanyah Duhok Kirkuk Musil Bagdad Khanaqin Najaf

South of 

kurdistan

N. violations 22 14 1 9 2 1 1 1 3

Table Four: The statistics of violation according to gender 

according to gender Male Female

N. violations 116 0
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Types of Violations:

Arresting ............................................................................. 10 cases 

Prohibition ......................................................................... 17 cases 

Attacking and insults ................................................... 15 cases 

Beating .................................................................................. 2 cases                     

Closing channels ............................................................ 2 cases

Threatening......................................................................... 2 case
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Section Three 

Violation Reports

From 1/7/2021 - 31/12/2021
Kurdistan Journalists Syndicate 

The Committee to Protect Freedom of the Journalists 
and their Rights

No. 28
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Table One: The statistics of violations Report 27

Case Number of the Violated Organizations & Journalists

31 71

Table Two: The statistics Types of violations Report 27

Table Three: 
The statistics of violation according to the governorates

No. Type cases
Number of the Violated 

Organizations & Journalists

1 Arresting 7 13

2 Prohibition 14 28

3 Attacking and Insults 7 26

4 Beating 2 3

6 Register a law suitcase 1 1

Total 31 71

Name of 

governorates
Erbil Sulaimanyah Duhok Karkuik  Halabja Shangal Musil 

South of 

kurdistan 

N. violations 11 6 2 8 1 1 1 1

Table Four: The statistics of violation according to gender 

according to gender Male Female

N. violations 70 1
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Types of Violations:

Arresting ............................................................................. 7 cases 

Prohibition ......................................................................... 14 cases 

Attacking and insults ................................................... 7 cases 

Beating .................................................................................. 2 cases                     

Closing channels................................................  1 cases                  
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Section Two 

Violation Reports

From 1/1/2021-30/6/2021
Kurdistan Journalists Syndicate 

The Committee to Protect Freedom of the Journalists 
and their Rights

N: 27
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Declare Violation Report N.27 Duhok 7/7/2021
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Table Five: The statistics of violations Report 2021 

according to gender Male Female

N. violations 186 1
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Table Four: 
The statistics of violation according to the governorates 2021

Name of 

governorates
Erbil Sulaimanyah Duhok Karkuik  Halabja Khanaqin Musil Bagdad Najaf 

South of 

kurdistan 

N. violations 33 20 3 17 1 1 4 1 1 4

Table Three: The Statistics of violations of 2021
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Table Two: The statistics of violations Report 2021 

Case Number of the Violated Organizations & Journalists

79 187

Table There: The Statistics of violations of 2021

No. Type cases
Number of the Violated 

Organizations & Journalists
1 Arresting 17 35

2 Prohibition 31 61

3 Attacking and Insults 22 79

4 Beating 4 5

5 Threatening 2 4

6 Closing channel 3 3

Total 79 187
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Table One: The Statistics of violations of 2021

Report
Type of 

Violation

Number of 

the Violated 

Organizations & 

Journalists

Number of 

the Violated 

Organi¬zations & 

Jour¬nalists

The statistics of violation according 

to gender

Male Female

Report 1 31 71 70 1

Report 2 48 116 116 0

Total 79 187 186 1
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Types of Violations:

Arresting ............................................................................. 17 cases 

Prohibition ......................................................................... 31 cases 

Attacking and insults ................................................... 22 cases 

Beating .................................................................................. 5 cases 

Threatening ........................................................................ 2 Cases       

Closing Chanel ................................................................ 3 Cases                                
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Violation Reports
From 1/1/2021 Till 31/12/2021

 Kurdistan Journalists Syndicate 

The Committee to Protect Freedom of the 

Journalists and their Rights

No. 27, 28 Year 2021

Section One 
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International Day to End Impunity for Crimes Against Journalists 2/11/2021

Duhok 7/7/2021
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