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 کىێکوردستان وەرھب ھاتیدەو  کێچونەشوێپ ىیدوا  ىھن�سا مھئ“
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 ىڵبتوانن روما ى ەوھئ ۆب ھیھھ گرانھخنەو چاالکوان و ر اندنھیراگ

مافى  انیت�ھاو ەترس، و انی رۆانسس بىھب نھبک کانیھگشت ھپرس
 "ھیھھ انیکانیھاریزان  ھب شتنھیگ ستەد
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  ەندویز کىەیھپرساندن کرد ۆب ەوھو کران ەوھنیپرسێو ل تیھفافھش“
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I.  کورتەى جێبەج�کار 
پاراستیف مافەکاىف مرۆڤ لە نێو چوارچێوەى �اساىی  لە هەر�� کوردستاندا هاتووە، لەگەڵ بوىف ئەحکا� روون و ئاشکرا کە  

حکومەىت هەر�� کوردستان بە شێوە�ە� بەردەوام را�ە�ەندراوى گرنگ دەردەکات کە ت�ا�دا   و  زامیف ما�ف ئازادى رادەر���نە
م لەگەڵ ئەوەشدا، ئەو راست�انەى کە تێبییف کراون لەسەر      ئەرزی واقعددان بە پابەندبوون بەو پێوەرە �اسای�انەدا ئەن�ت. بە�ڵ

  .ەوەى چاال� لەسەر ئازادى رادەر���ن دەکەنئاماژە بۆ جۆر�ک لە هەڵ�شان لە سەرکوتکردن و بەرتەسک کردن

بە در�ژاىی سا�ڵ رابردوو، رۆژنامەنوسان و چاال�واناىف مافەکاىف مرۆڤ و خ���شاندەران ئەوانەى کە گومان�ان لە هەڵس و  
ىت گشیت کوردى گرتوە دووچارى مەتر� تۆقاندن، هەڕەشە، هەراسانکردن و هەروەه ا  کەوتەکان �ان رەخنە�ان لە دەسە�ڵ

  .بونەتەوە  گرتن�شگرتیف هەڕەمە� و  

رو�ەڕووى تۆمەىت تاوانکارى بوونەوە کە پەیوەستبوە بە پ�ادە  کردىف ما�ف رەواى ئازاد�ان لە را دەر���ن، دواتر   گرانەخنەر 
ابوو �ان وەک �کە مافە بنەڕەت�ەکان و زەماناتە ر   ووەدادگاىی کردىف بەدواداهات    .ەپێ��ست نەبوو کار�ەکان ر���ان �ێ نەگ�ی

دەى نەتەوە �ەکگرتوەکان بۆ هاوکار�کردىف   ئازادى رادەب��ن لە هەر�� کوردستان، لە ال�ەن ئۆف�� مافەکاىف مرۆڤ لە ن�ێی
ى مافەکاىف مرۆڤ لە نەتەوە �ەکگرتوەکان اق ( یۆنا�) وە ئۆف�� کۆم�س�اری با�ڵ ەخاتە سەر  د کە ت�شكئامادەکراوە  ەوە ع�ی

تە گشت�ەکان گرت��ەتانە بەر بۆ بەر�ەرچدانەوەى بەرهەڵستکارى و رەخنەگرت ئەو ر�کارانەى کە لە شێوازى   ندەسە�ڵ
�ەىت و ئابوور�ەکان لە هەر�� کوردستان لە ماوەى   تە گشت�ەکان لەگەل ئاستەنگە تەندروسیت و کۆمە�ڵ مامەڵەکردىف دەسە�ڵ

 دەگ��تەوە. 2021 ساىف � ن  30تا�و   2020ى ئازارى  1دا. ئەم راپۆرتە ماوەى نێوان   2020سا�ڵ 

 ئازارى    لە کاىت چاو��کەوتنەکاندا لەگەڵ ئۆف�� مافەکاىف مرۆ�ڤ یۆنا� لە شارەکاىف هەول�ێی 
گ

  2020و دهۆک و سل�ماىف لە مان�
 ئازارى 

گ
، م�د�ا�اران، دا�ۆک�کاراىف مافەکاىف مرۆڤ و چاال�وانان لە هەر�� کوردستان بە بەردەوا� باس�ان  2021تا�و مان�

  .ەوە2019لەسەر پر� پ�ادە کردىف ما�ف ئازادى رادەر���ن لە ناوەڕاسیت سا�  بەد�کراوە بەرچاو  �� لەوە کردوە کە دا�شان

تە کوردى ێ هاوتا   ەکاىف لەگەڵ ددان نان بەوەى کە دەسە�ڵ  نێوخۆىی و هەر�� و نێودەوڵەىت ىب
گ

ئ�ستا روو�ەڕووى ئاستەن�
م دەرەنجامە سەرەک�ەکاىف ئەم راپۆرتەش ما�ەى ن�گەراىف قووڵن (ج�ددین) بەتایبەت�ش هەڵس و کەوىت دام و   بۆتەوە، بە�ڵ

) �اسا�ان و کە� پەیو  (ئینت�قاىئ اردىف ش ەست بوون بە ر�کارە �اسای�ەکان و ما�ف  دەزگا ئەمن�ەکان و جێبەج�کردىف بە ئارەزوو هەڵ�ب
  .کردىف دادپەروەرانە�دادگای

 ەمئاهەه رچاوگرتیف ەبەل ەب
گ

راپۆرتەکەو و راسپاردەکان��ش بەش�کن لە  , کوردستان  ��ر ەه  کاىف ەتە�ڵ سەد ەڵگەل وامەردەب  ن�
بۆ پەرەپ�دان بە مافەکاىف   نپاڵپشیت کردىف هەوڵەکان و  پرۆسە�ە� گفتوگۆى بەردەوام لەگەڵ حکومەىت هەر�� کوردستان

سینەوە  تا�ەکەس مرۆڤ بەتایبەت�ش ما�ف ئازادى رادەر���ن و گردبوونەوەى ئاشت�انە و ئازادى و ئاسا��ش    لە و هانداىف لێ�پ
  پ�ش�ل�ار�ەکاىف مافەکاىف مرۆڤ و قەرەبۆ کردنەوەى قور�ان�ان ، لە نێ��ش�اندا چارەسەرى کارا کە پر� جێندەر لەبەرچاو بگرێ. 
ى مافەکاىف مرۆڤ لە نەتەوە   اق ( یۆنا�) وە ئۆف�� کۆم�س�اری با�ڵ دەى نەتەوە �ەکگرتوەکان بۆ هاوکار�کردىف ع�ی ن�ێی

ف پ  �ەکگرتوەکان  ە. رتۆ راپ و ەئ  کاىف ە راسپارد کردىف �جەبێج ىەئاراست ەدراون ب ەک  ىەن�ڵ و ەه و ەب ە�ەه ان�نی ان�ێی

II.  ت  دەسە�ڵ
ێ ى ب��ارەکاىف ئەنجومەىف ئاسا��ش نەتەوە �ەکگرتوەکان، لە نێ��ش�اندا ب��ارى   ئەم راپۆرتەو راسپاردەکان��ش ئامادەکراون بە ىپ

�کات و پاراستیف    2020لە سا�  2522ئەنجومەىف ئاسا��ش ژمارە  ف ت دەدات بە یۆنا� " بەر�رس�ار�ەىت بەه�ێی کە دەسە�ڵ
فکردىف   لە  بە ر�زگرتیف تەواو  ئەنجامبداتدادوەرى  مافەکاىف مرۆڤ و چا�سازى �اساىی و  اق ، لە پێناو بەه�ێی سەروەرى ع�ی
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اقدا   .سەروەرى �اسا لە ع�ی

مافەکاىف مرۆڤ و   چاال� ئەنجام دەدات وەک چاودێرى کردىف  ك�ڵلە ر�گاى ئۆف�� مافەکاىف مرۆڤەوە یۆنا� کۆمە
ف   كئامادەکردىف راپۆرت وەک پاڵپشت�ە سینەوە لە پ�ش�ل�ار�ەکاىف مافەکاىف مرۆڤ  بۆ هەوڵەکاىف بەه�ێی کردىف سەروەرى �اسا و لێ�پ

اق.   لە ع�ی

III.  میتۆد 
ى   15نێوان  ماوەی چاو��کەوتیف نهێیف کە لە) تەئافر  48 ەو  او �پ 312(  361ئەم راپۆرتە �شیت بەستوە بە ئەنجا� 

ئەو کەسانەش کە   و چاال�وانان  و  خ���شاندەران و  رۆژنامەنوسانلەگەڵ ئەنجامدراوە   2021 ساىف � ى ن 30تا�و  2020ئازار
ەکاىف ئاسا�ش و   کەسوکاری چاال�وانەکان و پار�زەرەکان�ان و ،   وندەستگ�ی کرا ف ر�کخراوەکاىف کۆمە�ڵ مەدەىف و حکومەت و ه�ێی

دەى نەتەوە  و ال�ەنە پەیوەند�دارەکاىف تر  بەشێوە�ە� راستەوخۆ  زان�ار�ان هەبو  ە دەر�ارەى پرسەکاىف پەیوەند�دار. ن�ێی
اق (یۆنا�) وە ئۆف�� کۆم�س  ى مافەکاىف مرۆڤ لە نە  �اری�ەکگرتوەکان بۆ هاوکار�کردىف ع�ی تەوە �ەکگرتوەکان هەم�سان با�ڵ

وە هەروەها ئەو ڤ�دیۆ و و�نانەى کە لەال�ەن  ، لەسەرچاوەى باوەڕ پ�کراوەوە  ��ەکاناچونەوە بە زان�ار �دهەڵساون بە پ
اق (یۆنا�)   دەى نەتەوە �ەکگرتوەکان بۆ هاوکار�کردىف ع�ی درابوو . سەر�ارى ئەوەش کە ن�ێی سەرچاوەى ج�گاى متمانەوە بۆى ن�ێی

ى مافەکاىف مرۆڤ لە نەتەوە �ەکگرتوەکان بەشێوە�ە� بەردەوام لە پەیوەند�دا�ە لەگەڵ  �اریکۆم�س  وە ئۆف�� با�ڵ
تەکان سەبارەت بە پرسەکاىف مافەکاىف مرۆڤ   .دەسە�ڵ

ئەو دەرەئەنجامانەى کە لەم راپۆرتەدا هاتووە  بە دۆکیۆمێنت کراوە و پاڵپشت کراوە بە شێوە�ە� هاوتەر�ب لەگەڵ  
ى مافەکاىف مرۆڤ لە نەتەوە �ەکگرتوەکان �اریىت مافەکاىف مرۆڤ لە ئۆف�� کۆم�س مەنهەج�ە  .با�ڵ

ى مافەکاىف مرۆڤ لە نەتەوە   اق (یۆنا�) وە ئۆف�� کۆم�س�اری با�ڵ دەى نەتەوە �ەکگرتوەکان بۆ هاوکار�کردىف ع�ی ن�ێی
سەرچاوەکاىف زان�ار�ەکان وە وردبین��ش کردوە لە  �ەکگرتوەکان بە ئا�اىی پێ��ستەوە هەڵسەنگاندىف کردوە بۆ راسیت و دروسیت 

 .  و دروست�اندا  راسیت 

IV.  چوارچێوەى �اساىی  : 
i.  پێوەرە نێودەوڵەت�ەکاىف مافەکاىف مرۆ�ڤ جێبەج�کراو 

 ئازادى رادەر���ن 

هاتووە کە هەموو کەس�ک ما�ف ئازادى   دا لە پە�ماننامەى نێودەوڵەىت تایبەت بە مافە مەدەىف و س�اس�ەکان 19لە مادەى 
و�اوەڕ�ک و وەرگرتن�ان و  رادەر���یف هە�ە. ئەم مافە ئەوەش دەگ��تەوە کە ئازاد ب�ت لەپەنابردنە بەر هەر جۆرە زان�ارى و ب�ی

 گواستنەوە�ان. 

نەى مافەکاىف مرۆ�ڤ سەر بە پە�ماننامەى نێودەوڵەىت تایبەت بە مافە مەدەىف و س�اس�ەکان ئەوە ش ى د�ارى کردوە کە ئازادى  ل�ێی
ۆکە سەبارەت بە پرسە   رۆژنامەگەرى و ئامرازەکاىف را�ە�اندن دوور لە سا�سۆر و ئاستەنگ و ئازادى ئاڵوگۆڕى زان�ار�ەکان و ب�ی

ت�ان ورا و رادە   و   س�ا� و گشت�ەکان لە نێو هاو�ڵ �ردراو پر� گرنگن بۆ زامن کردىف ئازادى ب�ی ش  ر���ن. پاڵێوراوان و ن��نەراىف هەڵ�ب

ئەوەش ماناى بووىف رۆژنامەگەرى ئازاد و ئامرازەکاىف را�ە�اندىف تر کە تواناى ئەوە�ان هەب�ت قسە لەسەر پرسە گشت�ەکان 
. خەڵ��ش ما�ف ئەوەى هە�ە کە وەرگر و گ��ب�سیت   ێ سا�سۆر �ان کۆتو بەند بۆ ئا�ادارکردنەوەى راى گشیت دەگە�ەىف بکەن بەىب
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 1پە�ا� را�ە�اندنەکان بن. 

ئەنجومەىف مافەکاىف مرۆڤ سەرکۆنەى هەموو ئەو ر�کارانەى کردوە کە ر�گرن �ان دەبنە هۆى پەکخستیف تواناى کەسەکان 
ف بە زان�ار�ەکان و گواستنەوە�ان لە ر�گاى ئەنتەرن�ت وە وەک پ�ش�ل�ارى بۆ �اساى نێودەوڵەىت مافەکاىف   بۆ دەست گە�شنت

 2مرۆڤ هەژمارى کردوە.  

تان کردوە بۆ وازهێنان لەم رەفتارانە و را�رتن�ان وە دڵن�ابوون لەوەى کە هەموو �اسا و ر�سا�اىف نێوخۆىی  وە داواى لە هەم وو و�ڵ
ف بە ئازادى راو رادەر���ن لە ر�گاى ئەنتەرنیتەوە.   گونجاون لەگەڵ پابەند�ە نێودەوڵەت�ەکاىف بوارى مافەکاىف مرۆڤ کە پەیوەسنت

3 

 بدر�ت بە سەالمەىت رۆژنامەنووسان و م�د�ا کاران کە چاودێرى  هەروەها ئەنجومەىف مافەکاىف مر 
گ

ۆڤ داواى کردوە کە گرن�
    5و تۆمار�ان دەکەن لەگەڵ رەچاوکردىف رۆ�ڵ د�ارى کراو�ان، بەرکەوتن�ان و ب�دەرەتان�ان.  4ناڕەزا�ەت�ە ئاشت�انەکان دەکەن

 رۆژنامەنووسا 37کۆمێنیت گشیت ژمارە 
گ

ن و دا�ۆک�کاراىف مافەکاىف مرۆڤ و کەساىف تر ئەکاتەوە لە  جەخت لەسەر رۆ�ڵ گرن�
. وە ناب�ت ر�گ��ان �ێ بک��ت  پار�زراو�ن چاودێرى کردىف گردبوونەوەکان و ر�پۆرت کردن�ان و ماف�ش�ان کە بە پیێی پەماننامەکە

��ش�اندا ئەوەى کە پەیوەستە بە  لە پ�ادە کردىف ئەو ئەرکانە�ان �ان کۆتو بەند�ان بخ��تە پ�ش بە شێوە�ە� نەگونجاو، لە نێ
ێ کردىف �اسا. ناب�ت ئەوانە دووچارى کارى تۆڵە سەندنەوە بن �ان هەر   چاودێرى کردىف هەڵس و کەوىت بەر�رساىف جێبە�ب
�ت. تەنانەت ئەگەر واش را�ە�ەنرا بوو   هەراسانکردن�� تر، وە ناب�ت کەل و پەلەکان�ان �ێ �سەن��ت �ان ت�ک و پ�ک �شکی�ف

ێ. کە گردب   6وونەوەکە نا �اسای�ە و ر�کو پ�ک ن�ە، ئەوە ما�ف چاودێرى کردن هەڵناپەس�ێی

کردىف هەڕەمە� و را�رتن   دەستگ�ی

هاتووە کە  هەموو کەس�ک ما�ف ئازادى و   7دالە پە�ماننامەى نیودەوڵەىت تایبەت بە مافە مەدەىف و س�اس�ەکان 9 یماددەلە 
�ک��تتا�ەکەسیی هە�ەئاسا��ش   ێ بەش بک��ت    وە  ، ناب�ت کەس بە زۆر دەست بەسەر�ک��ت �ان دەستگ�ی ناب�ت  لە ئازادى ىب

 د�ار�کراون و ب��ارى لەسەردراوە.   ڕ�سا�ەنەوە  تەنها بەهۆى ئەو هۆکارانەوە نەب�ت کە بە�اسا 

بەهۆى دەستگ�ی کردىف �ان را�رتیف دەب�ت ما�ف ئەوەى هەب�ت کە ر�کارى �اساىی   ەکاىف ە ئازادىهەرکەس�ک بێبەش کرا ب�ت ل
ێ دوا�ەوتن ب��ار بدات کە ئاخۆ  ئەگەر را�رتنەکەى نا�اساىی   �ش را�رتنە �اسای�ە �انئەم لە دادگا بۆ بک��ت بۆ ئەوەى دادگا بەىب

    8  ئازادى بکات. ئەوا ب�ت 

کردن و را  ێ ى ئەو ر�کارانەى کە د�ارى کراون لە �اساى ن�شت�ماىف بەالم ه�شتا هەر لەوانە�ە دەستگ�ی �رتن ر�گەپ�دراو ب�ت بە ىپ
 

  نڕیربە ئازادى راد ھب ت ەبارھ) س2011(34گشتى ژ. نتىێمۆک ،ۆڤمر کانىھماف ى ھژنێل رىھیس  ھاەروھ). ھA/HRC/RES/44/12(44/12 ۆڤمر کانىھماف نىھنجومھئ ارىڕیب 1
)CCPR/C/GC/34 20) پارا 

 13) پاراگرافى A/HRC/RES/38/7(  7/  38 ۆڤمر کانىھماف نىھنجومھئ ارىڕیب 2

 . 34، و10،13) پارا CCPR/C/GC/37( ھانیئاشت ىە وھئازادى گردبون ھب تە بارھ) س2020(37گشتى ژ.  نتىێمۆک ،ۆڤمر کانىھماف ىھژنێل 3

  ھبک    https://undocs.org/en/A/HRC/44/52and https://www.ohchr.org/Documents/Publications/MonitoringChapter22.pdf رىھیس  4

 .  8 ) پاراگراف A/HRC/RES/25/28، ( 25/28 ۆڤمر کانىھماف نىھنجومھئ ارىڕیب 5

 . 30) پاراگراف CCPR/C/GC/34( نڕیبەئازادى راد ھب تەبارھ) س2011( 34گشتى ژ. نتىێمۆک ،ۆڤمر کانىھماف ىھژنیل 6

 1971 مىەى کانونى دوو 25 ھل ەوھراقیع نیھال ھل کانیھاسیو س نىەدھم ھماف ىھماننامھیپ ىەوھاستکردنڕپشت  7

 . 4 ھگڕب 9 ەماد کانیھاسیو س نىەدھم ھماف ھب تھبیتا تىڵھوەودێن ىھماننامھیپ 8

https://undocs.org/en/A/HRC/44/52
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ە.    رەشبگ�ی

م دەب�ت بە شێوە�ە� فراوان�ت ل�کدانەوەى بۆ بک��ت   ، بە�ڵ ێ " بە شێوە�ە� سادە ماناى "دژە �اسا" نا�ە�ەىف چەم� "رەشبگ�ی
ف بۆ پ�شبییف کردن و ر�کارە �اسای�ە پێ��ستەکان و هەروەها مەعقول�ەت و  کە ال�ەنەکاىف نەگونجان و نادادپەروەرى و  نەتواننی

 پێ��سیت و ر�ژەی�ش بگ��تەوە.  

ا�ەک بۆ پ�ادەکردىف مافەکاىف تر کە دەستەبەر کراون بەپیێی پە�ماننامەى نێودەوڵەىت مافە   کردن �ان را�رتن وەک �ف دەستگ�ی
"   مەدەىف و س�اس�ەکان، لە نێ��ش�اندا ئازادى "را�رتیف رەشبگ�ی  9رادەر���ن و ئازادى گردبوونەوە، لەوانە�ە بگاتە ئاسیت

 

 ما�ن  دادگاىی کردىن دادپەروەرانە. 

 �ەکسانن لەبەردەم    دا لە پە�ماننامەى نێودەوڵەىت تایبەت بە مافە مەدەىف و س�اس�ەکان  14لە مادەى  
�

هاتووە کە هەموو خەل�
�اساداو لە حالەىت د�ارى کردىف هەر تۆمەت�ک کە بدر�تە پا�ێ ما�ف ئەوەى هە�ە کە دۆزەکەى ج�گەى چاو��اخشاندنەوە�ە�  

و  ەشدا باس لە  14وە هەر لە مادەى   10دادوەرانەو ئاشکراب�ت لەال�ەن  دادگا�ە� تایبەتمەندى سەر�ەخۆى ب�ال�ەنەوە 
ف بک��ت کە تۆمەتبار کراوە بە ئەنجامداىف تاوان�ک لە نێ��ش�اندا: ما�ف پ�داىف   زەماناتانە کراوە کە دەب�ت بۆ هەر کەس�ک دابنی
کات و ئاسانکارى تەواو بۆ بەرەنگارى کردن لەخۆى، ما�ف گفتوگۆکردن لەگەڵ شا�ەتەکاىف وە ما�ف ناچارنەکردىف بۆ شا�ەىت دان  

 ن بە تاوانەکە. لە دژى خۆى بۆ ددان نا

 

 ئازادی لە جووڵەو گەشتکردن

لە پە�ماىف نێودەوڵەىت تایبەت بە مافە مەدەىف و س�اس�ەکاندا هاتووە کە هەموو کەس بەشێوە�ە� �اساىی   ١٢لە مادەی 
تدا جووڵە و گەشت بکات. هەروەها لە مادەی ەدەب�ت ما�ف  ئەوەی هەب�ت کە بە ئازادی لەهەموو ناوچ ا  د ) ٣(١٢کاىف وو�ڵ

هاتووە کەوا تەنها لەچەند بارودۆخ�� تەنگەتاو�دا دەتوان��ت ما�ف ئازادی گەشتکردن سنووردار بک��ت، واتە کات�ك کە  
پێ��ست ب�ت بۆ پاراستیف ئاسا��ش نەتەوەىی �ان س�ست� گشیت �ان تەندروسیت گشیت �ان خوڕەوشیت گشیت و ما�ف ئازادی  

 کەساىف د�کە. 

کردنەش ڕ�گەپ�دراو ب�ت بەپیێی �اسای نێودەوڵەىت مافەکاىف مرۆڤ پێ��ستە بە �اسا ڕ�کبخ��ت،  بۆئەوەی ئەم جۆرە سنووردار 
هەروەها دەب�ت لە کۆمەڵگە�ە� د�موکراس�دا زۆر پێ��ست ب�ت بۆ پاراستیف ئەم مەبەستانەو هەروەها لەگەڵ هەموو مافە  

 . ١٩ ئازادی ڕادەر���ن بەپیێی مادەی باوەڕ��کراوەکاىف تری ئەم پە�ماننامە�ەدا بگونج�ت، لەنێ��ش�دا ما�ف 

نەی مافەکاىف مرۆڤ ڕووىف کردۆتەوە کەوا زۆرجار سنووردارکردىف ئازادی جووڵەو گەشتکردن بۆ   ش لەم چوارچێوە�ەشدا، ل�ێی
 11، بەتایبەت�ش بۆ ئەم ش��نانەی کە دەووت��ت پ�ش�ل�اری مافەکاىف مرۆ�ڤ ت�دا�ە. ١٩ڕۆژنامەنوسان نا�ونج�ت لەگەڵ مادەی  

 ە و ەما�ن ئازادى گردبون

 

 17پاراگراف  ، CCPR/C/GC/35 ،)، کانھسھ ک شىی، ( ئازادى و ئاسا)2014( 35  ەگشتى ژمار نتىیمۆک, ۆڤمر کانىھماف ىھژنێل 9

 کانیھاسیو س نىەدھم ھماف ھب تھبیتا تىڵھوەودێن ىھماننامھی) پ1)(14( ەمادد  10

   ٤٥پھرەگرافی  شووێپ ى ەرچاوھس 11
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  ە و ەما�ف ئازادى گردبون  ەددان ب  ىب ە" ئ  ەک  ەهاتو   کان�ەاس�و س  ىف ە دەم  ەماف  ەب  تەبیتا  ىت ڵەو ەود ێن  ىەماننامە�پ  ەل  21  ەماد  ەل
  سیت ەبەمەب  �ەڵخ  ۆ کراو ب  مەراهەف  ک�ن �ش�   ە ل  �ەڵخ  کە�ەژمار   ۆ ب  کاتەد  ەان�ئاشت   ى ەو ەگردبون  ەل  زگارى� پار   ە ماف  و ە" ئێب�ف 
  ە ل  ک�واز ێش  ەب  ەک  کاتەدروست د  تڵەو ەد  ر ەسەل  ک�ەندەپاب   ەان�ئاشت   ىەو ەما�ف گردبوون  ە. ددان نان ب شەهاو�  � �ن ��ر�ەد

ێ  رداىف ەو ێت  ستەد  ەل ێ بگر  دوور ەب ىۆ خ شە و ەئ ە بکات. و  ەماف و ەئ کردىف ە اد�پ ەڵگەل ەڵەگونجان مام کاىت   ەل ە و  انوو، �ب ىب
  .12بکات  ەوانەگردبون  ەر ۆ ج   و ەئ ۆ ئاسانکارى ب ش،� ست�� ێپ

  ند ەو ب ت ۆ ک  ت�نا��   شدا،ەو ەئ  ەڵگە. لتدا ە حال ندىە ه ەل ت� بک�   ند ەو ب تۆ ک  کرىەد  ەو  ،�ەن ها ەر  � �ماف ە و ەگردبون  ئازادى
ێ  اسادا � ەل ر ەگەم نها ەت ێندر ێ پە�س  ێ  ست�� ێو " پ هاتیب و   شتماىف � ن �ش �ئاسا ندىەو ە رژ ەب ەو ل موکرا��د �ە�ەگەڵم ۆ ک  ۆ ب ىب

 کاىف �ەو ئازاد کانەپاراستیف ماف ان�ئاداىب گشیت  ان�گشیت   ندروسیت ەپاراستیف ت ان� گشیت   �ەست�س ان�گشیت   ىت ەالمەس ان�
 13تر".   �اىف ەڵخ

ێ ەب ە�ەه ان�ما�ف پاراستن کانەشاندان� �� بواىف  خ شدار ەب   ە گ � ر  تان�ڵ وو  ەل ێ خواز ەوا د ەک  ،14ەان�ئاشت  ى ەو ەما�ف گردبوون ی ىپ
ێ ەب  ێبدر    نجامەئ  ەک  ەوانەگردبون   ە ر ۆ ج  و ەب  نەبد   ۆ بکات، کارئاساىف ب   ست�� ێپ  ش� ک�کات  ر ەه  ە و   انوو، �ىب ب  رداىف ەو ێ ت  ست ەد  ىب

 15. ێز �بپار   ش� شدار بوانەبکات و ب ەکەماف کردىف ەاد�پ

 

ii.  اق  پێوەرە جێبەج�کراوەکاىف مافەکاىف مرۆڤ لەهەر�� کوردستاىف ع�ی

اق   دەستوری ع�ی

اقدا   پاراستیف ما�ف ئازادی ڕادەر���ن و گردبوونەوەی ئاشت�انە و دروستکردىف کۆمەڵە و گە�اندن دەستەبەرکراوە،  لەدەستوری ع�ی
ۆىف   16 ةروةرانة. پاىی كردىف دادگوة ما�ف داد  لەنێ��ش�دا پەیوەندی ئەل�ک�ت

 )٢٠٠٧ی سا�ڵ  ٣٥�اسای ڕۆژنامەگەری لە هەر�� کوردستان ( �اسای ژ. 

ی  ٣٥جگە لە زەماناتە دەستور�ەکان بۆ ما�ف ئازادی ڕادەر���ن �اسای ڕۆژنامەگەری لە هەر�� کوردستان (�اسای ژ. 
ت�ەك ما�ف  ٢٠٠٧سا�ڵ  ) قەدەغەی سا�سۆر خستنە سەر ڕۆژنامەگەری دەکات و هەروەها زامیف ئەوەدەکات کە هەموو هاو�ڵ

وکردنەوەی هە�ە  وڕاو زان�ار�انەی کە لەال�ەن ، وە زۆر ب17ئازادی ڕادەر���ن و ب�ڵ ە ڕاشکاو�ش تێ�دا هاتووە کە " ئەو ب�ی
�ت بۆ ز�ان پ�گە�اندن و ئازارداىف ئەو کەسەو پ�ش�ل�اری لە   ودەک��تەوە ناب�ت وەك پاساو�ك بەکار�ــهێ�ف ڕۆژنامەنوس�كدا ب�ڵ

 18مافەکان�دا.  

پێن�ت بەسەر ڕۆژنامەنوساىف پرۆف�شناڵدا وە  لەپاڵ ئەم گەرەنت�انەشدا �اسای ڕۆژنامەگەری چەندین قەدەغەکردن دەسە

 

 .ەوھ: مافى ئازادى گردبون21 ەماد ھب تەبارھس 37گشتى ژ.  نتىێمۆک ، ۆڤمر کانىھماف ىھژنێل 12

 )2( ھگڕب 22 ەماد کانیھاسیو س نىەدھم ھماف ھب تھبیتا تىڵھوەودێن ىھماننامھیپ 13

  12 ەماد کانیھاسیو س نىەدھم ھماف ھب تھبیتا تىڵھوەودێن ىھماننامھیپ   14

 .8پاراگرافى  37گشتى ژ.  نتىێمۆک ، ۆڤمر کانىھماف ىھژنێل 15

 . 42, وة 40, 39, 38, 19كانى مادە۲۰۰٥دەستوری عیراق  16

 )  ۱(۲) مادەی ۳٥/۲۰۰۷ژ. (یاسای یاسای ڕۆژنامھگھری ه.ك  17

 )۲(۷بگھڕێوە بۆ مادەی   18
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اردىف ز�اترلە   ش ای پێ�ب اىی وەك (�ف ودەکەنەوە    ٥دە�انکات بە تاواىف �ف ) بۆ م�د�ای چاپەمەىف کات�ك شت�ك ب�ڵ ا�ت ملیون دیناری ع�ی
�ان�ش ئەوانەی دەبنە هۆکاری   19  کە ڕق و کینەو دوو�ەرە� و ناتەباىی و نەگونجان لە نێو پ�کهاتەکاندا لە ناو کۆمەڵگە بچێن�ت

 20تەشه�ی و ناوزڕاندن. 

و�کەنەوە وە ڕ�گەش بەکەساىف پەیوەست دەدات   هەروەها �اسای ڕۆژنامەگەری ڕ�گرە لە ڕۆژنامەنوسان کە زان�اری هەڵە ب�ڵ
اردن�ش دەسەپێن�ت بەسەر ئەو کەسانەی کە زان�ار�ەکان ڕاست نا�ە ش نەوە. لەهەمان کە زان�ار��ە هەڵەکان ڕاست بکەنەوە و پێ�ب

کەت�شدا لە�اسا�ەدا هاتووە کە هیچ تاوان�ك بەدی نا���ت کات�ك ڕۆژنامەنوس�ك زان�اری لەسەر کارەکاىف بەر�رس�ك �ان  
وکراوەکاىف لە کاری پرۆف�شنا�ڵ النەدات و  پاڵپشت ب�ت بە بەڵگەوە ودەکاتەوە بە مەرج�ك زان�ار��ە ب�ڵ  21. ن��نەر�� حکو� ب�ڵ

اداىف ع�ی   )١٩٦٩ی سا�ڵ ١١١ا�ت ( �اسای ژ. �اسای �ف

ا�ت "ناوزڕاندن" اداىف ع�ی قەدەغە دەکات، وە لە�اسەکەشدا هاتووە کە هەرکەس�ك بەم تۆمەتە تاوانبار بک��ت   22�اسای �ف
ا�ە"  ادەدر�ت �ان�ش بە �ەک�ك لەم دوو �ف اردن و بەندکردن �ف ش ای بەندکردن و  23ئەوا بە "پێ�ب . لە�اسا�ەدا زۆرت��ن ئاسیت �ف
اردن دەستن�شان نەکراوە. بەپیێی �اسا�ە ئەگەر هاتوو ناوزڕاندن  ش و�ک��تەوە ئەوا بە  بڕی پێ�ب وکراوەکاندا ب�ڵ لە ڕۆژنامەو ب�ڵ

وکراوە پەیوەستە بە بەر�رس�� حکو� �ان  24دۆخ�� توند هەژمار دەک��ت  . هیچ تاوان�ک�ش بەدی نا���ت کات�ك زان�اری ب�ڵ
�است  بە پ�گەو وەز�فەی کە� ز�انپ�کەوتوو کات�ك  کە کە� تاوانبار بە ناوزڕاندنەکە ڕاسیت و دروسیت زان�ار�

ەکاىف �ش�ت
 25دەکاتەوە.  

ەکاىف پەیوەند�کردن لە هەر�� کوردستان (�اسای ژ.   )٢٠٠٨ی سا�ڵ ٦�اسای خراپ بەکارهێناىف ئام�ێی

ای بەندکرن بۆ ماوە�ەك کەدەگات بە (٢لە مادەی  ەکاىف پەیوەند�کردندا هاتووە �ف ) ساڵ  ٥ی �اسای خراپ بەکارهێناىف ئام�ێی
�� تری پەیوەند�کردن  �ان ئ�مە�ل �ان ئینتەرن�ت بۆ مەبەسیت هەڕەشەکردن �ان   بۆ خراپ بەکارهێناىف م��ا�ل �ان هەر ئام�ێی

ف (قذف) �ان جنێودان او کە ترس پە�دا دەکات �ان دزەی بە گفتوگۆ  تۆمەت هەڵبەسنت وکردنەوەی هەوا�ڵ هەڵبەس�ت �ان ب�ڵ
ێ �ان کارو�ار�� وا کە شەرەف ب��ندار بکات �ان هاىف   وکردەوە کە لەگەڵ خۆرەوشیت گشت�دا نا�ون�ب کردن کرد �ان و�نەی ب�ڵ

ف و لە ماد  ی �اسا�ەدا هاتوون پێناسەی تەواو�ان بۆ  ٢ەی ئەنجام داىف تاوان بدات.  هیچ �ەك لەم کارانەی کە تاوان پ�کدێنف
 نەکراوە لە �اسا�ەدا.  

کردىف هەڕەمە�  ف لە دەستگ�ی  ڕ�کارەکاىف پاراسنت

اىی  لە�اسای کردن ڕ�گەپ�دراوە ئەگەر ب�ت بەب��اری دادوەر ب�ت �ان بنەما�اىف دادگاىی کردىف �ف اقدا هاتووە کە دەستگ�ی ی ع�ی
.. 26ئەوەش ئەوە دەگ��تەوە کە تاوان�ک رو�دات لە پ�ش چاوى خەڵ�  ،ەق لە �اسادا هاتب�تلە حالەتەکاىف تردا کە دەب�ت بە د

 

   )۱(۹بگھڕێوە بۆ مادەی19

   )٥(۹بگھڕێوە بۆ مادەی 20

   )٤(۸بگھڕێوە بۆ مادەی 21

) " ناوزڕاندن واتھ قسھ ھھڵبھستن بۆ کھسێك بھئاشکرا، گھر ڕاست بێت ئھوا لھوانھیھ ئھو کھسھ سزا بدرێت یان دەبیتھ ھۆکاری  ۱(٤۳۳) مادەی  ۱۹٦۹ی۱۱۱(یاسای ژ. یاسای سزادان  22
 لھکھدارکردن لھنێو کۆمھڵگادا.  

 ٤۳۳بگھرێوە بۆ مادەی  23

 بگھڕێوە 24

 .2بِرطةى  433 ەیماد ۆب ەوێرھبگ 25

 203وة  92,102كانى ) مادە۱۹۷۱/ساڵی ۲۳(ژ. ىیکردنى سزا ىیدادگا ماکانىھبن یاسای  26
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ئەم زەمانەتە لە " �اسای ڕۆژنامەگەری لە هەر�� کوردستان "�شدا هاتووە کە دەڵ�ت ناب�ت هیچ جۆرە ل�کۆڵینەوە�ەك  
 ەنها بەب��اری دادوەر نەب�ت.  لەگەڵ ڕۆژنامەنوسدا بک��ت لەسەر شت�ك کە پەیوەندی بە کارەکە�ەوە هەب�ت ت

اىی  بەپیێی �اسای �ن بنکەی  بنەما�اىف دادگاىی کردىف �ف ێ بگوازر�تەوە بۆ ن��ک�ت کراو دەستبە�ب ا�ت پێ��ستە کە� دەستگ�ی ع�ی
ىت دادوەری  کراو لەماوەی     27پۆل�س و ڕادەسیت دەسە�ڵ دا   ٢٤بک��ت هەرچۆن�ك ب�ت دەب�ت کە� دەستگ�ی لەبەردەم    کەتژم�ێی

کراو بڵ�ت وە  28دادوەر ئامادەب�ت بەمەبەسیت ل�کۆڵینەوە  . پ�ش ل�کۆڵینەوەش پێ��ستە دادوەر تۆمەتەکان بە کە� دەستگ�ی
 29. نەرا�ەىت بکاتهەروەها پێ��ستە پ��ش ڕا�ە�ەن�ت کە ما�ف داوکردىف پار�زەری هە�ە بۆئەوەی ن��

 

V.   ن  پرسە سەرەک�ەکاىن مافەکاىن مرۆڤ کە ما�ەى ن�گەرانني
 ئازارى 

گ
، نوسینگەی مافەکاىف مرۆڤ/یونا� چەندین  بانگ�شەی باوەڕ��کراوی تۆمار  2021 ساىف � ن بؤ  2020لەنێوان مان�

تە  کردووە لەسەر سەپاندىف سنووردارکردىف نا�اساىی بەسەر ما�ف ئەو کەسانەی کە  دەنگ هەڵدەبڕن و ڕەخنە لە دەسە�ڵ
و کەساىف تر دووچاری گرتیف هەڕەمە� و   حکومی�ە کورد�ەکان و س�اسەتەکان�ان دەگرن. ڕۆژنامەنوسان و چاال�وانان

 پ�ش�ل�اری لە زەماناتە دادوەر�ەکان بوونەتەوە، لەگەڵ بەکارهێناىف هەڕەشەو /�ان جۆرەکاىف تر لە فشارو تۆقاندن. 

دەى  ى مافەکاىف مرۆڤ لە نەتەوە  ن�ێی اق (یۆنا�) وە ئۆف�� کۆم�س�اری با�ڵ نەتەوە �ەکگرتوەکان بۆ هاوکار�کردىف ع�ی
ت گرت��ەت�ە بەر کە   �ەکگرتوەکان هەروەها چەندین حالەىت دوو�ارەبۆوەی تۆمارکردووە دەر�ارەی ئەو ڕ�کارانەی کە دەسە�ڵ

��شاندانەکان ب�ت لەڕ�گەی بەر�ەست خستنە بەر ئازادی جووڵەی واپ�دەچ�ت بەئامان�ب قەدەغەکردىف ڕووماڵ�ردىف خ� 
وکردنەوەی زان�ار�ەکان بەپاساوی   ڕۆژنامەنوسان بۆ گەشتکردن بەمەبەسیت ڕووماڵ�ردىف خ���شاندانەکان و ڕ�گ��کردن لە ب�ڵ

 . هەروەها چەندین پ�ش�ل�اری د�کەش  . مارکراونۆ دا ت  2020ئازار و ئاىب  وانێن ەل کانەروداو  ىەر�ۆ ز  ئاسا��ش نەتەوەىی
ىی لە گرتیف   ە ئەمن�ەکان و وەک د�ار�وو ڕەشبگ�ی ف ف لەال�ەن ه�ێی دۆکۆمێنتکراوە وەکو ز�ادەڕۆىی لە بەکارهێناىف ه�ێی

 خ���شاندەران�ش. 

i.    گرتن و ڕا�رتین هەڕەمە� و پ�ش�ل�اری لە زەماناىت پرۆسەی دادوەری 
دەى ى مافەکاىف مرۆڤ لە نەتەوە   ن�ێی اق (یۆنا�) وە ئۆف�� کۆم�س�اری با�ڵ نەتەوە �ەکگرتوەکان بۆ هاوکار�کردىف ع�ی

کردىف ڕۆژنامەنوسان و دا�ۆکۆک�کاراىف مافەکاىف مرۆڤ و   �ەکگرتوەکان هەڵساون بە دۆکۆمێنتکردىف جۆر�ك لە دەستگ�ی
وکراوەکان�ان  �ەت�ەکان و نوسییف ووتار دەر�ارەی پ�ش پالىف  چاال�واناىف کۆمەڵگەی مەدەىف لەسەر ب�ڵ لە تۆڕەکۆمە�ڵ

دەر�ارەی خ���شاندانەکان وەك بەش�ك لە مافەکاىف خ��ان لە ئازادی ڕادەر���ن کە   خ���شاندان و ئامادەبوون و ر�پۆرتکردن
تەکاىف حکومەتەوە بە دژا�ەت�کردىف بەرژەوەند�ەکاىف کورد هەژمارکراوە.   لەال�ەن دەسە�ڵ

دەى  ى مافەکاىف مرۆڤ لە نەتەوە  ن�ێی اق (یۆنا�) وە ئۆف�� کۆم�س�اری با�ڵ نەتەوە �ەکگرتوەکان بۆ هاوکار�کردىف ع�ی
 ان�موو ەه ە ک,  کە�� گرتیف رۆژنامەنوسان و چاال�وانان و دا�ۆک�کاراىف مافەکاىف مرۆ�ڤ دۆکۆمێنت کردووە  33 �ەکگرتوەکان

ێ , بوون او �پ کردن�ان و  ڕ�گەش�ان پێنەدراوە پەیوەندی بە  بەىب ئەوەى زان�ار�ان ىپ بدر�ت سەبارەت بە هۆکارەکاىف دەستگ�ی
انەکان�ش�ان لە کاىت گونجاو ئا�ادارنەکرا ف ێ نەدراوە دەر�ارەى تۆمەتەکان�ان وە خ�ێی وە  ونەتەپار�زەرەکان�ان بکەن وە زان�ار�ش�ان ىپ

کاوەکان بۆ ماوە�ە �سەبارەت بە ج اونگا و ش��ن�ان. زۆر�ەی دەستگ�ی کە هەند�ك جار  گە�شتۆتە چەند مانگ�ك.    -� در�ژ ڕا��ی

 

 ) 106بگھڕێوە مادەی ( 27

 )أ/ ۱۲۳بگھڕێوە مادەی (  28

 ) ب/ ۱۲۳بگھڕێوە مادەی ( 29
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�نە بەردە� دادوەر  ١٠هەروەها هەند�ک�ان بۆ ماوەی ز�اتر لە  ێ ئەوەی ب�ب اون بەىب کەئەمەش پ�ش�ل�ار��ە لە �اساى    -ڕۆژ ڕا��ی
اىی   ێ ئەوەی هیچ تۆمەت�ک�ان بخ��تەپاڵ ئازادکرا30بنەما�اىف دادگاىی کردىف �ف  ون.   وە دوواتر بەىب

ێ هیچ ب��ار�� دادگا لەال�ەن ئاسا�شەوە دەستگ�ی کراوە لە  ی ئاب  ١٩�ەک�ك لە نمونەکان�ش کە�� ڕۆژنامەنوس�کە کە بەىب
اىف بارهەڵگر لە خاڵ�� سنوری  لە دهۆك. ئاسا�ش ئەم ڕۆژنامەنوسەی بۆ ماوەی      ١٠لەکاىت ڕوماڵ�ردىف گردبونەوە�ە� شوف�ێی

ێ ئەوەی لەبە ێ ئەوەی ردەم دادوەری ل�کۆڵینەوە ئامادەب�ت و ڕۆژ  گرتووە بەىب هیچ پەیوەند�ەک��ش نەبە پار�زەرەکەی و نە  بەىب
انەکە�دا. ئەوەبو دوواتر لە  ێ ئەوەی هیچ تۆمەت�� بخ��تەپاڵ.   ٣٠کەسوکارەکە�ەوە کردب�ت لە ماوەی ڕا��ی  ئابدا ئازادکرا بەىب

ێ ئەوەى  ، رۆژنامەنوس�ک دەستگ�ی 2020وە لە کە�س�� تردا، لە ئاىب    کرا کە بۆ دامەزراوە�ە� رادیۆی ناوخۆىی کارى دەکرد بەىب
، ئەوەش دواى ئەوە هات کە چاو��کەوتیف لەگەڵ هەندى خەڵ�   کردىف زان�ارى پێبدر�ت سەبارەت بە هۆکارەکاىف دەستگ�ی

ەکاىف ئاسا�ش  ف  تر کە لەوێ ئا�ادارکرا�ەوە  . رۆژنامەنووسەکە گوازرا�ەوە بۆ ش��ن�� 31کردبوو سەبارەت بە بۆچون�ان لەبارەى ه�ێی
ێ ئەوەش کە ئاماژە بک��ت بۆ هیچ دەق�� �اساىی د�ارى کراو) کە پێ��سیت بە رەزامەندى وەرگرتنە بۆ ئەنجامداىف ئەو   ( بەىب

ێ ئەوەى هیچ تۆمەت�� ئاڕاستە بک��ت.  دا جۆرە چاو��کەوتنانە. وە هەر لە هەمان رۆژ   ئازاد کرا ىب

م ئەم گرتن و ل�کۆڵینەوانە لەال�ەن ب��کارەکاىف دەوڵەتەوە کەش�� پڕ لەگەڵ ئەوەی زۆر�ەی   اوەکان دوواتر ئازاد کراون بە�ڵ گ�ی
اوەکان،  مەترسیی خولقاندووە. لەپاڵ ئەمەشدا شکستهێناىف حکومەت لە پابەندبوون بە ڕ�کارە �اسای�ەکان بەرامبەر بە گ�ی

ف بە  ن��نەرا�ەىت  مەترسیی مامەڵەی    -  �اساىی و نەبووىف چاودێری لەسەر پرۆسەی دادوەریلەنێ��ش�اندا بێبەشکردن لە گە�شنت
کردن و داب    اندن لە جیهاىف دەرەوە. ڕ نەش�اوی ز�ادتر کردووەو كة لە هەندى حالەتدا لەوانە�ە بگاتە ئاسیت دەستگ�ی

ii. ڕ�کاری �اساىی بە ئامانجکراو لە دژى ئەو کەسانەی کە ڕەخنە لە حکومەت دەگرن . 
 ئازا

گ
ى مافەکاىف ەوە    ٢٠٢٠ری  لەمان� اق (یۆنا�) وە ئۆف�� کۆم�س�اری با�ڵ دەى نەتەوە �ەکگرتوەکان بۆ هاوکار�کردىف ع�ی ن�ێی

هەڵساوە بە دۆکۆمێنتکردىف چەندین کە�� تاوان کە لەدژی ڕۆژنامەنوساىف سەر بە دەزگای   مرۆڤ لە نەتەوە �ەکگرتوەکان
�ەت�ەکاندا پۆست�ان کردووە  �ان راپۆرت�ان لەسەر نارەزای�ەکاىف   م�د�اىی جۆراوجۆر و ئەو چاال�وانانەی کە لەسەر  تۆڕە کۆمە�ڵ

تە گشت�ەکاىف کورد  گرتووە.   یدژی حکومەت ئامادە کردووە �ان�ش ڕەخنە�ان لە دەسە�ڵ

ادان بوونە کە "ناوزڕاندن" قەدەغە دەکات، �ان�ش ٤٣٣ئەم ڕ�کارانەش بەشێوە�ە� سەرە� �ان بەپیێی مادەی   ی �اسای �ف
وکردنەوەی "زان�اری   ٢بەپیێی مادەی  ەکاىف پەیوەند�کردن بوونە کە بەگشیت قەدەغەی ب�ڵ لە �اسای خراپ بەکارهێناىف ئام�ێی

نادروست" دەکات.  ئەم دوو تاوانەش بە دەستەواژە�ە� ڕوون و دروست نەهاتوونەتە پێناسەکردن. هەر کەس�ک�ش بەم  
اردن�� زۆر بب�ت. ئەحکامانە تۆمەتبار بک��ت لەوانە�ە بۆ ماوە� ش  ە� در�ژ ز�نداىف بک��ت �ان�ش توو�ش پێ�ب

ب��ە بەکارهێناىف ئەم ئەحکامە �اسای�انە ڕ�گەدەدات بە بەئامانجگرتیف ڕۆژنامەنوسان و تا�ەکەسەکان و فشار خستنەسەر�ان 
ای توندی چاوەڕوانکراو دەبنەوە بە گ��رەی �اسای تاوانە کان. ئەمەش پ�چەوانەی  لەڕ�گەی هەرەشەی ئەوەی کە دووچاری �ف

�اسای ڕۆژنامەگەر��ە ( کە هەموو ئەم کارە هاوچەشنانە دەگ��تەوە کە ڕۆژنامەنوسە پرۆف�شناڵەکان لە کارەکان�اندا پەیڕەوی  
دەکەن) کە هیچ بەر�رس�ار�ت�ە�  تاوانکاری تا�ەکە� ناسەپێن�ت بگرە لەج�اىت ئەوە سەرنوسەرەکاىف ئۆرگانە چاپکراوە  

م نەوەك بەندکردن). مۆلەتپ�دراوە اردىف زۆر هەڵدەگرن (بە�ڵ ش  کان بەر�رس�ار�یت پێ�ب

وکردنەوەی زان�اری نادروست بە تاوان هەژمار دەکەن بەکاردە هێندر�ن لەدژی  ئەو ئەحکامە �اسای�انەی کە ناوزڕاندن و ب�ڵ
ف دەر�ارەی ئاسا وکردنەوەی کۆمێنیت ڕەخنەئام�ێی �ش لە گفتوگۆکاىف سەر تۆڕە  کەسەکان لە تاوانبارکردن�انەوە بەهۆی ب�ڵ

 

   لھ ( أصول محاكمات الجزائیة) ۱۲۳مادەی   –بنواڕە سھرەوە : ستانداردە جێبھجێکراوەکانی مافھکانی مرۆڤ لھھھرێمی کوردستانی عیراق    30

ئابورى   ھتاوان رھسھب ھیھھ تىھ�سە د ەکوردستان ، و مىێرھ ھ كىۆسھر  ىە رماندھف رێژ  ھل کاتەکار د کوردستان.  .  مىێرھھ شىیئاسا نىھنجومھئ کىێرگانۆئ ەو یھمنھئ کىێزێھ شیئاسا 31
 . زمیرۆریو ت  ھرانەکدێت ىە کردن و کرد ىڕ خویس اندایشیوێن ھ و ل کانیھاسیو س
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وکردنەوە ئەو ووتارانەی سەر ئینتەرن�ت کە بەر�رساىف پلە با�ڵ لەنێو حکومەت تۆمەتبار دەکات   �ەت�ەکان تا دەگاتە ب�ڵ کۆمە�ڵ
ت�ان بۆ شکاندىف قەدەغەی هاتووچۆ لەکاىت   بە سەرنەکەوتن لە هەوڵەکان�ان بۆ بەرژەوەند�ەکاىف حکومەت، �ان هانداىف هاو�ڵ

 دا.   ١٩- ای کۆڤ�دپەت

وکردنەوەی زان�اری   ت بەشێوە�ە� سەرە� �شیت بەستووە بەو �اسا�انەی کە ناوزڕاندن و ب�ڵ لەگەڵ ئەوەی کە ڕوونە دەسە�ڵ
م نوسینگەی مافەکاىف مرۆڤ/ یونا� ئا�ادارە کە   نادروست قەدەغە دەکات بەمەبەسیت سنووردارکردىف ئازادی ڕادەر���ن، بە�ڵ

م پێ�ان دوو لەو ڕۆژنامەنو  ێ هیچ تۆمەت�ك دەستگ�ی کراون، بە�ڵ تە حکوم�ەکان دەگرن بەىب سانەی کە ڕەخنە لە دەسە�ڵ
اق�ەوە کە قەدەغەی ئەو جۆرە کارانە   اداىف ع�ی ڕا�ە�ەنراوە کە لەوانە�ە لەکۆتای�دا بەپیێی چەند ئەحکام�� د�ار�کراو لە �اسای �ف

ی و سەروەری ووو  ت دەگە�ەنن تۆمەتبار بک��ن کە بەهەمان شێ��ە بۆ ئەم �اسا�انەی  دەکات کە ز�ان بە ئاسا�ش و سەقامگ�ی �ڵ
ای هەتاهەتاىی  وکردنەوەی زان�اری نادروست دەکەن، ئەم ئەحکامانە ڕ�گەدەدات بە سەپاندىف �ف  کە قەدەغەی ناوزڕاندن و ب�ڵ

ىف مرۆڤ کە دواتر بە کەفالەت لە دوو کە�� دۆکۆمێنتکراو�شدا تۆمەت خراوەتە پاڵ ڕۆۆژنامەنوسان و دا�ۆک�کاراىف مافەکا
ێ بە تۆمەىت تر دەستگ�ی کراونەتەوە، ئەمەش بۆتە ما�ەی دڵەراو�ێ لە بەکارهێناىف �اسا بۆ ڕا�رتیف   ئازادکراون و دەستبە�ب
چاال��ەکاىف ئەم کەسانە. وەهەروەها فشار خستنەسەر�ان کە لەوانە�ە ببێتە چاودێری تا�ەکە� بەسەر�انەوەو لەهەمان 

 ەبێتە مەترسیی گرتیف هەڕەمە�. کات�شدا د

کرد لەسەر ئەوەی چەند پۆست�� لەسەر فە�سبوك کە  ٢٠٢٠ی ئازاری  ٢٤بۆ نمونە لە  دا، پۆل�س ڕۆژنامەنوس�� دەستگ�ی
، هەروەها حکومەىت تاوانبارکردبوو بەوەی  ١٩- ڕەخنەی لە مامەڵەکردىف حکومەىت هەر�� کوردستان گرتبوو بۆ پەتای کۆڤ�د

ەوەی قەدەغەی هاتووچۆ بەکاردەهێن�ت بۆئەوەی موچەی فەرمانبەران دابەش نەکات. دووای ئەوەی ئەم  کە در�ژکردن
کرا�ەوە   م لەدووای دوو ڕۆژ دوو�ارە دەستگ�ی کرا دوواتر بە کەفالەت ئازادکرا بە�ڵ ڕۆژنامەنووسە بۆماوەی دوو حەفتە دەستگ�ی

اداىف ع�ی  ٤٣٣بەتۆمەىت ناوزڕاندن بەپیێی مادەی  �ەکدا كی �اسای �ف   یدا لەدژ �ڵ � بال�رس�ر ەن بە لة ال� ەا�ت لە سکا�ڵ
 تۆمارکرابوو. 

، دا�ۆک�کار�� مافەکاىف مرۆڤ دەستگ�ی کراوە کە داوای خ���شانداىف کردبوو بۆ  ٢٠٢٠ی ئا�اری  ١٥نمونە�ە� ت��ش لە 
�ك لە دهۆك بۆ دەر���یف نارەزاىی دەر�ارەی دووا�ەوتن لە پ�داىف   ێ هیچ  ماوەی تەنها کاتژم�ێی موچەی فەرمانبەران، ئەم کەسە بەىب

ب��ار�� دادوەری لە ماڵەکەی خ��دا لەال�ەن ئاسا�شەوە دەستگ�ی دەک��ت وە ماوەی دوو حەفتە لە ز�ندان ما�ەوە وە دوواتر  
م دوو�ارە لە  ٣١لە  ێ ئەوەی هیچ تۆمەت�� بخ��تەپاڵ، بە�ڵ کرا�ەوە، ئەوە ١٨ی ئا�ار ئازادکرا بەىب ی  ٩بوو لە ی ئابدا دەستگ�ی

ەکاىف پەیوەند�کردن تۆمەتبارکرا . وە لە   ی دهۆك  ٤ئە�لول بەپیێی �اسای خراپ بەکارهێناىف ئام�ێی ف �یف �ەکەم دادگای تەمی�ی ی ��ش
کردنەکەی هەڵوەشاندەوەو ب��اری ئازادکردىف دەرکرا. تا کاىت نوسییف ئەم راپۆرتەش ئەم کەسە هەر لەنێو   ب��اری دەستگ�ی

 ەتەوە.  سەنتەری ڕا�رتندا ماو 

زگا �اساىی و ئاسا�ش�ەکان بۆ بەئامانجکردىف ئەو دەزگا ڕا�ە�اندنانەی کە ڕەخنە لە  ە بەرز�ونەوە�ە� بەرچاو لە بەکارهێناىف د
تەکاىف حکومەىت کوردی دەگرن  بەد�کرا. ب��ە هەل�وتانەسەر و داخستیف �ەك�ک لە دەزگا م�د�ا�ەکاىف   سان� مەهدەسە�ڵ

�ش لە٧پەخشکردن لە  ، وەهەروەها لە دهۆك و هەول�ێی بوونەتەما�ەی   ٢٠٢٠ی ئاىب  ٢٠و  ١٩ ی کانوىف �ەکەمدا لە سل�ماىف
ن�گەران�ە� زۆر, کردارەکاىف کە لە دژى ئۆف�سە ج�اوازەکاىف دەزگا را�ە�اندنەکانەوە کراون هەموو�ان لە ال�ەن ئاسا�شەوە  

ێ ب��اری د  ئاب کە بەىب
گ

تەکاىف هەر�� کوردستان کار دەکەن. داخستنەکاىف مان� ادگا  ئەنجام دراون کە لە ژ�ر فەرماىف دەسە�ڵ
بوون تەنها لەسەر بنەمای چەند بانگ�شە�ەك بوون  کە گوا�ە ئەم دەزگا رۆژنامەوانی�ە هاىف خەڵ� داوە بۆ شکاندىف ڕ�نماىی و  

ف لە پەتای کۆرۆنا کە لەال�ەن وەزارەىت تەندروست�ەوە دەرچوو�وون  .پێوەرەکاىف خ��اراسنت

زوودا هەڵ�وترا�ە سەر ئەم دەزگا ڕا�ە�اندنە لەکات�کدا کە ڕوما�ڵ    ی کانوىف دووەم�ش لەدوای ئەوە هات کە لەبە�اىف ٧داخستیف  
خ���شاندانەکاىف دەکرد لەچەند بەش�� شاری سل�مان�دا. لەم خ���شاندانانەشدا کارمەنداىف حکو� و خەڵ� ئاساىی بەشدار 
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�یف موچەکان�ان و داوا�ار�ەکان � �ان ب��یت بوو لەداناىف سنوور�ك بۆ  بوون کە ڕژابوونە سەر شەقامەکان لەدژی دوا�ەوتن و لێ�ب
گەندە�ڵ لەگەڵ دابینکردىف خزمەتگوزار��ە سەرەتای�ەکان و هە� کار. لەم خ���شاندانەنەدا خ���شاندەران لەچەند ش��ن�� 
�ەکان بووە هۆکاری کوشتیف هەشت   ش �ە س�اس�ە سەرەک�ەکان�ان کردە ئامانج. ئەوەبوو توندوت�ی ف شاری سل�مان�دا بارەگای ح�ی

ەس کە لەنێ��اندا بەالىف کەم (دووان�ان منداڵ بوون) لەگەڵ ب��ندار�ووىف ن��کەی هەشتاو پێنج کەس و کوژراىف  ک
ە ئەمن�ەکان ف  .پ�شمەرگە�ەك وە ب��ندار�ووىف ن��کەی ب�ست��ێنج کەس لە کارمەنداىف ه�ێی

ی بە�اننامە�ە� دەرکرد کە ت�ا�دا د ٧هەر لە  �ی دەرچووە کە لەال�ەن  ی کانوىف دووەمدا وەزارەىت رۆشنب�ی ی
ەڵ�ت ب��ار�� کارگ�ێ

وکراوەکاندا واژو کراوە کە بنەما�ە� �اساىی پ�شکەش دەکات بۆ داخستنەکە،  بەڕ���ەری گشیت بەڕ���ەرا�ەىت چاپەمەىف و ب�ڵ
اوو ب��او ڕ�کدەخات.  ئەوەبوو   کە گوا�ە ئەم دەزگا ڕا�ە�اندنە پابەند نەبووە بەم ڕ�نمای�انەی کە س�کتەری م�د�ای بی�ف

هۆی ڕا�رتیف پەخشەکان�ان بۆماوەی �ەل حەفتە،   ۆتەپابەندنەبووىف بەم ڕ�نمای�انە وا پێناسەکرا کە ئا�ار�� ناپەر�رسانە�ە و ب
ی کانوىف �ەکەم ئەم دەزگا   ١٩ی کانوىف �ەکەم. لە  ١٨بۆ  ١٣ئەوەبوو دواتر بۆ ماوەی حەفتە�ە� ت��ش در�ژ کرا�ەوە لە 

و دهۆکدا دوو�ارە   ڕا�ە�اندنە دەسیت بە م ئۆف�سەکان�ان لە هەول�ێی پەخ�ش ئاساىی کردەوە لە بارەگا�ەی خ��دا لە سل�ماىف بە�ڵ
ی کانوىف �ەکەمدا لەنێو باڵەخانەکەدا   ٧ى کانوىف �ەکەم کرانەوە. ئەو کەل��ەالنەی کە لە هەڵ�وتانەسەرەکەی  23لە رۆژى 

ە ئەمن�ەکانەوە بردرا  ف ابوون و �ان لەال�ەن ه�ێی اونەتەوە و نەگۆراونشکێ�ف   .بوون تا�و ئ�ستا نەگەر��ف

وکردنەوە نو�او�� ئاڕاستەی    ١٣لە   دەزگای تری ڕا�ە�اندن   3ی کانوىف �ەکەمدا بەڕ���ەری گ�ش بەڕ���ەرا�ەىت چاپەمەىف و ب�ڵ
ش  �ەکاىف  کردووە کە هەرەشەی ئەوە�ان ل�دەکات  کەوا ڕ�کاری �اسای�ان لەدژ دەگرنەبەر گەر بێتوو و�نەی توندوت�ی

خ���شاندانەکان پەخش بکەن هەروەها ئا�ادار�ش�ان دەکاتەوە لەوەی کە نەکەن هاىف بینەرەکان�ان بدەن بۆ ئەنجامداىف کاری  
ی ش   .توندوت�ی

ی کانوىف �ەکەمدا، لەکاىت گە�شتیف بۆ هەر�� کوردستان لە فرۆکەخانەی نێودەوڵەىت هەول�ێی ئاسا�ش هەڵسا بە  ٢٥لە 
کردىف بەر�ر�  ی هەمان مانگدا هەڵ�ان کوتا�ە سەری. بەپیێی ڕاپۆرتەکان ئاسا�ش بە  ٧ ئەم دەزگا  ڕا�ە�اندنەی کە لە دەستگ�ی

ێ خستنەڕووی هیچ زان�ار�ە�   م بداتەوە بەىب زارە� پیێی ڕا�ە�اندووە کە کە�س�ك لەدژی کۆمپان�ا�ەی هە�ە کە پێ��ستە وە�ڵ
وتەسە�. ئەم کەسە بۆ ماوەی �ێ کاتژم�ێی ڕا  ێ هیچ تۆمەت�� فەر� ئازادکراد�کە بە ت�ێی ا و دوواتر بەىب      .��ی

 

 

iii. ب�گەردى پرۆسەى دادوەرى و ن�گەران�ە پەیوەند�دارەکان 
تەکان بە شێوە�ە� سەرە� �شت�ان بەو �اسا�انە بەستب�ت کە قەدەغەى ناوزڕاندن و   ێ دەسە�ڵ ێ دە�پ سەرەڕاى ئەوەى کە وا ىپ

وکردنەوەى زان�ارى ناڕاست لە پێناو سنوردارکردىف ئازادى رادەر���ن، لە رۆژى  پرۆسەى دادگاىی کردن   2021ى ش��اىت  16ب�ڵ
ساڵ   6. وە بە کوردستان  �� ر ەه کاىف ەتە�ڵ سە دکە نا�او�وون بە رەخنەگرتن�ان لە   ەچوو بەر�و  او �پو تاوانبارکردن بۆ پێنج 

ا�ت کە قەدەغەى" ئەو  اداىف ع�ی ێ ى ئەو بڕگەو ماددانەى �اساى �ف ز�نداىف کردن حوکم دران لە دادگاى تاوانەکاىف هەول�ێی بەىپ
اق" کارانەى کە پەیوەند�دارە بە  ئاسایى�ش ن�شتماىف و سەروەرى هەر�� دەکات. وە وا را�ە�ەندرا کە ئەو  32 کوردستاىف ع�ی

اق لە     و  پێنج تۆمەتبارە بە د�ار�کراوى هەڵساون بە کۆکردنەوەى زان�ارى گواستنەوە�ان بۆ ال�ەىف دەرە� لە دەرەوەى ع�ی
بەر�رساىف کورد و ب�ان�ان  ) کە ژ�اىف گەورە پ.ك.كبەرامبەر پارە، وە زان�ارى هەست�ار�ان داوەتە پارىت ک��کاراىف کوردستان (

خستۆتە مەترس�ەوە لە ر�گاى کۆکرنەوەى زان�ارى لە بارە�انەوە، هەروەها کۆکردنەوەى چەک بە مەبەسیت ناردىف بۆ گرو���  
ى مافەکاىف مرۆڤ    چەکدارى نەنا�او.  اق (یۆنا�) وە ئۆف�� کۆم�س�اری با�ڵ دەى نەتەوە �ەکگرتوەکان بۆ هاوکار�کردىف ع�ی ن�ێی

 

 . 2003سالى  ھل 21 ەژمار اساىی ھب راقیکوردستانى ع مىێرھ ھ ھل ەموارکراوھھ ھک 156 ە) ماد1969 ىڵى سا111 ەژمار اساىی( راقىیسزادانى ع اساىی  32
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چاودێرى پرۆسەى ئەو دادگاىی کردنە�ان کرد کە دوو رۆژى خا�اند وە مەتر� قووڵ و ج�دد�ان هە�ە   تەوە �ەکگرتوەکانلە نە
لە ر�زنەگرتن لە پێوەرە نێودەوڵەت�ەکاىف دادگاىی کردىف دادپەروەرانە لەکاىت دان�شتنەکاىف گوێ ل�گرتن لە دادگا. پار�زەرى  

وە کاىت پێ��ست��ش نەدراوەىت   �تدادگاى را�ە�اند کە ئەو ر�گرى ل�کراوە کە پەڕاوەکاىف کە�سەکە ببین بەرگ��کار لە تۆمەتبار بە 
بۆ خۆ ئامادەکردن بۆ دادگاىی کردن. هەر هەموو تۆمەتبارەکان لە دادگا بانگەشەى ئەوە�ان کرد کە ددان پ�انەکان�ان لە ژ�ر 

م دادوەرى دا اوە، بە�ڵ دگا ئەو بانگەشانەى رەت کردەوە بەىب ئەوەى هیچ ل�کۆڵینەوە�ە� �ان زەبرى ئەشکەنجەدان �ێ وەرگ�ی
ف بەو بەڵگە سەرەک�انەى   ێ نەدرا بۆ دەست گە�شنت �شکنین�� ز�اتر ئەنجام بدات. هەروەها پار�زەرى بەرگ��کار هیچ دەرفەت�� ىپ

لێ�ان �ان تانە ل�دان لە بەڵگەکان لە   کە لە دژى تۆمەتبارەکان پ�شکەش کرابوون لەال�ەن هەواڵدەرە نهێن�ەکان و پ�اچونەوە 
   ر�گاى ئاراستەکردىف پرس�ارى پ�چەوانە �ان پ�شکەش کردىف بەڵگەى رەتکردنەوە. 

وە راستەوخۆ دواى کۆتاىی هاتیف پرۆسەى دادگاىی کردنەکە دادگاى تێهەڵچونەوەى هەول�ێی فەرماىف را�رتیف بۆ براى �ەک�ک لە  
ى کە بە شێوە�ە� ئاشکرا لە کۆنفرا�س�� رۆژنامەوان�دا رەخنەى لە ئەنجا� دادگاىی  پێنج تۆمەتبارەکە دەرکرد دواى ئەوە

  .کردنەکە گرت

وکردەوە کە ددانپ�اناىف پێنج تۆمەتبارەکە ب�ت   4وە لە کات�� دواتر، لە رۆژى  �ۆىف ڤ�دی��ە� ب�ڵ ف ى ئازار کەناڵ�� تەلەف�ی
بون. لەگەڵ پارچە ڤ�دیۆکە کەس�� ئاسا�ش کۆمێنیت ئەدا کە ناسنامەکەى سەبارەت بەو  تاوانانەى کە پێ�انەوە تۆمەتبار کرا

ە بە پارىت ک��کاراىف کوردستان و راهێنان�ش�ان لەسەر چەک و ئاشکرا نەکرابو وە دە�گوت کە تۆمەتبارەکان پەیوەند�ان هەبو 
 ەتباران ناتوانن تانەى �ێ بدەن. پ�کراوە. ئەم ڤ�دی��ە لە کاىت بەرگ��کردن لە دادگا ئاشکرا نەکرابوو هەر ب��ەش تۆم

م پەیوەند�دار، لە رۆژى  ى ش��ات، بەر�وەبەرا�ەىت ئاسا��ش گشیت لە هەول�ێی تۆمەىت ناوزڕاندىف   28لە ر�کار�� ج�ا بە�ڵ
ئاڕاستەى �ەک�ک لە پێنج کەسە تاوانبارکراوەکان کرد لە سەر بنەماى ووتە�ەک کە لە کاىت پرۆسەى دادگاىی کردن گوتبوى کە  

 شکەنجە دراوە لە سەر دەسیت ئاسا�ش وەک بەش�ک لە بەرگرى کردن لە خۆى. ئە

اى ئ پشیت ڵپا ەو ەداچون�دادگاى پ 2021 ساىف � ى ن 28 ژىۆ ر  ەل   و ەئ ەک  یف یب یدادگا وا ەکرد. و   ەکەاو �پ نجێ پ ۆ ب کردىف ەدان��ف
  و ەئ لماندىف ە س ۆ بوون ب سە ب کان�ەن ێنه ەر ەد�واهەگ  اندا �ش �� ێن ە کردن ل  ىی کاىت دادگا  ەکرابوون ل  شەشک� پ ەک  ىەگانەڵب
  ە ان�داو  سیت �و ۆ خ �ە�ەو ێش ەب تبارانەمۆ ت کاىف ەانان�ددانپ  ەک  یف یب یدادگا وا ە. و کرابوون  تبارانەمۆ ت ىەاستڕ ئا ەک  ىەتانەمۆ ت

ێ ەو ب  دراون.  ەنجەشکەئ  ەکردبو ک  ە و ەل ان�باس ەک  ەو ە تکردەر  �ش � کانەتبار ەمۆ ت کاىف ەش ەبانگ  ەو  ەناچارکردن بو  ىب

ى مافەکاىف مرۆڤ لە نەتەوە    کدا �کات  ەل اق (یۆنا�) وە ئۆف�� کۆم�س�اری با�ڵ دەى نەتەوە �ەکگرتوەکان بۆ هاوکار�کردىف ع�ی ن�ێی
 ەکە تبار ەمۆ ت  نجێ پ تاواىف ێ ب ان�گوناهبارکردن    ەب  تەبار ەس وو ەڕ نەبخ ک�نجامە ر ەد چ یه وىەان�نا  �ەکگرتوەکان

بانگەشەکاىف ئەشکەنجە ، وە وا باسکرا کە تۆمەتبارەکان ناچارکراون بە دداننان بە تاوانەکان، بەرگرى   کردىف ەن چارەسەر 
(پار�زەرەکان) نە�ان توانیوە کە چاو�ان بە پەڕاوەکاىف کە�سەکان بکەو�ت، وە بەڵگەکان�ان بخەنە روو بۆ بەرگ��کردن،  

وکردنەوەى ئاشکراى "ددان پ�انانەکان" ى  بێبەشکردىف پار�زەرى بەرگری لە ما�ف �شکنییف بەڵگەکاىف   ئ�دانەکردن، وە ب�ڵ
مەتر� ج�ددین سەبارەت بە پر� دادپەروەرانەى دادگای�کردنەکان. ز�دەبارى ئەوەش، لە   ان�م� ەه ەمانەئبانگەشە بۆکراو 

دادگاىی کردن و ئەنجامەکاىف  ر�گاى دەست کردن بە ر�کارى �اساىی  لە دژى ئەو کەسانەى کە گومان�ان دەر���وە لە ر�کارەکاىف 
(لە نێ��ش�اندا ر�کارى ناوزڕاندن ى بەتەواوى نەش�او کە بەرزکرا�ەوە لە دژى �ەک�ک لە تۆمەتبارەکان کە پەیوەست بوو بەو  
تەکان س�ستە� �اساىی  وتانەى کە لە دادگا دەری بڕى بوو وەک بەش�ک لە بەرگرى کردن لە خۆى)، واپ�دەچ�ت کە دەسە�ڵ

بۆ قەدەغەکردىف ئەو کەسانەى کە بێبەش کراون لە ما�ف دادگاىی کردىف دادپەروەرانە لە هەوڵدان بۆ چارەسەرى کارا،  بەکار�ێیف 
تۆقاندن و ب�دەنگ کردىف بەرهەڵستکارەکاىف و خنکاندىف رەخنە. ئەو جۆرە تۆمەتانە �ان هەڕەشەکردن بەو تۆمەتانە   ناو ێ پ ەل

قور�ان�ەکاىف ئەشکەنجە وە دەبێتە شکست�ش لە پرۆسەى نەه�شتیف دەر�از�وون لە  کار�گەر�ە� ترسنا� هە�ە لەسەر هەموو 
ا.    �ف
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ى مافەکاىف مرۆڤ لە نەتەوە   اق (یۆنا�) وە ئۆف�� کۆم�س�اری با�ڵ دەى نەتەوە �ەکگرتوەکان بۆ هاوکار�کردىف ع�ی ن�ێی
نە رەت دەکاتەوە کە    �ەکگرتوەکان اءة) کە ئەوە پرس�� بنەڕەت�ە لە پاراستیف  گرن لە گ��مانەى  ڕ�ئەو هەو�ڵ اض ال�ب بێتاواىف (اف�ت

ێ ب�انو لەسەر ئەنجامەکاىف پرۆسەى دادوەرى، لە نێ��ش�اندا هەر ر�کار��   مافەکاىف مرۆڤ، وە داناىف کار�گەرى ىب
 تیهەڵچونەوەى پاشینە. 

 

iv. ۆىن و رادیۆىی پەیوەست بە روما�ڵ خ���ش� ن  .  اندانەکان دەست تێوەردان لە پەخ�ش تەلەف�ي
ى مافەکاىف مرۆڤ لە نەتەوە   اق (یۆنا�) وە ئۆف�� کۆم�س�اری با�ڵ دەى نەتەوە �ەکگرتوەکان بۆ هاوکار�کردىف ع�ی ن�ێی

رۆژنامەنوو� کردوە کە روما�ڵ ناڕەزا�ەت�ەکان�ان کردوە و هەر لە ش��یف   3بە ال�ەىف کەم دۆکیۆمێنیت �ەکگرتوەکان 
 سەرەڕاى ئەوەش کە تواناى ئەوە هەبو کە بنا��نەوە وەک ن��نەرى دەزگاى را�ە�اندنەکان. خ���شاندانەکان دەستگ�ی کراون،  

هەشت رۆژنامەنوو� دەزگاى م�د�اىی ج�اواز دەستگ�ی کران لە کاىت روماڵ کردىف خ���شاندانەکان لە   2020ى ما��    16لە  
 دژى دوا�ەوتن لە دابەشکردىف مووچە لە الینەن حکومەت. 

ەکان لە دهۆک. ى حوزە 28لە   � ی
 یران، رۆژنامەنوس�ک دەستگ�ی کرا لە کاىت روماڵ�ردىف خ���شاندان�� دەستگ�ێ

ى مافەکاىف مرۆڤ لە نەتەوە   اق (یۆنا�) وە ئۆف�� کۆم�س�اری با�ڵ دەى نەتەوە �ەکگرتوەکان بۆ هاوکار�کردىف ع�ی ن�ێی
ەکا 8دۆکیومێنیت ال�ەىف کەم �ەکگرتوەکان  ف ىف ئاسا�ش ر�گ��ان کردوە لە رۆژنامەنوو�  هەشت روداوى کردوە کە ه�ێی

تەلەف��ۆنەکان کە بگەنە ش��یف خ���شاندانەکان بۆ گە�اندىف روداوەکان، وە لە ئەنجام�شدا پ�ش�ل�ارى کردىف مافەکان�ان لە  
 ئازادى هاتوچۆ و ئازادى رادەر���ن. 

اق (یۆنا�) وەهەروەها   دەى نەتەوە �ەکگرتوەکان بۆ هاوکار�کردىف ع�ی ى مافەکاىف مرۆڤ لە نەتەوە    ن�ێی ئۆف�� کۆم�س�اری با�ڵ
کاتژم�ێی بە فەرماىف حکومەت    3روداو�� تۆمارکرد کە پەیوەست بو بە را�رتیف خزمەتگوزارى ئەنتەرن�ت بۆ ماوەى  �ەکگرتوەکان  

 ى ئاب.   12پ�ش روداىف خ���شاندان�ک کە پالىف بۆ دانرابوو لە هەول�ێی ئەنجام بدر�ت لە  

 

v.  تۆقاندن و هەراسانکردن و دەست در�ژى جەستەىی بۆ سەر رۆژنامەنووسان و هەڕەشە و
 . چاال�وانان 

اق (یۆنا�) وە  ژمارە�ە� زۆر لە رۆژنامەنووسان و چاال�وانان کە لەال�ەن  دەى نەتەوە �ەکگرتوەکان بۆ هاوکار�کردىف ع�ی ن�ێی
ى مافەکاىف مرۆڤ لە نەتەوە �ەکگرتوەکان  �کەوتن�ان لەگەڵ کراوە را�انگە�اندوە کە هەڕەشە�ان چاو�ئۆف�� کۆم�س�اری با�ڵ

، زۆر�ەى کاتەکان�ش لەسەرچاوەى نەنا�اوەوە بوە لە ر�گاى م��ا�ل و پ�گەکاىف پەیوەند�ە   ف ل�کراوە وەک هەڕەشەى کوشنت
�ەت�ەکان کە هەڕەشەکان�ش پەیوەند�ان هەبوە بە رومال کردىف خ���شاندانەکان �ان رەخنەکان لە دەسە�ڵ  تە  کۆمە�ڵ

. بەال�ەىف کەم، لە �ێ حالەتدا، ئاسا�ش و پۆل�س هەڵساون بە ل�دان و هەراسانکردن و تۆقاندىف ئەو  33گشت�ەکان
رۆژنامەنووسانەى کە لە هەوڵدا بوون روما�ڵ خ���شاندان �ان نارەزا�ەت�ەکان بکەن لە ش��یف خ���شاندانەکان، بۆ نمونە لە  

دان بونەوە لە نێ��ش�اندا بە دارى کارەباىی دواى ئەوەى کە پەخ�ش راستەوخ��ان ى حوزەیران دوو رۆژنامەنووس دووچارى ل�2
، کار�گەرى پ�کانەکە�ان زۆر بوو بەو رادە�ەى کە پێ��ست کرا   ئەنجام دابوو لە ش��یف خ���شاندانەکە لە شارى سل�ماىف

 چارەسەر لە نەخۆشخانە وەر�گرن . 

 

  ھ ل انەیوھوکردن�ب ە و چاالکوانان و دووبار نووسانھژنامۆو البتوپى ر لیباۆم کانىەرێئام ھل ھنیو نانىێرھەد  ھب ەساوھڵ ھ شیئاسا واھک ە شتوھیگ ستەدھب ىھشھبانگ  نیندھچ  نامىیۆ  33
 .کانێیھم ھو چاالکوان نوسھژنامۆر شیتھبیتاھب ھکانھسھ کردنى ک دارھکھل ۆ ب شھکھستھبھ. مکسىێرىسھنێوروژ  ىەواژھستە د  ھڵگھھاوشان ل ایدیم الیشۆس کانىھج ھیپ
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VI. دەرەنجامەکان 
ى مافەکاىف مرۆڤ لە نەتەوە   اق (یۆنا�) وە ئۆف�� کۆم�س�اری با�ڵ دەى نەتەوە �ەکگرتوەکان بۆ هاوکار�کردىف ع�ی ن�ێی

تەکاىف  �ەکگرتوەکان  دۆکیومێنیت چەندین نمونەى هەراسان کردن و هەڕەشە کردن و تۆقاندىف کردوە کەلە ال�ەن دەسە�ڵ
خ��ان کردوە وەک رەخنە گرتن لە هەڵس و کەوتەکاىف   پ�ادەى ما�ف رەواى کورد�ەوە ئەنجامدراون بەرامبەر بەو کەسانەى کە

 .( ێ ى خواست و و�ست (ئینت�قاىئ تە گشت�ەکان لە نێ��ش�اندا جێبەج�کردىف �اسا�ان بەىپ  دەسە�ڵ

تیف  �اساى نێودەوڵەىت مافەکاىف مرۆڤ ر�گا بە سەپاندىف کۆت و بەند لەسەر ئازادى رادەر���ن دەدات بە مەبەسیت پاراس
ێ بە�اسا ناسێندرابن وە پێ��ست   م ئەو کۆت و بەند�انە دەىب . بە�ڵ  خەڵ� تر، تەندروسیت گشیت �ان ئاسا��ش ن�شتماىف

گ
ناودەن�

ێ بک��ت، لە هەموو ئەو حالەتانەى کە دۆکیۆمێنت کراون ئەو مەرجانە لەو کۆت و   ێ ج�ا�ارى جێبە�ب بن و ر�ژەىی ب�ت وە بەىب
 ەپێێندراون. بەند�انەدا بەدى نەکراوە کە س

ئەو شێوازە لە سەرکوتکردنەى کە لەو راپۆرتە هاتووە کار�گەرى خەراىپ هە�ە لە سەر ما�ف ئازادى و ئاسا��ش کەسەکان و  
ت�ان  دەر���ن و گردبونەوەى ئاشت�انەو بەشدارى کردن وە لەوانە�ە ببێتە ما�ەى هەڕەشە بۆ ما�ف د�موکرا� فراوان�ت بۆ هاو�ڵ

.  لە هەر�� کوردستاىف  تە کورد�ەکان لە کا�ەى گشیت سینەوە لە دەسە�ڵ اق لە لێ�پ  ع�ی

کۆمەڵگەى د�موکرا� پێ��سیت بە بووىف رۆژنامەگەرى ئازاد و دەزگاى را�ە�اندىف تر هە�ە کە تواناى باسکردىف پرسە گشت�ەکاىف 
ت�ان�ش ما�ف ئەوە�ان هە�ە کە دەنگ و باس و بە ێ سا�سۆر �ان کۆت و بەند. هاو�ڵ ف هەب�ت بەىب . لە  34رهەمە م�د�ای�ەکان ببینف

کە زەق کراونەتەوە لەو راپۆرتە ئاراستە�ەک پ�شان ئەدات کە پ�چەوانەى ئەو پ�شکەوتنانە�ە کە    ىەوازانێشکۆتاىی دا، ئەو 
ىف پ�شوو وەدەست هاتوون لە پێناو هەر�م�� کوردستاىف د�موکرا� کە ر�ز لە ئازادى دەر���ن و سەروەرى �اسا بگ��ت.    سا�ڵ

ترس ر�گا�ەک ن�ە بۆ بەرەو��ش چوون. ئەوە ر�ک حا�  ىب دەنگ کردىف رەخنەى گشیت لە ر�گاى دروست کردىف کەش�ک لە 
�ەىت و ئابوورى دەبێتەوە و چارەسەرى بارى   هەر حکومەت�ک دەىب کە خۆى دەبینێتەوە روو�ەڕووى چەندین ئالنگەرى کۆمە�ڵ

 نارەزاىی  تەنگەتاوى ئالۆز دەکات، وە روو�ەڕووى دژ�ەرى س�ا� دەبێتەوە کە ئارەزووى ئەوە�ان هە�ە سوارى هەر شەپۆڵ�� 
سینەوە کرانەوە بەڕووى پرس�ارە بن�اتنەرەکان   بن �ان ب�قۆزنەوە. لەگەل ئەوەشدا، دەب�ت ئەوە روون ب�ت کە شەفاف�ەت و لێ�پ
ف بۆ بون�اتناىف   تەکان بۆ خستنەڕووى کردەوەکاىف وە ئەوانەش شیت بنەڕەتنێی هەر هەموو�ان دەرفەت�ک دەڕەخسێن�ت بۆ دەسە�ڵ

 و پاراستیف ناسنامەى د�موکرا� تەواو. متمانە لەگەل جەماوەر 

 

VII. راسپاردە سەرەک�ەکان  
  خساندىف ەر ەب ندبنەپاب ت� بە د  ش� کانەتە�ڵ سەد  ەو  واپ�دەچ�ت کە خ���شانداىف ئاشت�انە بەردەوا� هەب�ت لە کوردستان. 

  ە هاتو  ستەدەو  2021 �ڵ سا ەل ەک  ەچونەشو � پ و ەئ کدا �کات  ەل . ەو ێهاوش ۆ�ڤ مر  کاىف ەماف ىەان�ئاشت  کردىف ەاد�پ ۆ ب ک�شەک
 ەمئاهەهاوکارى و ه  وکردىف ەپت  اندا �ش �� ێن  ەل  ن،�گ� ەرچاودەبەل

گ
اق (یۆنا�)    ,ن� دەى نەتەوە �ەکگرتوەکان بۆ هاوکار�کردىف ع�ی ن�ێی

ى مافەکاىف مرۆڤ لە نەتەوە �ەکگرتوەکان �ت بۆ وە ئۆف�� کۆم�س�اری با�ڵ   :دەسەالتەکاىف هەر�� کوردستان رادەسپ�ێی
 

دەست بە�ب هەنگاو نان بۆ کۆتاىی هێنان بە هەراسان کردن و هەڕەشەکردن �ان تۆڵە سەندنەوە لە رۆژنامەنوسان و    •
دا�ۆک�کاراىف مافەکاىف مرۆڤ و چاال�وانان.  قەدەغەکردىف بەکارهێناىف دام و دەزگا ئەمن�ەکان بۆ سنوردارکردىف مافەکاىف تا�ەکان 

 نا�ەوە.  لە ر�گاى دروست کردىف کەش�� ترس
 

 20) پارا  CCPR/C/GC/34( نڕیرب ەئازادى راد ھب تەبارھ) س2011( 34گشتى ژ. نتىێمۆک ،ۆڤمر کانىھماف ىھژنێل 34
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�ت وەک ئامراز بۆ سنوردارکردىف ئازادى ڕادەر���ن لە نێ��ش�اندا دەستگ�ی   •  دلن�ابون لەوەى کە �اساى تاوانەکان بەکار ناهێ�ف

 کردن �ان بەند کردىف ئەو کەسانەى کە بە شێوە�ە� �اساىی بەرهەڵسیت �ان ناڕەزاىی خ��ان دەردەبڕن.  
 

ن هەڵوەشانەوەى بە تاوان ناساندىف ناوزڕاندن، وە لە چاوەڕواىف ئەم گۆڕانکار�ە �اسای�انە،  •  هەنگاو نان بۆ پوچەڵ�ردنەوەى �ا
ێ دەک��ت.   دڵنی�اى بک��ت لەوەى کە �اساى تاوانەکان تەنها لە حالەتە زۆر مەترس�درارەکاىف ناو زڕاندن جێبە�ب

 
ئازاد کردىف ئەو رۆژنامەنووسانەو دا�ۆک�کارانەى مافەکاىف مرۆڤ  , نووسانەژنامۆ ر  کردىف �ی ستگە د  �ەمەڕەه ەب ەل نانێوازه•  

�ت بۆ   اون و وازهێنان لەوەى کە س�ستە� دادپەروەرى بەکار�ــهێ�ف و چاال�وانانەى کە تا ئ�ستا بە شێوە�ە� نا�اساىی را��ی
 سەرکوت کردىف ئازادى رادەر���ن. 

 
مداىف تاوان�� تاوانکارى هەموو ماف�� دادگاىی کردىف دادپەروەرانە  •  زامن کردىف ئەوەى کە هەر کەس�ک تۆمەتبارە بە ئەنجا

ێ ى پیوەرە نێودەوڵەت�ەکان و ن�شتمان�ەکاىف پەیوەند�دار.   وزەماناىت ر�کارەکاىف هە�ە بە ىپ
 

سینە ێ ئەنجامداىف ل�کۆڵینەوەى شەفاف و کارا و ب�ال�ەن و سەر�ەخۆ لە بانگەشەکاىف ئەشکەنجەو وە لێ�پ وەش  •  دەست بە�ب
 لە ئەنجامدەران�ان بک��ت.  

 
•  دڵن�ابوون لەوەى کە هەموو ووتەکان و شا�ەد�ەکاىف کە دەوت��ت لە پرۆسەى دادگاىی کردىف تاوانەکان، بەتایبەت�ش ئەو  
ف   کە بانگەشەى ئەشکەنجە ئەکەن، وەک ئ�مت�از�� �اساىی   ووتانەى کە تۆمەتبار �ان ن��نەرى �اسای�ان �ان شا�ەدەکان ئە�ڵنێی
  . ێ ى �اساى تاوانەکان �ان �اساى شارستاىف  تەواو سەیر بک��ت و نا���ت بک��تە بنەما�ەک بۆ تۆمارکردىف داواى ناوزڕاندن بەىپ

 
ا و کارا و   �شەکان و هەڕەشەکاىف سەر رۆژنامەنووسان لە ر�گاى ل�کۆڵینەوەى خ�ێی ی

•  پاڵپشیت کردىف ما�ف دادپەروانەى کارا لە ه�ێ
�ان، و زامن کردىف پ�شکەشکردىف کەسە بەر�رسەکان بۆ دادپەروەرى.  گشتگ�ی و  سەر�ەخۆ و ب�ال�ەن و شەفاف لە سکا�ڵ

انەکان�ان ما�ف دادپەروەری و ئاشکرا�ردىف راسیت و لە هەوڵدان بۆ چارەسەرى کارا.  ف  قور�ان�ەکان و خ�ێی
 

فکردىف ئازادى کارى دامەزراوە م�د�ای� ێ هەنگاونان بۆ بەه�ێی ەکان، بە ئاشکرا برەودان بە رۆ�ڵ بەرچاو و �ەکال •  دەست بە�ب
کەرەوە�ان لە ناو کۆمەڵگە. زامن کردىف پاراستیف گونجاو بۆ رۆژنامەنووسان و ئەو خەڵ�انەى ت��ش کە لە هەو�ڵ پ�ادەکردىف  

 . مافەکاىف خ��انن لە ئازادى رادەر���ن
 

شکەش کردىف پێناسە�ە� روون بۆ ووتارى قەدەغەکراو و •  هەموارکردنەوەى ئەو �اسا�انەى کە ئ�ستا هەن بە مەبەسیت پ� 
زامن کردىف ئەوەى کە کۆت و بەند�ەکاىف سەر ئازادى رادەر���ن کە لە �اسا ن�شتمان�ەکاندا هاتووە گونجاون لەگەڵ پێوەرە  

 نێودەوڵەت�ەکاىف مافەکاىف مرۆ�ڤ پەیوەند�دار. 
 

ى لە  ف ى نەگونجاو لە دژى  •  ل�کۆڵینەوە لە روداوەکاىف بەکارهێناىف ه�ێی ف رادەبەدەر/ �ان نا پێ��ست �ان بەکارهێناىف ه�ێی
سینەوە، و پ�اچونەوە بە کارەکان وە راهێنان کردن بە مەبەسیت قەدەغە  خ���شاندەران و گرتنەبەرى ر�کارەکان لە نێ��ش�اندا لێ�پ

 کردىف ئەو روداوانە لە داهاتوودا. 
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VIII.  پاشکۆ 
 
 

 حکومەیت هەر�� کوردستان 

 سەرۆکا�ەیت ئەنجومەین وەز�ران 

 نوسینگەی ڕ�کخەری ڕاسپاردە نێودەوڵەت�ەکان 

 

 

اق   دەی نەتەوە �ەکگرتوەکان بۆ هار�کاری ع�ی ی مافەکاین مرۆ�ڤ سەر بە  یونا�  / کۆمێنت لەسەر ڕاپۆریت ن�ێی
ڵ

و کۆم�س�اری با�
 نەتەوە �ەکگرتوەکان دەر�ارەی دۆ�ن ئازادی ڕادەر���ن لە هەر�� کوردستاندا 

 ٢٠٢١ئا�اری  

نەی کە نوسینگەی ڕ�کخەری راسپاردە نێودەڵەت�ەکان لە حکومەیت هەر�� کوردستان پێ�گە�شتووە  ا ئەم ڕاپۆرتە ب��تی�ە لەم دەرەنجام 
دەی نەتەوە   �ەکگرتوەکان بۆ  دوابەدوای پ�داچونەوە�ە� وورد  لەگەڵ ال�ەنە حکوم�ەکاین پەیوەست بەم بابەتانەی کە لەڕاپۆریت ن�ێی
ی مافەکاین مرۆ�ڤ سەر بە نەتەوە �ەکگرتوەکاندا هاتووە. 

ڵ
اق/ �ەنا� و کۆم�س�اری با�  هار�کاری ع�ی
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 پ�شە� 

م�د�ای ئازاد زۆر گرنگە بۆ خودی خۆی، هەروەها توخم�� سەرەک�شە بۆ کارا�ردین د�موکراس�ەت. حکومەیت هەر�� کوردستان�ش شانازی  
ی ڕۆژنامەواین ز�ندووی هەن، وە هەردەم شا�ەیت ئەوەدراوە کە کوردستان هەر�م�� نمونەیی بووە بۆ ئازادی ڕادەر���ن و  دەکات کەوا دەزگا

. هەروەها حکومەیت هەر�� کوردستان بەردەوام هەسئت بەوەکردووە کە پێ��ست دەکات پ�شوەچووین ز�اتر   ئازادی رۆژنامەواین
کردن ئەگەر پێ��ست بکات. ئەنجامبدر�ت و پابەند�ش دەب�ت بە ئەن  جامداین چا��ت

 نێوخۆی و نێودەوڵەیت 
گ

 هەماهەن�

ن و برەودان بە ئازادی ڕۆژنامەواین لە هەر�� کوردستاندا.    تردا حکومەیت هەر�� کوردستان لەگەڵ چەندین هاو�ە�ش   کاردەکات لەپێناو پاراسنت

دەی نەتەوە �ەکگرتوەکان بۆ هار�کاری ع�ی  • ی مافەکاین مرۆ�ڤ سەر بە نەتەوە  بانگه�شئت هەر�ەك لە ن�ێی
ڵ

اق/ یونا� و کۆم�س�اری با�
ن لە پ�شخستئن پڕۆسەی دادوەری لە هەر�� کوردستاندا.   �ەکگرتوەکانمان کردووە کە هاوکارماننب

  حکومەیت هەر�� کوردستان ڕ�کەوتن�� در�ژخا�ەین هە�ە لەگەڵ کۆمیتەی نێودوەوڵەیت خا�� سوور کە ڕ�گە بە ن��نەرەکان�ان  •
ێ هیچ بەر�ەست�ك و ئا�ادارکردنەوەی پ�شوەختە بچنە سەرداین هەموو سەنتەرەکاین ڕا�رتن لە هەر�� کوردستان،   دەدات بەیب
هەروەها بەم دوای�انەش هەمان هە� بەخشیوەتە کارمەنداین نوسینگەی مافەکاین مرۆ�ڤ سەر بە نەتەوە �ەکگرتووەکان/یونا�.  

دەی  اق/ یونا� هەڵساوە بە ئەنجامداین بەپئێی ئەم ڕ�کەوتننامە�ەش ن�ێی سەردان بۆ   ١٤نەتەوە �ەکگرتوەکان بۆ هار�کاری ع�ی
اودا.  ٦٠سەنتەرەکاین ڕا�رتن و چاو��کەوتن لەگەڵ   ڕا��ی

تاین ئەندام کردووە لە �ەکێئت ئەوڕو�ا کە هاوکارمان بن لە ئەنجامداین چا�سازی �اسایی و دادوەری لە   •
ڵ

هەروەها داوامان لە وو�
 کوردستان.   هەر��

ۆ بۆ ما�ن ڕۆژنامەنوسان   • �این حکومەت ڕاو���ان کردووە لەگەڵ گڕو�ەکاین دا�ۆ� نێوخۆدا، لەنێ��ش�اندا سەنتەری می�ت
ڵ

وەز�رە با�
ن بە ئازادی  �و سەند�کان ڕۆژنامەنوسان لە هەر�� کوردستاندا بەمەبەسئت دۆز�نەوەی ڕ  گەچارە بو ئەو مەترس�انەی کە پەیوەسنت

 ڕۆژنامەواین و مافا�ان. 
 حکومەیت هەر�� کوردستان لەگەڵ حکومەیت بەر�تان�ا کاردەکات بۆ ڕاهێناین دادوەرە نێوخ��ەکان.  •

 پ�شوەچون لە ئازادی ڕۆژنامەگەر�دا 

اق، بەم دووای�انە لە ڕاپۆرتەکان�دا  ۆ کە دەزگا�ە� چاودێری و کامپینە بۆ ما�ن ڕۆژنامەنوسان لە ع�ی کە    ئاماژەی بەوە کردووەسەنتەری می�ت
 ڕابردوودا  نیواو نیو کەمبۆتەوە بە بەراورد بە سا�ڵ  

گ
ی لە دژی ڕۆژنامەنوسان لە هەر�� کوردستان لە پێنج مان� ش .  ٢٠٢٠بانگ�شەکاین توندوت�ی

ی مافەکاین مرۆ�ڤ سەر بە  
ڵ

اق/ یونا�  و کۆم�س�اری با� دەی نەتەوە �ەکگرتوەکان بۆ هار�کاری ع�ی م ئەو کەسانەی کە ڕاپۆرتەکەی ن�ێی
ڵ

بە�
اق و کوردستاندا پێ�گە�ش  وون.  ت نەتەوە �ەکگرتوەکان�ان ئامادەکردوە باس�ان لەم دەرەنجامانە نەکردووە کە �سپۆراین ما�ن ڕۆژنامەنوسان لە ع�ی

 نائاسای�ەکان   �ە ر ە ئالنگ 

چەندین ک�شەو تەحەد�ایت نائاسایی بۆ حکومەیت هەر�� کوردستان دروست کردووە. بۆ   ١٩-لەسا�ڵ ڕابردوودا پەتای کۆڤ�د
بەرەنگار�وونەوەی ئەم ک�شانەش حکومەت چەندین هەنگاوی گرتۆتەبەر بۆ سنوردارکردین ئازادی تا�ەکەس چونکە بە پێ��سئت زانیون بۆ  
. بەتایبەت�ش حکومەیت هەر�� کوردستان هەڵساوە بە سنووردارکردین گردبوونەوە جەماوەر�ەکان، ئەمەش   پاراستئن تەندروستئی گشئت

هەرواها ڕ�گەی گرتووە لەچەند دەزگا�ە� ڕۆژنامەواین کە داوا�ان لە جەماوەر کردووە   -لەدووای چەندین جار ئا�ادارکردنەوەی دوو�ارە
ن لە پەتای کۆڤ�دپێوەرەکاین خ��ار  . هەند�ك لەم گردبونەوە    ١٩-اسنت �شتگوێ بخەن لەگەڵ بەشدار�وون لە گردبوونەوەی جەماوەریی نا�اسایی

ە ئەمن�ەکان کراوە و کارمەندان و خەڵ� س�ڤ�ل ت ن ی ل�کەوتۆتەوە: تەقە لە ه�ێی ش ێ�دا  جەماوەر�انەی کە لەڕاپۆرتەکەدا ئاماژەی پ�کراوە توندوت�ی
رەرو ز�ان�� زۆر�ش بە موڵك و ماڵ کەوتووە. زۆر�ەی هەرەزۆری حکومەتەکاین جیهان ئەم پێوەرانە�ان گرتۆتەبەر  ب��ندار بوونە و زە

و�وونەوەی نەخۆش�ەکە. حکومەیت هەر�� کوردستان�ش لەو باوەڕەدا�ە کە کارەکاین لەم بارودۆخەدا کاری  
ڵ

بەمەبەسئت کەمکردنەوەی ب�
ن و هەروەها گونجاو�ش بو  ونە لەگەڵ پابەند�ەکاین بە مافەکاین مرۆڤەوە بەپئێی �اسا�این نێودەوڵەت�دا. هەروەك زۆر�ەی  ڕاست و دروسنت

تاین د�کە حکومەت لە هەو�ڵ ئەوەدا�ە کە هەرکات�ك بارودۆخ گونجاو ب�ت بەر�ەستەکان هەڵبگ��ت. 
ڵ

 وو�

 



20 

 

 

 کە�سە تا�ەکەسی�ەکان  

ی مافەکاین مرۆڤ  
ڵ

باس لە کۆمەڵ�ک پ�ش�ل�اری بەرانبەر مافەکاین رۆژنامەنوسان لە کوردستان دەکات.  ڕاپۆریت یونا�/ئۆف�� کۆمس�اری با�
لە زۆر�ەی نمونەکان، ڕاپۆرتەکە زان�اری تەواو ناخاتە بەردەست حکومەیت هەر�� کوردستان بۆ دەستن�شانکردین کە�سە تایبەتەکان و  

م  قسەکردن لەسەر ئەو ن�گەرانی�انەی کە ئاماژە�ان بۆ کراوە.  لەو ش
ڵ

��نانەی ن�گەران�ەکان ن�شاندراون، ئ�مە بەدواداچوون�ان بۆ دەکەین. بە�
ئ�مە هیچ بەڵگە�ەکمان نی�ە کە هیچ کەس�ک بەشێوە�ە� هەڕەمە� �ان بە نا�اسایی دەستبەسەرکراب�ت. بەدەر لە دەستبەسەکردن�� کورت  

سەرکردن بەگ��رەی فەرمانەکاین دادوەر��ەوە�ە. حکومەیت هەر��  لەنێو چوارچێوەی دەسەالتەکان بەپئێی �اسا، هەموو سەنتەرەکاین دەستبە
کورد�سان بەتەواوی دژی ئەشکەنجە�ە. ئ�مە گشت جۆرەکاین ئەشکەنجە ڕەددەکەینەوە. هیچ بەڵگە�ە� ئەشکەنجەدانمان نەبیئن لە  

باوەڕ��کراوەکاین تر فەراهەم دەکەین بۆ برەوداین    ). ئ�مە، هەروەها، چۆن�ەیت چاو��کەوتن بە بەندکاراوان بۆ ال�ەنە ICRCڕاپۆریت سەر�ەخۆی ( 
ن دژ بە مامەڵەی نادروست.           �ە پاراسنت  پ�ت

لەو ش��نانەی ڕاپۆرتەکە کە�سە د�ار�کراوەکان دەستن�شان دەکات، کۆمەڵ�ک بۆشایی بەرچاو لە چۆن�ەیت پ�شکەشکردین دەرەنجامەکان  
�ن.    لەال�ەن نوو�ەکانەوە دەبی�ن

ی ش��ایت دادگەی تاواین هەول�ێی بۆ پێنج کەسەکە سەبارەت بە پ�ش�ل�ار��ەکاین  ١٦بارە�ەوە ب��تی�ە لە باسکردین حکومداین  نمونە�ەک لەم
    .  پاراستئن نەتەوەیی

. ئەو کەسانە بۆ بابەیت تایبەت بە رۆژنام ەگەری  کە�� دژ بەو کەسانە هیچ ش��نەگە�ەک�ان نی�ە لە ڕاپۆرت�ک دەر�ارەی ئازادی ڕۆژنامەواین
. پەک ەکە  حوکم نەدران. ئەوانە بەتاوانبار لە قەڵەمدران بۆ کۆکردنەوەی زان�اری وورد وهەست�ار، وە ناردن�ان بۆ پەکەکە بە شێوە�ە� نهێئن

�این ئەمئن لە کوردستان لەماوەی دوو سا�ڵ ڕابردوودا. ئەو زا
ڵ

ۆرکردین دیپلۆماتکار�� ب�این و بەر�رسە با� ن�ار��انەی کە  بەر�رس�ار بووە لە ت�ی
�این کورد و ب�این دەخاتەمەترسی�ەوە لە کوردستان.  

ڵ
 ئەو کەسانە بۆ پەکەکە�ان ناردووە، ڕاستەوخۆ ژ�این بەر�رسە با�

 
ڵ

م  ڕاپۆرتەکە کۆمەڵ�ک ن�گەراین لەخۆ دەگ��ت دەر�ارەی دادگای�کردین ئەو کەسانە. حکومەیت هەر�م ئەم ن�گەرانی�انە بەهەند وەدەگ��ت. بە�
. تۆمەتباران ن��نەرا�ەت�ان کراوە لەال�ەن   دادگەی  تاواین هەول�ێی سەر�ەخ��ە و حکومەت ناتوان�ت و دەست�ش ناخاتە پرۆسەکاین دادوەریی

ڕ�کخراوە    پار�زەران�ان لە هەموو ماوەکەدا و چاو�ان کەوتووە بە پار�زەرەکان�ان لەماوەی چاوەڕ�کردین دادگای�کردن�ان. دادگای�کردنەکان لەال�ەن 
ڕ�کخراوی خا�� سوور و یونا� دەست�ان گە�شتوە بە   کومی�ە نێونەتەوەی�ەکانەوە، پەرلەماین کوردستان و م�د�اوە چاودێری کراون. ناح

� ب��ار�دا بە کوردستان   ��ر ەه ىە و ەداچون� دادگاى پتۆمەتباران لەوکاتەی لە سەنتەرەکاین دەستبەسەردا�رتن بوون. 
و    و ەو ەاستکردن�ش�ت

 ئەو کەسانە.     ۆ ب رکرابوو ەد ەک  ىە حوکمان و ەکردین ئ  ند ەسەپ

ی مافەکاین مرۆ�ڤ نەتەوە�ەکگرتووەکان  
ڵ

هەر دەر�ارەی ئەم کە�سە، سەرۆک وەز�ران خۆی پ�ش�ت خۆی نامە�ە� ووردکاری بۆ کۆمس�اری با�
لەو  ناردوووە. ڕاپۆریت یونا�/ئۆف�� کۆمس�اری باالی مافەکاین مرۆڤ نە ناوی ئەم نامە�ە دێئن و نە باس لەو زان�ار��انەی نێوی دەکات کە 

 ەدا ئاماژە�ان پ�دراوە.   نامە�

 دەرەنجام 

ی مافەکاین مرۆڤ سەبارەت بە ئازادیی م�د�ایی 
ڵ

لەسەر   –حکومەیت هەر�� کوردستان لە کاردا بووە لەگەل یونا� و ئۆف�� کۆمس�اری با�
تر و گۆڕانکاری �اسایی و کە�سە تا�ەکەسی�ەکان  ێنێتەوە. ئ�مە و ن��نەراین  هەر لەسەر ئەو ڕ�چکە�ەی پەیوەندی�ەش دەم –س�اسەیت گشتگ�ی

  نەتەوە�ەکگرتووەکان ئەم ڕەشنوو� ڕاپۆرتەی (یونا�/ئۆف�� کۆمس�ار) مان تاووتوێ کردووە، وە لەوکاتەی ئ�مە هەستنا�ەین کە ڕاپۆرتەکە 
ن بە د�الۆگەوە. زۆرگرنگە کە ت�گە�شتئن هەموو    بەتەواوی دۆ�ن کوردستان ن�شان بدات، ئ�مە س��اسگوزاری پابەندیی نەتەوە�ەکگرتووەکاننی

ال�ەنەکان لە دۆ�ن کوردستان لەسەر بنەمای ت�کەڵبوون ب�ت لەگەل ڕ�کخراوەکاین مافەکاین رۆژنامەنووسان، وەهەروەها لەژ�ر رۆشنایی  
ی مافە

ڵ
کاین مرۆڤ  ش�کاریی وهەڵسەنگاندین ووردی زان�ار�ەکان ب�ت کە بەدەست�ان دەگات. ئ�مە پ�شن�ارەکاین یونا�/ئۆف�� کۆمس�اری با�

ن    بەهەند وەردەگ��ن. بە ووردی سەرنج�ان دەدەین و لەگەل هاو�ەشە نێونەتەوەی�ەکانمان کاردەکەین بۆ جێبەج�کردن�ان. ئ�مە بەردەوام دەبنی
دین ئازادی م�دایی لە هەر�� کوردستان.   لە بەرگ��کردن و بەرەو��ش�ب
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	نێردەى نەتەوە یەکگرتوەکان بۆ هاوکاریکردنى عیراق (یۆنامى) وە ئۆفیسى کۆمیسیاری باڵاى مافەکانى مرۆڤ لە نەتەوە یەکگرتوەکان بە ئاگایى پێویستەوە هەڵسەنگاندنى کردوە بۆ راستى و دروستى سەرچاوەکانى زانیاریەکان وە وردبینیشى کردوە لە راستی و دروستیاندا .
	IV. چوارچێوەى یاسایى:
	i. پێوەرە نێودەوڵەتیەکانى مافەکانى مرۆڤى جێبەجێکراو
	ئازادى رادەربڕین
	لە مادەى 19 لە پەیماننامەى نێودەوڵەتى تایبەت بە مافە مەدەنى و سیاسیەکاندا هاتووە کە هەموو کەسێک مافى ئازادى رادەربڕینى هەیە. ئەم مافە ئەوەش دەگرێتەوە کە ئازاد بێت لەپەنابردنە بەر هەر جۆرە زانیارى و بیروباوەڕێک و وەرگرتنیان و گواستنەوەیان.
	لێژنەى مافەکانى مرۆڤى سەر بە پەیماننامەى نێودەوڵەتى تایبەت بە مافە مەدەنى و سیاسیەکان ئەوەى دیارى کردوە کە ئازادى رۆژنامەگەرى و ئامرازەکانى راگەیاندن دوور لە سانسۆر و ئاستەنگ و ئازادى ئاڵوگۆڕى زانیاریەکان و بیرۆکە سەبارەت بە پرسە سیاسى و گشتیەکان لە ن...
	لێژنەى مافەکانى مرۆڤى سەر بە پەیماننامەى نێودەوڵەتى تایبەت بە مافە مەدەنى و سیاسیەکان ئەوەى دیارى کردوە کە ئازادى رۆژنامەگەرى و ئامرازەکانى راگەیاندن دوور لە سانسۆر و ئاستەنگ و ئازادى ئاڵوگۆڕى زانیاریەکان و بیرۆکە سەبارەت بە پرسە سیاسى و گشتیەکان لە ن...
	لێژنەى مافەکانى مرۆڤى سەر بە پەیماننامەى نێودەوڵەتى تایبەت بە مافە مەدەنى و سیاسیەکان ئەوەى دیارى کردوە کە ئازادى رۆژنامەگەرى و ئامرازەکانى راگەیاندن دوور لە سانسۆر و ئاستەنگ و ئازادى ئاڵوگۆڕى زانیاریەکان و بیرۆکە سەبارەت بە پرسە سیاسى و گشتیەکان لە ن...
	ئەوەش ماناى بوونى رۆژنامەگەرى ئازاد و ئامرازەکانى راگەیاندنى تر کە تواناى ئەوەیان هەبێت قسە لەسەر پرسە گشتیەکان بکەن بەبێ سانسۆر یان کۆتو بەند بۆ ئاگادارکردنەوەى راى گشتى دەگەیەنى. خەڵکیش مافى ئەوەى هەیە کە وەرگر و گوێبیستى پەیامى راگەیاندنەکان بن.0F
	ئەنجومەنى مافەکانى مرۆڤ سەرکۆنەى هەموو ئەو رێکارانەى کردوە کە رێگرن یان دەبنە هۆى پەکخستنى تواناى کەسەکان بۆ دەست گەیشتن بە زانیاریەکان و گواستنەوەیان لە رێگاى ئەنتەرنێت وە وەک پێشێلکارى بۆ یاساى نێودەوڵەتى مافەکانى مرۆڤ هەژمارى کردوە. 1F
	وە داواى لە هەموو وڵاتان کردوە بۆ وازهێنان لەم رەفتارانە و راگرتنیان وە دڵنیابوون لەوەى کە هەموو یاسا و رێساکانى نێوخۆیى گونجاون لەگەڵ پابەندیە نێودەوڵەتیەکانى بوارى مافەکانى مرۆڤ کە پەیوەستن بە ئازادى راو رادەربڕین لە رێگاى ئەنتەرنیتەوە. 2F
	وە داواى لە هەموو وڵاتان کردوە بۆ وازهێنان لەم رەفتارانە و راگرتنیان وە دڵنیابوون لەوەى کە هەموو یاسا و رێساکانى نێوخۆیى گونجاون لەگەڵ پابەندیە نێودەوڵەتیەکانى بوارى مافەکانى مرۆڤ کە پەیوەستن بە ئازادى راو رادەربڕین لە رێگاى ئەنتەرنیتەوە. 2F
	وە داواى لە هەموو وڵاتان کردوە بۆ وازهێنان لەم رەفتارانە و راگرتنیان وە دڵنیابوون لەوەى کە هەموو یاسا و رێساکانى نێوخۆیى گونجاون لەگەڵ پابەندیە نێودەوڵەتیەکانى بوارى مافەکانى مرۆڤ کە پەیوەستن بە ئازادى راو رادەربڕین لە رێگاى ئەنتەرنیتەوە. 2F
	هەروەها ئەنجومەنى مافەکانى مرۆڤ داواى کردوە کە گرنگى بدرێت بە سەلامەتى رۆژنامەنووسان و میدیا کاران کە چاودێرى ناڕەزایەتیە ئاشتیانەکان دەکەن3F  و تۆماریان دەکەن لەگەڵ رەچاوکردنى رۆڵى دیارى کراویان، بەرکەوتنیان و بێدەرەتانیان. 4F
	هەروەها ئەنجومەنى مافەکانى مرۆڤ داواى کردوە کە گرنگى بدرێت بە سەلامەتى رۆژنامەنووسان و میدیا کاران کە چاودێرى ناڕەزایەتیە ئاشتیانەکان دەکەن3F  و تۆماریان دەکەن لەگەڵ رەچاوکردنى رۆڵى دیارى کراویان، بەرکەوتنیان و بێدەرەتانیان. 4F
	هەروەها ئەنجومەنى مافەکانى مرۆڤ داواى کردوە کە گرنگى بدرێت بە سەلامەتى رۆژنامەنووسان و میدیا کاران کە چاودێرى ناڕەزایەتیە ئاشتیانەکان دەکەن3F  و تۆماریان دەکەن لەگەڵ رەچاوکردنى رۆڵى دیارى کراویان، بەرکەوتنیان و بێدەرەتانیان. 4F
	کۆمێنتى گشتى ژمارە 37 جەخت لەسەر رۆڵى گرنگى رۆژنامەنووسان و داکۆکیکارانى مافەکانى مرۆڤ و کەسانى تر ئەکاتەوە لە چاودێرى کردنى گردبوونەوەکان و ریپۆرت کردنیان و مافیشیان کە بە پێى پەماننامەکە پارێزراوبن. وە نابێت رێگریان لێ بکرێت لە پیادە کردنى ئەو ئەرکا...
	دەستگیرکردنى هەڕەمەکی و راگرتن
	لە ماددەی 9 لە پەیماننامەى نیودەوڵەتى تایبەت بە مافە مەدەنى و سیاسیەکاندا6F  هاتووە کە  هەموو کەسێک مافى ئازادى و ئاسایشى تاکەکەسیی هەیە، نابێت کەس بە زۆر دەست بەسەربکرێت یان دەستگیربکرێت وە نابێت  لە ئازادى بێ بەش بکرێت تەنها بەهۆى ئەو هۆکارانەوە نەب...
	هەرکەسێک بێبەش کرا بێت لە ئازادىەکانی بەهۆى دەستگیر کردنى يان راگرتنى دەبێت مافى ئەوەى هەبێت کە رێکارى یاسایى لە دادگا بۆ بکرێت بۆ ئەوەى دادگا بەبێ دواکەوتن بڕیار بدات کە ئاخۆ ئەم راگرتنە یاساییە یانیش ئەگەر راگرتنەکەى نایاسایى بێت ئەوا ئازادى بکات. 7...
	لەوانەیە دەستگیرکردن و راگرتن رێگەپێدراو بێت بە پێ ى ئەو رێکارانەى کە دیارى کراون لە یاساى نیشتیمانى بەلام هێشتا هەر رەشبگیرە.
	لەوانەیە دەستگیرکردن و راگرتن رێگەپێدراو بێت بە پێ ى ئەو رێکارانەى کە دیارى کراون لە یاساى نیشتیمانى بەلام هێشتا هەر رەشبگیرە.
	لەوانەیە دەستگیرکردن و راگرتن رێگەپێدراو بێت بە پێ ى ئەو رێکارانەى کە دیارى کراون لە یاساى نیشتیمانى بەلام هێشتا هەر رەشبگیرە.
	چەمکى "رەشبگیر" بە شێوەیەکى سادە ماناى "دژە یاسا" ناگەیەنێ، بەڵام دەبێت بە شێوەیەکى فراوانتر لێکدانەوەى بۆ بکرێت کە لایەنەکانى نەگونجان و نادادپەروەرى و نەتوانین بۆ پێشبینى کردن و رێکارە یاساییە پێویستەکان و هەروەها مەعقولیەت و پێویستى و ریژەییش بگرێت...
	دەستگیرکردن یان راگرتن وەک سزایەک بۆ پیادەکردنى مافەکانى تر کە دەستەبەر کراون بەپێى پەیماننامەى نێودەوڵەتى مافە مەدەنى و سیاسیەکان، لە نێویشیاندا ئازادى رادەربڕین و ئازادى گردبوونەوە، لەوانەیە بگاتە ئاستى"راگرتنى رەشبگیر" 8F
	مافى  دادگایى کردنى دادپەروەرانە.
	لە مادەى 14 لە پەیماننامەى نێودەوڵەتى تایبەت بە مافە مەدەنى و سیاسیەکاندا هاتووە کە هەموو خەلکَى یەکسانن لەبەردەم یاساداو لە حالەتى دیارى کردنى هەر تۆمەتێک کە بدرێتە پالێ مافى ئەوەى هەیە کە دۆزەکەى جێگەى چاوپیاخشاندنەوەیەکى دادوەرانەو ئاشکرابێت لەلایە...
	ئازادی لە جووڵەو گەشتکردن
	لە مادەی ١٢ لە پەیمانی نێودەوڵەتی تایبەت بە مافە مەدەنی و سیاسیەکاندا هاتووە کە هەموو کەس بەشێوەیەکی یاسایی دەبێت مافی  ئەوەی هەبێت کە بە ئازادی لەهەموو ناوچەکانی ووڵاتدا جووڵە و گەشت بکات. هەروەها لە مادەی ١٢(٣) دا هاتووە کەوا تەنها لەچەند بارودۆخێکی...
	بۆئەوەی ئەم جۆرە سنووردارکردنەش ڕێگەپێدراو بێت بەپێی یاسای نێودەوڵەتی مافەکانی مرۆڤ پێویستە بە یاسا ڕێکبخرێت، هەروەها دەبێت لە کۆمەڵگەیەکی دیموکراسیدا زۆر پێویست بێت بۆ پاراستنی ئەم مەبەستانەو هەروەها لەگەڵ هەموو مافە باوەڕپێکراوەکانی تری ئەم پەیماننا...
	بۆئەوەی ئەم جۆرە سنووردارکردنەش ڕێگەپێدراو بێت بەپێی یاسای نێودەوڵەتی مافەکانی مرۆڤ پێویستە بە یاسا ڕێکبخرێت، هەروەها دەبێت لە کۆمەڵگەیەکی دیموکراسیدا زۆر پێویست بێت بۆ پاراستنی ئەم مەبەستانەو هەروەها لەگەڵ هەموو مافە باوەڕپێکراوەکانی تری ئەم پەیماننا...
	بۆئەوەی ئەم جۆرە سنووردارکردنەش ڕێگەپێدراو بێت بەپێی یاسای نێودەوڵەتی مافەکانی مرۆڤ پێویستە بە یاسا ڕێکبخرێت، هەروەها دەبێت لە کۆمەڵگەیەکی دیموکراسیدا زۆر پێویست بێت بۆ پاراستنی ئەم مەبەستانەو هەروەها لەگەڵ هەموو مافە باوەڕپێکراوەکانی تری ئەم پەیماننا...
	لەم چوارچێوەیەشدا، لێژنەی مافەکانی مرۆڤ ڕوونی کردۆتەوە کەوا زۆرجار سنووردارکردنی ئازادی جووڵەو گەشتکردن بۆ ڕۆژنامەنوسان ناگونجێت لەگەڵ مادەی ١٩، بەتایبەتیش بۆ ئەم شوێنانەی کە دەووترێت پێشێلکاری مافەکانی مرۆڤی تێدایە.10F
	مافى ئازادى گردبونەوە
	لە مادە 21 لە پەیماننامەى نێودەوڵەتى تایبەت بە مافە مەدەنى و سیاسیەکان هاتوە کە " ئەبى ددان بە مافى ئازادى گردبونەوە بنرێ" ئەو مافە پارێزگارى لە گردبونەوەى ئاشتیانە دەکات بۆ ژمارەیەک خەڵک لە شوێنێک فەراهەم کراو بۆ خەڵک بەمەبەستى دەربڕینێکى هاوبەش. ددا...
	ئازادى گردبونەوە مافێکى رەها نیە، وە دەکرى کۆت و بەند بکرێت لە هەندى حالەتدا. لەگەڵ ئەوەشدا، ناکرێت کۆت و بەند بسەپێندرێ تەنها مەگەر لە یاسادا هاتبێ و " پێویست بێ بۆ کۆمەڵگەیەکى دیموکراسى و لە بەرژەوەندى ئاسایشى نیشتمانى و یان سەلامەتى گشتى یان سیستەم...
	بەشدار بوانى  خۆپیشاندانەکان مافى پاراستنیان هەیە بەپێ ی مافى گردبوونەوەى ئاشتیانە13F ، کە وا دەخوازێ لە ووڵاتان رێگە بدەن بەو جۆرە  گردبونەوانە کە ئەنجام  بدرێ بەبێ دەست تێوەردانى بى بیانوو، وە هەر کاتێکیش پێویست بکات، کارئاسانى بۆ پیادەکردنى مافەکە ...
	ii. پێوەرە جێبەجێکراوەکانی مافەکانی مرۆڤ لەهەرێمی کوردستانی عیراق
	دەستوری عیراق
	لەدەستوری عیراقدا پاراستنی مافی ئازادی ڕادەربڕین و گردبوونەوەی ئاشتیانە و دروستکردنی کۆمەڵە و گەیاندن دەستەبەرکراوە، لەنێویشیدا پەیوەندی ئەلیکترۆنی وة مافى دادگايى كردنى دادپةروةرانة. 15F
	لەدەستوری عیراقدا پاراستنی مافی ئازادی ڕادەربڕین و گردبوونەوەی ئاشتیانە و دروستکردنی کۆمەڵە و گەیاندن دەستەبەرکراوە، لەنێویشیدا پەیوەندی ئەلیکترۆنی وة مافى دادگايى كردنى دادپةروةرانة. 15F
	لەدەستوری عیراقدا پاراستنی مافی ئازادی ڕادەربڕین و گردبوونەوەی ئاشتیانە و دروستکردنی کۆمەڵە و گەیاندن دەستەبەرکراوە، لەنێویشیدا پەیوەندی ئەلیکترۆنی وة مافى دادگايى كردنى دادپةروةرانة. 15F
	یاسای ڕۆژنامەگەری لە هەرێمی کوردستان ( یاسای ژ. ٣٥ ی ساڵی ٢٠٠٧)
	جگە لە زەماناتە دەستوریەکان بۆ مافی ئازادی ڕادەربڕین یاسای ڕۆژنامەگەری لە هەرێمی کوردستان (یاسای ژ. ٣٥ ی ساڵی٢٠٠٧) قەدەغەی سانسۆر خستنە سەر ڕۆژنامەگەری دەکات و هەروەها زامنی ئەوەدەکات کە هەموو هاوڵاتیەك مافی ئازادی ڕادەربڕین و بڵاوکردنەوەی هەیە16F ، و...
	لەپاڵ ئەم گەرەنتیانەشدا یاسای ڕۆژنامەگەری چەندین قەدەغەکردن دەسەپێنێت بەسەر ڕۆژنامەنوسانی پرۆفیشناڵدا وە دەیانکات بە تاوانی سزایی وەك (سزای پێبژاردنی زیاترلە ٥ ملیون دیناری عیراقی) بۆ میدیای چاپەمەنی کاتێك شتێك بڵاودەکەنەوە کە ڕق و کینەو دووبەرەکی و ن...
	لەپاڵ ئەم گەرەنتیانەشدا یاسای ڕۆژنامەگەری چەندین قەدەغەکردن دەسەپێنێت بەسەر ڕۆژنامەنوسانی پرۆفیشناڵدا وە دەیانکات بە تاوانی سزایی وەك (سزای پێبژاردنی زیاترلە ٥ ملیون دیناری عیراقی) بۆ میدیای چاپەمەنی کاتێك شتێك بڵاودەکەنەوە کە ڕق و کینەو دووبەرەکی و ن...
	لەپاڵ ئەم گەرەنتیانەشدا یاسای ڕۆژنامەگەری چەندین قەدەغەکردن دەسەپێنێت بەسەر ڕۆژنامەنوسانی پرۆفیشناڵدا وە دەیانکات بە تاوانی سزایی وەك (سزای پێبژاردنی زیاترلە ٥ ملیون دیناری عیراقی) بۆ میدیای چاپەمەنی کاتێك شتێك بڵاودەکەنەوە کە ڕق و کینەو دووبەرەکی و ن...
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