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 . فەرمییە  یئینگلیز ەینوسخ  ئەم لێدوانە سەرەتاییە بە زمانی ئینگلیزی و عەرەبی و کوردی بەردەستە بەاڵم تەنیا
 

 یی راەب یدوانێل

 

 ییەکاندا اسای ەوێ چوارچ ەل ەشێک یو بوون کەمی بەشداریکردن  یاەڕرەس ن ەکارانێ کڕشبێپ کانەبژاردنەڵه

 2021 یمەکیە  ینیتشر ی12 غدا،ەب

  

  نگدان ەد  ەیسۆپر  یهاتن  ییتاۆک  ەرل ەب   بژاردنەڵه  یکردنی ر ێچاود  ۆب  وروپاەئ  یتێکیە  ەیرد ێن  ییەیتاەرەس  ەاندنەیراگ  مەئ

 ستاداێئ  ەل  .اڵسکا  ەیوەکردن  ییکالیەو    کانەنجامەئ  یکردنەخشت  ەوانەل  ەماو  اریستەه  یناغۆق  کەڵێمۆ ک  مەاڵب  ،ەوەتێ کرەوداڵب

بدات    کانەبژاردنەڵه  یرێچاود  رەسەل  رنجەس ێتوانەد  اینەت  ەک   یەکداەیەگ ێ پ  ەل   وروپاەئ  یتێکیە  یبژاردنەڵه  یرێچاود  یرەردێن

  ر ە سەل ە  اسپاردڕو    واوەت  یکاریش  ەوانەل  ،ۆیخ  ییتاۆک  یرتۆاپڕ  ەیوەوکردناڵبەب  ێستەدەڵو دواتر ه  ەنجامدراوەئ  ستاێتا ئ  ەک

  یدوانێل  یزان  یگونجاو  ەب  ێرکات ەه  وروپاەئ  یتێکیە  یبژاردنەڵه  یرێچاود  یرەردێن   ەنگ ە. رتێگرەدۆخەل  بژاردنەڵه  یچاکساز

 بدات.  بژاردنەڵه ەب   ستەوەیپ  یتەباب رەسەل اتریز

 

 پوختە
 

 

  ی کانییەداواکار  یمخاڵو  ەل  چەو،خەەڕێب  بژاردنداەڵه  ێینە  یسوە یسو  رێژەل ە، ک2021 ڵیسوا  ی پێشوەختەە مانەرلەپ  یبژاردنەڵه

  بەو  راک ێکڕشبێپ ،چەونخەەڕێبلەڕوو  تەکنیکیەوخ بە باشی    کانەبژاردنەڵه ئەنجامدرا. ندایشرت  یکانییەرخماوەج  ییەتیەزاڕخنا

کە بە  رختسووواند رانخنگدخدئەو دخرفەتە  بۆ، و  دیار بووهەڵبژاردنەوخ   بەنگەشوووەیەکیبە   تارادەیەکی زۆر ئارامی و هێمنیو 

   ، ێنێپەسوو خد  بژاردنەڵه یکانەماف  رەسوو ەل  و نایاسووایی نادروسوو   یک ێسوونەر ندەچ اسووای ئەگەرچی دخنگ بدخن.  یەوخووشوویاری

  و ئازاد یەکسوانی  یئاسوە  رەسو ەل  ینێرەن  رەگ یکار  بانگەشوە  هەڵبژاردن یرجکردنەترێکنەکەوتن لە سوەر سونەرێب بۆ  

  ان یکردنیشوودارەب یمەک رۆز یکخیەژێر  کانەبژاردنەڵه.  بەوەن زراوێپار داەکبانگەشووە یکاتەلهەبەو کە  نڕیربخو د اندنەیاگڕ

 .کرد  مارۆت

 

و    رۆز  یکەیەوێشەب  بژاردندا ەڵه   یژڕۆ  ەل  نگدانەد • دەرێوەچووب  کێکوپ ڕێ ئارام   ی ئازاد  ەب  انیتوان  ران ەنگدە. 

ل   ە ئاماد  نگدانەد  یکانەبنک   یرۆز  ەینیرۆز  ەلپارتە سیاسیەکان    یکانەکارڕیب  ن،ەبک  انۆیخ  یستیو  ەگوزارشت 

 ینێرە ئ  ەب  ەکەنگدانەد  پرۆسەی  ەدای گشتیئ  ان. کرەد  وەیڕەپ  باشرۆز  یکەیەوێش  ەب  نگدانەد  یکانەکارڕێبوون و  

بۆ   یرانێچاود  ەک  نگدانەد  ەیانبنک   ئەو  ید ە س  ەل   95  ە ل  ێندرانگ ەسەڵه ئەوروپا  یەکیەتی  نێردەی  سەربە 

 نگدانە دبوونی    یین ێنه  ،لەگەڵ ئەمانەی سەرەوەشدا.  چاودێریکردنی هەڵبژاردنەکانی عێراق سەردانیان کردبوون

، کە لە ئەنجامدا بووە کراەدەن ێجەبێج یوامەردەب ەب  یشر ۆمەنجەپ یلماندنەس ینێوشوێو ر بووەن رەگۆمس ەشیمەه

فەرمی بریەی بەو لە رێژەی بەشداریکردنی ڕاگەیێنەدراو بە شێوەیەکی  .  هۆی بێبەشکردنی بەشێک لە دەنگدەران

(٤١)٪   

. کاتەدمسۆگەر  وخاوێن  کراوێپەڕباو  یبژاردنەڵه  ینجامدانەئ  ۆب  ستیو ێپ  یکانییەتەڕەبن  ییەماف و ئازاد  ستوورەد •

  ەی وانەچێپ  ەک  تێنێپەسەد  بژاردنداەڵه  ی ماف  رەسەب  نابەجێ  یندەوب  تۆک  کۆمەڵێک  بژاردن ەڵه  ی اسای  شداەوەئ  ەڵ گەل

مەرجەکانی و    ەردەروەپ  ن،ەمەت  نگدان؛ە د  یماف  ۆب  ییاسا ی  بوونی توانای  کەو  ،ی عێڕاقەییەکانتڵەوەودێن   یبوونەندەپاب

ەڵ پشتگوێخستنی  گە ل  یە. هاوکاتداێت  یو نادروست  ەموکوڕیک  نیندەچ  ها ەروەه  کانەدیکاند  ر ەسەل   بەعسی نەبوون

متمانەوبژاردندا ەڵه  ەیسۆپر   ینیەال  نیندەچ  رێکخستنی هۆکارێکە  ئەمەش  کە  ژێر    ییاسای  یاینڵد  ،  دەخاتە 

و    ەل  مەترسیەوە. سەرژمێری  نەبوونی  باوەڕپێکراویداتاسەروبەندی  پرسە   تێناکر  ،  داشتوانیدان  یێکی  لەو 

رێکخستنی ئێستای بازنەکانی هەڵبژاردندا زامنکرواە   لە چوارچێوەی  نگدان ەد  ی لە مافی  کساندڵنیاببینەوە ئاخۆ یە

 .یان نا

  ە و ل   یکورس  329  ە سەرکرد ل  انێیکڕبێ( کدەس  ەل   29.3)  بوون  ژن  یان    951  ەک  دیکاند  3,249  گشتی  ۆیکەل •

لە سەر کورسیەکان هەبوو. هۆکارەکانی دوورخستنەوەی پاڵێوراوان لە    ێکڕ شبێپ  نیشدابژاردەڵه  بازنەیەکی    رەه

رۆژی خۆتۆمارکردنەوە تاکو رۆژی دەنگدان لە پەیڕەوی کۆمیسیۆنی بااڵی سەربەخۆی هەلبژاردنەکاندا بەخراپ  

  یناسە کراوە تا ئەندازەی الوازکردنی بنەمای شەرعیەتی هەڵبژاردن.ێ
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  بااڵدەست  شووداێپ  یکانەبژاردنەڵه  لە  ەک  ەینو کوتال  دیکاند   وەئبۆ    یکەرەس  یکەیەوێش  ەب  بانگەشەی هەڵبژاردن  •

  یتۆکیبا  نیشریت  ییزاەنار  ەیوەبزووتنسەر بە    یکانەپارت  زۆربەی  کداێکات  ەل  ،رەواجێکی زۆری پیدرابووبوون  

 ە ل  یگشتشیوەیەکی    ەب  جواڵنەوەو    ەڵبەستن مۆو ک  ە وەبوونۆو ک  نڕیربەد  یکانییەتەڕەبن  ییەئازاد  .کرد   انیبژاردنەڵه

لە سەر بنەمایەکی رۆشن و   ی ئەوەی بە دەنگدەر دەبەخشیتوانا  بەجۆرێک  ە،  راویگ ێل  انیزڕێ  داەکەتەمەڵه  یکات

زۆر کەم    لەماوەی بانگەشەی هەڵبژاردن  بژاردنەڵه   ەب  ستەو ەیپ  ڕووداو و پێشێلکاریەکانی  ئاگایانە بریار بدات.  

دوێنراوان  ەیوت  ەب  ،ئەگەرچی  .بوون  نەگمەدو لە   ە پارت  ەب  رەس  یکانیەناحکەم   خکدارەچ  یتوانا  ەنگ ڕە  ،زۆرێ 

  رانەنگدەد  یبژاردنەڵ ه   رەسەل  تێبووبەه  انیرەگ یکار  داکانەدیو کاندلە ترساندنی هەریەک لە دەنگدەر    کانیەاسیس

       .رێژەی بەشداربوونیان و

 ،ەخراوەکنڕێ  هەڵبژاردندا خەرجی بکات  بانگەشەی  ەل  تێتوان ەد  کێدیکاند  انی  یاسی س  یک ێحزب  ەک  ڕە پارەیەیب  وەئ •

نەرێنی لەسەر فەراهەمبوونی هەلی یەکسانی نێوان پێشبرکێکاران و توانای پێشبرکێکردن هەیە  یرەگ یکار شەمەئ

لەوە کردوە   باسیان  ئەنجامدراوە  لەگەلدا  لەوانەی چاوپێکەوتنیان  بەشێکی زۆر  کە سەرەرای  لە هەڵبژاردنەکاندا. 

قەدەغەکردنێکی روون و ئاشکرا، بەشێکی زۆر لەو پاڵێوراوانەی کە لە پێگەی حکومی و گشتیدان پارەو دارایی 

 هەڵبژاردن.   بانگەشەیگشتیان بەکارهێناوە بۆ ئەنجامدانی 

اڵی سەربەخۆی  ئەدای گشتی کۆمیسیۆنی با  ئەنجامدران.    یانەکارا  یکەیەوێش  ە ب  یەکانی هەڵبژاردنکیکنتە  ییەکارەئاماد •

 ،هەلبژاردنەکان هەم لەسەر ئاستی وواڵت و هەمیش لەسەر ئاستی پارێزگاکاندا بە شیوەیەکی ئیجابیانە هەڵسەنگێندرا

باسکردنە  .داۆی خ  یکاتەل  کانییەکردار  ەپالن  یکردنێجەبێج  ەڵگەل  هاوکات   ی نیوردب  یکیەا یمپانۆک  کە  ،شیاوی 

بە    ،ۆخەربەس سیستەمی هەلسا  و  دەنگەکان  ئەلیکترۆنی  هەژمارکردنی  دروستی  و  سەالمەتی  هەڵسەنگاندنی 

دەرەنجامەکان بەڕێوەبردنی  بۆ  زانیاریەکان  ل تەکنەلۆجیای  کردنەکە نیوردب  یکانەنجامەئ  ، شداەوەئ  ەڵگە.   ی 

ان لە ئاستێکی زۆر سەبارەت بە سیستەمی تەکنەلۆجیای زانیاریەک  الیانە پەیوەندیدارەکان  ەیو متمان  ەونەکراەوناڵب

 نزمدا مایەوە.

  ە ب  بەخۆی هەڵبژاردنەکانرکۆمیسیۆنی بااڵی سە  ۆییخەربەس  سەبارەت بە الیانە پەیوەندیدارەکان  الیەن و    ینی وانێڕت •

ی کۆمیسیۆنی  کانەکار  ەل   تییەفافەش سەرەڕای کۆمەڵێک پیشکەوتن لەم دواییانەدا،  بوو.    اوازیج  رچاوەب  یکەیەوێش

ەکان لەسەر ماڵپەڕی سەرەکی کۆمیسیۆنی بااڵی  گرنگ   یەاریسنووردار بوو. زان  هەڵبژاردنەکاندابەخۆی  ربااڵی سە

 ی قەد یک ی ستماتیس ەیوەوکردناڵب شدا، ەوەئ ەڵگە، لی بەردەستنبەرەع یزمان ەب اهن ەتبەخۆی هەڵبژاردنەکاندا، رسە

و   یبەرەع  یزمان  ردوو ەه   ەب  هەڵبژاردنەکانبەخۆی  ری کۆمیسیۆنی بااڵی سەکانییەنما ڕێو    ساڕێو    ارڕیب  یواوەت

  ەڵ گەل  کردنیندەوەی پ  یشت ەبیتاەو ب  وادەردەکەوێت کە رۆشەنبیری گشتی،  ،سەرەڕای ئەمەش.  نمەکزۆر    یکورد

پەیەخندیدارخکاندا   نییەالیەنە  پێویستدا  ئاستی  نز  لە   یبوونەن  ەب  انەیئاماژ  کانەداریندەوەیپ  ە نیەال  سەرجەم  ەیک یو 

 بەهێزدا بۆ هۆشیارکردنەوەی دەنگدەران لەبارەی وردەکاریەکانی پرۆسەی هەڵبژاردنەوە.ێکی گرامۆپر

 ەی وێش  ەب  یراقێع  نیۆمل  17.2  ەک  ،لەخۆگرتبوو  ەیستی شا  یرەنگدەد  نیۆمل  25.2  رانەنگدە د  ییتاۆک   یمارۆت •

ڕێگەی    تواننەد  یشرەنگدەد  نیۆمل  5  ش،ەوەئ  یاەڕرە س  ،کراون  مارۆت  یترەمیۆبا  ی کارت  ینانێکارهەب لە 

ئ  نۆک  یترەمیۆ نابا تاکو   یترەمیۆبا  ینگدان ەد  یکانەکارت  مووەه  ەچونک   .نەبد  ەوە دەنگرانەنگدەد  یینۆ کتریلەو 

بایۆمەتری   یواڕە  ی ک ێکارت  نەخاو  رەنگدەد  نیۆمل  20  نهاەت  ،یش دابەشنەکرابوونبژاردنەڵه  یژڕۆ  شێپرۆژی  

بوونی    شتوانیدان  یەکی سەرژمێری باوەرپێکراویداتا  ەکاتێکدا کەل  ،نگدانەد  ۆبوو ب  ستیوێپ  ەبوون ک  هەڵبژاردن

 .ناتواندرێت هەڵسەنگاندن بۆ ووردی و دروستی زنیاریەکانی تۆماری دەنگدەران بکرێت ، نییە

  پێشکەش   داڵ واەه  یکانەرنامەب  ەل  کانییەاسیس  ەنیەو ال  دیکاند  یک ڵێووماڕ  چیه  دایارڕیب  ی وفەرمی عێراقگشت  یایدیم •

  ی لە تاڵهاو   ئەمە مافی  روماڵ بکەن.  ەکەنەیمپەک  بژاردنداەڵه  یتەبیتا  ەیرنامەب  ە کۆمەلێکل  ەوەئ  یاتیج  ەل  ،اتکەن

سنوردارکرد   ێکی  کردن ڵووماڕ  ەب  شتنەیگ هەڵبژاردن  هەڵمەتی  هەمەڕەنگانەی  و  گشتی  .  فرەیی  بەشێوەیەکی 

راستەوخۆ   دا وەک هەوڵێکیکانەتەبی تا  ییەنیۆفزە لەت  یەکەرە س  ڵەناەک   ەسەر شاشەیل  ی هەڵبژاردنتەمەڵهروماڵکردنی  

لسەیردەکرا  بەاڵم حیزبیانە دروست   یدوا  بوو،ەن  زراوێپار   اندنەیراگهۆکارەکانی    یئازاد  داەکەتەمەڵه  یکات  ە. 

ل   ەیشەڕەهبوونی   داخستن  نووسانەژنامڕۆ  رە سەکوشتن    ی مێرەه  ە ل  ی.نیۆفزەلەت  یک ڵێناەک  ند ەچ  یکات  یو 

  ردا ەسەب  انییندانیز  ڵ سا  6  ی سزا  ەانییدوا  م ەب  ەک  ەینووسەژنامڕۆ  ێ سئەم      یەیسۆد  یشدا،راقێع  یکوردستان

 .بوەه  ەکەتەمەڵه  رەس ەل یخراپ یەکی نەرێنی ورەگ یکار ،راندێپەس



 بەرایی  راگەیاندنی

 الپەڕەیە  1٦تەنیا 

 2021ی تشرینی یەکەمی 12

 

   هەڵبژاردن یکردنی چاودێربۆ نێردەی یەکێتی ئەوروپا
 عێراق

 هەڵبژاردنی پەرلەمان، 10ی تشرینی یەکەمی 2021

 
 

 

 

ئەحکامی    کۆمەلێک و  دان سزا   یاسای  ەیگڕب  ماددە و  نیندەچ  ەرێگەیل  سەرتۆری ئینتەرنێت  ەل نڕیربەادڕ  یئازاد •

 کردنیگرڕێ  ۆب  نکوردستاندا هاتوو  یمێرەه  کانیاسای  ە ل  ە ک  ماددانەی  وەئ  کەو  ،ناروونەوە سنوردارکراوەسزایی  

ەوانەی چاوپێکەوتنیان لەگەڵ ئەنجامدراوە لە زۆربەی  ل  زۆرێک  .  کردنیند ەوەیپ  یکانەستەرەک  ینانێکارهەخراپ ب  ەل

یاریپێکەرانە دەکەن    یردانەو ێستەدکۆمەڵێک    و  چەواشەکارانەکۆمەڵێک زانیاری   بوارەکاندا باس لە باڵوبوونەوەی 

کۆمەڵێک   مێیەس  ین یەالهەندێک  .  کە سەالمەتی کەشی سەر تۆڕی ئینتەرنێت تێکدەدات  تۆری ئینتەرنێتەوە  لە رێگەی 

تۆڕەکۆمەاڵیەتیەکاندا لەسەر  نێویشیاندال  نجامدا،ەئ  هەڵمەتیان  هبەپارە  یاسیس   یکالمڕی  ە  و    یتیەو سوکا  ەشەڕە . 

ئینتەرنێترەسەبووەوەکانی  دووبار  ەرشێه گشتگیرانەیمشتومفەراهەمبوونی    تۆڕی  پەکخستووە. اسیس  ڕێکی  یان 

 کاندیدە ئافرەتەکان لەڕێگەی هەڵمەتی هێرشی ئەلیکترۆنی کراونەتە ئامانج. 

بە الیەنیکەمەوخ • ئافرختان  نەێنەرایەتیکردنی  بە  تایبەت  دخسەەر   لە    2٥بە رێژخ     جێبەجێکردنی مەرجی  لە سەد 

لە  پشکپشکێنە  سیسەەمی  لە  بەختەوخ  گرف   کێشەو  کۆمەڵێب  رووبەروو   عێراقدا،  نەێنەرانی  ئەنجەمەنی 

نێەسیسەەمێکی هەڵبژاردندا کە شێەاز  زۆرینە بەسەریدا زالە، هاوکات لەگەل نەبەونی هەندێب ئەحکامی یاسایی  

ەیەخندیدارخکان بەجۆرێب تەفسیرکران بۆ جێبەجێکردنی پشکەکە پەیەخندیدار. سەرخڕا  ئەمەش، حەک ە یاساییە پ

 وخک ڕێژخ  زۆرینە)حداالقصی( نەک رێژخ  کەمینە)حد االدنی(.

بەم     ،تەبیتا   یستیداو ێپ  نەخاو   یسانەک  یەکانیاسیس  ەماف  یرکردنەبەستەد  یگاکانڕێ  رەسناپڕژێتە    بژاردنەڵه  یاسای •

لە   کەمتەرخەمە  یاساکە  کۆمیسیۆنیهۆیەشەوە  نێودەوڵەتیەکانەوە.  ئیلتیزاماتە  بە   سەربەخۆی  یاڵبا  پابەندبوون 

 ۆکاریه نەبەد ەک ی ئەو پێشنیارانەیدواداچوونەب ۆکارا ب  یک ڕێچکەیێ یووەڕخستن  ەل ناێه یشکست ەکانبژاردنەڵه

  دانەکەیاننگ ەد  مانەوەیی  نێنه  ەل  زڕێ  ەک  کەیەوێش  ەب  ەنبد  ۆیانخ  ینگ ەد سانی تاوخن پیداویسەی تایبەتەک  ەیوەئ

 .تێ بگر

 وتووەرکەس   ەکەیکردن  ێ جەبێج  مەاڵب  کات،ەد  زامن  ەییوەتەن  ەینیمەک  کێندەه  ۆب  یرخانکراوەت  یکورس  ۆن  اسای •

  ی کانەئاوار  ەی. ژماربۆ کەمینەکان    واتادار  یاسی س  یێکردنێکیتیەراەنێنو   ینانێ ستهەدەبفەراهەمکردنی    ەل  ەبووەن

لە هەڵبژاردنەکاندا تاکو ئێستاش وەک ئالێنگاریەکی    انیکردنیشدارەب  مەاڵب  ،ەوەتەبوو  مەک  بەرچاوبەشێوەیەکی    ۆناوخ

 ی کانەتەبی تا  و حوکمە  ندەب  ە سوود ل  تواننەدکە    مارکراونۆت  داکانەمپەک  ەل  یانکەیەنیمەک  نهاەت  ەچونک   ،لە ئارادایە  جدی

   گرن.رەو نگدانەد

  ینیۆمسۆک  کردنیان لەالیەنشت ێبانگه  یدوا  ەلن،  راق ێع  ەل   ەوەئاب  ی28  ەل   نبژارد ەڵه  یرێچاودبۆ     وروپاەئ  یتێکیە  ەیردێن

 وروپاەئ  یمانەرل ەپ  یندامەئ   ن،ۆکرام  نڤۆ  الڤیۆ  ران،ێچاود  یکۆرەس  ن یەالەل  ەکەردێن  .کانەبژاردنەڵه  ۆیخەربەس  یاڵبا

هەڵساوە   وروپاەئ یتێکیە ی بژاردنەڵه یرێچاود ەیردێن یگشت  شێوەیە. بسەرۆکاتیەتی دەکرێت (ا یمانەڵئسەر بە وواڵتی )

دا تاڵو  ی رەرتاسەس   ەل   جیروەو ن   داەنەک  وروپا،ەئ  یتێکیە  یندامەئ  یتاڵو  22کە لەالیەن    ر ێچاود  ١0١  بە باڵوکردنەوەی  

 ییتڵەوە ودێن  بە ئەرک و ئیلتزاماتی  ندوونەپاب  لە جوارچێوەی  ،دەنگدان  ەی سۆپر  یواوەت  ی نگاندنەسەڵه  ۆبباڵوکراونەتەوە  

  ک ێ نی مۆد  یتیەکاۆرەس  ەب  وروپاەئ  یمانەرلەپ  یک ێ شاند  ها ەروەه  ،یموکراسید  یک ێردنبژاەڵه  یناوێپ  ەل  اقێڕع  یاساکانیو  

ب  ەکردو  ەوەکەردێن  ەب  یندوەەیپ  وپاڕوە ئ  یتێ کیە  یندامەئ  سا،یڤد  زیوڕ ئەو  یواوەت  ەو    بەراییە   ڕاگەیاندنە  پشتڕاستی 

  ١١  ەل  نگدانەد  یندەناو  220  ەل  ەکردو  انینگدانەد  ویستگەی  2٦8  یردانەس  رانێچاود  ،دەنگداندا  یژڕۆ  ە. لدەکەنەوە

دەنگەکاننکردژمار هەو    نگدان ەدپڕۆسەی    یکردن یرێچاود  ۆب  راقێع  یزگاێپار  ١8  یگشت  ۆیک  ەل  زگاێپار   م ە ئ   .ی 

هەروەها  .  ڕادەگەیەنرێت  دەنگدان  ەیسۆپر  یواوبوونەت  بەرلە  بەراییە  ڕاگەیاندنە  بژاردن ەڵه  ییتاۆ ک  ینگاندنەسەڵهو 

هەروەها و    کانەنجامەئدەرچوونی دەر  ەیخشت  یتەبیتاەبو دەنگدادن    ەیسۆپر  یتر  یکانەناغۆق  تەواوکردنی  بە  ەستەوەیپ

لە  و اڵسکائەو    لەگەڵ  هەڵسوکەوتکردنچۆنیەتی   دەکرێندەنگدانپڕۆسەی    یدوا  یژڕۆ  تێهەڵچونەوانەی  نەوە    ەی ردێ. 

  ی دوا   بەرەوپێشچوون و گەشەسەندنەکانی  یکردنیرێچاود  ۆب  ەوەتێنێمەد  وواڵتدا  ەل  بژاردنەڵه  یرێچاودبۆ    وروپاەئ  یتێکیە

دوو مانگ   ەیماو  ەل  ت،ێگرەدۆخەورد ل   ەیاسپاردڕ  ەک  ییتاۆک  یرتۆاپڕهەڵدەستێت بە باڵوکردنەوەی  و    پڕۆسەی دەنگدان

 .دەنگداندا ەیسۆپر لەتەواوبوونی

  ەب دەبێت ندەو پاب یو دەرئەنجامەکان تدەستکەو  ەل  ۆیەخەربەس یبژاردنەڵه یرێچاود  بۆ  وروپاەئ یتێ کیە ەیردێن 

  ەوەتەن الیەنەل 2005 یمەکیە ینی تشر یمانگ  ەل  ەک یتڵەوەودێن یبژاردنەڵه یرێ چاود ۆب کانەپی پرنس ەینامڕجا

 .ەکراودەر کانەکگرتوویە
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 ئەنجامە بەراییەکان
   باکگراوند

هەڵبژاردنی پەرلەمان بەو لە سووەردخمی دوا  سووەداس حەسووێن و یەکەمینە پێر بەسووەرچەونی دخنگدانی ئۆکەۆبەر شووەشووەمین 

. بڕیار لە هەڵبژاردنێکی لە ناکاو درا بۆ ئەوخ  داواکارییەکانی تۆپیشووواندانە جەماوخرییەکانی  یماوخ  چەار سووواڵی پەرلەمان

  حەزخیرانی پێشووەر ڕاگەیاندراو 6ەڵبژاردنی  تشوورین بە پێشووەنگایەتی گەنجان و کۆمەڵگا  مەدخنی جێبەجە بکەن. ڕۆژ  ه

کۆمسویۆنی بااڵ  سوەربەتۆ  هەڵبژاردنەکان کە پێەیسوەی بە کاتی زیاتر بەو   کار   تشورینی یەکەس لەسوەر داوا10دواترا بۆ  

  .بۆ تەواوکردنی ئامادخکارییەکانی هەڵبژاردن

بەشوێەخیەکی بەرچاو سوەراتیژ  حزبە سویاسوییەکانیان   هەڵبژاردنەکان لەژێر سوایە  سویسوە ی نەێی هەڵبژاردندا بەڕێەخچەو کە 

لە نەتبە  سوووویوواسووووی و بە هیەایی بەرفراوانی دخنگوودخرانوودا. ئەوان   نوواڕخزایی جەموواوخر   لە نێەان زیووادبەونی  گۆڕ ، 

.  وخ زاڵ بەون بەسووەر دی ەنی سوویاسووی عێراقدا 2003پێشووبڕکێیەکیان بینی لە نێەان قەوارخ سوویاسووییە تەقایدیەکان کە لە سوواڵی  

کاندیدخ سەربەتۆکان بۆ یەکەمجار ڕێگەیان پێدرا تۆیان کاندید بکەن، بەاڵس زۆرێب بەهۆ  ترساندن و نەبەونی سەرمایەوخ، 

 بەربژێر هەردوو      بۆ ئەو هەڵبژاردنە  هەڵبژاردنی زۆر بچەوکەربوازنە   یوان لەالیەن الیەنە گەورخکوانەوخ پەلکێر کران.  

هەڵبژاردنی دیاریکراودا، هەروخها قەوارخ  بازنە  تاوخن تۆمارێکی سوەل ێنراوبێ  لە  کە   پەسوەندیان کرد،ناسوراو  ناوتۆیی  

دابین  بانگەشوەکەتۆیان لەسوەر دخنگدانی تاکەیکی پەروخردخ بکەن و ڕێە شوەێن بۆ  بەربژیر سویاسویە ڕێکاراوخکان دختەانن 

 .بکەن

 

   بژاردنەڵه یمەستیو س ییاسای ەیوێچوارچ

ی کاریگەر. هێشتتا ووون نییە کە ئایا یەکستانی  ێکنادروستتی دەبێتە هۆی نەبوونی دڵییایی یاستایی و راراستتیکۆت و کەلێن و  
  .مسۆگەرە یان نا ی هەنوکەهەڵبژاردن  بازنەی  دەنگەکان بە دیاری کردنی

مافەکانی مرۆڤەوخ و ئەنجامدانی عێراق الیەنێکی دخوڵەتیە بۆ سوووەرخکیەرین ئامرازخ یاسووواییە نێەدخوڵەتیەکان کە بەسوووەراوخ بە 

  31و یاسوا  کۆمیسویۆنی بااڵ  هەڵبژاردنەکان    2020/   9سوەرخکی هەڵبژاردن    هەڵبژاردنی ڕاسوەەقینە و دی ەکراتیانە. یاسوا

لە تۆدخگرێ . لەکاتێکدا ماف و ئازادییە بنەڕختییەکان لەالیەن دخسوەەورخوخ    201٥/   36و یاسوا  پارتە سویاسوییەکان    2019 /

هەڵبژاردن کە لە    بەشووداریکردن لەهەڵبژاردن کۆت وبەند  بە هۆ  هەیە لەسووەر مافی دخنگدان  و  یاسووا ەرکراون، مسووۆگ

 .پابەند  نێەدخوڵەتی کەمەکەرت دخبێ . لەگەڵ ئەوخشدا، چەندین کەلێن و نادروسەی تێدایە

گودخرانن و تواوخنی کوارتی دخنگودانی لەسووووەر تۆموار  دخن  و  ەسووووواڵ  18تەمەنی  کە    یوانە عێراق  ەهواواڵتیو  موافی دخنگودان بە

سووەرخڕا  ئەوخش، دخبێ  ەبە تەواو  لێتاتەوە بن، مەبەسوو  ئەوخیە دخبێ   . ئەلیکەرۆنی و بەڵگەنامە  ناسوونامە  دیاریکراون

تەانوا  یواسووووایی تەواو  هەبێو . سوووونەردارکردنێکی لەس جۆرخ پێچەوانە  بەنودخکوانی جوارنوامە  موافی تواوخن پێوداویسووووەییە 

  .بە تایبەتی لە بەر ڕۆشنایی یاسا  مەدخنی ڕێگە بە بێبەشکردنی فراوان لە تەانا  یاسایی دخدات  ،1نەتایبەتیەکا

یاسواکە چەندین الیەنی گرنگی پرۆسوە  هەڵبژاردن بەبە رێکاسوەن بەجە هێشوەەوخ. ئەو مەسوەالنە  کە پەیەخندیان بە پارتی 

و ڕێەشووەێنەکان بۆ    هەڵەخشووانەوخ  کاندیدخکان، بانگەشووە  هەڵبژاردن لە میدیاکانداسوویاسووی و تۆمار  کاندیدخکانەوخ هەیە،  

بە رێن وایی دخرکراوخ لەالیەن کۆمیسوووویۆنی بوااڵ     -  داتوایبەتو   الکواتی  -چوارخسووووەرکردنی نواکۆکییەکوانی هەڵبژاردن بە زۆر   

  .ە مافەکانی هەڵبژاردن مسۆگەر دخکاتی کاریگەر لێک ئەس جۆرخ کردارخ نە دڵنیا  یاسایی و نە پاراسەن .هەڵبژاردنەکان

سییسیتەمی هەڵبژاردنی زۆرینە بریتیە لە سییسیتەمی یەک دەنگی کە قابیلی گواسیتنەوەنییە ، سییسیتەمێکە کە شیێوازی زۆرینە 
هەڵبژاردنیدا.  هیاوکیات لەگەێ کەمکردنەوەی قەبیارەی بیازنەکیانی    بەسیییییەرییدا زاڵە و لەگەێ هەنیدێیک رەگەزی رێژەیی بوون،

 ئەندام لە ئەنجومەنی نوێنەران هەڵدەبژێرن. 329دەنگدەران 
 
 
 
 

 
 گرنرخو  لە تەانا یاساییەکانی تۆیان  ژێ چ  پیداویسەی تایبەتنتاوخن    ە سانەک  وەەئ  ە بزانن ک  خ وە ئ  ۆب  کاتخد  تڵەوخد   یکانەنیەال    ندە پاب   د  یپ  ڕئا  یس   12  خ مادد    1

 ی اسیس  یماف  ەک  ە سانەک  وەئ  یرکردنە گۆمس  ۆب  کە "  کاتخد  تڵەوخد  یکانەنیەال  ەداوا ل  29  خ ە و مادداندایژ  یکانخبەار  مەوەه   ەتر ل  یوانەئ  ەڵگەل  کسانیە  یکخیەەێش  ەب

ماف و    ەوانەل  ،خوەکانخردراوێبژەڵه  خئازاد  خرەنێنە  ە گەڕێل  انی  ۆوتەاسەڕ تر،    یوانەئ  ەڵگە ل  کسانیە   ماەبن  رەسەل  انیرگرتنخژوێچ  یتەرفخو د  ەیەه  انیندامەمئەک

 ە. کانە تەبیتا  ییەسە یداوێپ  نختاو ۆب نگدانخد یلەه
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  9دانەیان جیا کراوەتەوە بۆ ژنان و    ٨3کورسییەکەدا،  329. لە  2دەسیتەی فرە ئەندام  ٨3بە دانانی دەنگدان بۆ یەک کاندید لە   
بۆ   دیاریکراوهەروەها دەسیەاڵتی  و دانانێت،هەڵبژاردن  بازنەی  هیچ پێوەرێک لەسیەر کەمکردنەوەی   کانیاسیا بۆ کەمینەکان.
 دەست نیشان ناکات. یجێبەجێ کردن

 
  دیاریکردنی ئەوەی ئایادانیشییییتوان،  ەکی بڕواپیکراویداتای نەبوونی وە بە هۆی 1997لە غیابی سییییەرژمێریی لە سییییاڵی  

 مەحاڵە.،  دەستەبەر دەکرێت بەو سنوردارکردنەی ئێستا یەکسانی دەنگدان
 

   بژاردنەڵه یکارگێڕ 

فراوانی هەیە بۆ    سووەنیکە دخسووەاڵتی ئیدار  و رێکا  یەدخسووەەورییە  یەکەکۆمیسوویۆنی بااڵ  سووەربەتۆ  هەڵبژاردنەکان ئەو 

بووااڵ  سووووەربەتۆ     الیەنە پەیەخنوودیوودارخکووانبەڕێەخبردنی تۆمووار  دخنگوودخران و هەڵبژاردن. تێڕوانینی   لە کۆمیسوووویۆنی 

ەرچاو جیاواز بەو. بە مە انەیی بە سوەربەتۆیی کۆمیسویۆنی بااڵ  سوەربەتۆ  هەڵبژاردنەکان،  هەڵبژاردنەکان بە شوێەخیەکی ب

و دخسووەێەخردانی سوویاسووی نیگەرانی هەندێب لە الیەنە پەیەخندیدارخکان بەو. لە گەڵ   گەشووار و بەرکەوتنئەگەری  تێڕوانینی  

 خ ردێن  .ەتۆ  هەڵبژاردنەکانیان تێبینی کردئەوخشوودا هەندێب الیەنی سوویاسووی شووەرعییەتی بااڵ  کۆمیسوویۆنی بااڵ  سووەرب

  ی دانیو تەارمیو و    کردنیریو پشووووەگ   کردنیژگوارۆئوام  ۆب  ردراێاسووووپڕ(  یەنوامی)  راقێع  ۆب  کوانخکگرتەویە  خوەتەن   کواریهوار

 ییرێچوواود  نیردخ   خ وەوکردناڵب  ەب  بژاردنەڵه   ژڕۆ  یکردنیرێچوواود  هوواخروەو ه  کووانەبژاردنەڵه   اڵبووا  ینیۆسوووو یمۆک

 .  کانخکگرتەویە خوەتەن یکانەبژاردنەڵه

 

ئەنجەمەنی نەێی کۆمسوووویواران کە لە حەوت دادوخر  پاە یەک و دوو پواڵێەراو  ئەنجەمەنی دخوڵەت پێکتواتەوخ، جەتەیوان  

لە نێەان پاڵێەراوخ دخسو  پێشوەر  لەسوەر سوەربەتۆیی و ڕێزگرتنی یاسواکە کردخوخ. هەرچەندخ هەمەو ئەندامانی بە تیروپشوب  

وخک پاڵێەراو  سووویاسوووی لێیان دڕوانن، هەندێب لەنەێنەرانی   الیەنە پەیەخندیدارخکانوخکان  هەڵبژێردران، بەاڵس نیشوووان کرا

کۆمەڵگە  مەدخنی کۆمیسویۆنی بااڵ  سوەربەتۆ  هەڵبژاردنەکان وخک دامەزراوخیەکی سوەربەتۆ  سویاسوی ناناسونەوخ، بەڵکە 

 .گەزارش  لە هاوسەنگی هێز دخکات لە ئەنجەمەنی نەێنەران وخک دخزگایەکی بەڕێەخبردنی هەڵبژاردن کە پێکتاتەکە 

 

 شوەفافییەت لە کارخکانی کۆمسویۆنی بااڵ  هەڵبژاردنەکانی عێراق سونەوردار بەو، سوەرخڕا  چەند پێشوکەوتنێکی ئەس دواییە.

یۆنی بوااڵ  ڕاهێنوانەکوان لە سووووایەی کۆمیسوووو  ڕێبەر لیسووووەی بنکە  دخنگودان، لیسووووەی کوانودیودخکوان و    ەزانیوار  گرنوگ، وخک

هەڵبژاردنەکانی عێراق و هەروخها داتابەیسووێکی بنکە  دخنگدانی سووەرهێ  بۆ سووەل اندنی تۆمارخکان و شووەێنەکانی دخنگدانی  

دیار  کراو بەردخسو  بەو. لەگەڵ ئەوخشودا بکوکردنەوخ  سویسوە اتیکی دخقی تەواو  بڕیارو ڕێسواو ڕێن اییەکانی کۆمیسویۆنی  

بەهەردوو زمانی عەرخبی و کەرد  لەسوەر ماڵپەڕ  کۆمیسویۆنی بااڵ  هەڵبژاردنەکانی عێراق  بااڵ  هەڵبژاردنەکانی عێراق

 .بەونی نەبەو

 

ڕاگەیاندنی گشووەی کۆمسوویۆنی بااڵ  هەڵبژاردنەکانی عێراق کاریگەر  نەبەو. بەشوودار  کردن لەگەڵ الیەنە پەیەخندیدارخکان  

هەڵبژاردنەکانی عێراق، بەکارهێنانی تەکنەلۆجیا و تەانا  کۆمسوویۆنی بااڵ   لە ڕوونکردنەوخ  بڕیارخکانی کۆمسوویۆنی بااڵ   

سووووۆفەەێر کە لە ئوامێرخ    یزانیوار  دخربوارخ  پواراسووووەن  .یوایوانە کەس بەوجهەڵبژاردنەکوانی عێراق بۆ بەڕێەخبردنی ئەو تەکنۆلۆ

  .باسنەکراوخنجامەکان، بە ڕوونی  ئەلکەرۆنیەکاندا چەسپێنراون، بەتایبەتی سەبارخت بە نتێنیی دخنگ و گەاسەنەوخ  ئە

 

کۆمپانیایەکی پشوووکنینی سوووەربەتۆ هەڵسوووا بە هەڵسوووەنگاندنی دروسوووەی ژماردنی ئەلکەرۆنی و سووویسوووەەمی بەڕێەخبردنی  

لەالیەن دخزگا  هەڵبژاردنەکانەوخ لە ن ەنەیەکی سونەوردار  بنکەکانی دخنگدان لە   نەاندنئەنجامەکانی ئا  تی. سوە ڕاهێنانی  

پرۆسووە  ڕۆژ  هەڵبژاردنی دووبارخ کردخوخ لەوانە بەکارهێنانی ئامێر    ەکەنەاندنئەنجاس درا.    بازنەکانی هەڵبژاردنهەمەو 

 باڵونەکرانەوخ.  نەاندنەکەو ئامێر  گەاسەنەوخ  ئەنجامەکان. ڕاپۆرتەکان لەسەر ئەنجامی   سکانەر و سەل اندنی دخنگدخران
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ەرۆنیەکان، لەوانە وردخکارییەکانی سوەر سوەرخڕا  ئەوخش پێەانەکانی شوەفافییەت، وخک باڵوکردنەوخ  وخسوسی سویسوەەمە ئەلک 

گشووووەی   بۆ را پێکتواتە تەکنیکیەکوانی هواردوێر و سووووۆفەەێر، جێبەجە نەکران، هەروخهوا ئەنجوامەکوانی بڕوانوامە وردبینییەکە  

 .بەردخس  نەبەو

 

ی گشووەی فەرمانگە  ئامادخکارییە تەکنیکییەکان بۆ دخنگدانی تایبەتی و گشووەی بە شووێەخیەکی کارا ئەنجاس درا. جە بە جە کردن

فەرموانگە  هەڵبژاردنی پوارێزگواکوان لەالیەن چواودێرانی  19نیشووووە وانی کۆمیسوووویۆنی بوااڵ  سووووەربەتۆ  هەڵبژاردنەکوان و  

درێژتایەنەوخ بەئیجابی هەڵسووەنگێندرا، لەگەڵ جێبەجێکردنی لەکاتی تۆیدا قۆنا ی کردار  پرۆسووە  هەڵبژاردن سووەرخڕا   

 بەدرا    زار کوارمەنود  دخنگودانیوان دامەزرانود و ڕاهێنوانیوان پێکردن و گرنگییەکی توایبەتهە  3٥0، نزیکە   ئواڵنگواریەکچەنود  

دخسووووە ئەنجوواموودانی ژموواردنی  و  ئەلیکەرۆنییەکووان  ئووامێرخ  بە  لە تۆڕخ    .ییکووارکردن  هەڵبژاردنەکووان  بووااڵ   کۆمسوووویۆنی 

کردخوخ و هەفەوانە لێودوانی کۆمسوووویۆنی بوااڵ  هەڵبژاردنەکوانی باڵوکردخوخ و چەنود کۆنگرخیەکی    پۆسووووەیکۆمەاڵیەتییەکوانودا  

ڕۆژنوامەنەوسوووویوان ئەنجوامودا، لەگەڵ ئەوخشوووودا هەمەو الیەنە پەیەخنودیودارخکوان ئوامواژخیوان بە نەبەونی بەرنوامەیەکی بەهێز  

 .پەروخردخیی دخنگدخران کرد

 

  رانە نگدەد  یمارۆت

مایۆن بە بایۆمەتر  تۆمارکراون، و بەشووودار  کەمی ئەودخنگدخرانە  کە بۆ یەکەس جار   17ر  شووویاو،  مایۆن دخنگدخ  2٥لە  

 .دخنگ دخدخن

تۆمار بکات. تۆمار      تۆ هەیە کە پێەیسو  ناکات دخنگدخر بۆ هەمەو هەڵبژاردنێب ناو  سوسوەیعێراق سویسوە ێکی تۆمار   

تۆراک لە وخزارختی   بەرامبەرەێنوانە  کە لە بەرنوامە  نەوت  دخنگودخران و توایبەت ەنود  جەگرافی دخنگودخران بۆ ئەو شوووو 

، لە نەبەونی  هواوکوات  .مە بۆ تزمەتکردن وخک تۆموار  دخنگودخران دانەرێژراوخەبوازرگوانیەوخ وخرگیراوخ. ئەس سوووویسووووە

هەڵبژاردنەکوانی عێراقەوخ  ، ئەو بنکە  داتوا  دانیشووووەەانە دخمێنێەەوخ کە لەالیەن کۆمسوووویۆنی بوااڵ   نەێوداسووووەرژمێرییەکی  

 .قەرسە نەبەونی داتا باوخڕپێکراوخکانی دانیشەەان هەڵسەنگاندنی دروسەی تۆمار  دخنگدخرانبە هۆ    بەکارهێنراوخ.

 

مایۆن   17,2مایۆن دخنگدخر  شوایسوەە  تێدایە، کە   2٥.2کۆتا تۆمار  دخنگدخرانی کۆمسویۆنی بااڵ  هەڵبژاردنەکانی عێراق 

مایۆن دخنگودخر دختەانن بە بەکوارهێنوانی کوارتی نوا   ٥جگەلەوخش    .ێەخیەکی بوایۆمەتر  تۆموارکراوخ٪( بە شوووو 68عێراقی )

  کارتی نا بایۆمەتر  ئەلیکەرۆنی   .بەدخسوەیان هێناوخ  2018و   2014کە پێر هەڵبژاردنەکانی   دخنگدان  بایۆمەتر  ئەلیکەرۆنی

 .لە سە بەڵگەنامە  ڕێگەپێدراو لەگەڵ دوو نلە ڕۆژ  هەڵبژاردندا پێشکەش بکرێدخنگدانەکە دخبە 

مایۆن کارتی بایۆمەتر  دخنگدخران یان 1٥.2  تشوورینی یەکەس٥سووەرخڕا  هەوڵەکانی کۆمسوویۆنی بااڵ  هەڵبژاردنەکان ، تا 

  ئەمنییەکان   هێزخو  و تۆمار  ئاوارخ ناوختۆییە تۆمارکراوخکانی نێە کەمپ٪  بەسوەر دخنگدخراندا دابەشوکرا، کە بریەین لە87

کارتی بایۆمەتر  دخنگدان  هەڵگر مایۆن   20.2مایۆن دخنگدخر  شویاو، تەنتا   2٥.2ئەمە بەو مانایەیە کە لە .  انییەکانو زیند

مایۆن گەنج وخک دخنگدخرانی جار  یەکەس   2.6 نزیکە  کە پێەیسو  بەو بۆ دخنگدان.نی  کارتی نا بایۆمەتر  ئەلیکەرۆ تەدیا

 .بژاردنە تۆمار کراون٪   ئەوانە بۆ ئەس هەڵ37شیاون کە تەنیا  

 

   کانەرێبژەب یمارکردن ۆت

سووەرخڕا  سوونەردارکردنی بە بەرامبەر لەسووەر مافی بەشوودار    ،بەڕێەخچەوکان بازنەیەک لە  پێشووبڕکێی ڕکابەر  لە هەر 

 . کاندیدخکان  بە تەاناییکردن و گەمان کردن لە دروسەی رێن اییەکان بۆ دخرتسەنی  

سوواڵ و تاوخنی   28، النی کەس ندخبەتشوورێ  کە "بە تەواو  رارامە" ییانەعێراق  ەهاواڵتیو هەڵبژاردن بە  لە  تۆپااڵوتنمافی 

بڕوانامە  ئامادخیی بێ  و بە بەنی هەندێ تاوانی دیاریکراو. هەروخها پێەیسووووەە کاندیدخکان نەکەونە ژێر سووووایە  یاسووووا  

  لیژنە  لێپرسوووینەوخو دادپەروخر 
.  سوووەرخڕا  ئەوخ  هەندێب سووونەردارکردنەکان ئاسوووان کراونەتەوخ بە بەراورد لەگەڵ  3

انی تەمەن و تەێنودن، بەاڵس ئەو مەرجوانە  کە موافی بەشووووداربەون بۆ پێشووووەو، کە بریەین لە کەمەرین مەرجەکو   یواسوووواکوانی

 وهێشەا سنەردارێەی ناڕوونیان تێدایە  ەنهەڵبژاردن ڕێکدخت

 

_____________ 

 
3
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  . 4 نێەدخوڵەتیەکان ناگەنجێنو لەگەڵ پابەندیە 

 

یاسوا  هەڵبژاردن بێدخنگە لەسوەر بە ناکارامە ناسواندنی کاندیدخکان لەنێەان تۆمار و ڕۆژ  هەڵبژاردندا. ڕێسوایەکی کۆمیسویۆنی  

بااڵ  سوەربەتۆ  هەڵبژاردنەکان مافی ئەوخ  پە دخدات کە بە هۆ  پێشوێاکارییەکان و تەنانەت هەڵبژاردنی داهاتەو یان دوو 

هەڵبژاردنی داهاتەو کاندیدێەی هەڵبەخشێنێەەوخ. لەگەڵ ئەوخشدا ئەو ڕێسایە پێناسە  ئەوخ ناکات کە چ پێشێاکاریەکی دیاریکراو 

دخبێەە هۆ  بە ناکارامە هەژمارکردن و نە هیچ جۆرخ ڕێژخیەک لە نێەان ئەو پێشێاکاریانە  ئەنجاس دراوخ و تەندترین سزاکان 

ڕێ تۆشوووکەر    . سوووەرخڕا  ئەوخش، ئەس ڕێن اییانە ی هەڕخمەکی و جیاکارێک   جێبەجە کردندیار  دخکات، کە دخبێەە هۆ

  باڵونەکراوختەوخ،   ماڵپەرخکەیاندالە ناو   البباتپێنج کاندید    بۆ ئەوخ بڕیارخکانی کۆمسیۆنی سەربەتۆ  هەڵبژاردنەکان  بۆ  بەوخ 

 .یاسایی  الواز دخکات  بنەما و  ئەس کەلێن و ناتەواو  و نەبەونی شەفافییەت، دڵنیایی

 

  21 تر   ٥8بە تەنیا بەشووووداریان کرد، لە کاتێکدا    یان109کرد   دابەشوووودارییان لە هەڵبژاردنکە حزب   167لە کۆ  گشووووەی 

 9 بۆکاندید پێشووبڕکێیان    67  و  لە سووەدا(  29.3)بەون  ژن    9٥1کاندید هەبەون، کە   3249هاوپەی انیان پێکتێنا. کۆ  گشووەی  

کاندید    1٥01کاندید لەناو هاوپەی انێەییەکان و   9٥9کاندید وخک سووەربەتۆ بەشووداریان کرد،   789 کرد.  انکەرسووی کەمینەک

  .لەگەڵ حزبەکاندا بەشداریان کرد

لە سووووەدا( لە کواتی   8.1کەس لە الیەن کۆمیسوووویۆنی بوااڵ  هەڵبژاردنەکوانی عێراق )  284لە نێە پواڵێەراوان بۆ کوانودیودکرنودا  

ا بە پشوووو  بەسووووەن بە کواردانەوخ لە دامەزراوخ جۆراوجۆرخکوانەوخ ڕختکرانەوخ. ڕێژخ  کەمەر  پرۆسووووە  تۆکوانودیودکردنود

کاندیدخکان بەبەراورد لەگەڵ هەڵبژاردنەکانی ڕابردوو دخرکەوت کەبەهۆ  سوویسووە ی نەێی هەڵبژاردنەوخ بەو، کە الیەنەکانی  

، چەنکە بە لەئوارادابەو، فرخیییەکی تەواو  هواوکواتن.  نواچوارکرد پواڵێەراو  کەمەر کوانودیود بکەن بۆ ئەوخ  دخنگەکە دابەش نەکە

 .ئەنجاس درا انەی ڕکابەرێک کەرسییەک دخکەن و لە هەر بازنەیەکدا هەڵبژاردن  بۆکاندید هەبەو کە کێبڕکێی   10تێکڕایی  

 

  بانگەشە ەییگیژ

خراپ   ۆینگەو د کانەکدارەچ ەگرور و هەڕەشەی ترساندن سەرەوای ەکرد ک رانەنگدە د ەل یوا ەمیانێه یکێبانگەشە

  بە ئاگاداریی و هوشیاریەوە دەنگ بدەن. نگ،ەد  ییڕیو ک کانییەتڵەو ەد  ەرچاوەس ییان ێکارهەب

  ار یرپرسەب  کانەبژاردنەڵه   اڵبا  ە سەخبەو و د  واس خردەب  سەکیە  ینیتشر   9تا    خوخمەوزەت    8  ەل   یرمەف  ە شەبانگ   خ ماو

  ک ۆرەس،  اەلەیئ   1٥لە      هەڵبژاردن.بانگەشە  یاسا   ەپێیب  کانییەاسیس  حیزبەو    دیکاند  یندبەون ەپاب  یکردنیرێچاود  ەبەو ل

  رخفەار و هەڵسەکەوتکردنی   اسای  واژووکردنی  ۆب   خوخکردۆک   یراقێع  یەکانیی کخرەس  ییەاسیس  خزێه  یکۆرەس  ،راقێع   مارۆک

قبەڵکردنی  و    کانییەک ۆناک  دورکەوتنەوخ لە  ییگرنگ   رەسەل  ی تەەج  ،بەو  یاسیس  واوەت  یکەیەنامەگ ەڵب  ئەگەرچی  بژاردنەڵه

کرد.   هەڵسەکەوتکردنی   اسای  واژووکردنی   ووداوڕ  مانەهئەنجامەکان  و   زگاکانداێپار  مەوەه   ەل   بژاردنەڵه  رخفەار 

 بەرێەخچەو.  

 

وخ، هاوکات  گیرا ج ەجۆڵو   ەڵەمۆ و ک خوەبەونۆو ک نڕیربخادڕ یکانییەتەڕخبن ییەئازاد ەل زڕێ  یگشە ەب دا ەکبانگەشە خ ماو ەل

 کانییەاسیس  ەنیەو ال   دیکاند  خ.وەراقێع  یکەردسەان  ی ێرەه  ەل  خشە و ترساندن بە تایبەتڕەسەر هەل  بێرتۆاپڕ  لەگەڵ چەند

ئەوخ   نەبک   شەشک ێپ  انیکانەرنامەب  تەانیان بدخن.بەەانن    رانخنگدخد  بۆ  دخنگ  هەشیارییەوخ  و  ئاگایی    ژووێم  ێیپ  ەب  بە 

و   خوەتەوکراوناڵب  بژاردنەڵه  ەب  داریندخ ەەیپ   ژیتەندوت  یک ێکار   ندەچ  اینەت  ە ک  ەرنجەس   گاێ ج  تدا،اڵو  ەل  یاسیس   ژیتەندوت 

لەوانە    بێرۆز  ە وت  ەب  ،ئەگەرچی.  خوخکرد  ەکبانگەشە  ی نێه  رەسەل  انیتەەج  ریکان خداریندخەەیپ  ەنیەال  ە ربۆز

و  لە ترساندنی هەریەک لە دەنگدەر    کانیەاسیس  ەپارت  ەب  رەس  یکانیەناحکەم  خکدارەچ  یتوانا  ،خکراو  لەگەل  انیوتنەک ێچاوپ
 .رێژەی بەشداربوونیان و رانەنگدەد یبژاردنەڵه  رەسەل تێ بووبەه انیرەگ یکار داکانەدیکاند

 

__________ 
4
و  یت ەباب  رخەێپ ۆپاساو ب ەسەیەێپ ن،ە مەت نیمەرەک  کخو بژاردن،ەڵهبەشداریکردن لە  ۆب بێسنەردارکردن ر ەەه  خڵێد 1٥پاراگراف   ICCPR 25 یگشە ینەێمۆک   

  ان ی بەون    ەجەشەین  ،خردخروەپ  کخو  یکانییەاکاریو ج  ەجەناب  ەرجەم  ەب   ێناب  بژاردنن،ەڵه  بەشداریکردن لە   اویش  خوەوانەچێپ  ەب  ەک  ە سانەک  وە. ئ ێبهەگەنجاو  

 ە خوە نێدووربار  یاسیس  ندخەەیپ  کارۆه ەب  انی ن،یزەداب
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و ئەو    نین  تداڵەوخد  ۆڵینەرۆک  رێژەل  کە  انە چەکدار  ەگروپ  لەوبریەی بەو    بانگەشەکە  یکانڕخ مشەەم  خرەه  ەشێک   ەل  بێکیە 

 بێرۆز  ە وت  ەب  .ییاسای  رێگر  کردنی   اخڕرەس   ،دابەشداربەون لە هەڵبژاردن  ەک  ە نانیەال و  ەبەون ب  س خەەیپگروپانە  

تۆقاندن و  ە  شەڕخه   ووەڕووبڕ  ەکانژنان  خدیکاند  ەل  بێندەه ئەوخیان کرد کە    سکااڵ   خکراو  لەگەل  انیوتنەک ێچاوپلەوانە   

 بەونەتەوخ بۆ ئەوخ  پاشەکشە بکەن.

بانگەشەکە چڕی  و  توندی  لەگەڵ  رێژەی  بوو  ابردووڕ  یکانەبژاردن ەڵه  بەبەراورد  ت   کەمتر    ەی فتەه   ندەچ  ەیماو  ەل  اینەو 

 کە،  گرتەوە  یکانەردۆلب یو ب  بانگەشە  یرەستۆو پ   یحزب  ەیتی الف  داێیت  ە، کتەشەنەی کرد  دەنگدان  یژڕۆ  شێپو    ابردووداڕ

. بە ووتەی ئەو کەسانەی  دا زاڵبوون20١8  یبژاردنەڵه   ەل  شتر ێپ  ەک  نە دەکردو کوتال  دیکاند  وەئبانگەشەیان بۆ    ناەینیرۆز

  ک ێر ۆز.  کەمتری تێدابوو  و جنیودان و قسەی رەقی  و کیشمەکێش  ەوەووبوونەڕووبڕ  کەبانگەشە  ەکراو  لەگەل  انیوتنەک ێچاوپ

  ی بوونەن  ۆب  ەوەاندەڕگەد  دا ەکەبانگەشە  ەیماو  ەل   انیرانەنگدەد  یزەح  ەیوەمبوونە ک  یکارۆه  کانەرچاوەس   ەل

بەو ەگرێج   -لیدە)بیڤرناتەلتەئ ئ   کانییەدیقلەت  ەزبیح   ۆ(   یشکردنەداب  یبەزهەوم  یکی تنی ئ  ەینێپشکپشک   ی مەستیس  وەو 

 ێل ەیخنڕە ەوەنیشرت ەیوەبزووتن  نیەالەل ەستمیس مەئ .نەکە دێپ یارک انی نەکەد یتیەراەنێنو ەک -ەسەموحاس -کانەتەاڵستەد

:  ەبوون ل  یتیباسکران بر  ەک  ەی کارانۆه  وەئ  .نەبک   بژاردنەڵه  یتۆ ک ی با  اندایارڕیب  نیشرت  نوێیەکانی  ەحزب  ،ئەگەر چی،  ەراویگ

 ت یەرعە"ش  یستەبەمبە    کانە رچاوەکات و س  ی بوونەنو    کوشتن  ەیشەڕەه  وو دیار  نگەشێپ  یکییەتیەساەک  ندەچ  ی رکردنۆریت

هەڵبژاردنیان بۆخۆیان   ەیشەبانگ رێکاڵم و    یمەک  یکەیەژڕێ  اینەتەکان  و تاز  ۆخەربەس  ەدیکاند.  "  ستاێئ  یمەستیس  ەب  دانەن

  ەڵ گەل  رگاەد  ەب  رگاەدگەڕانی    لە  و کاندیدانە بریتی بووەئ  یژی سترات  بۆیە    دارایی.پاڵپشتی    بەهۆی کەمی    ئەویش  تەرخانکرد

لە    ەیوەبوونۆک لەڕێگەیبانگەشەگرنگی    .کانەک ەڕەگبچووک  هەڵبژاردن  دابەزیوە.دیقلەت  یایدیم  ی   ەی وانەچێپ   ەب  یەوە 

  وەکو کرا    کانەرەستۆپو تێکدانی    خراپکردن  ە. باس لکانییەتیەەاڵمۆک  ۆڕەتبانگەشەی هەڵبژاردن لە ڕێگەی      ەیوەرزبوونەب

 .  بژاردنەڵهیاساکانی  ییلکار ێشێپ  نیباوتر

کانی ەناوچ  ەل  بانگەشەکردن ۆب گرنگی زیاتریان  عاشایریەوەو   خێڵەکی  یندەوەیپ  بەهۆی  خێڵەکیەکان  الیەنە  کانەرتۆاپڕ  ێیپەب

شارهەبوو شوێنانەی  ،دەرەوەی  سەر  ۆڵنترۆک  خێلەکییەکان  ەرکردەس  کە  ئەو  بە  هەیە  ک ەڵخیان   کان ەحزبلەکاتێکدا  و  دا 

 ە ب  رەرامبەب  کانێڵەخ  یگرنگ   یشادا گرنگی خۆیان هەبوو.  کانەشار  ەلئەوە    مەاڵب   ،هەیە  داکهاتەیەکی الوازیان لەو شوێنانەێپ

  ک ەروەبوو، ه  اتریز  (SNTV)  ییەن ەوەگواستن  یلیقاب  ەک  ینگ ەد  کیە  یمەستیس  یناساندن  لەدوای  کانەدیو کاند  کانییەاسیس  ەنیەال

  ان یکانە زۆسڵد  ەرەنگدەد  ەیوەئ  ۆب   ستبووەب  کانەخێش  یتوانا  ەب  انیپشت  زیاتر  کانەدیکاند  ،هەڵبژاردندا  یکانەبچووک  بازنە  ەل

پیشکەشکراودا.  کێندەه   رەرامبەب  ەل  کۆبکەنەوە چەندین  خێش  یسەیک   ڵیوا ەه  نیەژخاێدر  یرانێچاود  قازانجی    ی ەناوچی 

 . 5کان ەزۆه یندامانەئ ینگ ەد ی"شتنۆ"فربۆ  بونەتەوە کینزلە کاندیدەکان  ەک اندەیاگڕ جیایانایج

 

مەڵب و    کانەییتڵەوخد  خرچاوە س  ە ک  نیە ژتاێدر  یرانێچاود  بەدا    انیرتۆراپئەوانە  چاوپێکەوتنیان لەگەل ئەنجامدراوخ    ە ربۆز

 مەو ەه  ۆب  کسانیە  یلەه  یبەونەنبۆتە هۆ     نجامداەئ  ەل  ،کان بەهەڵە بەکارهاتەوخخدیکاند  نیەالەجار ل  رۆز  یگشە  و سامانی

 انیئاو    گاکان،ڕێ  یرتاوکردنیق  کخو  یرتانێژ  پڕۆژخ بریەی بەون لە  دووبارخ بۆتەوخجار    نیندەچئەو ن ەونانە   .  کیەال

  ی کخیەماو  خندەرچەه  ،وخی پێکردسەخد  هەڵبژاردنی کاندیدخکانبازنە     ەل  بژاردنەڵه   ژڕۆ  رێ پ بێم ەک  ەک  باخکار ینکردنیداب

 یاێمب ۆ تۆئ  ینانێکارهەب  ەباس ل  داتاڵو   ر ەرتاسەس  ەل جار    نیندەچ  هاخروەهدخبەایە دابینبکرێ .  کە ئەو تزمەتگەزاریانە  خ  رۆز

 یکاتەل  کراوخ کە  خپارپێدانی    ەجار باس ل   بێندەو ه   اریو د  راکۆت  یشکردنەداب  .وخدرا  یگشە  یزراندنەدام  ینەڵێو ب  یرمەف

  .هەڵبژاردن سەیردخکرێ  رێساکانی یاکردنێش ێپ  وخکە  نگخد ینڕیک ەک بەرباڵوخ، کانداخوەبەونۆک

 

 بانگەشەی هەڵبژاردن  ییدارا

  ە ب  ەگ ڕێ  ەک.   ێ ترخکدڕێ  خوەکانییەاسیس  ەپارت   201٥/  36  خژمار   اسای  نیەالەل   بانگەشە  هەڵبژاردن  پاڵپشەی دارایی بۆ

و   دخرخکی  یلەالیەن  بەتشین    ناتەانن  کانخ دیکاند  انی. حزب  نەکراوخ   دارسنەور  ناماقەلەک دخدات کە بە شێەخیەکی  بانگەشەی

ناشەەانن  ؛وخرگرننەناسراو    تێپەڕن.   دایبانک   یمەسەیس  ەب   ەسەیە ێپ  کانەنیتشەب  بەکاربێنن.  تڵەوخد  دارایی   خ رچاوەس  و 

  انی  هەیە،  یانیسە ەبێگر  تەحکەم   ەڵگەلکە    گرنخ رخویانە  دامەزراوخو کۆمپانیا  وەل  نیتشەب   ناتەانن  کانخدیو کاند  کانەحزب

 . ی دخکرێ ەێندارختاو خوەتەحکەم نیەالەلیان یک ێشەبئەوانە  

 

 چ یه  خوەئ  رەبەو ل  خ.تراوەکنڕێبکات    یرجەت  بانگەشەدا  ەل    ێتەانخد  ۆتەربەس   دیکاند  انی  یاسیس  یک ێ حزب  ەک  ڕخ ب  وەئ

 .ییەن لەئارادا   هەڵبژاردنبۆ بانگەشە رجکردنەت یک ێسنەر

________ 

 
٥
 . خرزترەب رۆز کانداییەشارسەان ەناوچ ەل سەاڵب ،خکراو رتۆراپ کانێییەالد ەناوچ ەل الرۆد 40–2٥ ەب چاودێرخکانەوخ نیەال ەل بێنگخد ر ەه ڕ ب 
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چاوپێکەوتنیان لەگەل ئەنجامدراوخ ئەوانە     ،بەهرخمەندبن  یگشە  یکەمۆک  ۆ لەوتەاسەڕ  کانییەاسیس  ەنیەال  ەسەیەێپ   اسای  ێیپەب 

 ەنیەال  ەسەیەێپ  ناکات.  رتانەت  یر پارخبژاردنەڵه  ە شەبانگ   ۆب  ەو ن  کانەنیەالبۆ    ەن  تەحکەم  کدایپراکە  ەل   ەک  باس لەوخ دخکەن 

 خوەب  خئاماژچاوپێکەوتنیان لەگەل ئەنجامدراوخ  ئەوانە     شدا،خو ەئ  ەڵگەل  ،نەبک   شەشک ێپ  ییدارا  ە ناڵسا   یرتۆاپڕ  کانییەاسیس

  واوەت  ەب  تەحکەم  سەاڵب  ،یحزب  یکانییەرجەو ت  خپاربەسەر    کردنی رێچاود  ۆب  ییاسای  یندبەونەپاب   اخڕرەس کە    نەکخد

 ی رتۆاپڕ  .ننێهخد  س خدەب  خپار  بەچ شێەخیەکتێچەو  بانگەشە  هەڵبژاردن    ۆب  کانخدیحزب و کاند  ەناکات ک  خوەئ   رێچاود

 . 6کاتخد ەکەنیمپەک ییدارا یگشە یت ییەفافەش ەل  گرڕێ  خیەەێش وەب ،اکرێەەوخوناڵب کانەنیەال ییدارا

 

 ر ەسەل  ییەن  بێ سنەور  چی: هەیەه  بەونی   کەمەکەڕ  تر  نیندەچ  بانگەشە  هەڵبژاردندا  ییداراهاوکار     دابینیکردنی   اسای  ەل

  ئایا  ییەن   وونڕ  شەاێه  ؛7یاسیس   یک ێ دیکاند  انی  بێپارت   ەب  داتیب   ێتەان خد  الیەنێب   ەک  هاوکار  نادارایی  انی  پارە  ڕخب  وەئ

  س  یەێپ  بەشێەخ سزاکان    دایی تاۆک  ەل   ؛دخکەن یان نا  یەکانیگشە  و گرێبەسەە  رخندەت  ە سڕۆپ  ەل    شدار ەدواتر ب  کانخرەتشەب

  یی اسا ی  یکەیەسۆپر  یکردنێسپخدبریەی یە لە    ،یاسیس  ییدارا  یچ ێرپەس  ۆب  راسەەوتۆ  یکیەسزا  ەتاک  ەچەنک   ،کەر نینرەسخچار

 . ەکەحزبتۆمارنەکردنی   ۆ ه ەەێدواجار بب  ەیەوانەل راقێع  اڵبا  دادگا ی ک ێارڕیب  دوا ەک نگاو،ەه خفر

 

 میدیا 
،بەاڵم لەگەڵ    حیزبیانەی بانگەشە  ێکیماڵمەیدانێکی میدیایی جەمسەرگیری بەهێز وچااڵک رێگەی ریدراوە بەاڵم بەزۆری رو

    ئەوەشدا، کۆمەڵێک مەترسی جدی سەبارەت بە ئازادی وادەربڕین لە ئارادان.

 

کەناڵی تەلەفزیۆنی و رادیۆیی ڕێگەپێدراو لەتۆ دخگرێ ، سەکۆیەکی دخوڵەمەند   70سەکۆ  ڕاگەیاندنی عیراق، کە نزیکە   

ە رێگە  هێاە ئیەنیکیی ومەزهەبیەکانەوخ جەمسەرگیرکراوخ، لەگەل بەونی و زیندوخ، بەاڵس تاکە ئێسەاش بەشێەخیەکی قەوڵ ل

 اگەیاندنی سەربەتۆ. ڕژمارخیەکی کەمی 

ناروون  پێناسە   و  ئەحکاس  کۆمەڵێب  عێراقی  سزادانی  یاسا   دخکات،  رادخربڕین  ئازاد   زامنی  دخسەەور  کە  لەکاتێکدا 

یەتیپێکردن، زانیار  نادروس  و الیەنگیریکردن، کەدختەاندرێ  بۆ  لەتۆدخگرێ ، لە نێەیشیاندا تەشتیر و ناوزڕاندن، سەکا

 .  (3) کەت تسەنەسەر ئازاد  رادخربڕین بەکاربتێندرێن بەتایبەتیر لە ماوخ  هەڵبژاردنەکاندا

 

مانگی  لە  بە دایە  شار   لە  هەر  سەرخکیەکەشی  بارخگا   کە  بە داد  رۆژنامەنەوسانی  سەندیکا   زانیاریەکانی  بەگەێرخ  

رۆژنامە نەوس کە " بەدواداچەون بۆ "کەیسەکانی گەندخڵی: و "پارتەسیاسیەکان"    1٥تا    10ەوزخوخ، بەالیەنی کەمەوخ  تەم

واڵت.   دخرخوخ   بۆ  ڕابکەن،  کە  ناچارکروان  دواجار  و  لێکرواخ"  هەڕخشەیان  نەناسراوخوخ"  سەرچاوخ   الیەن  لە  دخکەن 

لەو هەندێب  کە  رایانگەیاندوخ  بێسنەور  لەس    پەیامنێرانی  پایەەتەە  بە دا   شار   لە  بارخگاکەیان  کە  تەلەفزیۆنیانە   کەناڵە 

. لە هەرێ ی 4دواییانەدا دووچار  داتسەنی کاتی بەونەتەوخ بە هۆ  ئەوخ  رختنەیان لە هێزخکانی حەشد  شەعبی گرتەوخ 

  دادگا  هەولێر لە مانگی کەردسەانی عێراقیشدا، ئازاد  ڕادخربڕین دووچار  فشارێکی زۆر بەوختەوخ دوابەدوا  بریار

ساڵ کە تەمەتبارکراون بە تێکدانی ئارامی و   6دوو  ئەمساڵ بەدخرکردنی بریار  بەندکردن بۆ سە رۆژنامەوان بۆ ماوخ   

 .٥ئاساییشی دخوڵەت، دوا  کۆمەڵێب رووداو  گرینگی ئەس دواییە

 

 

 

 
 

6(UNCACهەن ،)کانیەگشە ەرمانگەف  ردراوێبژەڵه ۆب کانخدیکاند یدانخپار ەل تییەفافەش ی(، "] باشەرکردن3)7.رە. 
ریەکان)ال ناقصات( /  بەگەیرخ  وتە  زۆرینە  ئەوانە  کە چاوپێکەوتنیان لەگەڵدا ئەنجامدراوخ، پێدخچێ  کە پێەیس  بەو بێ  لەسەر بەشداربەوانی پرۆسە  کەمگی 7

 .دابینکردنەکان شیرینی بدخن، کە وخک سەرچاوخیێکی دارایی بۆ پاڵپشەیکردنی دارایی بانگەشە  سیاسیەکان بەکار دخهێندرێ 
 ٤3٤و   ٤33، 2١١، 2١0، 202 ەیمادد ،ەنموون ۆب 8
ەهۆکار  رختنە گرتنیان  بەگەێرخ  زانیار  رۆژنامەوانانی بێسنەر، هەریەک لە کەناڵی گۆڕان و بە دادیە  لە مانگی تەمەوزخوخ دووچار  داتسەنی کاتی بەونەتەوخ ب9 

 لە هێزاکانی حەشد  شەعبیەوخ. 
سال بەدوا  یەکدا    2سال و    7بەگەێرخ  زانیار  هەندێب رێکاراو  میدیایی ناحکەمی گەورخ، لەس دواییانەدا دوو ڕۆژنامەوانیەر بە سزا  بەندکردن بۆماوخ     10

ێزخ ئەمنیەکان کە وخسسدخکرێن کە حەک دراون بە تۆمەتی تەشتیرکردن و رختنەگرتن لە دخسەەاڵتەکانی هەرێ ی کەردسەانی عێراقەوخ؛ لە مانگی تەم ەزدا کەندێ لە ه

راگەیاندنی  سەر بە پارتی  سەر بە یەکیەتی نیشەی انی کەردسەانن و بارخگاکەیان لە شار  ساێ انییە.هەروخک کۆمەڵێب لە رۆژنامەوانانیر ئەوانە  کە لە هۆکارخکانی  

 ۆلیسی هەرێ ی کەردسەانەوخ.                                                                                         و یەکیەتیدا کارناکەن، بەس دواییانە دووجار  ترساندن گرتن بەونەتەوخ لەالیەن پ
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پەیماڵرو رێگە   لە  هەڵبژاردنەکان  میدیایی  سەربەتۆ  خو   ڕی  بااڵ   کۆمیسیۆنی  لە  دخرچەو  راگەیاندنی  هۆکارخکانی 

ی  ماڵخوخ رێکاراوخ کە داوا لە هۆکارخکانی ڕاگەیاندن دخکات بەشێەخیەکی دادپەروخرانە رو2020/ 4هەڵبژاردنەکانی ژمارخ  

سپێردراوخ بە دخسەە  بکەن، هەروخها هەڵسەکەوتکردن لە گەل پێشێاکارییەکانی هۆکارخکانی راگەیاندن    بەربژێرانمیدیایی  

 (، کە دخسەەیەکی تایبەتە بە رێکاسەنی هۆکارخکانی راگەیاندن.CMCڕاگەیاندن و پەیەخندیکردنەوخ ) 

 

 

پێشێاکردنی    حاڵەتەکانی  لە  دیبەیەێکی    ڕیسا یەکێب  لەکاتی  هەڵبژاردن  تەلەفزیۆنی راسەەوتۆدابانگەشە   کەناڵی  کە   ،

iNEWS     ئەیلولدا پەخ١5لە رۆژی لە رێکەوتی  ی مانگی  پێشێلکاریە  ئەم  لەالیەن  ١٩شیکرد، روویدا.  ئەیلولدا  ی مانگی 

کاتێک هەردوو   کرا  لەگەل  هەڵسوکەوتی  هەڵبژاردنەکانەوە  بااڵی سەربەخۆی  مافی    بێبەشکران  بەربژێرەکەکۆمیسیۆنی  لە 

. هەرچەندە بڕیارەکەی  ٦ریخۆپااڵوتن بۆ هەڵبژاردنەکان بەهۆی رەخنەگرتنیان لە سەربەخۆیی و نەزاهەتی سیستەمی دادوە

  نەدا، بەاڵس وخک هۆشداریدانێکی روون   iNEWSکۆمیسیۆنی بااڵی سەربەخۆی هەڵبژاردنەکان سزای کەناڵی تەلەفزیۆنی  

لێکدرایەوخ بۆ سەرجەس هۆکارخکانی راگەیاندنی بینراو بۆ تۆ دوورتسەەوخ لە تۆمەتی تەشتیر و ناوزراندنی دژ بە بەرپرسە  

کاتی  لە  رێکەوتی    بااڵکان  لە  هەروخها  پاڵیەراواندا.  سەربەتۆ    29مێەانداریکردنی  بااڵ   کۆمیسیۆنی  ئەیاەلدا  مانگی    

هەڵبژاردنەکان دووپاتی نیاز و مەبەسەی تۆیکردخوخ سەبارخت بە حەواڵەکردنی کێشەکانی تایبەت بە پێشێاکاریەکانی رێکاسەنی  

کار  تەشتیر و ناوزڕاندنی تایبەت بە سە کەناڵی تەلەفزیۆنی تر: کەتاڵی  بانگەشە  هەڵبژاردنەکان بۆ دادگاکان، لەوانەش پێشێا

 .UTVپێشەنگی کەرتی تایبەتی ئەلشەرقییە و دجاە و 

 

رێکەوتی   بانگەشە     31لە  ماوخ   لە  کە  رایگەیاند  میدیاییە،  گشەی  دامەزراوخیەکی  کە  عێراقی،  میدیایی  تۆڕ   ئابدا، 

دخس    هەلی  پێناو  هەڵبژاردندا،  "لە  نابێ   بەردخس   هەواڵیەکان  بەرنامە  بە  پارتەسیاسیەکان  و  بەربژێرخکان  گەییشەنی 

بابەتیبەون"، بەاڵس ئەس هەلە لە رێگە  کۆمەلێب بەرنامە  هەڵبژاردنی تایبەتەوخ زامن دخکری ، لە   و  پاراسەنی هاوسەنگی

ئەلعێراقی کەناڵی  شاشە   سەر  لە  جاوپێکەوتن  و  گسەەگۆ  سەرخکیە نێەیشیاندا  گشەی  تەلەفزیۆنی  کەناڵێکی  کە  هەواڵی،  .  7ە  

هەمەو   بۆ  یەکسان  هەلی   " فەراهەمکردنی  بە  هەڵدخسەێ   کە  کرد  ئەوخ   بانگەشە   عێراقی  میدیایی  تۆڕ   کە  هەرچەندخ 

لە گەییشەن الیەنەکان بۆئەوخ  بەرنامە  هەڵبژاردنی تۆیان روونبکەنەوخ"، بەاڵس بڕیارخکە کۆتی تسەە سەر مافی هاواڵتیان 

نامە  سەرخکی هەواڵەکاندا، لەپێناو  بنیادنانی بریارخکانیان لەسەر بنەمایەکی رێکی میدیایی فرخڕخنگ لە ماوخ  بەماڵبە رو

جیاتی  لە  نیەخرۆدا،  دوا   ماوخ   لە  کران  بانگەشەان  بە  پێشکەش  بەتۆرایی  پەتشی  ماوخ   کۆمەلێب  هەروخک  رۆشن. 

 . 8عێراقیە  هەواڵی لە لەتکەدایە ئەوماوانە  کە بینەر  کەناڵی ئەل

کردنی هەواڵی، گسەەگۆکردن لە گەڵ ماڵبانگەشە  هەڵبژاردن لە سەر کەناڵە سەرخکیەکانی کەرتی تایبەتدا، لە نێەیشیاندا رو 

بەپارخکان   و رێککمە سیاسیە  پارتە سیاسیەکان  و سەرکردخ   بەشێکی زۆر     بەشێەخیەکیبەربژێران  زیندو سەیردخکران. 

حیزبی و ئایینیەکانیانەوخ، ئەس وخسسە رێب هاوئاهەندگ     عیراق وخک حیزبی وخسف دخکران بەهۆ  ئینەی ا  ارخکانیپیشکەشک 

. بەهەمان شێەخ لەهەرێ ی کەردسەانیر، کەنالە تەلەفزیۆنیە سەرخکیەکان 9بەو بۆ روپۆشکردنەکانیان بۆ بانگەشە  هەڵبژاردن 

رد لە سەر کۆمەڵێب بنەما  سیاسی، هاوکات لە گەل بەونی هەندێب هەاڵوێر   پاڵپشەی هەندێب پاڵیەراو  دیاریکراویان دخک

 10دخگ ەن

ئەیاەلدا کۆمیسیۆنی بااڵ  سەربەتۆ  هەڵبژاردنەکان بڕیار  درێژکردنەوخ  ماوخ  بانگەشە  هەڵبژاردنیدا،   22لە ریکەوتی  

  بەیانی، کە دخبێەە هۆکار  فەراهەمکردنی 6  تشرینی یەکەس، کاتژمێر  9تەم ەزخوخ دخسەیپێکرد تاکە    8کە لە رێکەوتی  

 
 یەکێب لە بەربژێران سەرۆکی ئەنجەمەنی باال  دادگەر  بە گەندخڵی تۆمەتبارکرد. - 11
لە    -  21 رۆژانە  بەشێەخیەکە   هەواڵی  ئەلعیراقیە   تاکە    10کەناڵی  چەند  8ئەیاەلەوخ  پێشکەشکردنی  بە  هەڵسا  یەکەس  تشرینی    

کاتژمێر   )لە  سیاسیەکان  پارتە  و  بەربژێران  لەگەل  چاوپێکەوتن  پەتشکردنی  کاتژمێر    9کاتژمێرێکی  تاکە  شەوخوخ  بەیانی(، 12     

کاتژمێر   )لە  دخنگدخران  رۆشنبیرکردنی  بە  تایبەت  بەرنامە   و  ناوخرۆک  پێشکەشکردنی  کاتژمێر    11سەرخڕا   تاکە    12بەیانیەوخ 

 نیەخڕۆ(. 
ئەلعیراقیە      -  13 بەگەێرخ  زانیاریەکانی  تۆڕ  میدیایی عێراقی، کۆمەلێب ماوخ  پەتشکردنی بەتۆڕایی  لە سەر شاشە  کەناڵی 

 4،1٥شەو و    دوو و چل و پێنج تەلەکی  2،4٥تەلەک بەشێەخیەکی رۆژانە لە کاتژمێر    3تەلەکەوخ بۆ  1هەواڵیەوخ پێشکەشکران لە  

 ئەیاەل بەدواوخ تاکە کۆتایی بانگەشە  هەڵبژاردن بۆ "سەرجەس بەربژێران".  10کاتژمێر چەار و پانزخ تەلەکی شەو لە بەروار  
بەگەێرخ  هەڵسەنگاندنی نێردخ  یەکیەتی ئەوروپا بۆ چاودێر  هەڵبژاردنەکانی عێراق بۆ ن ەونەیەکی بەرچاو  کەنالە تەلەفزیۆنیە   -  14

 تشرینی یەکەس.    9  ئەیاەل بۆ 23ەکانی کەرتی تایبەت : ئەلشەرقیە نیەز، ئەلئەحەد، ئەلسۆمەریە و دجاە لە ماوخ  نێەان عەرخبی 

بۆ    - 1٥ ئەوروپا  یەکیەتی  نێردخ   هەلسەنگاندنی  عێراق،   اودێریکردنیچبەگەێرخ   بەر  هەڵبژاردنەکانی  کەنالە  چن ەونەیەکی  او  

 .   تشرینی یەکەس9ئەیاەلەوخ تاکە  23لە ماوخ  نێەان  NRT, RUDAW,K24,KURSAT NEWSوخک  تەلەفزیۆنیە کەردیە تایبەتەکانی
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تشرینی یەکەمدا، کۆمیسیۆنی بااڵ     1. لە رێکەوتی  11ەر هۆکارخکانی ڕاگەیاندندادوو رۆژیەر لە بانگەشە  هەڵبژاردن لە س

بنکە  دخنگدان،  133، بڕیاریدا بە رێگەدان بە تەنتا بە 2018سەربەتۆ  هەڵبژاردنەکان، بەهەمانشێەخ  هەڵبژاردنی ساڵی 

لە سەرانسەر  واڵتدا، بۆ مێەانداریکردنی هۆکارخکانی ڕاگەی  89٥4لە کۆ    کردنی ماڵ اندنی بینراو و بیسەراو بۆ روبنکە 

رۆژ    هەردوو  دخنگدانی  یەکەس   10و    8پرۆسە   سەرخکیەکانی  12تشرینی  هۆکارخ  نەێنەرانی  کە  سنەردارکردنە،  ئەس   .

راگەیاندنیر رختنەیان لێگرت، ئازاد  رۆژنامەگەر  لەس پرۆسەیەدا کۆت وبەند و سنەردار دخکات و گەمان و پرسیاریر لە 

  تشرینی یەکەمدا، هەندێب کەناڵی تەلەفزیۆنی هەڵسان بە    10و    9شەفافیەتی پرۆسەکە دروس  دخکات. لە رۆژانی  سەر  

پێناو   لە  هەڵبژاردنەکانیان  بە  پەیەخس   ناوخرۆکی  هەندێب  یان  سیاسی  رێککمی  کۆمەڵێب  بێدخنگی،  ماوخ   پێشێاکردنی 

. ئەس جۆرخ پێشیڵکاریانە لە سەر کەناڵی تەلەفزیۆنی 13اسی پەتشکردبەرژخوخند   یان لەدژ  هەندێب حیزب و هاوپەی انی سی

 گشەی ئەلعێراقیەدا نەبینران.

 

 

   ییای دیم یرێ چاود

میدیایی  خ رێگەەب چاودێر     ی کانەرنامەب  ەل  ەجگ   راق،ێع  یبژاردنڵەه  یکردنیریچاود  ۆب   وروپاەئ  یتیەکیە  خ ردێن  بەشی 

 ەب  تبەونەبیتا  بژاردندا،ەڵه  بانگەشە   خ ماوەل   کانەبژاردنەڵه   ەبەون ب  تەبیتا  ەک  ە رنامانەب  وەئ  خ ورەگ  یپشک   ،ڵواەه

س  بەربژێرخکان  ەڵگەل  وتنەک ێو چاوپ  کردنۆەگگسە کار  کانیەاسیس  ەپارت  خ رکردەو  ل14بەو   ەریکان یەاسیس  خرەکەخو    ر ە س ە. 

    روو  ەل  نگەشێپ   ە کەچک ێ س  ،یەکخرەو س  نگەشێ پ  یتەبی تا  ی رتەک  یک ڵێ ناەک  ەک  ەزدا،ین  یەرقە لشەئ  ینیۆفزەلەت  ڵیناەک  ە شاش

 ی  ەکراتید  ی( و پارتدەسەل   18،٥)  ینەتخلەەئ  دوس ەقەلەەئ  ی انەی هاوپ  ەبەون ل   یەیبر  داەیەرنامەب   سەئ  یتشەپ  یکات  یرتانکردنەت

  ی رتەک   کەرد  یک ڵێناەک  ەک  شدا، یرووداو  ڵیناەک  ە(. و لدەسەل   7،8)کانیە ان ی شەی ن  خ زێه  ی انەی( و هاوپ دەس  ەل  8،6کەردسەان )

پارتیەکخرەس  یتەبیتا )  ی ەکراتید  ی.  ب د ەسەل   28،6کەردسەان    ی  انەیهاوپ  وەئ   دوا  ،ەمە کیە  ەک  رتانکرابەوەت  ۆ( 

پارتدەس   ەل  2٥)  یکەردسەان و  هدەس   ەل   ٥،٥کەردسەان)  ی ەکراتید  یسەیالیسۆس  ی(،    یە  راقیلعەئ   ڵیناەک  رەس ەل  هاخروە( 

(،  دەسەل   7،7٥)  اسای  یتەولخد  ی انەی(، هاوپدەس ەل  9)لعظمەئ  ی انەیهاوپ  ،یەحکەم  یکخرەس  ینیۆفزەل ەت  یک ڵێناەک  ەک  دا،ێوالەه

بەو    بەربژێراندا   ی اسیس  یو پارت  تر  ی کانیەەێ  انەیهاوپ   رۆز   یکخیەژمار  ینگ ەشێپ  ە( لدەسەل  7،2٥)  یکەردسەان  ی  انەیوپها

 .نێردرێبژم  ێناتەاندر ەک

 ڵیناەک  ەل  بەوەه  یپشک   نیترخورەگ  ینەتخلەەئ  دوسەقەلەەئ  یەێ انەیهاوپ  بەون،خپارەب  ەک  ە انیاسیس  ەککمێ ر  وەب  تخبارەس  ساڵەب

ل   ڵەناەک  ەل  یکەردسەان  ی ەکراتید  یپارت  کداێکات  ە (، لدەسەل   43)ەزداین  یەرقەلش ەئ  ینیۆفزەلەت  68بەو)  خوەشێپ  ەرووداودا 

بدەسەل ل دە س  ەل   32)  یکەردسەان  ی انەیهاوپ  ەب  راورد ەبە(    ەک   کانداڵەوا ەه  یکات  ەل   شدا،ڵی واەه   یە راقێلعەئ   یڵناەک  رەسە (. 

 
کەوتی  ێ ئەم بڕیارە بەشێوەیەکی کردەیی لە ماوەی بێدەنگیدا ڕەتکرایەوە لە هۆکارەکانی راگەیاندن لە ماوەی دەنگدانی تایبەت کە لە ر - 61

زەحمەتی هەڵسەنگاندنی ئەگەری کاریگەری هۆکارەکانی ڕاگەیاندن لە سەر هێزە ئەمنیەکان و  ی تشرینی یەکەمدا ئەنجامدرا، لەگەڵ    8

 . زیندانیەکان و ئاوارە ناوەخۆیەکان

بەگەیرخ  لێدوانی کۆمیسیۆنی بااڵ  سەربەتۆ  هەڵبژاردنەکان، ئەمە لە پێناو  کەمکردنەوخ  پەشێەیەکان و بەهێزکردنی ئەمن و    - 71

گەش بەسەرجەس رۆژنامەوانە باوخرپێکرواخکان دراوخ ئەوانە  کە هیچ ئامێرێکی ڤیدیۆ و وێنەیان پێنەبەو کە بچنە ئاساییشدا کراوخ، و رێ 

 سەرجەس بنکەکانی دخنگدان لە سەرانسەر  عێراقدا. 

ەکەمدا: کەناڵی ی تشرینی ی ٩وێرەی چاودێریەکانی نێردەی یەکیەتی ئەوروپا بۆ چاودێریکردنی هەڵبژاردنەکانی عێراق؛ لە رۆژی  گبە  -  81

ماوەکەی   کە  بەرنامەیەک  پەخشکردنی  بە  کاتژمێر    5ئەلعەهد هەڵساوە  لە  بە هێزەکانی حەشدی شەعبی  بووە سەبارەت  ی    ٩خولەک 

بەیاندیدا، هەروەها کەناڵی کوردسات نیوز؛ هەڵساوە بە پەخشکردنی راگەیاندنێک بۆ بەرژەوەندی لیستی هاوپیمانی کوردستانی لە کاتژمێر  

هەڵساوە بە پەخشکردنی رێکالمێکی سیاسی    NRTی تشرینی یەکەمدا: کەناڵی  ١0خولەکی بەیانی. لە رۆژی    ٩و    ٦نی تاکو کاتژمێر  بەیا  ٦

لە بەرژەوەندی بزوتنەوەی نەوەی نوێ و دژبە دەستەاڵتەکانی هەرێمی کوردستان کە هەریەک لە پارتی دیوکراتی کوردستان و یەکیەتی 

خولەکی بەیانیدا، هەروەها جارێکیتر چەند    30و    ١0خولەکی بەیانی و    55و    ٩خاوەن دەستەاڵتن لە کات ژمێر    نیشتیمانی کوردستان تیایدا

 خولەکی بەیانیدا. 5٤و  ١١خولەکی بەیانی و  52و  ١0رێکالمێکیتری هاوشێوە پەخشکراون لە کاتژمێر 
بەیانی فۆڕمێکی راپرسی    ی٦لە کاتژمیر  م ەکیە  ین ی تشر  ی ٩  ەل   ەکبانگەشە   ییتاۆتا ک  بەیانی    ی٦کاتژمیر  ە ل  لوول ەی ئ   ی 25  ەل   نێردەکە 91

و   ەییوەت ەن   یای دی م  یکێ رەدەدی ار ی   نیەالەل  ەک  زمانی و کورد  یب ەرەع  یای دی م  یر ێ چاود  شەش  یکێ می ت   ەڵگەلچاودێری میدیایی ئەنجامدا  

و    یب ەرەع   یکەرە س  ین یۆفزەلە ت   ڵیناەک   ردووەهو    وزی ن   ییەراقێ لعە ئ   یکەرەس   ی گشت   ین یۆفزە لەت   ڵیناەک   یکان ەرنامەب   ای دی م  ەیوەرەکی ش

 .کرا ۆب  انیی کاری و ش مارکرانۆت  نیوەڕۆ ی١2تا  ەوارێ ئ  بەیانی ی ٦ رێ کاتژم ەل  ەژان ڕۆ ووداوڕو  وزی ن  یەرقە لشەئ  یست ە ب ەم  ەب  یکورد
. 
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ک  نێکرخد  ترەپ  کانداەنیرێز  ەکاتەل پارت  ەراوڵێپا  ەل  بێکیە  چیه  ەو    ی کۆرەس  ەل   کیەرەه  شەن،ەیی گەن  ێیپ  کانیەاسیسەو 

 ی کات  ۆ ک  ەل  انی(  دەس ەل  ٥(، )دە سەل  17،٥)  خ ژێر  ن،ەناک  ەسەمەناف  انیچ یه  ەک  مار،ۆک  کۆرەو س  رانیز خو  ینەنجەمەئ

 بەو.  ەنانیەک ێو ب ی حکەم ۆڵیو ر رکەئ خ ەێچەارچ ەل شەکەکات ە ربۆو ز وت،ەرکە ب داەکەنیۆفزەلەت ڵیروما

  

  کانییەتیەەاڵمۆک ۆوەو ت ڵیتایجید یندەوەیر
 

ئینەەرنێ   راسەەوتۆ   بانگەشە  تۆر   باڵوکردنەوخ   سەر  لە  بەو     گەمەکردن پرۆسە   و    نادروس زانیار     لێەاناێە 

   بەزانیاریەکان.

ئازاد  کۆبەونەوخ  مافی   گەرخنەی دخسەەور گەرخنەی ئازاد  ڕادخربڕین دخکات بە بەکارهێنانی هەمەو ئامرازخکان، هەروخها

.  نێە تۆر  ئینەەرنێ ناوخڕۆکی  سەبارخت بە رێکاسەنی یەی و ڕێسایەک نیاسا . هیچ  بەون دخکاتو پاراسەنی مافی تایبەتی 

یاردان لەسەر کێشە وبابەتەکانی وخک البردنی ناوخرۆکی سەر تۆڕ  ئینەەرنێ  بکەوێەە ژێر  ڕ ئەمەش وادخکات کە پرۆسە  ب

بۆ خۆی   ش، دەستەی رێکخستنی ناوەرۆکی سەر تۆڕی ئینتەرنێت، ئەمەکۆمسیۆنی میدیا و پەیەخند دخسەەاڵت و مەزخندخ   

20ردن بەبەرپرسیارێتیەفافیەت و هەستک ش دەبێتەهۆکار بۆ کەمبوونەوەی 
15.  

 

چەندین  و    ادانبڕگە  یاسا  سزماددخ و  چەندین    رێگە   لە  لە سەر تۆر  ئیەەرنێ  کۆت وبەندکراوخ  ئازاد  ڕادخربڕین 

ڕێگریکردن لە تراپ بە مەبەسەی  دا بەونیان هەیە،عێراقی هەرێ ی کەردسەانیاساکانی  کە لە  ناروونحەک ی تاوانکارانە  

پەیەخندیکردن ئامرازخکانی   لەوخکرد  دوێنراوخکان  .1621بەکارهێنانی  ئەم  باسیان  سەردخکێشێ کە    دخسەگیرکردنی   بۆ  ە 

با  رۆتینیانە  و  کۆمەاڵیەتییەکاەگۆرۆژنامەنەوسان  تۆڕخ  بەکارهێنەرانی  و  سەر  نرخکان  تۆر   لێدوانە  لە  سەر  لە  کانیان 

  سیاسەتەکانی حکەمەت. لەوخش زیاتر، باڵوبەونەوخ  چاودێر  و گێچەڵ  نە لەگرتڕختنەکە    چەنکە والێکدخدرێەەوخ  ،ینەەرنێ ئ

لە ماوخ  دوو ساڵی ڕابردوودا، بەکارهێنەرانی   پێکردنەکانی سەرتۆر  ئینەەرنێ  لە ڕێگە  الیەنە حکەمی وناحکەمیەکانەوخ

  .سانسۆرکردن -تۆپەرخسەندنی دیاردخ    هۆ   تەتۆڕخ کۆمەاڵیەتییەکانی تەوشی مەترسی کردووخ و بەوخ

تۆڕ    لەکاتێکدا.  1722بیس  وپێنج مایۆن بەکارهێنەر  تۆرخکۆمەاڵیەتییەکان هەن  2٥نزیکە     2021لە واڵتی عیراقدا لە ساڵی  

یاس  کۆمەاڵیەتی فەیس بەوک کە پڕجەماوخرترین سەکۆیە لە عێراقدا، تەیەەر، یەتیەب، وتێاێگراس و سەرجەس سەکۆکانیەر  پە

لە سەرجەس بەارخکاندا باسیان لە باڵبەونەوخ  زنیار  نادروس     دوێنراوخکان  ناردنیشیان بەکارهێناوخ بۆ گەییشەن بەدخنگدخران.

چەندین   23.18سیاسیەکان  الیەنە پەیەخندیدارخو دخس  تێەخردان و یاریپێکردن کردوخ لە سەر تؤر  ئینەەرنێ ، لە نێەیشیاندا  

لەسەر    گروپ ئەنەەرنێەی  ێهراپۆرتیان  بەردخواس  کردووخرشی  کە  ڕ  کردن ەشەڕخه  تەریکی،  سەر  بۆ  و    کانخرەکاببەونە 

چیرۆکی   هەندێ  1924بێبنەماهەڵبەسەنی  الیەندوێنراوخکان  .  کە  وخکردوخ  لە  بە    ڕکابەرخکان  رخێبەربژ  ەباسیان  هەڵساون 

   1لەدژ  یەکەر. لە رۆژ     ناڕاس هێرشکردنەسەر و هەرخشەکردن لە بەرامبەرخکانیان و دروسەکردنی کۆمەڵێب چیڕۆکی  

تەلیگرامی،   9مانگی   کەناڵی  بە  بەون  پەیەخندیدار  کە  ڕاگەیاند،  دخسەگیرکردنێکی  چەند  عێراق  وخزیرانی  سەرۆک  دا 

  دخسەێەخردانیبە باڵوکردنەوخ  کۆمەڵێب زانیار  نادروس  و هەوڵدان بۆ    ەسڵەتاتەونەکە  ناوچە  سەوز، کە دخیەویس  ه

 
  ی مانگ  ەل  ،ینۆلکەرەئ   ندخەەیپ  رەسەفراوان ل  بەشێەخیەکی  یو سنەوردارکردن  ی کانخاریناد  ەناسێ پ  ۆب  خراویگێل  ە تنڕخ  ەک  ئەنەەرنێ   یتاوان   اسای   یشنەوسڕخ  -20

 .اتریز خ وەمەارکردنەتا ه ،خراویاگڕ خوەمانەرلەپ نیەالەل 2021 یشەبات

پڕوپاگەندخ   43٥;  434,  211؛  210مادخکانی    -21  یان  درۆ  هەواڵی  باڵوکردنەوخ   لەسەر  عێراقی  سزادانی  دخسەەور   و هەڕەشەئامێز   ناوزڕاندن  لەسەر   ،

 . کەردسەان بۆ ڕێگریکردن لە تراپ بەکارهێنانی ئامێرخکانی پەیەخند  هەرێ ی  یاسا   2سەکایەتیکردن؛ مادخ  
 

 iraq-2021-https://datareportal.com/reports/digital 2021  یشەبات  11 راقێع  داتا یرتۆاپڕ -22

  ر ەسەل   ،ێبرخد خیەەڕێ و ب  یەێندارختاو  خوەرانێئ   نگریەال  یکێگرووپ  نیەالەل  ەک  االتجاخ  یئاس ان  ڵیناەک  یکێرتۆاپڕ  ەبەو ل  یەیبر  کار ەواشەو چ  اس  ڕنا   اریزان   -23

ن  وروپاەئ  یە ێکیە  یتڵەوخ ەدێ ن  یرانێچاود  یردانخەێسەخد (؛  اەلەیئ    23  کان،ییەتیەەاڵمۆک  ۆڕخت  ۆب  یراقێع  ۆڕ )ت  راقێع  یکانەبژاردنەڵه  ەل  کانخکگرتەویە  خوە تەو 

ساتەە  ینانێکارهەب) واەلەیئ    10  ،شۆ  ریلباشە)ئ   ئەنەەرنێەی  یەانی پشە   خ وەرزکردنەب  ۆب   حقەقەوخ  خ وە بزوتن  نیە الەل  ئەکاونەی   انی  ەڵەه  یکەیەپارچ  ندەچ  خ(؛ 

 (.یئاشە ۆب ایجۆلەکنەژنان )ت یکانخدیکاند  رەسەل ەوانەل ،خنراوێز ەداب یئاشە ۆب ایجۆلەکنەت نیەالەل ەک ەیەه خوەبژاردنەڵه ەب پەیەخس  ە کارانەواشەچ
  ە  ئاراسە  انیرمەف   اڵسکا  ەک  کردۆتەوخئاگادار    ردخیانێن   نیەدوو ال  خکراو  رتۆراپ  سان، ی م  ، خسرە ب   دا، ەبابل، ب  ەلچاودیرانی درێژتایەن   نیەال  ەل  -24 

 نەدراوختەوخ.  انیمخاڵو شەاێه ەک ، ێ  رهەس ەل کانەشەڕخه ۆب  خکردوو سیلۆپ

  
 

  

 

 

 

https://datareportal.com/reports/digital-2021-iraq
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دروس     خڕ باو ێب بەوشێەخیەش  و    سەالمەتی کەشی سەر تۆڕی ئینتەرنێت تێکدەدات  بەنگەشانە  خرۆج  سەئ  ..20هەڵبژاردنەکان 

 2٥ ئەمانە کاریگەر  نەرێنییان لە سەر ڕێژخ  بەشدار  تەڵب و زانیار  دخنگدخر لە سەر هەڵبژاردن دخبێ . .کاتخد

  

بۆ   بەکارهێناوخ  کۆمەاڵیەتیەکانیان  تۆڕخ  زۆر  بەئەندازخیەکی  هەڵبژاردن  بانگەشە   پرۆسە   نێە    بانگەشەپاڵیەراوخکانی 

هەڵبژاردن لە سەر تۆڕ  کۆمەاڵیەتی فەیسبەوک ئەوخیان دخرتسەەخ کە  کردنەکانیان. نێردخ  یەکیەتی ئەوروپا بۆ چاودێر   

سیاسیەکان. لەجایەی   و پارتە  بەربژێرخکانوو  بەرنامە  واقیعی  ڕهەڵساون بە تسەنە  بەربژێرخکانتەنتا ژمارخیەکی کەمی  

لە دخنگەدخران    سەڕێنەوخ و داواکان بەئەندازخیەکی زۆر لە بازنەکانی هەڵبژاردنی تۆیاندا دخبانگەشەئەمە، دخریاناسەەوخ کە  

. لەگەڵ نزیب بەونەوخ  کاتی دخنگدان، ئەس پۆسەانە  کە پالێەراوانی پارتە دخسەەاڵتدارخکانی ناوحکەمەت  بدخن  دخکەن دخنگ

نێردخ   ندا گەییشەنە لەتکە.  یەکارێگەوجادخ نەێ  دابینکردنی کارخبا و پیشاندخدخن لە مەراسی ەکانی کردنەوخ  زانکۆ و کارگە و

ی الیەنە دخرخکیەکانی دخسەنیشانکردوخ کە هەڵدخسەن بە تسەنەرو  جبژادن کۆمەلێب پەیڵیەکیەتی ئەوروپا بۆ چاودێر  هە

کۆمەڵێب رێککمی سیاسی لە سەر تۆڕ  کۆمەاڵیەتی فەیسبەوک. یاسا  بەرکار  هەڵبژاردن پێشبینی ئەوخناکات کە الیەنی 

خ  دارایی لە پرۆسە  هەلىژاردندا، چەنکە ئەمە دخبێەە هۆکار  پەکاسەنی شەفافیەتی ێیەس هەڵبسەێ  بە تەرجکردنی سەرچاوس

. سەرخڕا  ئەمەش، کۆمەڵێب رێککس لەسەر تۆر  26    هەڵبژاردن لە سەر تۆڕ  ئینەەرنێ بانگەشەگشەی لە تەمەیاکردنی  

پێچەوا کە  بەجۆرێب  نابەرپرسانە،  بەشێەخیەکی  باڵوکرانەوخ  فەیسبەوک  بەهاوپێەخرخکانی  کۆمەاڵیەتی  فەیس  نە   سەکۆ  

 بانگەشە   و   رخیەکی زۆر  پالێەراوان و پەیجەکانی الیەنە دخرخکیەکان بەردخواس بەون لە باڵوکردنەوخ  رێککسا. ژمبەوکە

 بژاردنیر.ڵ  هەبانگەشە  کۆتایی هاتنی کاتی ادو لە کبژاردن  لەسەر تۆر  کۆمەاڵیەتی فەیس بەوڵهە

  

ەیس  بە بەکارهێنەران  ێ  هەڵبژاردن کە پبانگەشەپێشبرکێکارخکان هەڵساون بە بەکارهێنانی ئەپی    بەالیەنی کەمەوخ سە لە

بەکارهێنا. تێاگرامی  لەوانە  یەکێب  بکەن،  پێشکەش  تایبەتی تۆیان  لە الپەرخکانی    دوێنەران  82 زانیار   ن ەونەیەک  چەند 

اون وناوخکانیان  ڕبژاردن لەالیەن پێشبرکیکارخکانەوخ کڵهە  بانگەشە فەیسبەوک یان گروپەکانیان باڵوکردخوخ کە گەایە پێر  

بەکارهێنانی    گۆڕاوخ، بەدخنگدخران،اواتسئ  پەیامەکانیو    یتێکسە  پەیامیهەروخها  بۆگەیشەن  رخزامەند    پ  بەبە 

 ن. هێنەرخکابەکار

 

فەرمی تۆڕخیالپەرخ  باڵوکردنەوخ    ەکانی  بە  هەڵسان  عێراق  هەلبژاردنەکانی  سەربەتۆ   کۆمیسۆنی  کۆمەاڵیەتیەکانی 

هە تاوخکە  ڵزانیاریەکانی  دخسەگەییشەنی،    10مانگی     2بژاردن  لە  رێگرتن  هۆ   بەوخ  کەئەمر  عەرخبی،  بەزمانی  تەنتا 

  ن یە الەل  ە ک  ونەکخردخن وا دەکانژن  خدیکاند  .پەیەخندیدار بە هەڵبژاردنەکانەوخ.  ەرخبی نادوێن، بەزانیارخیەکانیعئەوانە  بەزمانی  

بانگەشەکانی و  چاودێریکردنی    .ئامانج  بێەنەکراێ   رهەس  رێکاڵس  بۆ  ئەوروپا  یەکیەتی  نێردخ   ئەمەش،  سەرخڕا  

    ئافرخت بەربژێرق سەرنجی کۆمەڵێب حاڵەتی دووبارخبەوخوخ  ئیتانەکردن و دخسەدرێژیکردنی دژبە  اهەڵبژاردنەکانی عێر

و رۆژنامەنەوس و چااڵکەانی بەار  مافەکانی مرۆڤیان دا، کە ئەمەش بۆتۆ  هاوکات لەگەڵ بەونی کۆمەلێب بەربەسەی  

هۆکا بەوخ  ئینەەرنێ ،  تۆر   لەسەر  ڕادربڕین  ئازاد   بەردخس  سیاسی  هەنەوکەیی  گسەەگۆ   گشەگیربەونی  پەککەوتنی  ر  

 لەسەر تۆڕ  ئینەەر نێەدا.  

 

 ژنان  یشدارەب

مس  یکانەرشک  یدەس  ەل  25  ییاسای  ەیوێچوارچ  ەویورەئ  ەیژێر  ەب  ە مەئ  مەاڵب  تا،ۆک  ەیوێشەب  کاتەد  رەگۆژنان 

   .تێکرەردیفسەت

 

 

 
2٥  ICCPR ،  HRC GC   2ناچارکردن،    ، ە شەڕخه  انی   ژیتەندوت  ەدوور ل  ، ۆ تەربەس  یکخیەەێش  ەبەەانن ب  رانخنگد خد  ەسە یەێدا: "پ19  یپاراگراف  ە، ل٥

 "بۆچەونی تۆیان دخربڕن  ێبردان خە ێسەخ دهەر جۆرخ   انیهاندان 

62 (UNCACهەن ،)کانیەگشە  ەرمانگ ەف  ردراوێبژەڵ ه ۆب کانخدی کاند یدانخپار  ەل تییە فاف ەش ی(، "] باشەرکردن3)7.رە. 

 ەک  خو خکرد  یلگرامەت  یکڵێناەک  تاحەلس ەئ  ی انەیهاوکات هاوپ کرد، ێسەپخد بانگەشە   ئەپایکەیشنی   تکو ەسن الناەح   م، یکەلحەئ  م ارەع  در، ەس  یزبیح  72

 ک لە بازنەکانی هەڵبژاردن.  یە رەهەل  ی انەیهاوپ  یکانخد یکاندەل  رانخنگدخ د خ وەئاگادارکردن ۆب  کاتخکارد خو ەکێتۆ ب نیەالەل
 .راقنێع یرمەف یزمان  و کەرد یبخ رەع یزمان ەک خهاتەو  راقداێع  200٥ ڵیسا  سەەورخد   4 خ مادد  ەل 28
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   اسای  ەل  ەئخبدەم  وەئ  راندا،ە نێنە   ینەنجەمەئ  ەژنان ل   دەس  ەل  2٥  یمەک  ی الن  ی کردنییتیەراەنێ نە  ەب  خداناویرجەم  سەەورخد

 ە  حی. الئ  9خکراو  رتانەژنان ت  ۆب  بژاردنەڵه  ە بازن  83  ەل  کیەرەه  ەل  یکەرس  کیە.  خوەت خ دووپاتکراو  شدایکانەبژاردنەڵه

 خدیکاند  وەئ  واەئ  ردراێبژەنەڵه  بێژن  چیه  کداەیەبازن  رەه  ە ل  رەگەئ  خداناو  یرجەم  کانەبژاردنەڵه  ۆ تەربەس  ینیۆمس ۆک

  خ ناوێسەت خدەب  ینگ خد  نیرترۆز   ەک  ە تخئافر  وەئۆ ب   ی نێب  ە ک ییەکەرسەواز ل    ێبخ د  خناوێ سەتخ دەب  ینگ خ د  نیمەرەک  ەک  خ اویپ

 خ دیکاند وەل انی بژاردندا ەڵه یکەیەبازن ەل تخئافر  یک ێدیکاند چیه نجامداەئەهاتەو ل رەگەئ ەنگ خ دێب  اسای. کانداەنێیم خدیکاند ناوەل

 29 خناو ێهەسەنخدەب یسەیەێ پ ینگ خد ەک ە نێی م

  ەب  تخبارەس  خوەەێبخد  ەشێک  بەڵێ مۆک   رووەرووب  ڵەزا  دایرە سەب  ەنیرۆز   ەازێش  ەک SNTV لبژاردن ە ه  ە مەسەیس  سەئ

دارشەن  ییشاۆب  بەڵێمۆک  شەاساکیو    کانەپشک   یکانیەسە یداوێپ  یمکردنەراه ەف لیەداێت  یکەیە دژب  یو    یدوپات  ،خوەکیەالە. 

 ەو ل  اسای  ەل  کیەرەه  خوخەری کیەالەل  سەاڵب  کان،یەکەرس   دەس ەل  2٥  ەل   ێ ب  مەر ەک  ە ناب  ەک  خ وەکاتخدووپاتد  سەەورخد  یرجەم

  اسای  ،ەن ەونۆ(. بی)حد االدنەنیمەک  خ ژێر  کەن  یە(  ی)حداالقص  ەنیرۆز  خ ژێر   ەک  نەکخد   ریفسە( واتەحی)الئ  ەکخوخڕەیپ

 سەدا،خدەل  ە کیەکەرس  انی  ناێهەن  س خدەب  یکەرس  بێت خهاتە ئافر  رەگەئ   ێ لخد  دایکانییەاساەیقخد  ێەن  ەل   کانەلبژاردنەه   رکارەب

 .بژاردنداەڵه ە بازن ەل   ێبەه تخئافر یپشک  رەس ەل  رە گ یکار رەگەم ،خوەەێ بگر ینێشە  ەریکێت خناکات ئافر س یەێپ واەئ

 

 داویستی تایبەت ێبەشداری کەسانی خاوەن ر

  ۆب وەرایگەن رچاوەبلە ی جدی کڵێوەه چی. هبیدەنگە خاوەن رێداویستی تایبەت یسانەک  یاس یس یماف سەبارەت بە اسای
   .بژاردنداەڵه یژ وۆ ەل  انیکردنیشدارەب ۆب کانەستەربەب ەیوەمکردنەک
خکانی کاراوڕێ  تاوخن پیداویسووەی تایبەتن. راقێ ع  ەل  ە سووان ەک  وەئ  سووەبارخت بە یەن   سووەداخردەب   ەل کراوێ پ خڕباو  فەرمی یکیەاری زان   چی ه

 ەنگخدێ ب   خویشوەبژاردن ەڵه کانیاسوای  بەو  یگشوە   ەب کان  اسوای .  03نەکخد  خندخزەم  کەس نیۆما خد ۆچەار ب  ەانێ ن   ەل انخی ژمار ین خدەمکۆمەڵگا   

رێژخ  پابەندبەونیان   کانەت ەب ی تا  ییەسە ی داوێ پ   نختاو  یماف  ە  اننامەی پ   ێیپ ەب   ۆیە، ب داویسەییە تایبەتەکانێ تاوخن پ  یاسی س  یماف  یت ەباب   رەسەل

 یکردن ێ جەب ێ ج ۆب   و ئاسووانکار  رکردنەب ەسووە خد ۆب  رەب ەە ێ بگر  تەب ی تا ین ێ ەشووەڕێ ناچار ناکات   مێ رەه  یت ەحکەم دخقێب چی ه.  کەمبۆتەوخ

     .انی کان ەماف

  کاتی   ەل   دواتریرو    خوە بەون   بەربەس رێشە و     ووەڕووب ڕ  نگدانخد  ەکانیبنک  ەب   شەنەی گ   ەل  تاخرەس  داویسەی تایبەتێ تاوخن پ   یسان ەک

و    کانەت ەب ی تا  ییەسە ی داوێ پ   نختاو  یەدا  یت یەوە ولە ئ   لەکاتی ڕیزبەوندا  بژاردنەڵه    ژڕۆ  یکان خکارڕێ   .روبەڕوو  کیشە بەونەوخ   داننگخد

  نگدانداخد یکات  ەل بێ تزم انی   نگدانخد ە بنک   رەەب ەڕێ ب  الیەنەل  پێشبینی ئەوخیان دخکرد کە تەب ی تا ییسە ی داوێ پ  نختاو  یسان ە ک هاخروەه

دران س   ووەڕتسە ەن    کارا  یکێ بازڕێ   ەکانبژاردن ەڵه  ۆ تەرب ەس   اڵبا  ین یۆسی مۆ ک  شداخ وەئ   ەڵگەل  ،یارمەتی    ەل   بەوەن   وتەوە رکەو 

داویسەی ێ تاوخن پ  یسان ە ک ە وا ل  ەکانە  زمی کان ی م ئەو رە سە ل ین خدەم  ە  گ ەڵمۆک یکان خکاراوڕێ  یکان خاری شن ێ پ  خ  وەمدان خاڵو انی  دانانێ دانپ 

 ان ی   نگدانخد  ۆب   لخی بر  کا ەز   ە کخو،    لێبگیرێ زڕێ پاریزراو بێ  و    دانیان  نگخد  ین ێ و نت  نخبد  نگخد  ۆییت ەرب ە س  ەب   ەبکات کتایبەت  

 . ە کەناوچ  یئاسە  رەس ەل ئاماژخ یزمان  یان ێڕرگخو یزراندن ەدام

 ەخۆییەکان  اون ە و ئاوار ەییمەک بەشداریکردنی

 ەل نەبووە وتووەرکەس رۆز یکەیەادوتا  مەاڵب کات،ەد رەگ ۆمس کانەییمەک ەل بەشێک ۆب یەکیکورسچەند   اسای
یکردنیان وەکو ئاڵەنگارییەک شدارەب مەاڵب ەوەتەمبووەکەخۆییەکان اوە ن ئاوار ەی.  ژمارکردنی راستەقییەیان یتیەراەیێنو

 ە.وەتەماو
  بەشداریپێکردن   و داوا  دخنێ   راقێناو ع  یکانخرۆراوجۆج  ییەتیەماەو کخوەتەو نەکتاتێپدان بە    بە فەرمی  راقێع   سەەورخد

نە  رەسەل  کراوێپخڕباو  یگرافۆ ید  یکیەداتا  چیه  ، ییەدادوا  سەئ  ییرێرژمەس   داتا  یبەونەن  ەل  .کاتخد  انیکردنی تیەراەنێو 

 .یەن  س خردەب کانەنیمەک

 و بۆ هەر یەک لە کەردانی   کان،یەح یسەم  ۆب  یکەرس  نجێ: پکاتخد  رەگۆ مس  کانەنیمەک  ەل  بێندەهیی بۆ  کەرس  بژاردنەڵه   اسای

  کانییەئاسا  یەیکەرس  ەل  خترخورەگ  ەانیکەرس  وەئ  هەڵبژاردنی  یەک کەرسی. بازنە   یاەیو ف  کە بەش  ن،یندائەم  یئە ساب  ، زدێئ

   ماەبن  رەسەل  کییەاوازیج  چی ه  رانخنگدخ د   مارۆت  چەنکە.  ەکاننی مەکیەک لە    رەه  یجەگرافبەونی  شەداب  ی گرتن  رچاوەبەل  بە

  کداێکاتەبدات.  ل  ەنیمەک   رەنێ نە  ەب  نگخد  داتخد  بێرخنگدخد  رەه  ەب  ەگ ڕێ  ەکەمەسەیدروس  ناکات، س  نییئا  انی  یک ی تنەئ

  ی ماناکەب  کانی سەر بە کەمە نەتەوایەتییەکانالیەنە پەیەخندیدارخ  ە ربۆز  نیەالەل  ەکەمەسەیس  کان،ییەتڵەوخەدێن   خرخەێ پ  ێیپەب

  ر ەس  ەک   ێبکر   ارید  خوەکانییەاسیس  ەنیەو ال  رانخنگدخد  نیە الەل  کانخزراوێپار  ییەکەرس  کە  داتخدەگ ڕێ  ەچەنک    ،ێنرخداد

 .   دێ  مانادار یاسیس یت یەراەنێو نە  شدارەب ە کۆریو ب اسای یحڕۆ  ئاشکرا ە وانەچ ێپ  ەبئەوخش  ن،ین انەنیمەک وەب

____________ 
 ک یە  سەک  یالن  کانەنیەال  ەسەیەێپ  ەک  کانداەکتاتێناو پ  ەل  کانەنێیم  خدیکاند   یبەون  ەل  ابەونینڵد  ۆب  داتخد  ڵوەه  / 6/2021کۆمسیۆنی سەربەخۆی هەڵبژاردنەکان     اسای 29

  ی بژاردنەڵه  یمەسەیس  یە سا  ە ل  ەک  ە انۆیتەربەس  خدی کاند  وەئ  ەکە اننامەیپ  دابنێن.  بژاردنداەڵهبازنە     کیە  ەل  اتریز  ەل  دیکاند  ە س  ەل  اتریز  رەگەئ   ێبەه  انیژن   دیکاند

 خ.وەناکات ڕپ  اسادانانی ەل کانیییەشا ۆب مەوەه خوەئ رەبەو ل  ێناگر رچاوەبەل دراونێپەگڕێ سەاداێئ

  خ وەمەک  ینیەالەب  کداێتاڵو  مەوە ه  ەل پێداویستی تایبەتخاوەن   خ ژمار  ەک  کاتخد  خو ەئ   خ ندخزەم  (WHO)یتانیج  یندروسەەت    کاراوڕێ   ماەبن  رەسەل  خیەژمار  سەئ 03

 خ. ەین یب   بە تۆیەوخرۆریو ت  کدارەچ ێیما کن ڵیسا نیندەچ ەک راقداێع ییە دوا سەئ  ژووێم  ەڵگەل  ،ێبدخ داەس ەل 1٥
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بەبەراورد  )  .پێکدێنن  راقێع  یشەەان یدان  ەد س  ەل   3  ە ک ینز  کانۆییەتخناو  خئاوار  خ ژمار  ەک  ئەوخ دخکرێ    مەزخندخ  کداێکات  ەل

د2018  ڵیسا  لە  سەد   ەل   6لەگەڵ  دا،   مارکراوۆت   رخنگدخد  ۆ ک  ی سەدی  ەل  0.٥  نتاەت  کانۆییەتخناو   خئاوار  یرانخنگدخ( 

 بازنە   بۆ ئەو  داتخد  انۆیت   سەاێئ   یبەونێ جەشەین  ینێشە  ەل  کانۆییەتخناو  خئاوار  ەب  نگدانخد  ی ماف   بژاردنەڵه   اسای   پێکدێنن.

 کاندا ەکامپ  ەل  ۆییتخناو  خ ئاوار   رخنگدخد  126و    زارەه  120  ،دیاریکراو  ینێ ەشەێر  ێیپەب  .ەبەون  خئاوار  ێیل  ەک  هەڵبژاردن

 اننۆیت  ی ک ینز  ەک  دیاریکراو  ینگدانخد  ە بنک   309و    مارکراونۆت  خوەکانەبژاردنەڵه   زگاخد  نیەالەل   ترەمیۆبا  یکخیەەێش  ەب

 دا. انینگ خد مداەکیە ینیتشر  8 ەل تەبیتا ینگدانخد  ژڕۆ ەل کانۆییە تخناو خئاوار خ.کراو رتانەت

  ک خ و  تەاننخد  وانەئ  کداێکات  ەل  نیژخد  کانەکامپ  خ وخرخد  ەل  ئاوارخ ناوختۆییەکان  یشەەانیدان  ۆ ک   دەس  ەل   8٥  شداخوەئ  ەڵگەل

س  یمنەئ  یکانییەرانە گ ین  ۆ ه  ەب  وانەل  بێرۆز  ەیە وانەل   ن،ەبک   کانداەبژاردنەڵه  ەل   شدارەب  ییئاسا  خر نگدخد   ی تەەو 

 دخنگداندا.  ژڕۆ ەل انۆیت ینێشە خوەنەڕێ بگ  تەاننەن  خوییەجسەۆل

 

 ەکان ناوخۆیی ەرێ چاود

 یرەرانسەس ەل رودێچا  زۆر یکەیەژمار ەیوەوکردنڵ ب ەب ەساوەڵه نێردەکەسیووردار،  راڵپشتی دارایی  یاەورەس
 .ت لە رڕۆسەکەدایەفاف ەش یشبردن ێورەرەب ەل  ەانکردویشدارەو ب راقداێع
 

   اڵبا  ینیۆس یمۆک یکان خوخڕەیو پ  31/2019 خژمار  ینیۆس یمۆ ک  اسای خ رێگەەب کانەبژاردنەڵه ێیجۆت یرانێچاود

 یساکانێو ر ماەبن ەب  ندنەپاب اندایش یکانیەکاڵچا ەل هاخروەه کاراون،ێو ر خدانراوێپ انیدان کانەبژاردنەڵه ۆ تەربەس

 دانراون،ێا و دانپ نئاشالیەنە پەیەخندیدارخکانەوخ  نیەالەو ل ، لۆژیکن واوڕخ انین یتشەبێپ ەمە ان  یکانخکارێ. روتکردنەسەکڵەه

  یتەح خو ز ەشێک  یبەون   اڕخرە. سنەدروسەناک ێییجۆت  یکردنیر ێچاود ۆب کیەگرێر چی گەنجاو ه  پاساو  یبەون ەب ەب

و   مسەش -ێیجۆت یکردنی رێ( چاود ی انەی)هاوپ ەڵە مۆک چەارر ەه س ،یەێپ ییدارا خ رچاو ەس یمکردنەراهەف  ەل رۆز

  زارەهخد 10000 خ وەوکردناڵب ەب ساونەڵبچەکەر ه ەڵە مۆک بێندەه  لەگەهاوشان ل -ب یلنەراقەو ئ نەیلعەو ئ م ەزەت

 . لە پڕۆسەکەدا تیەفافە ش ەل خانکردویشدارەو ب راقداێع ە زگاکێپار 18  رەه ەل رێچاود

 

 بژاردن ەڵه یژوۆ

 . رانەنگدەد یمەک یکییەشدارەب لەگەڵ  ییەوە بەرێوەچوو هاوکاتکێ کوروێو  هێمیی بە رۆز یکەیەادو تارڕۆسەکە 
  

  ەکرد ل   انینگدانخد ە بنک   268 یردانەسوو   بژاردنداەڵه  ژڕۆ  ەل  نێردخ  یەکیەتی ئەوڕۆپا بۆ چاودێر  هەڵبژاردن یرانێچاود

 ینێرەئ  یکخیەەێشوووو   ەب  کران  ردانەسوووو   ەک  نگودانخد  یکوانەبنک   سووووەد   ەل  9٥،  راقێع  یزگتاێپتار  ١8  یگشتتتتت  ۆیک  ەل  11

  رانێچاود نگدانداخد یکانەبنک    94  سەد   ەل اوخ.وکرەیڕخپبەڕێژخیەکی باش    نگدانخد یکانخکارڕێو    وخکرا یان بۆنگاندنەسەڵه

  سوەد لە  ----- کردنیشودارەب ژخ ێڕ یرمەف  ەب  .خوەتۆکردەوناڵب ژڕۆ  ییژاێدر ەب  انیرانخنگدخد  ژێدردوور و   یک ێزڕی چیه

 . کرد مارۆت انیکردنیشدارەب یمەک رۆز یکخیەژێر کانەبژاردنەڵه  ،بەوخ

 

 

 یکارت رانخنگدخد   ٪60 ەک ،خکراو  ۆب  انینیپشوووکن نکردوو  انیردانەسووو   ە سوووەگانێو وەئی  رانخنگدخد یکارت   99  سوووەد 

  ەل ناویان   خ وەئ ۆ هەب  رخنگدخد بێندەه نگدانداخد  یکانەبنک    31 سووووەد   ەل  .خکردوو  شەشووووک ێپ  انیرانخنگدخد  ینۆکەریلەئ

نەتشوە و پیشوکەش بکەن.   سو یەێپ ە ناسونام  وەنامەگ ەڵب  نەیانەەانیان ی دوورتراونەتەوخوختەوخ زراۆدەن رانداخنگدخد  یسوەیل

.  رخچاوکرابەو نگدانخد  ینێنت  یپاراسوووەن   واوەت ەو بدابەو   سووو یەێپ یتڵەحا  ەل  97  سوووەد   ەل نگدانخد  یکانەبنک بەرنامە  

  ، ڕخچاونەکرابەو نگدانداخد  یکانەبنک  یسوووەدی  ەل 32  ەلهەمیشوووە بەو شوووەێنە نەبەوخ، و  نگدانخد  یینێنتپاراستتتتنی    ،ئەگەرچی

 دخنگدان کە   رەناو سوکان ەتسوەبە شوێەخیەک کە ڕوو  لە سوەرخوخ بەوخ دخ  انینگدانخد   زەکا  رانخنگدخد  ەل بێندەه  ەچەنک 

 .بێ ئاشکرا  انەیکەبژاردنەڵه ەیەه خوەئ  رەگەئلەو حاڵەتەدا 

 

  ی کانەبنک    13  سووووەد  ەل  .خویەکراەوناڵب  پشووووێەخییەک چیه ە، ککارخکانیان بۆکراوخ  بێکەپڕێ  یکخیەەێشوووو  ەب  خکانرخنگدخد

  ر خنگدخدا د8  سووووەد   ەو لدخنگدان دخنگیان داوخ.   کابینە پێکەوخ لە هەمان   لەگەڵ کەسووووێکی تربینراوخ کە  رخنگدخد ،نگدانداخد

نەوخ   اڵجەو  شوەێنی کراویرێچاود  ینگدانخد  یکانەبنک    78  سوەد   ەلداوخ.   ینگدانخد  خوختر  یک ێرخنگدخد  جیاتی  کە لە  بینراوخ

  کردووخ.  شەشووک ێپ  ەرانخنگدخد خرۆج وەئ  ۆب  انیگەنجاو  یپکن  دەسوو   ەل  87 لەکاتێکدا  پێەیسوو  بۆ دخنگدخر بەردخسوو  نەبەوخ.

 .زرابەونەدام نگدانخد یسندوقسەر  یرانێو چاود پێدخر  کا ەز  دخنگدان  کخوڕێژخیەکی زۆر  ئافرخت 
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. ەدخکران ەجەبێج یوامخردەب ەب ەک رۆمەنجەپ یل اندنەسووو   یکانخکارڕێ  ەل ەکران، جگ  وەیڕخپ نگدانخد  یکانخکارڕێ یگشوووە ەب

 ەشوووو ێک شووووداخوەئ  ەڵگە، للەکار کەوتەون سووووکوانەرو   رخنگودخد یل واندنەسوووو    رێئام  بێو ندەه ەک  داخوەب  انخیو ئاماژ رانێچاود

 جارێکی تر  انە  ئامێرخکانیان تێکچەوخبنک و  ەل نگدانخد پڕۆسوە   و کرابەون رەسو خرچا  کانداەتڵەحا ە ربۆز  ەل  کانییەک یکنەت

 ۆتەوخ.کردێسەپخد

 دارکردنی نوامواقەلسوووونەور  ەب  ەب  انیو تەان  ۆنواوت  یرانێو چواود  زبیح  نەێنەر   نگودان،خد  یکوانەبنک    دیو کوانود   دەسوووو   ەل  98

 ئەو   30  اسەد  ەل  بەون،خئاماد  نگدانخد  یکانەبنک      91  سەداەل یحزب نەێنەرانیو  دیکاند .نەبک  نگدانخد  ە سۆپر  رێچاود

 نگدانداخد ە ناو بنک  ەلو  نگدانخد یکانەبنک   12 اسووەد  ەل رانێچاود سووەرادیان کرد.  ۆناوت یرانێچاودکە  نگدانخد  انە بنک 

   .بەون بانگێش  نەکراو یشیئاسا  ندەکارم  رۆبە زەو کەسانە ئ ڕێگەپێنەدراویان کرد.  انێکیسەک  ینیبێت

 بژاردنەڵه یکانەشێکەشمێک

  یی اسای  ییاییدڵ  وەمتمان  یالوازبوون  یکارۆه  ەتێبەد  داێڕیکارگ  ەیو کرد داەئ ەل تیەفاف ەش  یبوونەو ن  اسای یکانیەموکورەک
 .کارا  ییاسای  یچاکساز  یو ماف 

  ت ەبیتا  یکانەشو ێکەشو ێک یرکردنەسو خو چار  نیپشوکن ەب  ێسوەخدڵەه  کانەبژاردنەڵه  ۆ تەربەسو    اڵبا  ینیۆسو یمۆک  ینەنجەمەئ

  ی نەنجەومەئ  یکوانخاریو ڕب رەسوووو ەل  خوەچەونەڵتێت  ەریک ێجوار   ێو تەانودرخو د ىژاردن،ڵەه  ە سوووو ۆپر  یکوانەنوا ۆق سەرجەسوووو   ەب

 ەک  بژاردنەڵه ینیدادب  یکەیەسەخد  سخردەبەل داییتاۆو ک سخدوو  ەنا ۆق  ەل   ێبکر  کانەبژاردنەڵه  ۆ تەربەس  اڵبا  ینیۆسیمۆک

  . ێکدێپ رخدادو ەس ەل

  ی کان ەشو ێکەشو ێک یرکردنەسو خچار ە سو ۆپر  یکانەنیەال  سەرجەسو   یکاسوەنێر ەب  تەبیتا  یحکامەئ  ەل  خژارەه  بژاردنەڵه  اسوای

و   کاناڵسوووکا  یشوووکردنەشوووک ێپ یدواکات  یشوووانکردنیسوووەنخد  کخو ،ەیەسووو ۆپرەئ  یکانخاریسوووەەه ەنیەال  ریتەبیتاەب  ژاردن،ەڵه

 یو مواف  ییاسووووایو   ییایو دلن  وەمە وان  یالوازبەون   کوارۆهەبنخد  ەانیو مەکەرتەک  سەسووووزاکوان. ئ  یکردنیاریو و د  انخیو وەکردنییککیە

 ەب  داریندخەەیپ  وخرەیدوو پ یرکردنخدەب سواەڵه  کانەبژاردنەڵهۆ   تەربەسو    اڵبا  ینیۆسو یمۆکارا. ک  ییاسوای  یکردنیچاکسواز

  نتا ە. تیەدایت  انیشو یمەکەرتەو ک  یناروون  بەڵێمۆو ک ەڵەک ێو پ ەڵک ێت تداەباب  بێندەه  ەل ەک کاناڵسوکا یشوکردنەشوک ێپ  یتەباب

  کانداەبژاردنڵەه   اڵبا  ینیۆسوو یمۆک  ڕەپڵما  رەسوو  ەل  بژاردنداەڵه  ژۆر  ەل  کردناڵسووکا ەب  تەبیتا ە وانخرەیدووپ  سەل  بێکیە

   .خوەتخوکراواڵب

 ەب  تەبیتا  سوووو واال  189 ەب  تخبارەسوووو   اریو زن  کانەلبژاردنەه  ۆ تەربەسوووو    اڵبا  ینیۆسوووو یمۆک  بژاردن،ەڵه  ژۆر  تاکە

  ۆ ب  وروپواەئ  یتیەکیە  خ ردێن  ەب یىژاردنڵەه   بوانگەشووووە   اکوارێشوووو ێپ  ەب  تەبیتوا   اڵسووووکوا  183و    ەراوانێپوال  یموارکردنۆت

    اڵبا  ینۆسوو یمۆک  یبژاردنڵەه  بانگەشووە   یکردنیرێچاود  یەکان یت  ش،ەمەل  اتری. زخراقداوێع  یکانەبژاردنەڵه  یکردنیرێچاود

  رە سوووو ەل  ریبژاردنێپ  180  ە ک ی. نزخموارکردوۆت  یکوانەبژاردنەڵه   اکوارێشوووو ێپ  یتەحوال  174  کوانەبژاردنەڵه  ۆ تەربەسوووو 

 .بژاردنەڵه  بانگەشە  یساکانێر  اساوی یکردنیچێرپەس  کارۆهەب خرکراوخد بژاردنەڵه بەربژیرانی
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