
 اپرسی ڕمی ڕفۆ

 

 ڕۆژنامەنووسی بەڕێز... 

)ئاستی  ئەم فۆڕمەی لەبەردەستی بەڕێزتانە تایبەتە بەتوێژینەوەیەكی زانستی بەناونیشانی

پابەندبوونی میدیاکاران بە پرەنسیپەکانی ئیتیک و یاسای میدیا لە هەرێمی کوردستان میدیای 

توێژینەوەیەكی رووپێوییە، وەك بەشێك لە پێداویستییەكانی بەدەستهێنانی  نوێ بە نموونە(

بڕوانامەی ماستەر لەبەشی تەکنیکى میدیا، هاوكاریكردنتان لە پڕكردنەوەی فۆڕم و پێدانی 

 زانیاری، هۆكارێكە بۆ سەركەوتنی ئەو توێژینەوەیە و گەیشتن بە ئەنجامێكی زانستی دروست.

 لەگەڵ رێزدا....
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 ئاشنا دڵشاد مجید                                                           پ.ی.د. سامان جەالل مولود
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بە تەەاەى  پرسیارەکان ژ

  اەڕام
تەەاە   اەڕانیم نازانم  اەڕام

  اەڕانیم
      ستێتكان نابهنادیاره رچاوهسه پشت به 1
هاندان بێت دژی  وهباڵوناكاته و شتانهئه 2

یان گروپێكی ئاینی و  سیاسیحزبێكی 
 مەزهەبی.

     

ئادابی زیان بە  ئەو شتانە باڵودەكاتەوە 3
 .ێتگەیەنگشتی و سیستەمی گشتی دە

     



 بۆ  بێت دانهان وهباڵوناكاته و زانیارییانهئه 4
 .ریگهرستی و تایفهزپهگهره

     

میدیایی  تیتی ریكالم و بابهبابهمیدیاکاران  5
 ك جیا ناكەنەوەیه له

     

 گشتی كۆمەڵگەندی وهرژهچاوی بهڕه 6
 كاتده

     

رووماڵی  بێت لهتپارێزی دهمانهندی ئهپابه 7
 داكانرووداوه

     

بەندە بە راست پا دادنەوەی هەواڵباڵوكرلە  8
 و دروستی زانیارییەكان.  

     

ی زانیاری جۆراوجۆر رچاوهسه پشت به 9
 ستێتبهده

     

 له وهكاتهواڵ جیادهكانی ههتهبابه 10
 كانی راوبۆچوونتهبابه

     

ڕووی ڕاوبۆچوونی خستنهبه ندنییهپابه 11
 جیاواز

     

ی رچاوانهو سهناوی ئه نادات به ئاماژه 12
 رگرتووهزانیاری لێوه

     

كان و ڕووی زانیارییهخستنه به ندهپابه 13
 كهكردنی رووداوهورهگه خۆدوورگرتن له

 شكردنیش بهیان به

     

تیبوون و وردی و بابه ناكات لهپارێزگاری  14
 تمسداقیه

     

ئەو زانیارییانە باڵوناكاتەوە زیان بە  15
 ئاسایشی نەتەوەیی دەگەیەنێت. 

     

ئەو زانیارییانە بالوناكاتەوە پێشێلی مافی  16
 تایبەتمەندیی كەسەكان دەكات.

     

 

 



ڕێ وشوێنەکانی یاساو ڕێساکانی  میدیاکاران بەپرەنسیپ وئاستی پابەندبوونی : سێیەمتەوەری 
 :میدیا و یاسابەرکارەکان لە هەرێمی کوردستان

 

 
بەتەواوی  كانواژهستهده ژ

 هاوڕام
 هاوڕا نازانم هاوڕام

 نیم
بەتەواوی 
 هاورانیم

رێمی هه له یاساكان به نندپابهمیدیاكاران  1
یشتن و گه میدیا تن بهتایبه كوردستان كه

 كانزانیارییه به

     

 دواداچوونی پرسهبه به نندپابهمیدیاكاران  2
ی پەیوەست بە تاك و كۆمەڵگەی گرنگەکان

 وردییەوە.ك

     

، انیشوناسی دڵنیابوون له ر لهبهمیدیاکاران  3
 ناوی قوربانیان باڵوناكانەوە

     

و  ی میدیائازاد رگری لهبهیاساو ڕێساکان  4
 کەنمافی میدیاكاران ده

     

و ی وێنهوهكردنهباڵونه به ندهپابهمیدیاکار  5
بەرامبەر  كارییانی  پێشێلو مندااڵنهناوی ئه

یاسایان  دژ بەكارێكی  نیا وهكرا
 نجامداوهئه

     

كی زراندنی دادگایهداوای دامهمیدیاکاران  6
 وهباڵوكردنهپەخش و كانی پرسه ت بهتایبه
 كاتده

     

ر میدیا سهكانی سانسۆر لهموو شێوههه 7
 وهكاتهتدهره

     

ی ی وێنهوهكردنهباڵونه به ندهپابه 8
ری خراپ ك كاریگهیهشێوه قوربانبان به

 ستی كاسوكاریان دروست نەکاتر ههسههل

     

نانی ی دانپێداوهباڵوكردنهدات بهدهرێگا 9
 دا وهكاتی لێكوڵینه تباران لهتومه

     



گرتن و ئازادی خنهمافی ره رێز له 10
 نگرراوبۆچوون ده

     

و  وهاڵمدانهمافی وه ندنابێت بهپابه 11
 وهراستكردنه

     

ی ناوزڕاندن و وهكردنهباڵونهبه ندهپابه 12
 پاڵ و جنێودانخستنه خراپه

     

ی و شتانهی ئهوهباڵوكردنه نادات به رێگه 13
 یههه وهرییهكاری دادوهندی بهیوهپه

  .رچوونی حوكمی كۆتاییكو دهتاوه

     

ری رمانبهاڵتی و فهندی هاوتمهتایبه رێز له 14
 گرێتگشتی ده

     

پێدانی رهكار ناكات بۆ داواكردنی په  15
 رێمی كوردستان هه یاساكان له

     

 
 

 یاسای رۆژنامەوانی یی ئیتیكی پیشە بەمیدیاكاران بوونی ندپابەبەربەستەكانی بەردەم : چوارەمتەوەری 
 

بەتەەاەی  پرسیارەکان 

  اەڕام

بەتەەاەی   اەڕانیم نازانم  اەڕام

  اەڕانیم

یاااساااااااااایەكی تااایبەت بە رێك ساااااااتنی  نەبوونی 1.

 رازەكانی میدیای نوێ لە هەرێمی كوردستاندا.ئام

     

بەشاااااێك لە میدیاكارانی ئامرازەكانی میدیای نوێ  2.

لە كوردسااتان ئاشاانای بنەماكانی ئیتیك و یاسااای 

 میدیای نین

     



ئامرازەكانی میدیای نوێ  لهبەشێك كەمتەرحەمی  3.

یی و راهێنانی پیشاااااااهرووی لە   لە كوردساااااااتان

 وه.میدیاكارانه

     

ئازادی راگەیاندن و گەیشاااتن بە  سااانوردارکردنی 4.

 زانیارییەكان.

     

بەڵێننامەی شەرەفی فیدراسیۆنی  بوون بهندنهپابه 5.

لە هەرێااماای  نااێااودەوڵەتاای ڕۆژنااااامەنااووسااااااااااان

 كوردستاندا.

     

.6 

 

و نووساااااااانی كوردساااااااتانندیكای رۆژنامهساااااااه

و نااااوەنااادە ئەکاااادیمی وەزارەتی ڕۆشااااااانبیری 

رۆڵ و  بە نەیااانتوانیوە وڕێک راوە ناااحکومیەکااان

 هەڵبستن. انبەرپرسیاریەتی خۆی

     

نوێ لە  ی یاساااااااایی كاری میدیایالوازی ژینگه 7.

 هەرێمی كوردستاندا

     

 میاادیااكاارانی ئاامرازەكاانی میاادیاای نوێ كێبركێی 8.

 ر گەیاندنی هەواڵی خێرا.سهله

     

نهپێنهڕهو په وهكردنهموارنههه 9. كردنی دان و كارا

به تای كانی  بهیاسااااااااا گه ت  یا و  ید بهم  یشاااااااتن 

 كانزانیارییه

     



لە بەرامبەر فشااااااارە ماددی و  میدیاكارانالوازی  10.

 سیاسی و ئەمنییەكان

     

رۆژنامەنووساااااان و بەشاااااێك لە ملمالنێیی نێوان  11.

 هەیە. ئامرازەكانی میدیای نوێ

     

بۆ  گونجاااااونەبوونی دامەزراوە و میكااااانیزمی  12.

و  میدیاکارانلە پێشااێلكاریی پیشااەیی وە لێپرسااینە

 . ئامرازەكانی میدیای نوێ

     

نەبوون و کارانەکردنی ساااایسااااتەمی پۆلیساااای بۆ  13

 میدیای ئەلیکترۆنی لە هەرێمی کوردستان

     

بەكاااارهێناااانی ئاااامرازەكاااانی میااادیاااای نوێ بۆ  14

 یەكالكردنەوەی ملمالنێ سیاسییەكان.

     

 
 

 

یی یاسای رۆژنامەوانی ئیتیكی پیشه بوونی میدیاكاران بهندنهپابه دەرهاویشتەكانیتەوەری پێنجەم: 
 ڵبژێری(اڵمیك ههوه توانی زیاتر له) ده

  كانواژهستهده ژ
  الوازبووە میدیای كوردی ی  بهمتمانهر ماوهجه 1
   هێنندەكاربهلە ملمالنێ سیاسییەكاندا  میدیا كانسیاسییه هێزه 2
  وهۆتەشاندلوهك ههیه زیاتر لهو خێزانی  تیاڵیهی كۆمهشیرازه 3
  هەواڵی ساختە و پڕوپاگەندە بە كانراستییه تێكەڵبوونی 4
  ت پارێزی میدیامانهو ئهستپاكی ستدانی دهده له 5
  رووماڵكردنه به یانپێویست هاواڵتی كه كانی پیشتگۆێ خستنی پرسه 6
   ەکانی گەندەڵیرپرسی بهوهرووبوونهرووبه 7



بۆ  ی میدیای نوێكانوهجێگیره ئامرازەدوای ر بهماوهڕانی جهگه 8
 كانوتنی راستییهستكهده

 

  تیاڵیهكۆمه یتهیرپرسیاربه له میدیای نوێئامرازەكانی الدانی  9
  ڵگهتكردنی كۆمهخزمه الوازبوونی ڕۆڵی میدیا له 10
  لە درەستکردنی ڕای گشتیالوازبوونی رۆڵی میدیا  11
رووی  كانی كورد لهیارهنه نهكردنی الیهدزهزیادبوونی ری گهئه 12

 .كردنی رای گشتیبۆ ئاراسته وهمیدیاییه
 

 

 
 


