فۆڕمی ڕاپرسی

ڕۆژنامەنووسی بەڕێز...
ئەم فۆڕمەی لەبەردەستی بەڕێزتانە تایبەتە بەتوێژینەوەیەكی زانستی بەناونیشانی (ئاستی
پابەندبوونی میدیاکاران بە پرەنسیپەکانی ئیتیک و یاسای میدیا لە هەرێمی کوردستان میدیای
نوێ بە نموونە) توێژینەوەیەكی رووپێوییە ،وەك بەشێك لە پێداویستییەكانی بەدەستهێنانی
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....

توێژەر
ئاشنا دڵشاد مجید

سەرپەرشتیار
پ.ی.د .سامان جەالل مولود

تێبینی:
تكایە نیشانەی( √ ) دابنێ لە ناو ئەو چوار گۆشەیەی لەگەڵ وەاڵمەكەی تۆدا دەگونجێت.

تەوەری یەکەم :پرسیارە گشتییەکان-:
نێر

 .1رەگەز  :مێ
 .2تەمەن 25 -18 :

36-26

 .3ئاستی خوێندن :سەرەتایی
بەکالۆریۆس

46-36
ئامادەیی

دبلۆمی بااڵ

سەرووی47
دبلۆم
دکتۆرا

ماستەر

 .4ئەزمونی کارکردنت لە بواری ڕاگەیاندندا:
كەمتر لە پێنج سااااڵ
15ساڵ

5سااااڵ بۆ  10سااااڵ

 16ساڵ بۆ  20ساڵ

 11سااااڵ بۆ

زیاتر لە بیست ساڵ

 .5ئااایااا میاادیاااکااار لە ین ەی میااد یااای نوی پااابەناادە بە ئیتیا

ە یاااسااااااااا لە ەرێ ی

کوردستان؟
بەڵێ

نەخێر

ەندێکجار

 .6ئاستی پەیڕەەکردن بە ئیتیکی میدیا لەالیەن میدیاکارانەەە چۆن دەبینی؟
باش

خراپ

مامناەەند

 .7ئاستی پابەندبوەنی میدیاکاران بە پەی اننامەی شەرەفی ڕۆ نامەنوەسان

چۆن

دەبینی؟
باش

مامناەەند

خراپ

 .8ئایا میدیاکاران پابەندن بە بەرپرسیارێتی کۆمەاڵیەتی؟
بەڵێ

نەخێر

ەندێکجار

 .9ئازادی ڕادەربڕین ە ڕۆ نامەگەری لە

ەرێ ی کوردستان بۆ میدیاکاران ە

دەزگاکانی ڕاگەیاندن لە ئاستێکی باشدایە؟
بەڵێ

نەخێر

تاڕادەیەک

تەوەری دووەم :ئاستی پابەندبوونی میدیاکاران بە پرەنسیپەکانی ئیتیکی میدیا

ژ

پرسیارەکان

1
2

پشت به سهرچاوه نادیارهكان نابهستێت
ئهو شتانه باڵوناكاتهوه هاندان بێت دژی
حزبێكی سیاسی یان گروپێكی ئاینی و
مەزهەبی.
ئەو شتانە باڵودەكاتەوە زیان بە ئادابی
گشتی و سیستەمی گشتی دەگەیەنێت.

3

بە تەەاەى
اەڕام

اەڕام نازانم

اەڕانیم تەەاە
اەڕانیم

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16

ئهو زانیارییانه باڵوناكاتهوه هاندان بێت بۆ
رهگهزپهرستی و تایفهگهری.
میدیاکاران بابهتی ریكالم و بابهتی میدیایی
له یهك جیا ناكەنەوە
ڕهچاوی بهرژهوهندی گشتی كۆمەڵگە
دهكات
پابهندی ئهمانهتپارێزی دهبێت له رووماڵی
رووداوهكاندا
لە باڵوكردنەوەی هەواڵدا پابەندە بە راست
و دروستی زانیارییەكان.
پشت به سهرچاوهی زانیاری جۆراوجۆر
دهبهستێت
بابهتهكانی ههواڵ جیادهكاتهوه له
بابهتهكانی راوبۆچوون
پابهندنییه بهخستنهڕووی ڕاوبۆچوونی
جیاواز
ئاماژه نادات به ناوی ئهو سهرچاوانهی
زانیاری لێوهرگرتووه
پابهنده به خستنهڕووی زانیارییهكان و
خۆدوورگرتن له گهورهكردنی رووداوهكه
یان بهش بهشكردنی
پارێزگاری ناكات له وردی و بابهتیبوون و
مسداقیهت
ئەو زانیارییانە باڵوناكاتەوە زیان بە
ئاسایشی نەتەوەیی دەگەیەنێت.
ئەو زانیارییانە بالوناكاتەوە پێشێلی مافی
تایبەتمەندیی كەسەكان دەكات.

تەوەری سێیەم :ئاستی پابەندبوونی میدیاکاران بەپرەنسیپ و ڕێ وشوێنەکانی یاساو ڕێساکانی
میدیا و یاسابەرکارەکان لە هەرێمی کوردستان:

ژ

دهستهواژهكان

1

میدیاكاران پابهندن به یاساكان له ههرێمی
كوردستان كه تایبهتن به میدیا و گهیشتن
به زانیارییهكان
میدیاكاران پابهندن به بهدواداچوونی پرسه
گرنگەکانی پەیوەست بە تاك و كۆمەڵگەی
كوردییەوە.
میدیاکاران بهر له دڵنیابوون له شوناسییان،
ناوی قوربانیان باڵوناكانەوە
یاساو ڕێساکان بهرگری له ئازادی میدیا و
مافی میدیاكاران دهکەن
میدیاکار پابهنده به باڵونهكردنهوهی وێنهو
ناوی ئهو مندااڵنهی پێشێلكارییان بەرامبەر
كراوه یان كارێكی دژ بە یاسایان
ئهنجامداوه
میدیاکاران داوای دامهزراندنی دادگایهكی
تایبهت به پرسهكانی پەخش و باڵوكردنهوه
دهكات
ههموو شێوهكانی سانسۆر لهسهر میدیا
رهتدهكاتهوه
پابهنده به باڵونهكردنهوهی وێنهی
قوربانبان به شێوهیهك كاریگهری خراپ
لهسهر ههستی كاسوكاریان دروست نەکات
رێگادهدات بهباڵوكردنهوهی دانپێدانانی
تومهتباران له كاتی لێكوڵینهوهدا

2

3
4
5

6

7
8

9

بەتەواوی هاوڕام
هاوڕام

نازانم

هاوڕا
نیم

بەتەواوی
هاورانیم

10
11
12
13

14
15

رێز له مافی رهخنهگرتن و ئازادی
راوبۆچوون دهگرن
پابهندنابێت به مافی وهاڵمدانهوه و
راستكردنهوه
پابهنده بهباڵونهكردنهوهی ناوزڕاندن و
خراپه خستنهپاڵ و جنێودان
رێگه نادات به باڵوكردنهوهی ئهو شتانهی
پهیوهندی بهكاری دادوهرییهوه ههیه
تاوهكو دهرچوونی حوكمی كۆتایی.
رێز له تایبهتمهندی هاواڵتی و فهرمانبهری
گشتی دهگرێت
كار ناكات بۆ داواكردنی پهرهپێدانی
یاساكان له ههرێمی كوردستان

تەوەری چوارەم :بەربەستەكانی بەردەم پابەندبوونی میدیاكاران بە ئیتیكی پیشەیی یاسای رۆژنامەوانی
پرسیارەکان

بەتەەاەی
اەڕام

.1

نەبوونی یاااساااااااااایەكی تااایبەت بە رێك ساااااااتنی
ئامرازەكانی میدیای نوێ لە هەرێمی كوردستاندا.

.2

بەشاااااێك لە میدیاكارانی ئامرازەكانی میدیای نوێ
لە كوردسااتان ئاشاانای بنەماكانی ئیتیك و یاسااای
میدیای نین

اەڕام

نازانم

اەڕانیم بەتەەاەی
اەڕانیم

.3

كەمتەرحەمی بەشێك له ئامرازەكانی میدیای نوێ
لە كوردساااااااتان لە رووی پیشاااااااهیی و راهێنانی
میدیاكارانهوه.

.4

سااانوردارکردنی ئازادی راگەیاندن و گەیشاااتن بە
زانیارییەكان.

.5

پابهندنهبوون به بەڵێننامەی شەرەفی فیدراسیۆنی
نااێااودەوڵەتاای ڕۆژنااااامەنااووسااااااااااان لە هەرێااماای
كوردستاندا.

.6

ساااااااه ندیكای رۆژنامهنووساااااااانی كوردساااااااتانو
وەزارەتی ڕۆشااااااانبیری و نااااوەنااادە ئەکاااادیمی
وڕێک راوە ناااحکومیەکااان نەیااانتوانیوە بە رۆڵ و
بەرپرسیاریەتی خۆیان هەڵبستن.

.7

الوازی ژینگهی یاساااااااایی كاری میدیای نوێ لە
هەرێمی كوردستاندا

.8

كێبركێی میاادیااكاارانی ئاامرازەكاانی میاادیاای نوێ
لهسهر گەیاندنی هەواڵی خێرا.

.9

ههموارنهكردنهوه و پهڕهپێنهدان و كارانهكردنی
یاسااااااااا كانی تای بهت به م ید یا و گهیشاااااااتن به
زانیارییهكان

 .10الوازی میدیاكاران لە بەرامبەر فشااااااارە ماددی و
سیاسی و ئەمنییەكان
 .11ملمالنێیی نێوان بەشاااااێك لە رۆژنامەنووساااااان و
ئامرازەكانی میدیای نوێ هەیە.
 .12نەبوونی دامەزراوە و میكااااانیزمی گونجاااااو بۆ
لێپرسااینەوە لە پێشااێلكاریی پیشااەیی میدیاکاران و
ئامرازەكانی میدیای نوێ.
 13نەبوون و کارانەکردنی ساااایسااااتەمی پۆلیساااای بۆ
میدیای ئەلیکترۆنی لە هەرێمی کوردستان
 14بەكاااارهێناااانی ئاااامرازەكاااانی میااادیاااای نوێ بۆ
یەكالكردنەوەی ملمالنێ سیاسییەكان.

ژ
1
2
3
4
5
6
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تەوەری پێنجەم :دەرهاویشتەكانی پابهندنهبوونی میدیاكاران به ئیتیكی پیشهیی یاسای رۆژنامەوانی
( دهتوانی زیاتر له وهاڵمیك ههڵبژێری)
دهستهواژهكان
جهماوهر متمانهی به میدیای كوردی الوازبووە
هێزه سیاسییهكان میدیا لە ملمالنێ سیاسییەكاندا بهكاردەهێنن
شیرازهی كۆمهاڵیهتی و خێزانی زیاتر له یهك ههلوهشاندۆتەوه
تێكەڵبوونی راستییهكان بە هەواڵی ساختە و پڕوپاگەندە
له دهستدانی دهستپاكی و ئهمانهت پارێزی میدیا
پیشتگۆێ خستنی پرسهكانی هاواڵتی كه پێویستیان به رووماڵكردنه
رووبهرووبوونهوهی بهرپرسەکانی گەندەڵی

گهڕانی جهماوهر بهدوای ئامرازە جێگیرهوهكانی میدیای نوێ بۆ
8
دهستكهوتنی راستییهكان
الدانی ئامرازەكانی میدیای نوێ له بهرپرسیاریهتی كۆمهاڵیهتی
9
 10الوازبوونی ڕۆڵی میدیا له خزمهتكردنی كۆمهڵگه
 11الوازبوونی رۆڵی میدیا لە درەستکردنی ڕای گشتی
 12ئهگهری زیادبوونی دزهكردنی الیهنه نهیارهكانی كورد له رووی
میدیاییهوه بۆ ئاراستهكردنی رای گشتی.

