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و  عێراق  لە  کە  نەویستە  قازانج  حکومی  نا  ڕێکخراوێکی  ئازادی  و  ئاشتی  ڕێکخراوی 

هەرێمی کوردستان کاردەکات بۆ پاراستنی ماف و ئازادیەکان بۆ دڵنیابوون لە پێکەوە ژیانی 

ئاشتیانە لە ڕێگای بەهێزکردنی متامنە و هاوکاری لە نێوان پێکهاتە جیاوازەکانی کۆمەڵگا و 

پاڵپشتیکردنی و گەشەپێدانی سیاسەتی دامەزراوە حکومی و ناحکومیەکان بۆ مسۆگەرکردنی 

ماف، ئازادی، دادی کۆمەاڵیەتی بەپێیی پێوەرە نێودەوڵەتیەکان. 

دهربارهتڕێكخراوی

ئاشتــیوئـــازادی
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ئه م ڕاپۆرته  هه ڵسه نگاندنێكه  بۆ ڕه وشی كاری ڕێكخراوه كان و ئازادی ڕاده ربڕین له  سه رده می 

كۆرۆنا له  عێراق و هه رێمی كوردستان. ڕاپۆرته كه  تیشك ده خاته  سه ر كاریگه ری باڵوبوونه وه ی 

ڤایرۆسی كۆرۆنا له سه ر چۆنیه تی به ڕێوه چوونی كار و چاالكی ڕێكخراوه كانی كۆمه ڵی مه ده نی، 

به هۆی  ڕێكخراوه كان  پێش  هاته   كه   ڕوو  ده خاته   به ربه ستانه   و  ده رفه ت  ئه و  دیاریكراویش  به  

ڕوو  ده خاته   پێویست  زانیاری  و  داتا  ڕاپۆرته كه   كاتدا  هه مان  له   ڤایرۆسه كه وه  .  باڵوبوونه وه ی 

سه باره ت به  ڕه وشی ئازادی ڕاده ربڕین و دیارترین ئه و پێشێلكارییانه ش  نیشان ده دات كه  به رانبه ر 

ده ره نجامی  له   ئه نجامدراون.  خۆپیشانده ران  و  ڕاگه یاندن،  كه ناڵه كانی  ڕۆژنامه نووسان،  به  

نه رێنی  كاریگه ری  كۆرۆنا  ڤایرۆسی  باڵوبوونه وه ی  كه   به ده ركه وت  ئه وه   هه ڵسه نگاندنه   ئه م 

خزمه تگوزاریانه ی  ئه و  جۆری  دابینكردنی  ڕووی  له   مه ده نی  كۆمه ڵی  ڕێكخراوه كانی  سه ر  كرده  

ئه و  له سه ر  كاریگه رییه   ئه م  ده كه ن.  كۆمه ڵگای  و  هاوواڵتیان  به   پێشكه ش  ڕێكخراوه كان  كه  

به هۆی  كاتدا  له هه مان  كارده كه ن.  گه شه پێدان  بواری  له   كه   به ده ركه وت  زیاتر  ڕێكخراوانه  

مرۆییش  خزمه تگوزاری  بواری  ڕێكخراوه كانی  هاتوچۆوه ،  قه ده غه ی  و  حكوومه ت  بڕیاره كانی 

ئه و  هه موو  به   بگه ن  و  بده ن  ئه نجام  چاالكییه كانیان  و  كار  ئازادانه   نه یانتوانی  پێشرت  وه ك 

شوێنانه ی كه  پێویستیان به هاوكاری بوو. په یوه ست به  ڕۆڵی دامه زراوه  حكومیه كان له  هه مانگی 

و ئاسانكاری بۆ كاری ڕێكخراوه كان، له  ناویشیاندا فه رمانگه ی ڕێكخراوه  ناحكومیه كان له  به غداد 

ناحكومیه كان  ڕێكخراوه   فه رمانگه ی  و  به گشتی  دامه زراوه كان  كه  ده ركه وت  به   ئه وه   هه ولێر،  و 

ڕێكخراوه كان،  چاالكی  كارو  ڕاییكردنی  له   ته نها  نه ك  بن  زۆرباش  پاڵپشتی  ده توانن  تایبه تی  به  

به ڵكو له  نیشاندانی ڕۆڵی ڕێكخراوه كان و باڵوكردنه وه ی كاروچاالكیه كانیان. بێگومان ئه مه   ڕێگه  

و  ناو  به ده ستهێنانی  و  ڕێكخراوه كان  و  هاواڵتیان  نێوان  متامنه ی  به هێزكردنی  بۆ  ده كات  خۆش 

ناوبانگ له  كۆمه ڵگادا. ئه م هه ڵسه نگاندنه  ئه وه شی نیشاندا كه  شانه ی قه یرانه كان و ئه نجومه ن 

و لیژنه  تایبه ته كانی په یوه ست به  ڕووبه ڕووبونه وه ی كۆرۆنا له  ده ركردنی بڕیار و ڕێنامییه كان 

تایبه مته ندی  و  فه رامۆشكرد  تاڕاده یه ك  مه ده نیان  له سه رده می كۆرۆنادا، ڕێكخراوه كانی كۆمه ڵی 

كه متوانایی  و  په تاكه   باڵوبوونه وه ی  بێت ،  هه رچۆنێك  نه گرت.  چاو  له به ر  ڕێكخراوه كانیان 

حكوومه ت له  دابینكردنی خزمه تگوزارییه كان وایكرد كه  ڕۆڵی ڕێكخراوه كان زیاتر به ده ربكه وێت، 

رێكخراوه كان و گرووپه  خۆبه خشه كان به  توانای سنورداری مادی و مرۆیی خۆیان توانیان ڕۆڵی 

گرنگ بگێڕن له  یارمه تیدانی خه ڵكی هه ژار و كه م ده رامه ت، دابینكردنی پێداویستیه  ته ندروستی 

و پزیشكییه كان، هه ڵمه ته كانی هۆشیاركردنه وه  و خۆپارێزی و ته نانه ت هه ڵمه ته كانی ڕژاندن و 

خاوێنكردنه وه ی شوێنه  گشتی و تایبه تییه كان. هه رچی په یوه ندی به  ئازادی ڕاده ربڕینه وه  هه یه ، 

ئه م هه ڵسه نگاندنه  ئه وه ی خسته  ڕوو كه   ژماره  و ڕێژه ی پێشێلكارییه كان دژ به  ڕۆژنامه نووسان، 

و  كرد  هه ڵكشان  له   ڕووی  ترسناك  به شێوه یه كی  خۆپیشانده ران  و  ڕاگه یاندن،  كه ناڵه كانی 

پـوختـــــه:
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كاردانه وه ی ناوخۆیی و نێوده وڵه تیشی لێكه وته وه . له  هه مان كاتدا بابه ته كانی وه ك پێشێلكردنی 

مافی ده ستكه وتنی زانیاری و جیاكاری كردن له  پێدانی زانیاری به  ڕۆژنامه وانان له  سه رده می كۆرۆنا 

له  هه ركاتێكی تر زیاتر به دیكرا. ده ره نجامه كانی ئه م هه ڵسه نگاندنه  زه رووره تی جێبه جێكردنی 

یاسا په یوه ندیداره كانی په یوه ست به  ئازادی ڕاده ربڕینیان دووپاتكرده وه ، به  دیاریكراویش یاسای 

مافی ده ستكه وتنی زانیاری، یاسای ڕۆژنامه گه ری، یاسای ڕێكخستنی خۆپیشاندان، و یاسای كاركردنی 

ناحكومییه كان  ڕێكخراوه   فه رمانگه ی  ڕۆڵی  گرنگی  كاتدا  هه مان  له   ناحكوومییه كان.  ڕێكخراوه  

له سه رده می قه یرانه كاندا شایه نی هه ڵوێسته  له سه ركردنه  كه  چۆن پێویسته  فه رمانگه  هه ماهه نگی 

زیاتری هه بێت له گه ڵ ڕێكخراوه كان له  پێناو ئاسانكاریكردن بۆ ئه نجامدانی كار و چاالكیه كانیان. 

كاری  تایبه مته ندی  ده وڵه ت  داموده زگاكانی  و  كه  حكوومه ت  گرنگه   ئه مانه ش،  هه موو  سه رباری 

هاوكات  ڕێنامییه كان.  و  بڕیار  ده ركردنی  كاتی  له   له به رچاوبگرن  ناحكوومییه كان  ڕێكخراوه  

ده كرێت سوودی زیاتر له  توانای مادی و مرۆیی ڕێكخراوه كان وه ربگیرێت له  ماوەی قه یرانه كاندا.
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پوخته

ناوهڕۆك

پێشهكی

به شی یه كه م: كاریگه ری په تای ڤایرۆسی كۆرۆنا له سه ر رێكخراوه كان و 

ئازادی ڕاده ربڕین له  هه رێمی كوردستان

پهتایڤایرۆسیكۆرۆنا:دهرفهتیانگرفتبۆڕێكخراوهكان؟

الیهنیداراییوكاروباریبانكیلهسهردهمیكۆرۆنا

تۆڕبهندیوكاریپێكهوهییڕێكخراوهكان

ئازادیڕادهربڕینوكاریڕۆژنامهوانیلهسهردهمیكۆرۆنا

ڕاسپاردهوپێشنیارهكان

پاشكۆكان

الفصل الثاين: تأثري كورونا عىل عمل منظامت املجتمع املدين وحرية 

التعبرييف العراق

واقعاملنظامتالعراقيةاثناءجائحةكورونا

حريةالتعبرييفالعراقيفظلكورونا

النتائج

التوصيات

املالحق

پێڕست  -  الفهرست
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ڕاپۆرتی تایبه ت به  ڕه وشی كاری ڕێكخراوه كانی كۆمه ڵی مه ده نی و ئازادی ڕاده ربڕین له سه رده می 

پڕۆژه ی  چوارچێوه ی  له   ئازادی  و  ئاشتی  رێكخراوی  چاالكیه كانی  و  كار  له   به شێكه   كۆرۆنا 

له الیه ن  ده كرێت  پاڵپشتی  كه    “ مه ده نی  كۆمه ڵی  ڕێكخراوه كانی  كاری  مه ودای  “فراوانكردنی 

ڕووه وه ،  چه ندین  له   لێكچوونیان  سه رباری   . )NPA( نه رویجی   میلله تی  فریاگوزاری  ڕێكخراوی 

به اڵم هێشتاش جیاوازی هه ستپێكراو له  نێوان هه رێمی كوردستان و به شه كانی تری عێراق هه یه  

په یوه ست به  كاری ڕێكخراوه كانی كۆمه ڵی مه ده نی و مه ودای ئازادی ڕاده ربڕین و جۆر و ژماره ی 

پێشێلكارییه كان له سه رده می كۆرۆنادا. هه ر بۆیه ش ئه م ڕاپۆرته  به جۆرێك ئاماده كراوه  كه  له  دوو 

له  به شی یه كه مدا تیشك خراوه ته  سه ر ڕه وشی كاری ڕێكخراوه كان و  به شی جیاواز پێك دێت و 

گه نگه شه ی  دووه میشدا  به شی  له   كوردستان،  هه رێمی  له   كۆرۆنا  سه رده می  له   ڕاده ربڕین  ئازادی 

هه مان بابه ت كراوه  له  به شه كانی ناوه ڕاست و باشوری عێراق.

ڕاپۆرته كه  بریتییه  له  هه ڵسه نگاندنێك بۆ سێكته ری ڕێكخراوه كانی كۆمه ڵی مه ده نی و خستنه  

ڕووی ئه و كاریگه رییانه ی كه  باڵوبوونه وه ی په تای كۆرۆنا له سه ر كار و چاالكی و ناو و ناوبانگی 

ڕێكخراوه كان به جێی هێشتووە. له  هه مان كاتدا ئه م ڕاپۆرته  شیكردنه وه  ده كات بۆ ڕه وشی ئازادی 

ڕێكخراوه كانی  و  خۆپیشانده ران  و  ڕۆژنامه وانان  به   دژ  كه   پێشێلكارییانه ی  ئه و  و  ڕاده ربڕین 

كۆمه ڵی مه ده نی ئه نجامدراون. له م چوارچێوه یه شدا، تیشك خراوه ته  سه ر ئه و بڕیار و ڕێكارانه ی 

كه  له  الیه ن هه ردوو حكوومه تی عێراق و هه رێمی كوردستانه وه  گیراونه ته  به ر و كاردانه وه كانی 

ئه م بڕیار و ڕێكارانه ش خراونه ته  به رباس.

به  سودوه رگرتن له  میتۆدی چۆنایه تی بۆ كۆكردنه وه ی داتا و زانیارییه كان، شیكردنه وه  كراوه  

مه ده نی  نوێنه رانی ڕێكخراوه كانی كۆمه ڵی  و  له گه ڵ چاالكان  كراوه   نیمچه   ٢5 چاوپێكه وتنی  بۆ 

كه   كه سانێكن  و  هه ڵبژێردران  مه به ستدار  شێوه یه كی  به   به شداربووان  ڕاگه یاندن.  ده زگاكانی  و 

كوردستان.   هه رێمی  و  عێراق  له   هه ن  ڕاده ربڕین  ئازادی  و  ڕێكخراوه یی  كاری  ڕه وشی  ئاگاداری 

سوودیان  ناحكوومییه كان  و  حكومی  داموده زگا  نوورساوی  و  ڕاپۆرت   چه ندین  كاتدا  هه مان  له  

كه   زانیارییانه ی  ئه و  سه رباری  ئه مه   به كارهێرناون.  زانیاری  سه رچاوه ی  وه ك  و  وه رگیراوه   لێ 

ڕێكخراوی ئاشتی و ئازادی به ده ستی هێناوه  له ڕێگای به شداریكردنی له چه ندین گفتوگۆی تایبه ت 

به و پرسانه ی كه  له چوارچێوه ی ئه م ڕاپۆرته دا خراونه ته  ڕوو. ئه م هه ڵسه نگاندنه  ته نیا تایبه ته  

به  ڕه وشی كاری ڕێكخراوه كان و پێشێلكارییه كانی دژ به  ئازادی ڕاده ربڕین له  ماوه ی مانگه كانی 

ئازار بۆ حوزه یرانی ساڵی ٢٠٢٠.

پێـشهكـی:
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الیه نه   بۆ  ڕوو  خراونه ته   پێشنیار  ڕاسپارده  و  چه ندین  ڕاپۆرته كه ،  به شێكی  هه ر  كۆتایی  له  

و  قه یرانه كان  سه رده می  له   ڕێكخراوه كان  كاری  ڕه وشی  باشكردنی  پێناو  له   په یوه ندیداره كان 

فراوانكردنی مه ودای ئازادی ڕاده ربڕین له  عێراق و هه رێمی كوردستان.

په تای ڤایرۆسی كۆرۆنا: ده رفه ت یان گرفت بۆ ڕێكخراوه كان؟

هه بوو  نه رێنی  و  خراپ  كاریگه ری  كوردستان  هه رێمی  له   كۆرۆنا  په تای  باڵوبوونه وه ی 

ده ره نجامه   و  باش  ڕه هه ندە   ناكرێت  به اڵم  مه ده نی،  كۆمه ڵی  ڕێكخراوه كانی  سێكته ری  له سه ر 

و  كار  له   زۆرێك  كۆرۆنا  په تای  باڵوبوونه وه ی  چۆن  هه روه ك  بگیرێن.  نادیده   ئه رێنیه كانیشی 

چاالكی ڕێكخراوه كانی په كخست و ئاڕاسته ی كاركردنی زۆرێك له  ڕێكخراوه كانی گۆڕی، له  هه مان 

له   زیاتر  متامنه ی  به ده ستهێنانی  و  ڕێكخراوه كان  له   به شێك  كاركردنی  بۆ  بوو  ده رفه تێك  كاتدا 

له  سه رده می  ڕۆڵیان  و  مه ده نی  كۆمه ڵی  ڕێكخراوه كانی  له به رئه وه ی وجودی  ئه مه ش  كۆمه ڵگادا، 

ڕووداو و كاره ساته مرۆیی و رسوشتییه كاندا زیاتر له  هه ر كاتێكی تر پێویسترت و به رچاوتره .

شێوازی  و  جۆر  پێشكه شكردنی  وه ك  بواره كانی  له   كۆرۆنا  په تای  نه رێنی  كاریگه ری 

خزمه تگوزارییه كان، هه ڵمه ته كانی پاڵپشتیكردن، و الیه نی دارایی و ئابووری ڕێكخراوه كان زیاتر 

خزمه تگوزاری  ده یانتوانی  كۆرۆنا  ڤایرۆسی  ده ركه وتنی  پێش  ڕێكخراوه كان  ئه گه ر  ده ركه وت.  به  

شارۆچكه كان،  و  شار  له   بكه ن  خۆجێییه كان  جڤاته   و  هاوواڵتییان  به   پێشكه ش  جۆراوجۆر 

پێشكه شكردنی  هه رێم  حكوومه تی  ڕێنامییه كانی  و  ڕێكار  ڤایرۆسه كه  و  ده ركه وتنی  ئه وا 

خزمه تگوزارییه كانی سنورداركرد هه م له ڕووی چۆنایه تی و چه ندایه تیه وه ، هه میش له  ڕووی سنوری 

ماوه ی چه ند  بۆ  ڕێكخراوه كان  كارمه ندانی  هاتوچۆوه  جووڵه ی  قه ده غه ی  به هۆی  جوگرافییه وه . 

هه فته یه ك وه ستا و ته نانه ت نه یانتوانی له  ئۆفیسه كانیشیان كاره كانیان ئه نجام بده ن. جگه  له  

كارمه ندانی هه ندێك له  ڕێكخراوه  نێوده وڵه تییه كان )وه كاله كانی ڕێكخراوی نه ته وه ییه كگرتووه كان 

به  منوونه ( هه روه ها هه ندێك له و ڕێكخراوانه ی كه  له  حزبه  ده سه اڵتداره كانه وه  نزیكن، ڕێگای 

هاتوچۆكردن به  كارمه ندانی رێكخراوه كانی كۆمه ڵی مه ده نی نه درا كه  نه ك ته نیا له  نێوان شاره كان، 

به ڵكو له ناو شاره كانیش ئازادانه  هاتوچۆ بكه ن. په راوێزخستنی ڕێكخراوه كان و ئاسانكاری نه كردن 

بۆ كارمه نده كانیان له الیه ن حكوومه تی هه رێمه وه  به شێك بوو له  نیگه رانی چاالكان و نوێنه ری 

ڕێكخراوه كان. كوێستان عەبدولڕەحامن له  ڕێكخراوی ئه زموون له  شاری سلێامنی ئاماژه ی به وه دا؛ 

چوارچێوه ی كات بۆ داتای ڕاپۆرته كه  



11

”پهیوهندیهكنهبوولهنێواندامهزراوهحكوومییهكانوڕێكخراوهكان،

ههروهكچۆنڕێكخراوهكانبهشداریانپێنهكرالهژووری

ئۆپهراسیۆنهكانوشانهیقهیرانهكان“

په یوه ست به م بابه ته وه ، ڕێكخراوی چاودێری مافی مرۆڤی كوردستان )KHRW( له  چوارچێوه ی 

ڕاپۆرتێكدا )1(  كه  تایبه ته  به  چاودێریكردنی بڕیار و ڕێنامییه كانی حكوومه تی هه رێمی كوردستان 

و له  7-٤-٢٠٢٠ باڵویان كردۆته وه  تیشیك ده خاته  سه ر هه مان خاڵ و پێییان وایه ؛ ڕێكخراوه كانی 

كۆمه ڵی مه ده نی په راوێزخراون و ئازادی كاركردنیان به رته سك كراوه ته وه ، وه ك پێشنیاریش ئاماژه  

به وه  ده كه ن كه  پێویسته  حكوومه تی هه رێم سوود له  توانای مادی و مرۆیی ڕێكخراوه كان وه ربگرێت 

و ئه ندامیان هه بێت له  شانه ی قه یرانه كاندا. باشرتین ئاماژه یه ك بۆ په راوێزخستنی ڕێكخراوه كان 

ئه وه یه   كه  له  كۆی ده ركردنی ده یان ڕێنامیی له الیه ن لیژنه ی بااڵی ڕووبه ڕووبوونه وه ی ڤایرۆسی 

كۆرۆنا و ژووری ئۆپه راسیۆنی پارێزگاكان، ته نانه ت به  یه ك خاڵیش ناوی ڕێكخراوه كانی كۆمه ڵی 

مه ده نی نه هاتووه .

 له به رانبه ر ئه م نیگه رانیانه دا، ناكرێت ناوی فه رمانگه ی ڕێكخراوه  ناحكوومییه كان نه هێرنێت 

كه  الیه نێكی ڕه سمی و  به رپرسه  له  كاروباری ڕێكخراوه كان له  هه رێمی كوردستان. له  3-18-٢٠٢٠ 

ئه م فه رمانگه یه  په یامێكی چوار خاڵی)٢(  بۆ ڕێكخراوه  تۆماركراوه كانی هه رێم ده نێرێت، سه رباری 

ڤایرۆسی  ڕووبه ڕووبوونه وه ی  بااڵی  لیژنه ی  ڕاسپارده كانی  و  ڕێنامیی  به   پابه ندبوون  داوای  

كۆرۆنا، هانی ڕێكخراوه كان ده دات كه  هاوكار و هه ماهه نگ بن له گه ڵ حكوومه ت بۆ خزمه تكردنی 

هاوواڵتییان و تێپه ڕاندنی ئه و بارودۆخه . هه رچه نده  فه رمانگه كه  ئه م په یامه ی له سه ر وێبسایتی 

به اڵم  بكه ن،  په یوه ندی  ڕێكخراوه كان  ئه وه ی  بۆ  دانا  ته له فۆنێكیشی  ژماره   و  باڵوكرده وه   خۆی 

ڕێكخراوه كان  كاری  بۆ  ئاسانكاری  له   نه گێڕا  ئه وتۆی  ڕۆڵێكی  فه رمانگه كه   كه   ده رده كه وێت  وا 

له سه رده می كۆرۆنادا. ته نانه ت له  پێزانین و خستنه  ڕووی كار و چاالكی ڕێكخراوه كان جۆرێك له  

كه مته رخی پێوه دیاربوو. فه رمانگه  ده یتوانی وه ك فه رمانگه ی ڕێكخراوه  ناحكوومییه كانی به غداد 

ڕاپۆرتی به رده وامی هه بێت و ناو و چاالكی ڕێكخراوه كان بخاته  ڕوو بۆ ڕای گشتی)3(  كه  بێگومان 

كاریگه ری ئه رێنی هه یه  له سه ر ناو و ناوبانگی ڕێكخراوه كان له  كۆمه ڵگادا.

كه   ئه وه یه   كرا  تێبینی  ئه وه ی  ڕێكخراوه كان،  له سه ر  په تاكه   گشتگیری  كاریگه ری  سه رباری 

ئاستی كاریگه ری په تای كۆرۆنا له سه ر ڕێكخراوه كان جیاواز بوو. ئه و ڕێكخراوانه ی كه  له بواری 

گه شه پێدان كاریان ده كرد زیاتر به ر كاریگه ری په تاكه  كه وتن به جۆرێك كه  هه ندێكیان به  ته واوی 

https://www.kohrw.org/oneweb- 1- ڕاپۆرتی ڕێكخراوی چاودێری مافی مرۆڤ كوردستان )٢٠٢٠( كه  به رده ست بوو له  ڕێگای لینكی

media/جاوديری20%برياره%E2%80%8Cكانی20%كورونا.pdf  له  به رواری ٢8-٤-٢٠٢٠

https://www.dngo. ٢- په یامی فه رمانگه ی ڕێكخراوه ناحكومیه كانی هه رێمی كوردستان. )٢٠٢٠(. به رده ست بوو له  ڕێگای لینكی 

gov.krd/Article-254 له  به رواری ٢5-٤-٢٠٢٠

http://www.ngoao.  3- منونه ی ڕاپۆرتێكی فه رمانگه ی ڕێكخراوه  ناحكومیه كانی به غداد. )٢٠٢٠(. كه  به رده ستبوو له  ڕێگای لینكی

gov.iq/uploads/DOC/4th.pdf له  به رواری ٢8-٤-٢٠٢٠

https://www.kohrw.org/onewebmedia/جاوديری%20برياره%E2%80%8Cكانی%20كورونا.pdf
https://www.kohrw.org/onewebmedia/جاوديری%20برياره%E2%80%8Cكانی%20كورونا.pdf
https://www.kohrw.org/onewebmedia/جاوديری%20برياره%E2%80%8Cكانی%20كورونا.pdf
https://www.dngo.gov.krd/Article-254
https://www.dngo.gov.krd/Article-254
http://www.ngoao.gov.iq/uploads/DOC/4th.pdf
http://www.ngoao.gov.iq/uploads/DOC/4th.pdf
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كار و چاالكییه كانیان ڕاوه ستا. هه ر ئه مه ش وایكرد كه  به شێكی زۆری پڕۆژه كانی گه شه پێدان به  

ناچاری ڕابگیرێن و هه وڵه كانی بواری ئازادی ڕاده ربڕین، مافه كانی مرۆڤ و پرۆسه ی دیموكراسی، 

پێكه وه ژیانی ئاشتییانه ی نێوان پێكهاته كان، په روه رده ، ژینگه ، بونیادنانی تواناكانی گه نجان،...هتد 

به جۆرێك له  جۆره كان پاشه كشه  بكه ن.  هه ڵشۆ عەبدولفەتاح له  په یامنگای كوردی بۆ هه ڵبژاردن 

له  شاری سلێانی سه باره ت به  ئه زموونی ڕێكخراوه كه یان گوتی؛

”بهگشتیلهبهرئهوهیڕێكخراوهكهیئێمهزیاترلهبواریمافیمرۆڤ

ویاساوههڵبژاردنكاردهكاتنهككاریمرۆییدابهشكردنیخۆراك،

بۆیهلهمدۆخهداڕێكخراوهكهمانكارینهكردووه،بهڵكوئهوهی

ههبووهزیاتركاریكهسیبووه،ئهندامانیڕێكخراووهككهسلهكاری

خێرخوازیودابهشكردنوگهیاندنیكۆمهكبهههژاران

بهشداریانکردووە.“

ڕاگرتنی كار و چاالكی ئه م ڕێكخراوانه  به ڕاده یه كی زۆر په یوه ست بوو به  ڕێكاره كانی قه ده غه ی 

لێره وله وێ  ئه گه ر  فیزیكی.  به ریه ككه وتنی  و  كۆبوونه وه   و  كۆڕ  به   ڕێگه نه دان  و  هاتوچۆ 

چاالكییه كانی بواری گه شه پێدان به رده وامیش بووبێت، ئەوەندە كاریگه ریان نەبووە، به  ساده یی 

ئه وله ویاتی  كه   ئاراوه   هاته   نه خوازراو  بارودۆخێكی  كۆرۆناوه ،  په تای  بەهۆی  كه   له به رئه وه ی 

سه ره تای  له   گۆڕا.  ناحكوومییه كانیش  كاره كته ره   له   به شێك  ته نانه ت  حكوومه ت،  هاوواڵتییان، 

باڵوبوونه وه ی ڤایرۆسه كه وه  ، هاوواڵتییان سەرنجیان كه وته  سه ر مه ترسی باڵوبوونه وه ی په تاكه   

له  ڕێكاره كانی  پاراستنی ته ندروستی خۆیان، ئه وله ویاتی حكوومه ت گۆڕا و هه وڵه كان  و خه می 

كاره كته ره   كه   وایكرد  ئه مه   كرانه وه .   چڕ  هاوواڵتییان  ته ندروستی  پاراستنی  و  خۆپارێزی 

ناحكوومییه كانیش، به  تایبه تی ڕێكخراوه كانی كۆمه ڵی مه ده نی به شێكیان ناچاربن پالنی كار و 

چاالكییه كانیان بگۆڕن و گۆڕانكاری بكه ن له   جۆر و شێوازی ئه و خزمه تگوزارییانه ی كه  پێشكه شی 

ده كه ن به جۆرێك كه  وه اڵمده ره وه ی پێداویستی هاوواڵتییان بێت.

به  تێپه ڕبوونی كات و ده ركه وتنی مه ترسی و لێكه وته  ئابوورییه كانی په تاكه ، خزمه تگوزاری 

مرۆیی و به هاناوه چوونی كه سانی هه ژار و كه م ده رامه ت بوو به كاری سه ره كی به شێكی زۆر له  

كاریان  مرۆیی  خزمه تگوزاری  بواری  له   پێشرت  كه   ڕێكخراوانه شی  ئه و  ته نانه ت  ڕێكخراوه كان. 

دابه شكردنی  به   كرد  ده ستیان  و  گۆڕی  ئاڕاسته یه   به و  كاركردنیان  پالنی  به شێكیان  نه كردبوو 

سه به ته ی خۆراك به سه ر هه ژاراندا. ئه مه ش ده رفه تێك بوو بۆ ڕێكخراوه كان كه  پایه ی متامنه ی 

و  قه یران  له سه رده می  كه   بگه یه نن  په یامه   ئه و  و  بكه ن  پته وتر  هاوواڵتییان  له الی  خۆیان 

كاره ساته كاندا ئه وه  ڕێكخراوه كانن كه  به  ته نگ هاوواڵتییانه وه  ده چن و  هاوسۆز و هاوخه میانن. 

به اڵم جێی سه رسوڕمان بوو بۆ ڕێكخراوه كان و گرووپه  خۆبه خشه كان كه  حكوومه تی هه رێم بۆچی 

خۆی هه وڵی كۆنرتۆڵكردنی کۆمەک و هاوکارییەکانی دا، ئه ویش  له  ڕێگای دروستكردنی حسابی 
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بانكی تایبه ت بۆ  كۆكردنه وه ی ئه و پاره یه ی كه  بەخشەران، خێرخوازان و سه رمایه داران به خشیان. 

ئه مه  جۆرێك بوو له  به  سه نته ركردنی حكوومه ت و ده رهێنانی ئه و ڕۆڵه  له  چنگی ڕێكخراوه كان.

كارایان  ڕۆڵی  ڕێكخراوه كان  خۆراك،  سه به ته ی  دابه شكردنی  و  مادییه كان  هاوكارییه   سه رباری 

گێڕا له باڵوكردنه وه ی هۆشیاری ته ندروستی و هه ڵمه ته كانی خۆپارێزی و ڕژاندن و دابه شكردنی 

كه لوپه لی پزیشكی و خۆپارێزی. 

بواری  له   ڕێكخراوه كان  ڕۆڵی  به   سه باره ت  مه سه له   ڕێكخراوی  سه رۆكی  ئیسامعیل  ئیرباهیم 

هۆشیاری ته ندروستی گوتی؛

»ڕۆڵیڕێكخراوهكانزياترلهبواریههڵمهتیهۆشیاریبوولهپێناو

خۆپارێزی،ڕهنگهئهمهشبگهڕێتهوهبۆئاسانیبهردهستبوونی

ئامرازهكانیههڵمهتیهۆشیاریبهتایبهتیشسۆشیاڵمیدیا«.

له الیه ن  خۆپارێزی  و  ته ندروستی  هۆشیاری  هه ڵمه تی  چه ندین  چوارچێوه یه شدا  له م 

ڕێكخراوه كانه وه  ئه نجامدران و سۆشیاڵ میدیا وه ك سه كۆیه كی فراوان له الیه ن ڕێكخراوه كانه وه  

ته ندروستییه   دامه زراوه   په یامه كانی  گه یاندنی  و  هاوواڵتییان  به   گه یشنت  بۆ  به كارهێرنا 

حكوومییه كان و ڕێكخراوی ته ندروستی جیهانی. سه رباری ئه مه  به شێك له  ڕێكخراوه كانی كۆمه ڵی 

وه ك  باڵه كی  دڵشاد  ده كران.  كه ره نتین  كه   كه سانه ی  ئه و  بۆ  هه بوو  تایبه تیان  چاالكی  مه ده نی 

ڕێكخراوه كه ی  كاری  ئه زموونی  باسی  باره یه وه   له م  سۆران  قه زای  له   ئاوێزه   ڕێكخراوی  سه رۆكی 

خۆیانی كرد و گوتی؛

»ئێمهلهڕێكکهوتی١٩-٣-٢٠٢٠لهئوتێلسۆرانپااڵسلهدهروازهی

شاریسۆرانڕێكخراوهكهمانلهڕێگایتیمهتهندروستییهكانی

بهڕێوهبهرایهتیتهندروستیسۆراننزیكهی١٠٠كتێبیجۆراوجۆری

بهسهرئهوكهسانهدابهشكردكهلهئوتێلهكهكهرهنتینكرابوون...«

دیوه  ڕۆشنه كه ی سه رده می كۆرۆنا بۆ ڕێكخراوه كان گه رمبوونی شاشه كانی كۆمپیوته ر و سامرت 

فۆنه كان بوو به  كۆڕ و كۆبوونه وه  و ئه و گفتوگۆیانه ی كه  چاالكان و نوێنه ری ڕێكخراوه كان ڕێكیان 

ده خست بۆ تیشك خستنه  سه ر بابه ته  سیاسی، كۆمه الیه تی، ئابووری، و چاالكییه  مه ده نییه كان. 

بوون  نه بوو،  ئه وتۆیان  ناوێكی  پێشرت  كه   میت  گۆگڵ  گۆتومیتینگ،  زووم،  وه ك  پال تفۆڕمه كانی 

به  شوێنگره وه ی ژووری كۆبوونه وه  و كۆنفرانس و هۆڵه كانی ڕاهێنان. سه رباری سوودوه رگرتنی 

زیاتر له  ته كنۆلۆجیا، له م ڕێگایه وه  ڕێكخراوه كان و چاالكانی كۆمه ڵی مه ده نی توانیان نه ك ته نیا 

په یوه ندییه كانیانی پێشوویان درێژه  پێبده ن، به ڵكو ده رفه تێكیش بوو بۆ دروستكردنی په یوه ندی 

مه ده نی  جڤاكی  هاوبه ندی  ده ستپێشخه ری  نێوده وڵه تیش.  و  ناوخۆیی  چاالكانی  نێوان  له   نوێ 

عێراقی )ICSSI( یه كێك بوو له منوونه  به رچاوه كان له م ڕووه وه . 
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الیه نی دارایی و كاروباری بانكی له سه رده می كۆرۆنا:

له   تری،  كاریگه رییه كانی  له گه ڵ  هاوته ریب  هاتوچۆ  قه ده غه ی  و  حكوومه ت  ڕێكاره كانی 

و  ناوخۆیی  ڕێكخراوه   چاالكی  و  كار  به سه ر  خۆی  په نجه ی  جێ  ئابووریشه وه   و  دارایی  ڕووی 

نێوده وڵه تییه كان جێهێشت. له كاتێكدا سه رچاوه ی ئابووری و پاڵپشتی دارایی ڕێكخراوه كانی كۆمه ڵی 

مه ده نی له  عێراق و هه رێمی كوردستان بریتییه  له  پاره  به خشه ره  ده ره كی و نێوده وڵه تییه كان)٤( ، 

ئه مه  وایكردووه  كه  جۆرێك له  ترس و دڵه ڕاوكێی كه مبوونه وه ی پاڵپشتی دارایی الی ڕێكخراوه كان 

دروست ببێت. ساده ترین هۆكاری ئه مه ش ڕه نگه  ئه وه  بێت كه  واڵتانی پاره به خش به هۆی په تای 

ڤایرۆسی كۆرۆناوه  له  ئاستی ناوخۆیدا تووشی جۆرێك له  كێشه ی دارایی و ئابووری بوونه ته وه ، 

كه مكردنه وه ی پاڵپشتی داراییان بۆ واڵتانی تر یه كێكه  له  ئه گه ره كان كه  ده كرێت وه ك ده ره نجامێكی 

له   هه ندێك  فشاری  و  ڕێكخراوه كان  نیگه رانی  و  ترس  سه رباری  بدرێته وه .  لێك  پێشبینیكراو 

وه ستاوه كانیان،  پرۆژه   كه مكردنه وه ی ستافی  یان  ده ركردن  بۆ  ڕێكخراوه كان  له سه ر  به خشه ره كان 

الیه نه  پاره  به خشه  نێوده وڵه تییه كان لێره وله وێ فه ندی تایبه تیان ته رخان كرد بۆ ڕێكخراوه كان 

بۆ ئه نجامدانی پڕۆژه ی تایبه ت به  خۆپارێزی و ڕێگریكردن له  ته شه نه سه ندنی ڤایرۆسه كه .

بۆ  بانكه كان  هاتوچۆ  قه ده غه ی  سه پاندنی  تایبه تیش  به   حكوومه ت،  ڕێكاره كانی  بەهۆی 

نه توانن  كه   ماوه یه دا  له و  ڕێكخراوه كان  سه ر   كاریكرده   ئه مه   داخران،  دیاریكراو  ماوه یه كی 

جموجۆڵی پاره  )ناردن و وه رگرتن ( له  ژمێرەی بانكیان بكه ن. بێگومان ئه مه ش ڕه نگدانه وه ی هه بوو 

له وه ی كه  هه ندێك له  ڕێكخراوه كان نه یانتوانی به پێی پالنی خۆیان كار و چاالكی ئه نجام بده ن، 

به ڵكو ده بوو چاوه ڕوان بن تا ئه وكاته ی كه  ده رگای بانكه كان كرانه وه  و توانیان سوود له  پاره كانیان 

ڕێكخراوه كان  پارێزگاكانه وه ،  و  شار  نێوان  سنوری  داخستنی  به هۆی  كاتدا،  له هه مان  وه رگرن. 

كه   چاالكییانه ی  ئه و  ئه نجامدانی  بۆ  بنێرن  تر  شارۆچكه كانی  و  شار  بۆ  پاره كانیان  نه یانتوانی 

مانگانه ی  مووچه ی  نه یانتوانی  ته نانه ت  ڕێكخراوه كان  له   هه ندێك  بدرێن.  ئه نجام  ده توانرا 

کارمەندەکانیان بده ن، به تایبه تی ئه و ڕێكخراوانه ی كه  به پێی سیسته می داراییان له  ڕێگای چه كی 

ڕێكخراوه   به تایبه تیش  ڕێكخراوانه  ،  له م  به شێك  وه رده گرن.  مووچه   کارمەنده كانیان  بانكیه وه  

ناوخۆییه كان ناچاربوون كه  سیسته می مووچه پێدان له و ماوه یه دا بگۆڕن و به شێوه ی كاش  مووچه  

دابه ش بكه ن، ئه مه  ئه گه ر ڕێكخراوه كه  توانیبێتی پاره ی كاشی ده ست خستبێت. بۆ وه ها كارێكیش، 

ڕێكخراوه كه  ده بوو ڕه زامه ندی پێشوه خته ی الیه نی پاره به خش وه ربگرێت. 

دروستبوونی قه یرانی دارایی له سه رده می كۆرۆنا بووه  هۆی ده ركردنی هه ندێك ڕێنامیی له الیه ن 

)له   بانكه كانه وه  كه  په یوه ست بوون به  چۆنیه تی مامه ڵه ی بانكییه وه  . به شداربووانی بانكه كان 

ئه وانیش  دڵی  به   ئه گه ر  ته نانه ت  بن  ڕێنامییانه   ئه و  پابه ندی  ده بوو  ڕێكخراوه كان(  ناویشیاندا 

نه بن. به پێی نوورساوێكی ڕه سمی كه  بانكی ناوه ندی عێراقی به  ژماره  5/6/8٢٢ كه  له  ڕێککەوتی 

http://www.pfo-ku.org/ له  عێراق   توانای به رده وامبونی ڕێكخراوه كانی كۆمه ڵی مه ده نی  به   په یوه ست  ٤- پێڕستی ساڵی ٢٠18 

index.php/raport/2017-05-19-16-00-33/408-2019-12-19-07-48-50

http://www.pfo-ku.org/index.php/raport/2017-05-19-16-00-33/408-2019-12-19-07-48-50
http://www.pfo-ku.org/index.php/raport/2017-05-19-16-00-33/408-2019-12-19-07-48-50
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٢9-3- ٢٠٢٠ ده ریكردووه  و ئاڕاسته ی لقی بانكه كانی هه رێمی كوردستانیش كراوه  )ته ماشای كۆپیه ك 

به   هاتوو  پاره ی  ڕاكێشانی  مامه ڵه ی  بۆ  كه   ده كات  به وه   ئاماژه   پاشكۆ (،  له   بكه   نوورساوه كه   له  

دۆالر، به شداربوو ده توانێت ته نیا له  75%ی ئه و بڕه  پاره یه  به  دۆالر وه ربگرێت و باقی ده بێت به  

دیناری عێراقی بێت كه  له  ٢5% كۆی گشتی پاره كه  ده كات. ئه م ڕێنامییه   جۆرێك له  نیگه رانی الی 

بڕه پاره یه كی  به   ئه گه ر  داراییه وه  ڕێكخراوه كان  له  ڕووی  له به رئه وه ی  ڕێكخراوه كان دروستكرد، 

كه میش بێت زه ره رمه ند بوون. ئه و ڕێكخراوانه ی كه  ژمێرەی بانكیان له  بانكی بازرگانی عێراقی 

هه بوو ئاماژه یان به وه  كرد كه  بانكه كه  به بێ ئاگاداركردنه وه ی پێشوه خت ژمێرەیەکی بانكی نوێی 

بۆ هه ر به شداربوویه ك كردۆته وه  به  دیناری عێراقی بۆ ڕاییكردنی مامه ڵه كان و جێبه جێكردنی 

ئه و ڕێنامییه .    

تۆڕبه ندی و كاری پێكه وه یی ڕێكخراوه كان:

سه رباری دابڕانی ڕێكخراوه كان له  یه كرت به  شێوه یه كی گشتی، به اڵم باڵوبوونه وه ی ڤایرۆسی 

و  ڕێكخراوه كان  له نێوان  كاردن  پێكه وه   هه ستی  تاڕاده یه ك  كه   وایكرد  مه ترسییه كانی  و  كۆرۆنا 

چاالكانی مه ده نی زیاتر بێت. ئه و ده زگا و ڕێكخراوانه ی كه بواری كاركردنیان له یه كه وه  نزیك بوو 

هه ندێكیان ده ستپێشخه ری پێكه وه  كاركردنیان ڕاگه یاند. هه رچه نده  به شێك له  به شداربووانی ئه م 

هه ڵسه نگاندنه  پێیان وابوو ئاستی پێكه وه  كاركردن نه گه یشت به  دروستكردنی تۆڕ و تۆڕبه ندی 

له نێوان ڕێكخراوه كان، به اڵم وه ك منوونه یه ك ده توانین ئاماژه  به یه كێك له و تۆڕانه  بكه ین كه  

له سه رده می كۆرۆنا دروستكرا.  هه ر له سه ره تای ده ركه وتنی ڤایرۆسه كه وه ، له  ٢7-٢-٢٠٢٠ هه ر یه ك 

له  ڕێكخراوی وادی، ماڵپه ڕی كه ركوك ناو، ڕادیۆی نوێ له  هه ڵه بجه ، و ڕادیۆی ده نگ له  گه رمیان 

پێكه وه  تۆڕی “خزمه تگوزاری زانیاری كۆرۆنا...هه واڵی متامنه پێكراو بۆ هاوواڵتییان “یان ڕاگه یاند 

كه  مه به ست لێی گه یاندنی زانیاری و هه واڵی ڕاست بوو له  سه رچاوه ی باوه ڕپێكراو و پیشه ییه وه  

له  پێناو گه یاندنی به  هاوواڵتییان.
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بوو  چه ترێك   )ICSSI( عێراقی  مه ده نی  جڤاكی  هاوبه ندی  ده ستپێشخه ری  كاتدا،  هه مان  له  

و  عێراق  ئاستی  له سه ر  ته نیا  نه ك  چاالكان  و  مه ده نی  كۆمه ڵی  ڕێكخراوه كانی  كۆكردنه وه ی  بۆ  

هه رێمی كوردستان به ڵكو له سه ر ئاستی نێوده وڵه تیش. ئه مه ش له ڕێگای كۆنفرانسی ئۆنالینه وه  

ناویشیاندا  له   ده خست،  ڕێكیان  عێراقییه كان  و  كوردستانی  ڕێكخراوه   له گه ڵ  هه فتانه   كه  

كۆڕبه ندی كۆمه اڵیه تی عێراق، ڕێكخراوی مه سه له ، كۆڕبه ندی كۆمه اڵیه تی كوردستان، سه نته ری 

ئامانج  توندوتیژی،...هتد.  به   دژ  وه رزش  ڕێكخراوی  ئازادی،  و  ئاشتی  ڕێكخراوی  سۆڵیدارێنتی، 

له م كۆنفرانسانه  بریتی بوو له  گفتوگۆكردنی كاریگه ری باڵوبوونه وه ی ڤایرۆسی كۆرۆنا له سه ر 

ڕه وشی ئابووری و مافی كرێكاران، مافه كانی ئافره تان و توندوتیژی خێزانی، په روه رده ، سیسته می 

تر.  ده ره نجامی  بابه تی  چه ندین  و  ڕێكخراوه كان  كاری  و  ڕاده ربڕین  ئازادی  ڕه وشی  ته ندروستی، 

ئینگلیزی  و  كوردی، عه ره بی،  زمانی  به   نوورساو  ڕاپۆرتی  به  شێوه ی  كۆنفرانسانه   ئه م  زۆرینه ی 

باڵوكرانه وه  تا زۆرترین كه س سوود له  گفتوگۆكان ببینێت.

سه رباری كاری پێكه وه یی، ڕێكخراوه كانی كۆمه ڵی مه ده نی له  سه رده می كۆرۆنا و له   وێستگه ی 

ئه و  ناویشیاندا  له   دیاریكراو،  ڕووداوی  هه ندێك  به   سه باره ت  بوون  هاوهه ڵوێست  جیاوازدا 

پێشێلكارییانه ی كه  دژ به  مافه كانی مرۆڤ و ئازادی ڕاده ربڕین ئه نجامدران. بۆ منوونه ، له  ٢5-5-

٢٠٢٠ زیاتر له  3٠٠ ڕێكخراو و تۆڕ و ڕاهێنه ری بواری مافه كانی مرۆڤ  له  عێراق و هه رێمی كوردستان 

به یاننامه یه كی هاوبه شیان باڵوكرده وه  دژ به  ده ستگیركردنی كۆمه ڵێک چاالكانی ڕێكخراوه كانی 

باڵوبوونه وه ی  دوای  تره وه ،  له الیه كی  دهۆك.  شاری  له   ڕۆژنامه نووسان  و  مه ده نی  كۆمه ڵی 

نوورساوێكی وەزاره تی ناوخۆی حكوومه تی هه رێمی كوردستان له  تۆڕه  كۆمه اڵیه تییه كان سه باره ت 

به وه ی كه  داوا له  كۆمسیۆنی بااڵی په نابه رانی سه ر به  نه ته وه یه كگرتووه كان )UNHCR( ده كات كه  

به  ته نیا هه ماهه نگی له گه ڵ ده زگای خێرخوازی بارزانی بكات، 8٢ ڕێكخراوی كۆمه ڵی مه ده نی له  

هه رێمی كوردستان ڕاگه یه ندراوێكی هاوبه شیان دژ به م نوورساوه ی وەزاره تی ناوخۆ باڵوكرده وه .

له گه ڵ باڵوبوونه وه ی ڤایرۆسی كۆرۆنا، لیژنه ی هه ماهه نگی ڕێكخراوه  ناحكوومییه كان له  پێناو 

عێراق )NCCI(، ڕۆژانه  و به  به رده وامی داتا و زانیاری پێویستیان ده خسته  ڕوو بۆ ڕێكخراوه كان. 

سه رجه م ئه و ڕێنامیی و خزمه تگوزارییه  لۆجیستییانه ی كه  ده كرا ڕێكخراوه  ناحكوومییه كان و 

كارمه نده كانیان سوودی لێ وه ربگرن له  ڕێگای ئیمه یڵه وه  و به  زمانی كوردی و عه ره بی و ئینگلیزی 

به  ئه ندامه كانیان ده گه یاند.

ئازادی ڕاده ربڕین و كاری ڕۆژنامه وانی له  سه رده می كۆرۆنا:

گه یشنت  ده ست  مافی  و  ڕاده ربڕین  ئازادی  به رته سكبوونه وه ی  ڕاده ی  له   ترسێك  وه ك 

ڕێكخراوی  له   مرۆڤ  مافه كانی  بااڵی  ئه نجوومه نی  ئۆفیسی  كۆرۆنا،  له سه رده می  به زانیاری 

باڵویان   ٢٠٢٠-3-19 له   و  ده گرێت  له خۆ  خاڵ  پێنج  كه   به یاننامه یه كدا  له   نه ته وه یه كگرتووه كان 

میدیا  كاری  مسۆگه ركردنی  و  ڕاده ربڕین  ئازادی  مافی  پاراستنی  سه ر  ده كاته   جه خت  كردۆته وه ، 

نێوده وڵه تی.  و  ناوخۆی  ئاستی  له سه ر  دروست  و  ڕاست  زانیاری  گه یاندنی  بۆ  ڕۆژنامه نووسان  و 

ناوخۆییه كانی  یاسا  به  جێبه جێكردنی  پابه ندبن  كه   ده دات  هانی حكوومه ته كان  كاتدا  له هه مان 
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په یوه ست به  بواری ده ست گه یشنت به  زانیاری و ئازادی كاری ڕۆژنامه وانی كه  له سه ر بنه مای یاسا 

نێوده وڵه تییه كان داڕێژراون )5(.  سه رباری هه بوونی سێ یاسای تایبه ت به  بواری ئازادی ڕاده ربڕین 

له هه رێمی كوردستان ؛ )1( یاسای ڕۆژنامه گه ری ژماره  35 ی ساڵی ٢٠٠7، )٢( یاسای مافی به ده ستهێنانی 

٢٠1٠، به اڵم  یاسای ڕێكخستنی خۆپیشاندان ژماره  11ی ساڵی   )3( و،  زانیاری ژماره  11ی ساڵی ٢٠13 

به هۆی پشتگوێ خسنت و جێبه جێ نه كردنی ئه م یاسایانه وه  ده بینین ئازادی ڕاده ربڕین پاشه كشه ی 

به رچاوی كرد له  سه رده می كۆرۆنادا. به  مانایه كی تر، به  سه رنجدان له  بارودۆخی ئازادی ڕاده ربڕین 

و كاری ڕۆژنامه وانی له سه رده می كۆرۆنا له  هه رێمی كوردستان، ئه وه  ڕوون ده بێته وه  كه  بوونی 

جێی  له   ڕاده ربڕین  ئازادی  به رته سكبوونه وه ی  به   سه باره ت  نێوده وڵه تییه كان  ڕێكخراوه   ترسی 

خۆیدا بوو.

هه رچه نده  ئاسانكارییان بۆ كرا له  ماوه ی قه ده غه ی هاتوچۆدا، به تایبه تی له ڕووی ڕێگه پێدانیان 

و  ڕۆژنامه وانان  به   دژ  پێشێلكارییه كان  ژماره ی  هه ڵكشانی  به اڵم  ڕووداوه كان،  ڕووماڵكردنی  بۆ 

كه ناڵه كانی ڕاگه یاندن یه كێك بوو له و بابه تانه ی كه  سه رنجی داكۆكیكارانی ئازادی ڕاده ربڕینی 

به الی خۆیدا ڕاكێشا. كاردانه وه  و ناڕه زایەتییه كان ته نیا له سه ر ئاستی هه رێمی كوردستان نه بوون، 

ئه مه ش  هه بوو.  خۆیان  قسه ی  باره یه وه   له م  نێوده وڵه تییه كانیش  كاره كته ره   و  ڕێكخراو  به ڵكو 

له سه رده می  ڕاده ربڕین  ئازادی  ڕاده ی ترسناكی و خراپ بوونی ڕه وشی  بۆ  ئاماژه یه كی ڕوون بوو 

كۆرۆنادا . پێشێلكاری دژ به  ڕۆژنامه وانان له  كاتێكدایه   كه  ئه وان به هۆی رسوشتی پیشه كه یانه وه 

ژیان و ته ندروستیشیان  له  مه ترسیدا بوو، ڕاپۆرته  ڕۆژنامه وانییه كان له  زمانی نه قیبی سه ندیكای 

له  هه رێمی كوردستان 85 ڕۆژنامه وان تووشی  ڕۆژنامه نووسانی كوردستانه وه  باڵویان كرده وه  كه  

ڤایرۆسی كۆرۆنا بوون)6(.  له كاتێكدا خودی سه ندیكای ڕۆژنامه نووسان هه ر له سه ره تای ده ركه وتنی 

په تاكه وه  ڕێنامیی خۆپارێزی تایبه تی بۆ ڕۆژنامه نووسان ده ركرد.

پێشێلكاری و مه ترسییه  ته ندروستییه كانی سه ر ژیانی ڕۆژنامه وانان هاوكاته  له گه ڵ ئه وه ی  كه  

كاری ڕۆژنامه وانی و ده زگاكانی ڕاگه یاندن زیاتر له  هه ر كاتێكی تر گرنگی خۆیان هه بوو، چونكه  

و  ڕۆژنامه وانان  كه   ده به ست  زانیارییانه   و  داتا  به و  پشتیان  هاوواڵتییان  كۆرۆنادا  له سه رده می 

كه ناڵه كانی ڕاگه یاندن ڕۆژانه  باڵویان ده كرده وه و به شێك بوون له  هه ڵمه ته كانی هۆشیاركردنه وه ی 

هاوواڵتیان سه باره ت به  ڕێكاره كانی خۆپارێزی له  په تاكه  . به اڵم ئه وه ی تێبینی كرا ئه وه بوو كه  له  

پێدانی زانیاریشدا جیاكاری لە بەرانبەر ئه و ڕۆژنامه وان و كه نااڵنه  كرا كه  نزیك نین له  حكوومه ت 

زانیاری  بۆ  په نایان  ناچاری  به   ئه وان  ئه م مه به سته ش  بۆ  پارته  سیاسییه  ده سه اڵتداره كانه وه .  و 

ده ستی دوو ده برد، كه  له  زۆر باردا ڕووبه ڕووی كێشه ی ده كردنه وه . عەبدولڕەحامن بامه ڕنی وه ك 

چاالكی مەدەنی و ڕۆژنامه نووسێك له  شاری دهۆك له  چوارچێوه ی وێبنه  رێكی تایبه ت به  ئازادی 

ڕاده ربڕین له  هه رێمی كوردستان كه  له  مانگی نیسان ڕێكخرا بوو، گوتی؛

https://www.ohchr.org/EN/ نه ته وه یه كگرتووه كان  ڕێكخراوی  له   مرۆڤ  مافه كانی  بااڵی  ئه نجومه نی  ئۆفیسی  به یاننامه ی   -5

NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25729&LangID=E

https://www.zamenpress.com/Details.aspx?jimare=28223 6- ڕاپۆرتی ڕۆژنامه وانی ماڵپه ڕی زه مه ن

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25729&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25729&LangID=E
https://www.zamenpress.com/Details.aspx?jimare=28223
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»ئەوانەیبۆیەکێکلەکەناڵەکانیڕاگەیاندنیپارتەکانیدەسەاڵتدار

کاردەکەندەتواننسەرجەمئەوزانیارییانەیاندەستکەوێکە

داوایدەکەن،ئەگەرچیئێمەدەزانینتەنیادەتواننئەوزانیارییانە

باڵوبکەنەوەکەڕێگەپێدراوەالیپارتەکانیان.ڕۆژنامەنووسانیترتەنیا

دەتواننئەوزانیارییانەیاندەستکەوێتکەدەستیدووەمنولە

کەناڵەمیدیاییەکانیپارتەکانەوەباڵودەکرێنەوە.لەدواییدازۆربەی

جاروەزیرەکانوبەرپرسەحکوومییەکانڕۆژنامەوانەکاندەدەنە

دادگابەهۆیباڵوکردنەوەیزانیارینادروستوالیحکوومەتجێی

سەرنجەولەڕێگەیئەمپرۆسەیەوەڕووندەبێتەوەکەزانیارییەکانی

دەستیدووەمنادروستبوونە.ئەمجۆرەڕەفتارەدەکرێتببێتەهۆی

تۆمەتبارکردنیڕۆژنامەوانانبەپێدانیزانیارینادروست)7(.

هه روه ك چۆن ڕۆژنامه وانان و چاالكان له  ڕابردوودا تووشی پێشێلكارییه كانی وه ك ده ستگیركردن، 

هه ڕه شه لێكردن، ڕێگریكردن له  ڕووماڵی ڕووداو و چاالكییه كان، ده ست به سه رداگرتن و شكاندنی 

كۆرۆناشدا  ڤایرۆسی  باڵوبوونه وه ی  سه رده می  له   ده بوونه وه ،  هتد  ڕاگه یاندن،...  ئامرازه كانی 

و  ڕاده ربڕین  ئازادی  سنورداركردنی  بۆ  هه وڵه كان  دیارترین  بوون.  به رده وام  پێشێلكارییانه   ئه م 

مه ده نییه كان  ناڕه زایەتییه   و  ڕاگه یاندن،  كه ناڵه كانی  ڕۆژنامه نووسان،  به   دژ  پێشێلكارییه كانی 

ده كرێت به م شێوه یه ی خواره وه  بخرێنه  ڕوو:

ڕۆژنامه نووس و چاالكی مه ده نی )هێمن مامه ند(،  لەڕێککەوتی ٢٤ی ئازار، کاتژمێر نۆی شه و، له  

شاری هه ولێر له  الیه ن هێزێکی ده مامکداره وه  هه ڵده کوتنه  سه  ری، به  لێدان و سوکایه تی پێکردن 

دەستگیری دەکەن. دواتر ده ركه وت كه  هۆكاری ده ستگیركردنه كه ی په یوه ندی به  پۆستێكی ناوبراو 

ئه و  ڕێگه ی  له   هێمن  كردبووه وه .  باڵوی  فه یسبووك  له   خۆی  تایبه تی  هه ژماری  له   كه   هەبووه  

پۆسته وه    ڕه خنه ی له  حكوومه تی هه رێم گرت و نووسی بووی؛

”تائێستاهانیخەڵكمداوەلەماڵمبێننەوەوخۆیانبپارێزن،كەئەمە

ئەركێكیئەخاڵقیونیشتیامنیوئینسانیوتەندروستییە،بەاڵم

لەوالوەژیانیخەڵكیبەكاسبكاروفەرمانبەرەوەلەوپەڕیخراپیدایەو

دەسەاڵتیشلەبەرامبەردابێباكەوتائێستاموچەیمانگی١٢ی

https://www.iraqicivilsociety.org/archives/11644  7- ڕاپۆرتی ده ستپێشخه ری هاوبه ستی كۆمه ڵگای مه ده نی عێراقی

https://www.iraqicivilsociety.org/archives/11644
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ساڵیرابردووینەداوە،بۆیەئەگەرخەمێكلەژیانیخەڵكوموچەی

فەرمانبەراننەكەنەوە،ئەوەدەڕژێینەسەرشەقاموكەرەنتینەوئەم

دەسەاڵتەتێكدەشكێنیین“.

پاش ده  ڕۆژ له  هه وڵدان و چاالکی، دواتر به  که فاله ت ئازاد ده کرێت. که چی هه ر پاش ڕۆژێک، له 

کاتژمێر یه کی  شه ودا سەرلەنوێ به  هه مان شێوه ی نائاسایی ده ستگیری دەکەنەوە ! پاش ده ركردنی 

بڕیاری ئازادكردنی ناوبراو به  كه فاله تی شه ش ملیۆن دینار له  ڕۆژی ٢6-٤-٢٠٢٠، به اڵم بۆ جاری سێ 

یه م له  هه مان ڕۆژ ده ستگیری ده كه نه وه . 

ده ستگیركردنی هێمن مامه ند كاردانه وه ی ناوخۆیی و نێوده وڵه تیشی لێكه وته وه. له  ٢7-٤-٢٠٢٠ 

بۆ  كه مپینێكیان  كوردستان  هه رێمی  ده ره وه ی  و  ناوه وه   له   كه سایه تی  و  ڕێكخراو   5٠٠ له   زیاتر 

ئازادكردنی هێمن مامه ند ڕاگه یاند و داوای هه رچی زوو ئازادكردنی ناوبراویان كرد)8(.   له سه ر ئاستی 

پێشێلكردنی  كه یسی  وه ك  كرد  كه یسه   له م  باسیان  میدیا جیهانییه كان  و  ڕێكخراو  نێوده وڵه تیش 

 Front ڕێكخراوی  كرد.  ناوبراویان  ئازادكردنی  داوای  و  كرد  ڕووماڵیان  ڕاده ربڕین  ئازادی  مافی 

و  كه یسه كه  كرد  بۆ  به دواداچوونی  ناوبراوه وه   ده ستگیركردنی  له  سه ره تای  Line Defenders هه ر 

له سه ر  بۆ كۆمه ڵگای نێوده وڵه تی  ئه و كه یسه   له سه ر  زانیاری پێویستیان  له  ڕۆژه كانی دواتریش 

كه یسه ،  به م  سه باره ت  نێوده وڵه تییه كان  ڕێكخراوه   ڕاپۆرتی  وه اڵمی  له    . دانا)9(  وێبسایته كه یان 

لەبارەی  لە حكوومەتی هەرێمی كوردستان  نێودەوڵەتییەكان  ڕاسپاردە  زێباری ڕێكخەری  دیندار 

كەیسی دەستگیركردنی ناوبراو گوتی؛

»بەداخەوەهێمنمامەندلەڕێگایتۆڕەكۆمەاڵیەتییەكانوبە

باڵوكردنەوەیزانیارینادروستوەكباڵوبوونەوەیڤایرۆسیكۆرۆنا

لەبەندیخانەكانیكوردستان،هەروەهاهانیخەڵكیداوەبۆئەوەی

قەدەغەیهاتوچۆوكەرەنتینەبشكێننولەماڵەكانیانبێنەدەرەوە

بەمەشژیانیاندەكەوێتەمەترسیوئەگەریبەركەوتنیژمارەیەكی

زۆریهاوواڵتیانزیاددەبێت«.

به پێی به دواداچوون و چاودێریكردنی تیمه كانی ڕێكخراوی ئاشتی و ئازادی هه میشه  لێدوانه كانی 

دیندار زێباری سه باره ت به  ڕاپۆرته  نێوده وڵه تییه كان جۆرێك له  ناڕه زایی و نیگه رانی چاالكان و 

ڕۆژنامه وانه  سه ربه خۆكان به دوای خۆیدا دێنێت، له به رئه وه ی لێدوانه كانی ناوبراو بەردەوام به  

ئاڕاسته ی داكۆكیكردنه  له  ده سه اڵت و حكوومه ت.

https://www.awene.  8- ڕاگه یه ندراوی 5٠٠ ڕێكخراو و كه سایه تی بۆ ئازادكردنی هێمن مامه ند له سه ر وێبسایتی ڕۆژنامه ی ئاوێنه

com/detail?article=25100&fbclid=IwAR0Yz3TDj1JErCFf8osoxvrw3vt_EDjaXFGJrGoBbchNp8zoT-eT05I0oqk

Frontline Defenders https://www.frontlinedefenders. 9- زانیاری تایبه ت به  كه یسی هێمن مامه ند له سه ر وێبسایتی ڕێكخراوی

org/en/case/arbitrary-detention-human-rights-defender-hemin-mamand

https://www.awene.com/detail?article=25100&fbclid=IwAR0Yz3TDj1JErCFf8osoxvrw3vt_EDjaXFGJrGoBbchNp8zoT-eT05I0oqk
https://www.awene.com/detail?article=25100&fbclid=IwAR0Yz3TDj1JErCFf8osoxvrw3vt_EDjaXFGJrGoBbchNp8zoT-eT05I0oqk
https://www.awene.com/detail?article=25100&fbclid=IwAR0Yz3TDj1JErCFf8osoxvrw3vt_EDjaXFGJrGoBbchNp8zoT-eT05I0oqk
https://www.awene.com/detail?article=25100&fbclid=IwAR0Yz3TDj1JErCFf8osoxvrw3vt_EDjaXFGJrGoBbchNp8zoT-eT05I0oqk
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 ده ستگیركردنی ڕۆژنامه نووسان و چاالكان به هۆی پۆستكردنی بابه ته كانیان له  سۆشیال میدیا 

و ڕه خنه گرتن له  حكوومه ت و دەسه اڵتداران له  حاله ت تێپه ڕی كردووه  و ده كرێت وه ك دیارده  

حاڵه تی  چه ندین  كۆرۆنادا  له سه رده می  ته نیا  ئازادی  و  ئاشتی  تیمه كانی  بكرێت،  پێ  ئاماژه ی 

لە  جەوهەر  سەنگەر  ناوی  به   چاالكوانێك  ئازار  ٢٤ی  له   منوونه   به   تۆماركرد.  شێوه یه یان   له و 

شارۆچكەی تەقتەق به هۆی باڵوكردنەوەی نووسینێكی ڕەخنەیی لەسەر بەرپرسانی ناوچەكە لە 

هەژماری خۆی لە فەیسبوك دەستگیر كرا. پاش هێشتنه وه ی بۆ ماوه ی ٢٤ كاتژمێر، ئازادكرا. هه رێم 

جاف په یامنێری كه ناڵی كوردستان ٢٤ له  ڕێککەوتی ٢7ی ئازار له  شارۆچكه ی كفری ده ستگیر كرا، 

پاش به دواداچوونی تیمه كانی ڕێكخراو ی ئاشتی و ئازادی، ده ركه وت كه  ناوبراو به هۆی پۆستێكی 

ڕه خنه یی له سه ر  هه ڵسوكه وتی هێزێكی ئه منی ناوچه كه  ده ستگیركراوه  كه  له  هه ژماری تایبه تی 

خۆی له  فه یسبووك باڵوی كردبۆوه . دڵشاد هیمو له  ڕێککەوتی 1ی نیسانی له  شاری دهۆك به  هه مان 

هۆكار ده ستگیر كرا. لە 7ی نیسانی ٢٠٢٠ له  شاری سلێامنی ڕۆژنامه نووس زریان محەمەد پەیامنێری 

به رده م  له   و مه ترسی باڵوبوونه وه ی كۆرۆنا  بە دروستبوونی قەرەباڵغی  نیوز، سەبارەت  ئاوێنە 

چاودێری بازرگانی سلێامنی چه ند وێنه یه ك له  هه ژماری خۆی له  فه یسبووك باڵوده كاته وه ، دوای 

دوو كاتژمێر بانگ دەكرێت بۆ ئاسایشی سلێامنی. وه ك كاردانه وه یه ك بۆ ڕووداوه كه ، سەنتەری 

میرتۆ بۆ داكۆكی لە مافی ڕۆژنامەنووسان ڕاگه یاندنێكیان له  په یجی فه رمی خۆیان له  فه یسبووك 

باڵوكرده وه  و  ڕایانگه یاند؛

ئەووێنانەیكەڕۆژنامەنووسزریانمحەمەدباڵویكردۆتەوەكارێكی

پیشەییویاساییە،لەبریدەستگیركردندەبووستایشبكرێت،چونكە

داوایكردووەڕێوشوێنیقۆناغیخۆپارێزیپێشێلنەكرێت)١٠(.

و چاالكانی  ڕۆژنامه وانان  ئه منییه كان چاودێری   داموده زگا  كه   ده رده خه ن  ئه وه   كه یسانه   ئه م 

یاسایه كی  نه بوونی  به هۆی  و  ده ستگیركردنیان  پاش  میدیا.  سۆشیال  له   ده كه ن  مه ده نی  كۆمه ڵی 

خراپ  قەدەغەکردنی  یاسای  به    دادگاكان  له   كه یسانه   ئه م  زۆرجار  میدیا،  سۆشیال  به   تایبه ت 

بەکارهێنانی ئامێرەکانی پەیوەندی کردن )یاسای ژمارە 6 ی ساڵی ٢٠٠8( مامه ڵه یان له گه ڵدا ده كرێت 

كه  له  زۆرباردا ڕۆژنامه وانان و چاالكان ده بنه  قوربانی. ئه مه  له كاتێكدایه  كه  یاسای ڕۆژنامه گه ری 

له  هه رێمی كوردستان بوونی هه یه ، به اڵم بۆ ئه م جۆره  كه یسانه  پشتی پێ نابه سرتێت.

هه وڵی داخستنی كه ناڵه كانی ڕاگه یاندن له  سه رده می كۆرۆنا جۆرێكی تر بوو له  به رته سكردنه وه ی 

چوارچێوه ی ئازادی ڕاده ربڕین له  هه رێمی كوردستان. له  ڕێککەوتی 6-٤-٢٠٢٠ وه زیری ته ندروستی 

حكوومه تی هه رێمی كوردستان نوورساوێكی ڕه سمی ئاڕاسته ی داواكاری گشتی ده كات بۆ گرتنه به ری 

ڕێوشوێنی یاسایی توند به رانبه ر به  كه ناڵی ته له ڤزیۆنی NRT به هۆی ئه وه ی كه  گوایه  كه ناڵه كه  

حكوومه ت تۆمه تبار ده كات به  باڵوكردنه وه ی زانیاری ناڕاست و نادروست سه باره ت به  ئاماره كانی 

https://web.facebook.com/metroo- 1٠- به یاننامه ی سه نته ری میرتۆ سه باره ت به  ده ستگیركردنی زریان محمد له  شاری سلێامنی

/center/photos/a.902418366477236/3079019445483773

https://web.facebook.com/metroocenter/photos/a.902418366477236/3079019445483773/
https://web.facebook.com/metroocenter/photos/a.902418366477236/3079019445483773/
https://web.facebook.com/metroocenter/photos/a.902418366477236/3079019445483773/


٢1

له   )كۆپیه ك   خۆی  تایبه تی  مه رامی  بۆ  په تاكه   باڵوبوونه وه ی  قۆرخكردنی  و  كۆرۆنا  ڤایرۆسی 

-6-3 له   الوان  و  ڕۆشنبیری  وەزاره تی  بابه ت،  هه مان  به   په یوه ست  کراوە (.  هاوپێچ  نوورساوه كه  

٢٠٢٠ به  نوورساوی ژماره  ) 1٠8 تایبه ت( ئاگاداری كه ناڵی  NRT ده كاته وه  له وه ی كه  هانی خه ڵك 

ده دات بۆ یاخیبوون له  بڕیاره كانی خۆپارێزی و شكاندنی قه ده غه ی هاتوچۆ و گومان دروستكردن 

به رده وام  كه ناڵه كه   ئه گه ر  كه   به جۆرێكه   ئاگاداركردنه وه كه   كۆرۆنا.  نه خۆشی  له سه ربوونی 

بێت له و شێوازه  له  كاركردن، ئه وا ڕێكاری یاسایی ده گرنه  به ر دژ به  كه ناڵه كه . له به رانبه ر ئه م 

نوورساوه ی وەزاره تی ڕۆشنبیری، هه ڵگورد جوندیانی كه  به ڕێوه به ری گشتییه  له  هه مان وەزاره ت 

له  لێدوانێكی ڕۆژنامه وانیدا بۆ كه ناڵی ته له ڤزیۆنی K24  كه  وه ك كه ناڵێكی   نزیك له  سه رۆكی 

حكوومه ت هه ژمار ده كرێت ڕه خنه ی له  نوورساوی وەزاره ته كه ی گرت و گوتی؛ ”ده بووایه وەزاره تی 

و  ناڕه زایه تی  ئه و  زۆربه ی  كه ناڵه كه   كاتێكدایه   له   ئه مه    )11(“ دابخات.  كه ناڵه كه   ڕۆشنبیری 

خۆپیشاندانه  مه ده نییانه ی ده گواسته وه  كه  هاوواڵتییان له  شاره كانی هه رێمی كوردستان خۆڕسكانه  

ڕێكیان ده خست و ڕه خنه یان له  حكوومه ت و به رپرسان ده گرت به هۆی  بوونی گه نده ڵی، نه بوونی 

مووچه  و خزمه تگوزارییه كان، و خراپی ڕێنامییه كانی حكوومه ت سه باره ت به  قه ده غه ی هاتوچۆ 

و له به رچاونه گرتنی ژیان و گوزه رانی هاوواڵتییان.  

هاوواڵتییان  و  هاتوچۆ،چاالكان  قه ده غه ی  ڕێكاره كانی  و  حكوومه ت  بڕیاره كانی  سه رباری 

له سه رده می كۆرۆنا خۆپیشاندان و ناڕه زایه تی مه ده نیان ئه نجامدا. له  ڕێککەوتی 16-5-٢٠٢٠ به شێك 

له  هاوواڵتییان، چاالكان و مامۆستایان له  شاری دهۆك خۆپیشاندانێكیان ڕێكخست و ناڕه زاییه تیان 

كۆنرتۆڵكردنی  بۆ  ئه منییه كان  هێزه   پێداویستییه كان.  و  مووچه   نه بوونی  به   دژ  ده ربڕی 

مامۆستا  بارودۆخه كه  و كۆتایی هێنان به  خۆپیشاندانه كان توندوتیژیان به كارهێنا و ژماره یه ك 

به رواری.  به ده ل  مەدەنی  چاالكی  و  مامۆستا  ناویشیاندا  له   كرد.  دەستگیر  خۆپیشانده ریان  و 

ئاستی  له سه ر  لێكه وته وه .  نێوده وڵه تی  و  ناوخۆیی  كاردانه وه ی  خۆپیشانده ران  ده ستگیركردنی 

له   به شێك  و  مرۆڤ  مافه كانی  بواری  چاالكانی  مه ده نی،  كۆمه ڵی  ڕێكخراوه كانی  ناوخۆیی، 

په رله مانتارانی پارته  ئۆپۆزسیۆنه كان به یاننامه ی ناڕه زاییان ده رکرد. بۆ منوونه ، 311 ڕێكخراو و 

183 چاالكی بواری مافه كانی مرۆڤ له  ڕێککەوتی ٢6ی ئایار به یاننامه یه كیان ئاڕاسته ی سه رۆك 

ئازادكردنی  له   بكه ن  ده ستوه ردان  ئه وه ی  بۆ  كرد  كوردستان  هه رێمی  سه رۆكی  و  عێراق  كۆماری 

ناوبرد)1٢(.    دیاری هه رێمی كوردستان  مه ده نی  وه ك چاالكێكی  به رواریان  به ده ل  و  خۆپیشانده ران 

 The New Aarab وێبسایتی   ٢٠٢٠-5-19 ڕێککەوتی  له   دهۆك،  به  خۆپیشاندانه كه ی  سه باره ت  هه ر 

ڕاپۆرتێكی له سه ر ئه و پێشێلكارییانه  به  زمانی ئینگلیزی باڵوكرده وه )13(.   ئه وه ی جێگه ی سه رنج 

بوو دیندار زێباری سه رۆكی فه رمانگه ی هه ڵسه نگاندن و وه اڵمدانه وه ی ڕاپۆرته  نێوده وڵه تییه كان 

سه باره ت به  خۆپیشاندانه كان گوتی؛ 

https://www.kurdistan24. /سه باره ت به  نورساوه كه ی ووزاره تی ڕۆشنبیریK24  11- ڕاپۆرتی ڕۆژنامه وانی كه ناڵی ته له ڤزیۆنی

net/so/news/109b13bb-065f-437d-ad21-989bff33e042?fbclid=IwAR352rRmjLqWztYexfzwppI0bd6vosApO4GYx6TAVximb-

2KcnPgRaeSaOgw

https://web.facebook.com/photo/?f-  1٢- به یاننامه ی ڕێكخراوه كان و چاالكوانان كه  له  په یجی چاالكوان هۆگر چه تۆ وه رگیراوه

bid=10158919376132923&set=a.457297922922

https:// وێبسایتی  له سه ر   ٢٠٢٠-5-٢5 به رواری  له   بوو  به رده ست   .)٢٠٢٠(  .   The New Arab وێبسایتی  ڕۆژنامه وانی  ڕاپۆرت   -13

english.alaraby.co.uk/english/news/2020/5/19/press-freedom-activists-condemn-iraqi-kurdish-authorities-arrest-of-journalists

https://www.kurdistan24.net/so/news/109b13bb-065f-437d-ad21-989bff33e042?fbclid=IwAR352rRmjLqWztYexfzwppI0bd6vosApO4GYx6TAVximb2KcnPgRaeSaOgw
https://www.kurdistan24.net/so/news/109b13bb-065f-437d-ad21-989bff33e042?fbclid=IwAR352rRmjLqWztYexfzwppI0bd6vosApO4GYx6TAVximb2KcnPgRaeSaOgw
https://www.kurdistan24.net/so/news/109b13bb-065f-437d-ad21-989bff33e042?fbclid=IwAR352rRmjLqWztYexfzwppI0bd6vosApO4GYx6TAVximb2KcnPgRaeSaOgw
https://web.facebook.com/photo/?fbid=10158919376132923&set=a.457297922922
https://web.facebook.com/photo/?fbid=10158919376132923&set=a.457297922922
https://web.facebook.com/photo/?fbid=10158919376132923&set=a.457297922922
https://english.alaraby.co.uk/english/news/2020/5/19/press-freedom-activists-condemn-iraqi-kurdish-authorities-arrest-of-journalists
https://english.alaraby.co.uk/english/news/2020/5/19/press-freedom-activists-condemn-iraqi-kurdish-authorities-arrest-of-journalists
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»دهستگیركردنهكانپهیوهندیبهوهوهههبووهكهئهوكهسانهپێشێلی

ڕێنامییهكانیخۆپارێزیانكردووه.»

ڕێککەوتی  له   كه   هات  نێوده وڵه تی)1٤(  لێبوردنی  ڕێكخراوی  نامه یه كی  دوای  زێباری  وه اڵمی 

له   خۆپیشانده ران،  ده ستگیركردنی  به   بوو  تایبه ت  و  كرابوو  فه رمانگه كه ی  ئاڕاسته ی   ٢٠٢٠-5-٢7

ناویشیاندا به ده ل به رواری.

هه ر له  چوارچێوه ی ناڕه زاییه  مه ده نییه كان، له  ڕێککەوتی ٢-6-٢٠٢٠ ژماره یه ك له  هاوواڵتییان 

قه ده غه ی  به   دژ  سلێامنی  شاری  له   تایبه تیش  به   جیاوازه كان،  شارۆچكه   و  شار  له   كاسبكاران  و 

ئه نجامدا.  ئاشتیانه یان  و خۆپیشاندانی  ڕژانه  سه رشه قامه كان  ڕێكاره كانی حكوومه ت  و  هاتوچۆ 

كه   بوونه وه   ڕۆژنامه نووسان  و  خۆپیشانده ران  ڕووبه ڕووی  خراپی  به   ئه منییه كان  هێزه   به اڵم 

ڕووماڵی خۆپیشاندانه كانیان ده كرد. له و باره یه وه  سه نته ری میرتۆ بۆ داكۆكی له  ڕۆژنامه نووسان 

له  هه مان ڕۆژ به یاننامه یه كی باڵوكرده وه  و ئاماژه ی به  ژماره یه ك له و پێشێلكارییانه  كرد كه  دژ به  

ڕۆژنامه وانان و كه ناڵه كانی ڕاگه یاندن ئه نجامدران )15(.  له  ڕێککەوتی 15ی حوزه یران چین و توێژه  

ئه نجامدا  نه ته وه یه كگرتوه كان  باره گای  له به رده م  ناڕه زایەتییان  گردبوونه وه یه كی  جیاوازه كان 

٢٤ خۆپیشانده ریان  و  كرد  گردبونه وه كه   له   ڕێگریان  ئه منییه كان  هێزه   توركیا.  داگیركاری  به   دژ 

ده ستگیر كرد. پاش چه ند كاتژمێرێك له  ده ست به سه ركردن، سه رجه میان ئازادكران. له  ڕێککەوتی 

داگیركاری توركیا بۆ سه ر خاكی هه رێمی  به   له  شیالدزێ دژ  ٢٠ی حوزه یران ژماره یه ك هاوواڵتی 

كوردستان خۆپیشاندانیان ڕێكخست، هێزه  ئه منییه كان به  زه بری هێز و توندوتیژی كۆتاییان به  

خۆپیشاندانه كان هێنا و 1٠ خۆپیشانده ریان ده ستگیر كرد.

كاتی  له   بوونه وه   پێشێلكاری  چه ندین  ڕووبه ڕووی  ڕۆژنامه نووسان  كۆرۆنا  سه رده می  له  

حاجی  له    NRT كه ناڵی  ستافێكی  ئازار  19ی  ڕێککەوتی  له   ڕووداوه كان.  و  چاالكی  ڕووماڵكردنی 

ئۆمه ران ڕێگریان لێكرا له  الیه ن هێزه  ئه منییه كانه وه  كه  ڕووماڵی سه ردانه كه ی وه زیری دارایی 

له   كرا  ڕێگری  دهۆك  شاری  له   نیسان  ٢6ی  له   ئۆمه ران.  حاجی  نێوده وڵه تی  مه رزی  بۆ  بكه ن 

تیمێكی ڕۆژنامه وانی كه ناڵی سپێده  كه  ڕووماڵی گردبوونه وه یه كی ناڕه زایی خاوه ن پێشانگاكانی 

ئۆتۆمبێل بكه ن. له  ڕێککەوتی 16ی ئایار، 8 ڕۆژنامه وان ده ستگیركران كه  سه رقاڵی ڕووماڵكردنی 

بازگه ی  له   سپێده   كه ناڵی  تیمێكی  حوزه یران  ٤ی  ڕێککەوتی  له   بوون.  دهۆك  خۆپیشاندانه كانی 

كه ڵه ك له الیه ن هێزه  ئه منییه كانه وه  لێیان ده درێت و ده ست به سه ر كه لوپه لی ڕۆژنامه وانیاندا 

ده گیرێت و ده شكێندرێن. 

https://www.amnesty.org/download/ ٢٠٢٠-5-٢9 1٤- ڕاپۆرتی ڕێكخراوی لێبوردنی نێوده وڵه تی .)٢٠٢٠(. به رده ست بوو له  به رواری

Documents/MDE1423962020ENGLISH.pdf

http://www.hawlati.co/page_detail?smart-id=14286&fb- ٢٠٢٠-6-15- به یاننامه ی سه نته ری میرتۆ سه باره ت به  پێشێلكاریه كانی ٢

clid=IwAR0xEbcnyBIk1j742i5P3yEdtgx73Y0GYQnf72MESVQF9imz8Cb3yX6s-nQ

https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1423962020ENGLISH.pdf
https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1423962020ENGLISH.pdf
https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1423962020ENGLISH.pdf
http://www.hawlati.co/page_detail?smart-id=14286&fbclid=IwAR0xEbcnyBIk1j742i5P3yEdtgx73Y0GYQnf72MESVQF9imz8Cb3yX6s-nQ
http://www.hawlati.co/page_detail?smart-id=14286&fbclid=IwAR0xEbcnyBIk1j742i5P3yEdtgx73Y0GYQnf72MESVQF9imz8Cb3yX6s-nQ
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ڕاسپارده  و پێشنیاره كان:

خۆی 	  وه ك  ناحكوومییه كان  ڕێكخراوه   یاسای  كوردستان  هه رێمی  حكوومه تی  پێویسته  

جێبه جێ بكات كه  ده رفه تی یه كسان ده دات به  كار و چاالكی ڕێكخراوه كان و ڕێگری ده كات 

له  هه ر جیاكارییه ك له  ده ستخستنی سه رچاوه ی دارایی.

پێویسته  حكوومه تی هه رێم سوود له  توانای مادی و مرۆیی ڕێكخراوه كان وه ربگرێت، بۆ 	 

شانه ی  له   هه بێت  نوێنه ریان  مه ده نی  كۆمه ڵی  ڕێكخراوه كانی  پێویسته   مه به سته ش  ئه م 

قه یرانه كان و ژووری ئۆپه راسیۆنه كان له سه رده می قه یرانه كاندا.

فه رمانگه ی ڕێكخراوه  ناحكوومییه كانی هه رێمی كوردستان پێویسته  ڕۆڵی كارا بگێڕێت له  	 

ئاسانكاری بۆ كاری ڕێكخراوه كان له سه رده می قه یرانه كاندا بۆ ئه وه ی ڕێكخراوه كان ئازادانه  

بتوانن خزمه تگوزارییه كانیان به  ئاسانی و باشرتین شێوه  بگه یه نن به  هاوواڵتییان.

پێویسته  ڕێنامییه  داراییه كان و ڕێكاره  بانكییه كان تایبه مته ندی ڕێكخراوه  ناحكوومییه كان 	 

له به رچاوبگرن و ناكرێت وه ك كۆمپانیا مامه ڵه یان له گه ڵ بكرێت.

تۆڕبه ندی، 	  هاوبه ش،  كاری  پێویسته   مەدەنی  و چاالكانی  مه ده نی  كۆمه ڵی  ڕێكخراوه كانی 

و هه ماهه نگیان زیاتر بكه ن له  پێناو زیادكردنی كاریگه ریان و دروستكردنی فشاری زیاتر. 

پێویسته  حكوومه تی هه رێمی كوردستان یاسا په یوه ندیداره كانی ئازادی ڕاده ربڕین به  باشی 	 

ده ستكه وتنی  مافی  یاسای  خۆپیشاندان،  ڕێكخستنی  یاسای  تایبه تی  به   بكات،  به جێ  جێ 

زانیاری،و یاسای ڕۆژنامه گه ری. 

ئازادی ڕاده ربڕین به شێوه یه كی مه ده نی مافێكی یاساییه  و له ژێر هیچ پاساوێكدا ناكرێت 	 

پێشێل بكرێت.

داواكاری گشتی پێویسته  ڕۆڵی گرنگ و بێالیه نانه  بگێڕێت له  پاراستنی مافی هاوواڵتییان 	 

و ڕۆژنامه نووسان. 



٢٤

پاشكۆكان
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اوالً: واقع املنظامت العراقية اثناء جائحة كورونا 

  انترشت جائحة فريوس كورونا لعام ٢٠٢٠ يف العراق ابتداًء من ٢٤ شباط ٢٠٢٠ يف مدينة النجف، 

عندما فحصت عينة من طالب دين إيراين الجنسية وكانت النتيجة ايجابية ألصابتِه مبرض فريوس 

كورونا  . ثم كُشف عن حاالت أخرى مصابة بكوفيد- 19، وقد بلغ مجموع الحاالت املؤكدة يف العراق 

9,8٤6 حالة من بينها ٢85 وفيات حتى 5 حزيران ٢٠٢٠. وكان العراق قد اتخذ جملة تدابري احرتازية 

يف يناير/ كانون الثاين ٢٠٢٠، قررت بغداد حظر دخول األشخاص القادمني من الصني إىل البالد، فيام 

أجلت رعاياها من مدينة ووهان الصينية، و حظر دخول اإليرانيني إىل البالد عرب املعابر الحدودية 

، وتعليق رحالت خطوط الجوية العراقية الحكومية إىل إيران من املطارات.اىل ان وصل االمر بعدها 

اىل غلق املنافذ الحدودية واملطارات والرحالت الداخلية بني املحافظات والحجر الصحي الشامل ومن 

ثم الحجر الصحي الجزيئ والتي مستمرة اىل االن )6 حزيران ٢٠٢٠(.

سبيل  يف  القرارات  من  كثرية  مجموعة  كورونا  جائحة  ملواجهة  العاليا  اللجنة  صدرت  وقد    

استمرارية عملهم. املدين يف  املجتمع  املنظامت  انها مل تستثني عمل  الفايروس ورغم  انحساروانهاء 

لكن يف الواقع منظامت املجتمع املدين كان لهم دور بارز يف تقديم الخدمات اىل املجتمع.وان دائرة 

اقليم كوردستان  استعداد وتعاونا من دائرة منظامت  اكرث  الحكومية يف بغداد كانت  املنظامت غري 

لالستجابة لعمل املنظامت اثناء جائحة كورونا.بحيث اىل جانب تسهيل امر املنظامت خلقت رابطا 

الكرتونيا لتوثيق نشاطات املنظامت املسجلة ونرش تقاريرهم بشكل مهني.حيث لغاية ٢7 ايار ٢٠٢٠ 

تم نرش سبع تقارير حول نشاطات املنظامت وحمالتهم استجابة الحتياجات املواطنني.ووفق التقرير  

وصول خدمات املنظامت املحلية خالل االزمة اىل )3,٢٢7,637(  مواطن عراقي من خالل)16(  788 منظمة 

)مسجلة أصوليا لدى دائرة املنظامت غري الحكومية( وشملت 18 محافظة عراقية.ووفق دائرة املنظامت 

ان املنظامت الدولية يف العراق مل تكن لها دور اسايس يف هذه الحمالت.لذلك يطالب دائرة املنظامت 

غري الحكومية فروع املنظامت الدولية يف العراق بان من الرضوري ان يكون لهم رشكاء محليني يف 

تنفيذ مشاريعهم يف العراق. واحد املقرتحات من بعض منظامت املجتمع املدين كان هناك مطالبات بان 

الفصل الثاين

تأثريكوروناعىلعملمنظامت

املجتمعاملدينوحريةالتعبرييف

العراق

16- http://www.ngoao.gov.iq/ArticleShow.aspx?ID=945

http://www.ngoao.gov.iq/ArticleShow.aspx?ID=945
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يكون للمنظامت املجتمع املدين ممثال يف اللجنة العليا ملواجهة كورونا يف العراق.لكن بكل تاكيد مل 

يتم قبول املقرتح من قبل الجهات الرسمية.

ورغم ذلك يف بعض املحافظات تعرضت بعض املنظامت اىل عرقلة عملهم من قبل جهات غري مكلفة 

الحكومية  املنظامت غري  دائرة  اىل  تقديم شكوى  تم  .وقد  والدولية  املحلية  املنظامت  مع  بالتعامل 

والتي من جانبها عممت كتاب رسمي  بتاريخ 13 ايار ٢٠٢٠ واملنشور عىل موقع الرسمي للدائرة وجاء 

فيها)تحذر دائرة املنظامت غري الحكومية من قيام جهات ومنظامت بلعب دور الوسيط بينها وباقي 

املنظامت غري الحكومية العاملة يف العراق واملساس باختصاصاتها وفقآ الحكام قانون املنظامت غري 

دائرة  اعترب  الذي   )٢٠13( لسنة   )٤69( املرقم  الوزراء  مجلس  قرار  و   ٢٠1٠ لسنة   1٢ رقم  الحكومية 

الحكومية، ويعد  املنظامت غري  املختصة بإدارة جميع  الوحيدة  الجهة  الحكومية هي  املنظامت غري 

أخذ دور الدائرة وانتحال صفتها و التحدث بإسمها والقيام بتبليغ املنظامت غري الحكومية بالتوقف 

عن تقديم طلبات سري حركة العجالت واملنتسبني اىل دائرة املنظامت ) بحجة عدم إستيفاء التقرير 

املايل( مخالفة يحاسب عليها القانون وتحتفظ الدائرة بحقها يف اتخاذ االجراءات القانونية املناسبة 

وفروع  املحلية  املنظامت  تدعو  الحكومية  غري  املنظامت  دائرة  ان   .. بذلك  قامت  التي  الجهة  بحق 

املنظامت االجنبية اىل عدم االستامع الية جهة تدعي نقلها توجيهات الدائرة، وان يكون االستفسار 

الدائرة مل تخول أي جهة  بأن  الدائرة بصورة مبارشة عن حقيقة مواقف املنظامت، علامً  رسميا من 

بالتحدث باسمها أو نقل توجيهاتها وتحذر الجهات من أخذ هذا الدور وسيتعرض املخالفون للمسائلة 

القانونية .ومن الجدير بالذكر ان دائرة املنظامت غري الحكومية مستمرة بتنفيذ طلبات تسيري حركة 

املنظامت ومنتسبيها وفقا لاللية املعتمدة خالل ٢٤ ساعة من تأريخ تقديم الطلب وبالتعاون مع مركز 

 .))17(NOC العمليات الوطني

  اىل جانب ذلك بعض الناشطني تعرضوا اىل انتهاكات اثناء اداء عملهم التطوعي وخاصة يف نينوى.

حيث  يف شهر اذار ٢٠٢٠ يف نينوى تم اعتقال الناشط طالل فوزان احد رؤساء الفرق التطوعية يف 

بعد حملة  الفقرية.لكن  العوائل  الغذائية عىل  السالت  توزيع  اثناء  االمنية  الجهات  قبل  من  نينوى 

وتم  نينوى  قبل محكمة  من  االفراج عنه  تم  للدفاع عنه  له  املحامي  النشطاء وتوكيل  من  اعالمية 

اىل باالنتامء اتهامي تم ( والحرية  السالم  لفريق  طالل  قال  التهمة.حيث  من  تربئته 

تم النه تربئتي اعلن امرقضايئ.لكناملحكمة بدون اعتقايل داعش.وتم

اتهاميبدونايدليلواناناشطومتطوعمدينوتعرفنيكلالجهاتوكل

املنظامتيفاملوصلحيثقدمناالكثرياىلاهالنايفمحافظةنينوى

اثناءوبعدالتحريروكذلكيفبدايةظهوركورونا(. وبعد املظايقات عىل املنظامت 

والفرق التطوعية يف نينوى وبعد تدخل بعض املنظامت مع الجهات الرسمية.صدرت محافط نينوى 

السيد نجم جبوري بتاريخ واحد نيسان ٢٠٢٠ تعميام اىل جميع الجهات املعنية ويدعوا فيها اىل تسهيل 

مهمة املنظامت املسجلة والفرق التطوعية ملبارشة عملهم اثناء فرتة الحجر الصحي )18(. 

17- http://www.ngoao.gov.iq/ArticleShow.aspx?ID=940
18- نسخة من الكتاب يف امللحق

http://www.ngoao.gov.iq/ArticleShow.aspx?ID=940
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ويف ملف اخر وخطري والول مرة تعلن الجهات الرسمية العراقية يف يوم 8 اذار ٢٠٢٠ صدرت قرار 

رقم ٢1 من قبل لجنة تجميد اموال االرهابيني التابع ملكتب مكافحة غسل االموال ومتويل االرهاب 

–مجلس الوزراء العراقي لتجميد اموال املنقولة وغري املنقولة واملوارد االقتصادية لخمس من املنظامت 

غري الحكومية ورؤساهم بتهمة االشتباه باالرهاب  وهم كل من:

منظمة طبيعة العراق ورئيسها عزام جواد مهدي علوش.. 1

منظمة شمس الرافيدين الخريية،ورئيسها فاطمة حسن جاسم محمد القييس.. ٢

مؤسسة شباب العامل للتدريب والتطوير ورئيسها ابان ادريس داود. 3

جمعية الرتبية االسالمية ورئيسها ضياء بدري حمودي.. ٤

منظمة مبادرون لالغاثة والتنمية ورئيسها عباس حسني محمد الجبوري )19(. . 5

حيث حاولنا ان نتصل باشخاص من تلك املنظامت حول ردهم من القرار لكن مل نتمكن من الوصول 

لهم .وكذلك فان نص القرار اليذكر تفاصيل عن عمل وطبيعة تلك املنظامت رغم ان كان هناك انشطة 

بيئية ملنظمة طبيعة العراق يف بعض املحافظات يف السنوات السابقة!

اما عىل مستوى استجابة املنظامت للمساهمة يف مواجهة كورونا فكان هناك راي متفق عليه من 

قبل رؤساء املنظامت والنشاطيني العراقيني حول ان رغم كان للمنظامت مبادرات من هنا وهناك لكن 

مل يكن باملستوى املطلوب ويف هذا االطار  يذكر خالد الخالدي من فريق سريجيو دمييلو يذكر بان

)كشفتفيشفريوسكورونااملستجدعدمزوالمعضلةمنظامتاملجتمع

للمناطق االرهايب تنظيمداعش اجتياح تجربة بهامع التيمرت املدين

العراقيةحيثملتستطعاملنظامتبشكلعاممناالستجابةبشكلفوري

عىلاالرضبدعممؤسساتالدولةسواءباملوارداملاديةاوالبرشيةاالب

االوىل الشهرين خالل تجاهلت املنظامت اغلب وان كام جدا ضيق اطار

نتيجةلعدمالتقييمالحقيقيلخطرالفريوسالذيانترشتفاشياتهيف

دولمثلالصنيوايطالياوايرانبالتايلتماهداروقتمثنيلرتتيباوضاع

املنظامتيفالعراق(.

موافقة  ان تحصل عىل  املنظامت  الصعب عىل  من  كان  بان  ذكروا  لقائهم  تم  التي  املنظامت  اغلب 

خلية االزمة يف محافظاتهم لتواصل عملهم وبسبب ان التجمعات والورش كانت غري مسموحة فيها 

او  التدريبات  او بعض  التواصل عرب االنرتنت سواء كانت اجتامعات  فان اغلب عملهم توجه نحو 

العمل عىل التوعية حول الحامية من كورونا .حيث يف هذا االتجاه يذكر عيل بدر من منظمة الخري 

العمل ادارة التزمتاملنزلوكانت )أغلباملنظامت ميسان  محافظة  االنسانية يف 

19- https://www.aml.iq/wp-content/uploads/2020/03/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-
%D8%B1%D9%82%D9%85-21-1.pdf

https://www.aml.iq/wp-content/uploads/2020/03/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%82%D9%85-21-1.pdf
https://www.aml.iq/wp-content/uploads/2020/03/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%82%D9%85-21-1.pdf


٢8

منخاللاملنزلومانشاهدهاناعضاءاملنظامتتواصلوامعاملنظامت

يفالحصولعىلشهاداتباملشاركةيفدوراتعرباالنرتنيتمعمنظامت

دوليةوجامعاتعراقية(.

اما من يرى بان دور املنظامت كانت جيدة .ففي لقائنا مع الناشطة صفاء امني من جمعية االمني 

ضد الوعي بنرش جيدة املنظامت )مساهمة تذكر  البرصة  يف  والتنمية  لالغاثة 

للعوائل والدوائية الغذائية املساعدات تقديم وايضا الوباء هذا مخاطر

املترضرةجراءحظرالتجوال(.

حيث ميكن نقول بان املنظامت كان لهم بعض االدوار االساسية يف العراق:

تقديم وتوزيع السالت الغذائية عىل الفئات املهمشة.. 1

نرش الوعي يف الحامية من كورونا.. ٢

توزيع املواد الطبية.. 3

املساهمة يف بالتعقيم والتطهري.. ٤

  عىل موضوع متعلق بواقع املنظامت اثناء كورونا اصبح املنظامت محلية اي فقط ميكن العمل عىل 

املستوى املناطقي وبسبب منع التجوال بني املحافظات اصبح العمل فقط عىل مستوى املحافظة وليست 

عىل املستوى الوطني.كان فقط باالمكان العمل عىل املستوى الوطني يف قضية التوعية عرب االنرتنت.

واال كان هناك صعوبة يف توزيع املساعدات الغذائية والصحية وحتى موضوغ التطهري والتعقيم عىل 

املختلفة. املحافظات  بعض  يف  بالعمل  يقوموا  ان  حاولوا  الجهات  بعض  ذلك  الوطني.ورغم  املستوى 

حيث خالد الخالدي من فريق سريجيو دمييلو  يذكر بان عملوا اثناء الجائحة )استطاعفريقنا

التدخلالفعيليف5بؤرمعزولةعسكرياهيالهاللمحافظةاملثنىو

اللوالوةيفدياىل البرصةوخان بالنجفوالهارثةيف الفريحة السادة

لتلك والتطهري التعقيم بغدادوعملناعىل و57يف 56 بؤرةقطاعي و

املناطق(.

موضوع  عىل  ايضا  اثرت  قد  ناحية  او  قضاء  او  محافظة  كل  يف  املحيل  مستوى  عىل  العمل  وان 

)كلمنظمة التشبيك بني املنظامت.حيث يقول احمد سامل من منظمة الجرس فرع االنبار بان 

تضلالعملمبفردهالتسليطالضوءعىلنشاطهافقط(.وهذه احدى املشاكل بني 

منظامت املجتمع العراقي حيث تجربة الشبكات والتحالفات يف اغلبها مل تنج وان نجح كان موسميا 

فقط وابرز االمثلة بعض الشبكات العاملة يف مجال مراقبة االنتخابات حيث نجح بعضهم يف املراقبة 

ولكن بعد عملية املراقبة تنهي عملهم!

فيام يخص الترصيح بالعمل اثناء الجائحة ومنع التجوال جميع من تم لقائهم من املنظامت ذكروا 

بان كان هناك متيز تجاه املنظامت فبعض املنظامت القريبة من السلطة او قريبة من بعض املسؤليني 
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يف الحكومة تم توفري الترصيحات واالستثنائات لهم رغم ان بعضهم مل يقدما يشء يذكر.يف هذا 

املجال يقول ميثم العالوي من منظمة االسناد النفيس من الفلوجة-االنباربان )نعميوجدهناك

وتسهيل الشكر كتب ويعطوهم الدولة يف ملسؤولني تابعة منظامت

املهمةوليسلهموجوديفالواقعومليقدموااييشءاثناءالجائحة(.

عىل مستوى التزامات املنظامت تجاه دائرة املنظامت غري الحكومية يف بغداد وخاصة فيام يتعلق 

بالرتخيص او تقديم التقارير السنوية.اثناء الجائحة موضوع تسجيل املنظامت وان مل يتم االعالن 

عنها رسميا فقد توقف حيث مل يصدر اي تسجيل جديد للمنظامت املقدمة. يف العراق هناك اكرث 

من 5 االف منظمة مسجة لدى دائرة املنظامت غري الحكومية من املنظامت املحلية وفروع املنظامت 

الدولية،عدا املسجلة يف اقليم كوردستان-العراق.وبحسب الدائرة بسبب نواقصهم القانونية تم رفض 

طلب 7٢8 منظمة للتسجيل،حيث اسامئهم منشورة عىل املوقع االلكرتوين للدائرة اىل جانب تعليق 

عمل 1٢ منظمة يف شهر كانون الثاين ولغاية شباط ٢٠٢٠ حيث اسامئهم منشورة عىل املوقع.وبسبب 

واملالية  االنجازية  التقارير  املسجلة مل يقدم  املنظامت  اغلب  التام والجزيئ فان يف  الصحي  الحجر 

لسنة ٢٠19 اىل دائرة املنظامت والتي كانت مفروضة ان تسلم يف اذار ٢٠٢٠ لكن تاجلت اىل منتصف 

ايار ٢٠٢٠ ولكن بسبب الوضع ايضا مل يتم االلتزام بها ويف بداية حزيران ٢٠٢٠ اعلنت دائرة املنظامت 

بعد موعد تقديم التقارير يكون بعد 15 يوم من رفع الحظر الشامل يف العراق.اي لحد االن اليعرف 

التاريخ التي سوف ترفع فيها الحظر الشامل يف العراق بسبب جائجة كورونا.

املركزي  البنك  العراق بقرار  العاملة يف  املحلية والدولية  املنظامت  يف جانب اخر فوجئت جميع 

بالدينار  العراق ودفع ربع من قيمتها  الواردة من خارج  الحواالت  زيادة نسبة عمولة  العراقي حول 

العراقي.حيث صدرت البنك املركزي العراقي قرارا بتاريخ ٢9 اذار ٢٠٢٠  وعممتها عىل جميع املصارف 

املجازة يف العراق)٢٠( ،حيث جاءت فيها:

عمولة تحويل املبالغ اىل داخل العراق يكون بنسبة سبعة من االلف حيث كانت كانت سابقا اربعة . 1

من الف.

يتم دفع املبالغ اىل الجهات التي تم تحويل لها بنسبة 75% دوالر و ٢5% دينار عراقي.اي من كل . ٢

مئة دوالر محول اىل اي جهة ومن ضمنها املنظامت املجتمع املدين 75 دوالر والباقي يكون دينار 

عراقي بسعر 118٢ دينار لكل دوالر امرييك!

للزبون . 3 املبلغ بالدينار ان مل يكون  العراقي لكل زبون ويودع فيها  للدينار  يفتح حساب خاص 

حساب بالدينار العراقي.وقد فوجئت جميع املنظامت بهذا التعامل الن بعضهم اعتربوها اجراء 

من غري محلة النهم مل يطلبوا فتح حساب بالدينار العراقي بل تم فتحها من قبل البنك من دون 

اي اذن او طلب!

ان تلك االجراء احرجت الوضع املايل للمنظامت.ففي جانب ان سعر الدوالر يف السوق اعىل بكثري 

من املصارف وكذلك سبب لهم مشكلة اخرى متعلقة بتنظيم التقارير املالية مع مموليهم.

٢٠- نسخة من الكتاب يف امللحق
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اىل جانب ان غلق البنوك بسبب الجائحة اثرت عىل موضوع تاخري الرصف لدى املنظامت سواء 

لرواتب موظفيها او ملصاريف انشطتها.

ثانياً :حرية التعبري يف العراق يف ظل كورونا

استمرت ساحة االعتصام والتظاهرات بشكل او اخر يف العراق ورغم ان عدد املتظاهرين قد قلت 

والتي اعلنوا التظاهر ضد سياسات الحكومة مطالبني باسقاط حكومة عبداملهدي و انتخابات مبكرة 

وتعديل الدستور واالصالحات)٢1(. وقد التزموا ساحات التظاهر بالوقاية الصحية والتباعد االجتامعي 

للحامية من الجائحة ومل يعلن اي اصابة بالكورونا بني املتظاهرين يف ساحات التظاهر.وخالل اذار 

والية نهاية ايار ٢٠٢٠ سجلت لدى فرق املراقبة ملنظمة السالم والحرية مجموعة من االنتهاكات ضد 

املتظاهرين وخاصة يف بغداد والبرصة وكااليت:

+هاجم مسلحون مجهولون املتظاهرين يف ساحة التحرير بوسط بغداد يوم الثالثاء  ٢1 نيسان  ٢٠٢٠ 

وأطلقوا النار عليهم، يف أول يوم من رفع جزيئ لحظر التجول يف العاصمة العراقية بسبب الحجر 

الصحي، و تسبب  الهجوم يف مقتل أحد املتظاهرين  وجرح اثنني اخرين.

الله«  »ثأر  لحركة  مقر  أمام  متظاهرون  احتشد   ،٢٠٢٠ ايار   1٠ األحد  ليل  من  متأخرة  ساعة  + يف 

يف البرصة لتجديد مطالبتهم باإلصالحات السياسية وتغيري الطبقة الحاكمة التي يتهمونها بالفساد.

وأطلق مسلحون من داخل املقر الرصاص ضد املتظاهرين، ما أدى إىل مقتل متظاهر يبلغ من العمر ٢٠ 

عاماً، إثر إصابته برصاصة برأسه، وفقا ملصادر طبية وشهود. وأعلنت قوات األمن العراقية، االثنني 11 

ايار ٢٠٢٠، اعتقال خمسة مسلحني عىل األقل تابعني لتلك الحزب.

+ يف يوم 1٠ ايار ٢٠٢٠ مئات من الناس يتظاهرون من جديد يف خطوة لتصعيد االحتجاجات من 

جديد يف العراق، للضغط عىل الحكومة يف اجراء االنتخابات املبكرة ومحاسبة الذين تلطخت أيديهم 

الجديد،  الوزراء  رئيس  قرار  ٢٠19.ورغم  اكتوبر  من  األول  منذ  سلمي  متظاهر   8٠٠ من  اكرث  بدماء 

لتفرقة  املفرطة  الفوة  االمنية  القوات  استخدمت  للمتظاهرين،  التعرض  بعدم  الكاظمي،  مصطفى 

ودخول  الجرس  عبور  بغية  االوليني  الحاجزين  اجتازوا  والذين  الجمهورية  جرس  عىل  املتظاهرين 

املنطقة الخرضاء.

وقد تجدد املظاهرات ايضا يف املحافظات الجنوبية يطالبون الحكومة الجديدة ب) محاسبة كل من 

التي  التظاهرات والقيام باالصالحات  املعتقلني من نشطاء  املتظاهرين واطالق رساح  تورط يف قتل 

طالبوا بها املتظاهرين.

وبعد االجتامع األول للحكومة الجديدة، توجه رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي مساء السبت )٠9 

أيار ٢٠٢٠( إىل العراقيني بكلمة متلفزة. ووعد الكاظمي بـ«تقيص الحقائق يف كل األحداث«، كام تعهد 

يف كلمته بـ«محاسبة املقرصين بالدم العراقي وتعويض عوائل الشهداء ورعاية املصابني«. 

٢1- صدرت منظمة السالم والحرية 5 تقارير خاصة بالتظاهرات ميكن االطالع عليها عىل موقع االلكرتوين للمنظمة

www.pfo-ku.org
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22 - https://www.hjc.iq/view.67292/

24- http://ihchr.iq/index.php?name=News&file=article&sid=3361

ورصح املرشف عىل املركز االعالمي  ملجلس القضاء األعىل القايض عبد الستار بريقدار أنه مبوجب 

آخر البيانات املرفوعة من كافة املحاكم اىل ادارة مجلس القضاء األعىل تفيد بعدم وجود أي موقوف 

أو محكوم من املتظاهرين السلميني بأعتبار ان التظاهر حق مكفول دستورياً مبوجب املادة )38( من 

الدستور)٢٢(.  لكن تؤكد بعض املنظامت املحلية والدولية)٢3( ونشطاء ساحات التظاهر هناك مئات من 

الشباب املتظاهرين مصريهم مجهول وقد اعتقلوا من قبل املجاميع املسلحة يف العراق،وعىل الحكومة 

سلك  من  اىت  قد  الجديدة  الحكومة  رئيس  بان  وخاصة  فورا  رساحهم  باطالق  تبارش  ان  العراقية 

االستخبارات العراقية اىل جانب عالقته الجيدة مع الجهات املختلفة العراقية.

ويف يوم 18 ايار ٢٠٢٠ صدرت املفوضية العليا لحقوق االنسان يف العراق بيانا حول االحداث التي 

وقعت يف مظاهرات محافظة الديوانية وجاء فيها )تابعتاملفوضيةبقلقبالغواسف

شديداالحداثالتيجرتيفمحافظةالديوانيةهذااليومبنياملتظاهرين

والقواتاالمنية.

ويفالوقتالذيتشيدبهاملفوضيةبسلميةالتظاهراتوالتعاونبني

محافظات عموم املاضيةيف الفرتة يف واملتظاهرين االمنية القوات

محافظة االمنيةيف والقوات املتظاهرين تدعو املفوضية فان العراق

التظاهر بضوابط وااللتزام بالحكمة والتحيل النفس ضبط اىل الديوانية

املعتقلني واطالقرساح مفرط عنف اي استخدام عن واالبتعاد السلمي

الوضع لتفاقم تالفياً العاجل للتدخل الوزراء رئيس ندعو الوقت وبنفس

وخروجهعنالسيطرةمامقديولدتداعياتوانتهاكاتلحقوقاالنسان()٢4(.

السالم  ٢9 جهة مدنية ومن ضمنها منظمة  أطلقت   ٢٠٢٠ بداية شهر حزيران  اخر يف  ويف جانب 

النشطاء  مالحقة  عن  بالكف  تطالبها  العالقة،  ذات  والجهات  العراقية  الحكومة  اىل  نداًء  والحرية، 

انتقاد حاالت خلل يف  او  االنتفاضة  االنبار عىل خلفية تضامنهم مع قضايا  واملدونني من محافظة 

أداء الحكومة املحلية هناك. وطالبت املنظامت والنقابات واالتحادات املوقعة عىل هذا النداء، حكومة 

السيد الكاظمي بالتحقيق يف املوضوع وااليفاء بتعهداتها فيام يخص عدم مالحقة النشطاء وضامن 

عىل والتضييق التعسفية املامرسات )إن ايضا  بيانهام  يف  التعبري.ويقولون  حرية 

الناشطنيوالسكاناملحلينييفاالنبارميثلمنعطفاخطريايفالتعامل

معاملجتمعاملدينومامرسةالدميقراطيةيفاالنبار،ومنهذااملنطلق

نطالبحكومةاملحليةواألجهزةاألمنيةيفاملحافظةبالكفعنمطاردة

بدورها األمنية األجهزة وتقييد وتهديهم، املحليني والسكان النشطاء

والفرق املنظامت عمل تدخلهايف وعدم القانون، حدده الذي األمني

٢3- انظر اىل تقرير منظمة مراقبة حقوق االنسان عىل هذا الرابط حول االختفاء القرسي

https://www.hjc.iq/view.67292/
http://ihchr.iq/index.php?name=News&file=article&sid=3361
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واالستدعاء االعتقال عمليات متارس التي الجهات ومحاسبة التطوعية،

والرتهيبضدهم.وانعملياتاالعتقالواالستدعاءالجامعيللنشطاءيف

املحافظةواجبارهمعىلالتوقيععىلتعهداتغريقانونيةتعدانتهاكا

للدستورالعراقيالنافذومليثاقومبادئحقوقاالنسان(.

نشطاء  من  لعدد  والتهديد  االعتقال  حاالت  من  عدد  املاضية  األشهر  يف  االنبار  محافظة  وشهدت 

املجتمع املدين واملدونني، نتيجة تعبريهم عن تضامنهم مع التظاهرات الكبرية التي عمت محافظات 

اخذ  اعتقال وتعذيب وتنكيل، وأطلقه رساحهم بعد  النشطاء اىل  الوسط والجنوب، وتعرض هؤالء 

ونشطاء  التظاهرات  النشطاء يف  مالحقة  ان  .حيث  املوضوع)٢5(  عن  الكتابة  او  النرش  بعدم  تعهدات 

املجتمع املدين موجودة ايضا يف املحافظات االخرى حسب اراء بعض قادة املجتمع املدين والتي طلبوا 

عدم الكشف عن اسامئهم.وكذلك 

العراقي  الحكومة  الدولية خطابا مفتوحا)٢6(  اىل رئيس  العفو  ايار ٢٠٢٠ وجة منظمة   7 ويف يوم 

)اإلرساعيفكبحقواتاألمن، اىل  الكاظمي ويدعوا فيها  الرئيس مصطفى  الجديد دولة 

والرشوعيفتحقيقاتشاملةومستقلةيفأعاملالقتل.ويضيفالخطاب:

القمع استخدام عن بعيداً املسار لتغيري أشهر السلطات لدى كان فقد

الحق لهم بأن املحتجني طأمنة الجديدة الحكومة عىل ويجب العنيف.

يفتوقعقيامقواتاألمنبتوفريالحاميةلهم،والتقتلهموتشوههم

مطالبهم سيام ال مظاملهم، ستعالج حكومتهم وأن تعسفية، بصورة

بتلبيةحقوقهماالجتامعيةواالقتصادية(.

يف جانب اخر اقتحم عدد من املحتجني مقر قناة MBC عراق يف العاصمة بغداد يوم 18 ايار ٢٠٢٠ 

ابو  السابق  الشعبي  الحشد  رئيس  لنائب  مسيئا  الجهات  بعض  اعتربته  القناة  بثته  ردا عىل محتوى 

مهدي املهندس.واقدم املحتجون عىل اقتحام مقر مكتب القناة الكائن يف حي الوزيرية ببغداد.يذكر 

القوات  باقتحامه، وان  الرشوع  املقر مكانا لألحتجاج قبل  اتخذوا من محيط  كانوا قد  املحتجني  ان 

االمنية كانت متواجدة يف محيط املقر ومل تتدخل ملنع اقتحامه.

25- https://www.facebook.com/infocenteriq/?__tn__=kCH-R&eid=ARCK-
N1AqOz9uR0FUmIvAosNjP_Y1N5KLUmQ9Dm6LRI71-cnbRyHETDK2jx8x-
BVSMO8voPxb4qlmq2vQd&hc_ref=ARRhYM-CEWVPlyiEO3x26bAR2WN-
FJUwIhL0BzkaNBLAEvq3CNcNrE3wK7mRgyXnd0LI&fref=nf&__xts__[0]=68.
ARDgA-NFkgAy7xGWlkM1wlfon4_NN5HiWPKvn5rZ91Unf1UEku585KJ5dUjeVFJ0fSJrgbKs-
R2OmYOPduMR69gjri0ezWR8r6_GkVZHkD5qrkqRU3v6FSUMiMD6cAW4NOb2eibmve6X-
NxRYx0awGqpRMELeEvf7zoS7JNXhQem01N2Phqgta4DdMOHBGvoL4VGeF8iYS91aQXCL-
WREB3CJnOB_m0PMUgAKTtDD8cYBZX6OCUo2fpznPuGeeQ3bad5yntlKTP7TFql-4lgoBm-
tatsysGa5rjqofuqJ-qKA-DQrwVee2HuuU5yvj5uptx8yHlGXb-adSOpw31QTiNB5_fUBw
26- https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1422902020ARABIC.pdf
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https://www.facebook.com/infocenteriq/?__tn__=kCH-R&eid=ARCKN1AqOz9uR0FUmIvAosNjP_Y1N5KLUmQ9Dm6LRI71-cnbRyHETDK2jx8xBVSMO8voPxb4qlmq2vQd&hc_ref=ARRhYM-CEWVPlyiEO3x26bAR2WNFJUwIhL0BzkaNBLAEvq3CNcNrE3wK7mRgyXnd0LI&fref=nf&__xts__[0]=68.ARDgA-NFkgAy7xGWlkM1wlfon4_NN5HiWPKvn5rZ91Unf1UEku585KJ5dUjeVFJ0fSJrgbKsR2OmYOPduMR69gjri0ezWR8r6_GkVZHkD5qrkqRU3v6FSUMiMD6cAW4NOb2eibmve6XNxRYx0awGqpRMELeEvf7zoS7JNXhQem01N2Phqgta4DdMOHBGvoL4VGeF8iYS91aQXCLWREB3CJnOB_m0PMUgAKTtDD8cYBZX6OCUo2fpznPuGeeQ3bad5yntlKTP7TFql-4lgoBmtatsysGa5rjqofuqJ-qKA-DQrwVee2HuuU5yvj5uptx8yHlGXb-adSOpw31QTiNB5_fUBw
https://www.facebook.com/infocenteriq/?__tn__=kCH-R&eid=ARCKN1AqOz9uR0FUmIvAosNjP_Y1N5KLUmQ9Dm6LRI71-cnbRyHETDK2jx8xBVSMO8voPxb4qlmq2vQd&hc_ref=ARRhYM-CEWVPlyiEO3x26bAR2WNFJUwIhL0BzkaNBLAEvq3CNcNrE3wK7mRgyXnd0LI&fref=nf&__xts__[0]=68.ARDgA-NFkgAy7xGWlkM1wlfon4_NN5HiWPKvn5rZ91Unf1UEku585KJ5dUjeVFJ0fSJrgbKsR2OmYOPduMR69gjri0ezWR8r6_GkVZHkD5qrkqRU3v6FSUMiMD6cAW4NOb2eibmve6XNxRYx0awGqpRMELeEvf7zoS7JNXhQem01N2Phqgta4DdMOHBGvoL4VGeF8iYS91aQXCLWREB3CJnOB_m0PMUgAKTtDD8cYBZX6OCUo2fpznPuGeeQ3bad5yntlKTP7TFql-4lgoBmtatsysGa5rjqofuqJ-qKA-DQrwVee2HuuU5yvj5uptx8yHlGXb-adSOpw31QTiNB5_fUBw
https://www.facebook.com/infocenteriq/?__tn__=kCH-R&eid=ARCKN1AqOz9uR0FUmIvAosNjP_Y1N5KLUmQ9Dm6LRI71-cnbRyHETDK2jx8xBVSMO8voPxb4qlmq2vQd&hc_ref=ARRhYM-CEWVPlyiEO3x26bAR2WNFJUwIhL0BzkaNBLAEvq3CNcNrE3wK7mRgyXnd0LI&fref=nf&__xts__[0]=68.ARDgA-NFkgAy7xGWlkM1wlfon4_NN5HiWPKvn5rZ91Unf1UEku585KJ5dUjeVFJ0fSJrgbKsR2OmYOPduMR69gjri0ezWR8r6_GkVZHkD5qrkqRU3v6FSUMiMD6cAW4NOb2eibmve6XNxRYx0awGqpRMELeEvf7zoS7JNXhQem01N2Phqgta4DdMOHBGvoL4VGeF8iYS91aQXCLWREB3CJnOB_m0PMUgAKTtDD8cYBZX6OCUo2fpznPuGeeQ3bad5yntlKTP7TFql-4lgoBmtatsysGa5rjqofuqJ-qKA-DQrwVee2HuuU5yvj5uptx8yHlGXb-adSOpw31QTiNB5_fUBw
https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1422902020ARABIC.pdf
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 ٢5 تعرضت   ٢٠٢٠ ايار  شهر  نهاية  ولغاية  اذار  شهر  خالل  الصحفيني  ضد  االنتهاكات  مستوى  عىل 

وسيلة اعالمية وصحفيني اىل انتهاك من التهديد بالقتل ومنع من التغطية واعتقال والهجوم عىل 

الوكاالت االخبارية يف محافظات كركوك ونينوى وصالح الدين وانبار وبغداد و ميسان والبرصة وذي 

قار. حيث تفاصيل االنتهاكات مدونة لدى فرق الرصد التابعة ملنظمة السالم والحرية.رغم ان الجهات 

املعنية بالحجر الصحي قد استثنوا الصحفيني من قرارات الحجر الصحي.

وتغرميها مببلغٍ  لألنباء  »رويرتز«  وكالة  بتعليق رخصة  واالتصاالت  اإلعالم  قامت هيئة  وكذلك، 

بعد نرش  وذلك  للخطر،  املجتمعي  األمن  وتعريض  كاذبة  أخبار  نقل  بتهمة  يورو  ألف   19 الـ  يناهز 

الوكالة لتقريٍر عن إخفاء السلطات العراقية لألرقام الحقيقية حول عدد املصابني بفريوس كورونا.

وقد اعلن نقابة الصحفيني العراقيني بان هناك صحفيني قد اصيبوا بفايرس كوفيد 19 يف العراق و 

بعدها تم االعالن بان احد العامليني يف االعالم العراقي فقد حياته بسبب كورونا. وقد اثرت كورونا 

عىل حرية االعالم خاصة فيام يخص انتقاد االجراءات املتخذة بشأن الوقاية من كورونا ليست فقط 

يف العراق بل يف جميع انحاء العامل.

مامرسة العمل الصحفي يف مناطق املتنازعة عليها بني اقليم كوردستان والحكومة العراقية مكان 

اكرث  ضغوطات  اىل  يتعرضون  املناطق  تلك  يف  الصحفيني  حيث  الصحفي  العمل  ملامرسة  ام  غري 

االتحادية، الرشطة من مفرزة )قيام الصحفيني  عن  للدفاع  ميرتو  ملركز  بيان  ووفق 

بأعتقالفريقفضائية ،٢٠٢٠ أيار ١5 الجمعة ١١منصباحيوم الساعة يف

محمد ونوزاد الفضائية مراسل دلوي هيمن ( من املكون ٢4 كوردستان

مصورها(يفقريةزنقريالتابعةلقضاءداقوقوالتياغلبسكانهامن

الطائفةالكاكائية()٢7(.

ويطالب املنظامت الحقوقية ونشطاء حقوق االنسان الحكومة العراقية لالرساع يف مراجعة القوانني 

االعالمية  للحريات  حديثة  قوانني  بترشيع  الفورية  واملبارشة  التعبري  حرية  متنع  والتي  النافذة 

وحرية التعبري وفق االلتزامات الدولية للعراق يف ملف تحسن حالة حقوق االنسان يف البلد.

يذكر ان العراق تايت يف مرتبة 16٢ عامليا ضمن تصنيف منظمة مراسلون بالحدود لسنة ٢٠٢٠ )٢8(. 

27- http://www.metroo.org/arabic/dreja.aspx?=hewal&jmare=1325&Jor=3 
28- https://rsf.org/ar/ranking

http://www.metroo.org/arabic/dreja.aspx?=hewal&jmare=1325&Jor=3
https://rsf.org/ar/ranking
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ثالثاً: النتائج

يف بدائة الجائحة كانت للمنظامت دور اكرث يف توزيع املساعدات والتوعية والتعقيم وتوزيع . 1

املواد الصحية لكن بعدد مرور الوقت قلة مساهمة املنظامت وذلك وفق التقارير الرسمية الصادرة 

من دائرة املنظامت غري الحكومية.

وفق تقرير دائرة املنظامت هناك مساهمة من 788 منظمة يف املساهمة ملواجهة كورونا يف العراق . ٢

وان هذا العدد يكون تقريبا ٢٠% من املنظامت املسجلة يف العراق.

الول مرة دائرة املنظامت غري الحكومية تدعوا وكاالت االمم املتحدة وفروع املنظامت الدولية . 3

مواجهة  يف  ومساهمتهم  الدولية  املنظامت  عمل  وينتقد  عملهم  يف  املحلية  املنظامت  الرشاك 

كورونا.

دائرة املنظامت غري الحكومية يف بغداد كان اكرث تعاونا وتنسيقا مع املنظامت غري الجكومية من . ٤

دائرة املنظامت يف اقليم كوردستان.

هناك جهات متعددة رسمية يتدخل يف عمل املنظامت غري الحكومية  يف العراق ودائرة املنظامت . 5

دعت اىل منع تلك الجهات يف التدخل.

سجن . 6 العراق.وتم  يف  االرهاب  بتهمة  ومحلية  دولية  حكومية  غري  منظامت   5 عمل  ايقاف  تم 

ناشط مدين يف املوصل بنفس التهمة لكن تم اطالق رساحه بعد تربئته من التهمة.

عمل املنظامت يف وقت الجائحة اثناء مدة هذه الدراسة كانت تتسم باملناطقية بسبب اجرات . 7

الحظر.وكذلك مل يشاهد العمل الجامعي وافتقار التشبيك.

بسبب اجرات منع التجوال والحجر الصحي مل يتمكن املنظامت تقديم تقاريرهم السنوية اىل . 8

دائرة املنظامت والتي من جانبها تعاملت مبرونة مع املوضوع.اىل جانب تاخري عملية التسجيل 

للمنظامت املقدمة لطلبات التسجيل وذلك السباب نفسه.

البنوك ومن جانب اخر متعلق . 9 جميع املنظامت تسببوا ي مشاكل مالية من جانب بسبب عزل 

بقرار البنك املركزي العراقي لدفع ٢5% من املبالغ املحولة بالدينار العراقي والتي سوف تؤثر عىل 

حسابات املنظامت غري الحكومية.

تراجع ضخم املظاهرات بسبب الحجر الصحي ومنع التجوال وكذلك بسبب منح مهلة للحكومة . 1٠

العراقية الجديدة.

االستمرار يف مالحقة النشطاء وخاصة يف محافظة االنبار.. 11

التضييق عىل الحريات االعالمية وازدياد االنتهاكات تجاه الصحفيني والقنوات االعالمية.. 1٢

وفاة صحفي واصابة اكرث من صحفيني يف العراق بفايروس كوفيد 19.. 13

استمرار االنتهاكات ضد الصحفيني يف املناطق املتنازعة عليها وخاصة يف كركوك.. 1٤

املزاجية يف التعامل مع منظامت املجتمع املدين واالعالم حسب قربهم من الحكومة او اشخاص . 15

متنفذين يف الحكومات املحلية.حيث كان هناك مساحات واسعة للبعض وال مساحة لالخرين.
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رابعاً: التوصيات

دعوة ومساندة دائرة املنظامت غري الحكومية يف العراق لالستمرار يف مطالبة املنظامت الدولية . 1

لتبني املنظامت املحلية يف مشاريعهم.ووضع اجتامعات  لتبني اليات مقبولة لتلك الرشاكة.

املحولة . ٢ للعموالت  العراقي  الدينار  برصف  الخاص  قراره  ملراجعة  العراقي  املركز  البنك  ندعوا 

واستثناء املنظامت غري الحكومية بهذا االجراء.

فيام . 3 املنظامت  دائرة  لدى  اللكرتونية  االليات  بتطوير  الحكومية  غري  املنظامت  دائرة  ندعوا 

يتعلق بالتسجيل والتقارير.

نويص منظامت املجتمع املدين باالهتامم باملناطق النائية خارج مراكز املدن الرئيسية حيث تبني . ٤

بان اغلب املنظامت يرتكز عملهم يف مراكز املدن الرئيسية.

نويص منظامت املجتمع املدين العراقي بدراسة مشكلة التشبيك بينهم من جانب لحل تلك املعظلة . 5

القدمية وكذلك لزيادة تاثريهم يف مناطق عملهم.

ندعوا الحكومة العراقية باالفراج الفوري عن معتقيل املظاهرات وانهاء ملف مالحقة النشطاء.. 6

بحرية . 7 املتعلقة  قوانني  بترشيع  باالرساع  العراقي  النواب  ومجلس  العراقية  الحكومة  ندعوا 

التعبري ومنها قانون حرية التظاهر والحريات االعالمية وقانون الوصول اىل املعلومات.

وضد . 8 املتظاهرين  ضد  االنتهاكات  يف  تورط  من  كل  محاسبة  اىل  العراقية  الحكومة  ندعوا 

االعالميني والنشطاء.

ندعوا الجكومة العراقية النهاء ظاهرة االعتداء عىل الصحفيني يف املناطق املتنازعة عليها.. 9

ندعوا منظامت املجتمع املدين العراق ابداء اهتامم متزايد بالنشاطات االلكرتونية عرب التطبيقات . 1٠

املختلفة للورش واالجتامعات واملناقشات.وكذلك الحمالت االعالمية االلكرتونية.
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خامساً: املالحق

نسخة من كتاب مكتب مكافحة غسل االموال ومتويل االرهاب حول انهاء عمل خمس منظامت.. 1

املختلفة للورش واالجتامعات واملناقشات.وكذلك الحمالت االعالمية االلكرتونية.
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نسخة من كتاب تسهيل مهمة عمل املنظامت من قبل محافظ نينوى. 1

نسخة من كتاب تسهيل مهمة عمل املنظامت من قبل محافظ نينوى. ٢
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نسخة من كتاب تسهيل مهمة عمل املنظامت من قبل محافظ نينوى. 1

نسخة من كتاب تسهيل مهمة عمل املنظامت من قبل محافظ نينوى. ٢

صورة من قرار البنك املركزي . 3


