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تی ئهوروپادەربارەی  بژاردن - يهک ری هه ردەی چاود    EU EOMن
 

تی ئ ردەیروپا  هويهک بژاردنی ن ری هه ئهنجومهنی   بژاردنهکانیبۆ هه چاود
نهران راق ناردووە نو وەدەچ 2021تشرينی يهکهمی  ـی 10که له  ی ع   .ت بهڕ

تی ئهوروپا ری   -يهک ردەی چاود بژاردنن رەکان خاتوو   هه لهاليهن بهرپرسی چاود
مانله  ئهندامی پهرلهمانی ئهوروپا، ڤيۆال ڤۆن کرامۆن  سهرۆکايهتی   ، ياوە ئه

ت.     دەکر
بژاردن  کی سهرەکی که له دوازدە شيکهرەوەی هه کهاتووە، تيم مانگی ـی   28له پ

راق  ئاب ر ی سهرەکی  تيم. گهيشتنه ع گيرکراونله بهغدا وههول و شيکردنهوە   ج
بژاردن دە و  ميديايی ، ياسايی  ، بۆ اليهنهی سياسی  تيمه   .کهنپرۆسهی هه

پشتی وئهمنييهوەلهاليهن تيمی لۆجستی  سهرەکييهکه   . ندەکر پا
ژخايهن له   20  ری در تی ئهوروپا و نهرويج 19چاود تی ئهندامی يهک له   هوەو

راق ری سهرەتای مانگی ئهيلولهوە گهيشتنه ع زگاکاندا چاود . ئهو دەستهيه لهپار
بژاردن دەکهن و دواتر ڕاپۆرت بۆ    بهرزدەکهنهوە.  سهرەکیتيمی پرۆسهی هه

  
تانی ئهندامی   یديپلۆماتکار 40نزيکهی   و

تی ئهوروپا، نهروي کی   لهگهڵکهنهدا   ج، يهک شاند
تی ئهوروپا   ئهرکی ئهندامانی پهرلهمانی يهک

ری   ردەی چاود بژاردن له ڕۆژی ن هه
بژاردندا  زتر دەکهنهه  .    بهه

 
کهاتووە له نزيکهیبه گشتی،  ردەکه پ   80 ن

ر.    چاود
تی ئهوروپايهکهمين ئهمه  رەدەی   - ئهرکی يهک ن

بژاردنه  ری هه راق لهچاود  . ع
 

تی ئهوروپا ردەی   -ئهرکی يهک بژاردن ن ری هه   EU EOMچاود
 

تی   بژاردن بۆ    ئهوروپايهک ردەی چاودری هه شت کرابوو بۆ ناردنی ن بانگه
ريکردنی بژاردنهکان   چاود ی سهربهخۆی  هه لهاليهن کۆمسيۆنی با
بژاردنهکان   . هه

کهاتووە له   ئهم ئهرکی  ردەيه پ ريکردنی ههموو اليهنهکانی پرۆسهی ن چاود
سهنگاندنی ڕادەی پابهندبوون بژاردن و هه بژاردنهکه  پڕۆسه  یهه وەرە   بهی هه پ

هتی ودەو مييهکاو  ن بژاردن نی ههر راقو گونجاووی لهگهڵ   هه   .  ياساکانی ع
  

تی ئهوروپا بژاردن  -يهک ری هه ردەی چاود هيچ  سهربهخۆيه و  ، EU EOMن
تی ئهوروپا   پهيوەنديی نيه به راق لهشاندی يهک تی  ، ع تانی ئهندامی يهک و

تی ئهوروپا ،ئهوروپا   ، فهرمانگهکانینهتهوە يهکگرتووەکان  ، دامهزراوەکانی يهک
راق راق،  ع هتیو هيچ ی حکومهتی ع ودەو  . دامهزراوەيهکی تری ن

  
تی ئهوروپا ری  -يهک بژاردن چاود ری هه ردەی چاود سهنگاندنن دەکات   وهه

  بۆ: 
 کردنی؛ بهج وەی ياسايی و ج  چوارچ
 بژاردن؛ ڕی هه  کارەکانی کارگ
  ؛بانگهشهکردنچاالکيهکانی 
  گهی مهدەنی؛ هت و کۆمه ی دامهزراوەکانی دەو  ڕۆ
 ههلسوکهوت و رەفتاری ميديا؛ 
  ژماردنی دەنگهکان و ڕاگهياندنی ئهنجامهکان؛، دەنگدان 
  ت؛بارودۆخهی که  ئهو وەدەچ يدا بهڕ بژاردنهکان ت  هه
   پرۆسهی سکا و داواکاريهکان؛ 
 

  

تی ئهوروپا تۆدی يهک بژاردن   -م ری هه ردەی چاود  ن
 

تی ئهوروپا بژاردن   -يهک ری هه ردەی چاود راق ن وەرانهی خوارەوە   مئهله ع پ
تبهکارد  ن بژاردندا ەه سهنگاندنی پرۆسهی هه   :لهکاتی هه

  بژاردنهوە نيشان دراوە؛ڕادەی اليهنی که لهاليهن ئيدارەی هه  ب
  و دەربڕينی   بانگهشهکردنڕادەی ئازادی اليهنه سياسييهکان و کانديدەکان بۆ

 بۆچوونهکانيان؛
  هت و حکومهت ههموو  له دادپهروەريی له گهيشتن به سهرچاوەکانی دەو

بژاردنهکاندا؛  ئاستهکان لهکاتی هه

 
  ؛گشتی بۆ دەنگدەرانمافی دەنگدانی 
 اليهنه سياسيی و کانديدەکان به ميدياکان، بهتايبهتی  ی ڕادەی دەستگهيشتن

هت؛  ميديای دەو
 کی تر که پهيوەندي بژاردنهکانهوە    یههر بابهت به سروشتی ديموکراتيی هه

يهتييهکان،   چاالکی ئۆنالين،  -بانگهشهکردن دۆخیههيه (وەک  تۆڕە کۆمه
 وەی ياسايی)؛سهروەری ياسا و چوارچ

  و ڕاگهياندنی   دەنگهکان یدەنگدان، ژماردن پرۆسهی ئهنجامدانی
 ئهنجامهکان،

 
شينهی  تی ئهوروپا پ بژاردن  -يهک ری هه ردەی چاود  ن

 
تی ئهوروپا  تۆدیيهک بژاردن م ريکردنی هه   .چهسپاوی ههيه بۆ چاود

ران ناتوانن  بژاردندا چاود وەردان بکهن له پرۆسهی هه کيان  وهيچدەست ت دەسه
   .نييه بۆ گۆڕينی يان ڕاستکردنهوەی هيچ کهموکورتييهک 

  
تی ئهوروپا  بژاردنی يهک رانی هه سایبه  پابهندنههموو چاود توندی   چهندين ڕ

سوکهوتکردن که   اليهنی ئهوان دەکات  دەستهبهریڕەفتاروهه  ب
تی ئهوروپا ری   -يهک ردەی چاود بژاردن ن ی 'بهياننامهی پرەنسيپهکان بۆ هه به پ

ی   هتی' کاردەکات، که له نهتهوە يهکگرتووەکان له سا ودەو بژاردنی ن ری هه چاود
ری   2005 هتييهوە که بهشدارن له چاود ودەو لهاليهن ژمارەيهک اليهنی ن

بژاردندا پهسهندکراوە  .هه

تی ئهوروپائامانجی سهرەکی  ری  -يهک ردەی چاود کهاتووە له:ن بژاردن پ  هه
تانی هاوبهشدا؛ديموکراسی له پشتگيريکردنی پرۆسهی   •  و
بژاردن  •  بهرزکردنهوەی متمانهی گشتی به پرۆسهی هه
زگرتن لهمافهکانی مرۆڤ و سهروەری ياسا.  • زکردنی ڕ  بهه
تی ئهوروپا  بژاردن   -يهک ری هه ردەی چاود ماوەيهکی کورت لهدوای   بهن

بژاردن   شوەختبهيانامهيهکی  هه ودەکاتهوە پ دوای   له  کۆتا ڕاپۆرت کهلهگهڵ  ب
بژاردنکۆی  کۆتايهاتنی  تهوە؛ که  پرۆسهی هه ودەب شنياز لهخۆ  ب ڕاسپاردە و پ
ت.     دەگر

راق  کی ع ران،  بۆ پاراستنی تهندروستی و سهالمهتی خه تی  ی چاود يهک
بژاردن  -ئهوروپا ری هه ردەی چاود نماييانه   ياساهو  پهيڕەوی گشت ئن و ر

راقی  هندەک تدارانی ع   .  دەرکراونکه لهاليهن دەسته
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