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 المقدمة
تعد الصحافة السمطة الرابعػة ك حريػة الصػحافة ك امعػالـ مكفكلػة بالدسػتكر ك امعػالـ بػك الم بػر         

الحقيقي لتشخيص السمبيات ك العيف الثاقبة لمكشؼ عف الحقيقة مف خالؿ  قؿ المعمكمة الصحيحة ك ال قػد 
مهػا حيػث تقػـك الصػحافة بجمػ  الهادؼ الب ػاء ك   شػؾ إف لكػؿ مه ػة أصػكلها ك معػايير مه يػة لتقػـك بمها

امخبػػػار ك شػػػربا مػػػف خػػػالؿ الصػػػحؼ ك المجػػػالت ك المكاقػػػ  امعالميػػػة المقػػػرؤة ك المسػػػمكعة ك المرئيػػػة 
كع ػػدما يقػػـك الصػػحفي بعممػػة فا ػػه تػػ هض الكيػػر مػػف امشػػكاليات القا ك يػػة لبيػػاف مػػف بػػك الصػػحفي ك مػػا 

ؽ الصػحفي ك الكاجبػات الممقػاة عمػت عػاتؽ طبيعة امعماؿ التي تعتبر مف إعماؿ الصحافة ك مػا بػي حقػك 
الصحفي ك مابي القكا يف التي تحكـ العمؿ الصحفي ك ما بي حدكد المسؤكلية القا ك ية عف جرائـ ال شػر 
ك قضايا امعالـ في المحاكـ ك القكا يف التي تحكـ العمؿ الصحفي قا كف  قابة الصحفييف ك قا كف حقػكؽ 
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ا كف ا يداع ك قا كف ال شػر ك المػكاد المتعمقػة بمسػؤكلية الصػحفي عػف الصحفييف ك قا كف المطبكعات ك ق
 ال شر في قا كف العقكبات .

ظهكر العشرات مف الصحؼ ك المجالت م  اختالؼ الجهات ك المكسسات  2003ك قد شهد عاـ  
كمػػا  التػػي تصػػدر ع هػػا كمػػا شػػهد ظهػػكر العشػػرات مػػف الق ػػكات التمفاليػػة الفضػػائية ككسػػائؿ ا عػػالـ ا خػػرل

ظهػػرت عشػػرات ا تاعػػات ك المكاقػػ  ا لكترك يػػة عمػػت شػػبكة ا  تر ػػت ك  يربػػا مػػف المكاقػػ  ا عالميػػة ك 
 .1الدياد عدد ا عالمييف

 ت ػػاكؿ فػػػي بػػتا الدراسػػػة حقػػػكؽ الصػػحفي فػػػي القػػا كف العراقػػػي فػػػي عػػدة فػػػركع ات ػػاكؿ فػػػي المطمػػػب ا كؿ  
الثػػا ي ات ػػاكؿ كاجبػػات الصػػحفي ك فػػي المبحػػث تعريػػؼ الصػػحفي ك بيػػاف العمػػؿ ا عالمػػي ك فػػي المطمػػب 

الثػػػا ي حقػػػكؽ الصػػػحفي ك بحػػػث الحقػػػكؽ الماليػػػة فػػػي الفصػػػؿ الثالػػػث لمدراسػػػة الميدا يػػػة فػػػي ثالثػػػة الق ػػػكات 
الفضائية في اقمػيـ ككردسػتاف. كمػا ات ػاكؿ فػي الخاتمػة ابػـ ال تػائم التػي تػـ التكصػؿ اليهػا مػف خػالؿ بحػث 

ك ابـ التكصيات التي خرج ا بها ك بي مقترحات تتعمؽ بالقكا يف التي  حقكؽ الصحفي في القا كف العراقي
 تعالم حقكؽ الصحفي ك ضركرة تكفير الضما ات لمصحفي ك بك يعمؿ في مه ة المتاعب ك المخاطر .

 فريق البحث                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                               
 ، مف بريد المكترك ي:15/6/2014القا ك ية لمصحفييف القا كف العراقي، صكت العراؽ، كاظـ عبدالجاسـ الليدم، في الحماية (  1
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 الفصل األول
 اطار المنيجي لمبحث

 
 مشكمة البحث:أوال:      

تكجد  في اقميـ ككردستاف عشرات األجهلة األعالمية المكتكبة ك المسمكعة كالمرئية. ك مف المؤكد         
بأ ػه يعمػػؿ ضػمف بػػته األجهػلة المئػػات  مػف المػػكظفيف كفػي مختمػػؼ األختصاصػات سػػكاءن  كػا كا  مػػكظفيف  

المػػػكظفيف  بػػػأختالؼ   معّي ػػػيف بصػػػفة دائمػػػة أك مػػػف المػػػكظفيف المتعاقػػػديف. كتختمػػػؼ طبيعػػػة عمػػػؿ  بػػػؤ ء
طبيعة ممكية  تمػؾ  األجهػلة. كلهػتا السػبب يكاجػه العػامميف فػي بػته األجهػلة العشػرات مػف المشػاكؿ الماليػة 
 ظران لعدـ ت ظيـ  حقكقهـ المالية مف خالؿ  ا ظمة أك قكا يف خاصة بتلؾ.  كلهتا السبب أيضان  فأ ه ليس 

بػؤ ء المػكظفيف فػي تمػؾ األجهػلة. كمػا أ ػه لػيس مػف   مف الكاضح   مػا بػي األسػس التػي  يعمػؿ بمكجبهػا
الكاضػػح أيضػػان عمػػي ايػػة اسػػس قا ك يػػة يػػتـ ت ظػػيـ  العقػػكد، ككيفيػػة التعامػػؿ بشػػأف  األعفػػاء مػػف الكظيفػػة ك  
مػػ ح  أك عػػدـ مػػ ح حقػػكؽ الصػػحفييف الماليػػة  مػػف العػػامميف فػػي بػػته األجهػػلة ك المعػػايير المسػػتخدمة فػػي 

ألجهػػلة األعالميػػة الحلبيػػة كاألبميػػة. كعمػػت ضػػكء كجػػكد كػػؿ تمػػؾ المشػػاكؿ  تػػـ ت ظػػيـ اسػػمكب  العمػػؿ فػػي ا
 اختيار  ع كاف  البحث.

 ثانيا: أىمية البحث:   
اف بػػتا البحػػث الػػتم يػػدرس  الحقػػكؽ الماليػػة لمصػػحفييف العػػامميف فػػي أجهػػلة األعػػالـ كيقّيمهػػا بمكجػػب  -1

 القا كف يعتبر بحثان  ادران مف حيث ال كعية.
 البحث الت المشاكؿ التي يكاجهها  الصحفييف  في اقميـ ككردستاف. يتطرؽ -2
يشػػكؿ البحػػث  عػػامالن  ايجابيػػان لمراجعػػة ك أعػػادة ت ظػػيـ  اسػػمكب تعيػػيف  كعمػػؿ الصػػحفييف  فػػي أجهػػلة  -3

 األعالـ  ك صيا ة العقد الخاص بتلؾ.
 ثالثا: أىداف البحث:

 يهدؼ بتا البحث الت: 
 ب  عمؿ الصحفييف  لدل أجهلة األعالـ.األطالع عمت مضاميف اسمك  -1
 بياف آراء  الصحفييف بشأف المشاكؿ المالية التي تجابههـ. -2
 األطالع عمت القكا يف ك التعميمات  التي يتختبا الصحفيكف  ك أجهلة األعالـ  أساسان لعممهـ.  -3
 جهلة األعالـ بها.تقييـ القكا يف الخاصة بالحقكؽ المالية لمصحفييف مف حيث مدل التلاـ  ا -4

 األسئمة التي يطرحيا البحث:   
 مابي اساليب عمؿ  الصحفييف  في أجهلة األعالـ؟  -1
 بؿ يعا ي الصحفيكف مف المشاكؿ المالية أث اء عممهـ في تمؾ األجهلة؟ -2
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 بؿ يكاجه الصحفيكف العاممكف في أجهلة األعالـ  مشكمة قط  مصادر رلقهـ؟  -3
 في م ح الركاتب ك المكافئات مف قبؿ أجهلة األعالـ  عمت أساس المحسكبية؟بؿ ب اؾ تفاكت   -4

 رابعا: طريقة اختيار العينات:   
عمػت  الصػحفييف العػامميف  فػي  ( اسػتمارة 150يعتبر بتا البحث بحثان كصفيان  كقد اتخت مػف تكليػ  مائػة  

 ية أساسػػان لمػػا تػػـ التكصػػؿ اليػػه. فػػي محافظػػة السػػميما  NRT شػػعب( ككردسػػتاف ك تمفليػػكف  طػػةليتمفليػػكف 
الجهاليف األعالمييف الت  ككف  الق اة األكلػت ق ػاة حلبيػة بي مػا الثا يػة بػي ق ػاة   كيعكد سبب اختيار بتيف

 أبمية باألضافة الت ككف كمتا الق اتيف  ق اتيف اخباريتيف  تعمالف  في حدكد محافظة السميما ية.   
 خامسا: مدة  البحث:   

(  كيعػػكد سػػبب اختيػػار   1/11/2017(  ك    1/9/2017البحػػث  فػػي الفتػػرة  الكاقعػػة بػػيف     يػػتـ اجػػراء
تمػػؾ الفتػػرة الػػت األلمػػة الماليػػة التػػي يجابههػػا اقمػػيـ ككردسػػتاف فػػي الكقػػت الحػػالي كالتػػي أثػػرت  مػػف دكف شػػؾ 

فييف  يعػا كف مػف عمت  أجهلة األعالـ  في األقميـ  حيث  الحظ  كبكؿ سهكلة أف عددان كبيػران  مػف  الصػح
 المشاكؿ المالية كاألقتصادية بما فيها تقميص الركاتب أك تأخيربا أك حتت األستغ اء عف خدماتهـ. 

 سادسا: المصطمحات البحث:   
 إرادية مخكلػة لمشػخص لـ يتفؽ الفقهاء عمت تعريؼ الحؽ فعرفه البعض بأ ه قدرة أك سمطة نظرية الحق:

مصمحة يحميها القا كف ك يؤخت عمت ال ظريػة  ك عرفه البعض بأ ه ( الشحصية ظرية امرادة أك ال ظرية  )
امرادة بي ما  جد كاقعيا الحؽ ثبػت أيضػا لعػديـ امرادة كػالمج كف  األكلت قصربا لمحؽ إلت مف تتكافر لديهـ

 أك  اقصػها.
 الثانيفصل ال

 حقوق وواجبات وحصانات الصحفي
 

 ل: الحقوق و واجبات الصحفي في القانون :المبحث األو                       
 المطمب األكؿ: الصحافة كالصحفي :

 المطمب الثا ي: حقكؽ الصحفي في القا كف :
 

 المبحث الثاني : الحصانة و العمل الصحفي :                            
 المطمب ا كؿ: حصا ة الصحفي :

 : ا عالمية المطمب الثا ي : حصا ة الصحفي في المؤسسات
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 المبحث األول: الصحفي وحقوقيم و واجباتيم في القانون :
 المطمب األول: الصحافة و الصحفي:

الصػػػحافة بػػػي مه ػػػة مػػػف يجمػػػ  ا خبػػػار ك ا راء ك  شػػػربا فػػػي صػػػحيفة اك مجمػػػة ك الصػػػحيفة بػػػي  
ا قتصػػػاد ك مجمكعػػػة مػػػف الصػػػفحات تصػػػدر يكميػػػا اك فػػػي مكاعيػػػد م تظمػػػة ك تتضػػػمف اخبػػػار السياسػػػة ك 

ا جتماع ك الثقافة ك ما يتصؿ بهػا كتع ػي الصػحافة شػي مػرتبط بػالطب  ك ال شػر ك امخبػار ك المعمكمػات 
ك الصػػحفي بػػك الػػتم يمػػارس مه ػػة الصػػحافة إمػػا م طكقػػة أك مكتكبػػة ك عمػػؿ الصػػحفي بػػك جمػػ  ك  شػػر 

صػخفي بػي اعػداد التقػارير المعمكمات عف ا حػداث الراب ػة ك ا تجابػات ك قضػايا ال ػاس كمػا اف مه ػة ال
 تاعتهػػػا ك  شػػػربا فػػػي كسػػػائؿ ا عػػػالـ المختمفػػػة مثػػػؿ الصػػػحؼ كالتمفليػػػكف ك ا تاعػػػة ك المجػػػالت ك كفقػػػا 

فػػاف تعريػػؼ الصػػحفي بػػك الػػتم ي تمػػي الػػت  قابػػة  1969( لسػػ ة 178لقػػا كف  قابػػة الصػػحفييف العػػراقييف  
فقد عرفت الصحفي : كؿ مف  2011( لس ة 22الصحفييف العراقييف اما في قا كف حقكؽ الصحفييف رقـ  

يلاكؿ عمال صحفيا كبك متفرغ له كفي قا كف  قابة الصحفييف العػراقييف فػاف ممارسػة المه ػة الصػحفية بػي 
العمػػػؿ فػػػي احػػػدل المهػػػف اد ػػػاة فػػػي مجػػػا ت العمػػػؿ الصػػػحفي الػػػتم يمارسػػػك ها كمه ػػػة رئيسػػػية:  رؤسػػػاء 

رئػػيس التحريػػر،  ائػػب رئػػيس التحريػػر، مػػدير تحريػػر،  المؤسسػػات الصػػحفية، صػػاحب الجريػػدة اك المجمػػة،
معاكف رئػيس تحريػر، سػكرتير تحريػر، محػرر، متػرجـ، مخبػر م ػدكب، م صػت، مصػكر، خطػاط، مصػمـ، 
 رسػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ، مراسػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ، مصػػػػػػػػػػػػػػػػػحح، مػػػػػػػػػػػػػػػػػ ظـ ارشػػػػػػػػػػػػػػػػػيؼ، مسػػػػػػػػػػػػػػػػػاعد مػػػػػػػػػػػػػػػػػ ظـ، المصػػػػػػػػػػػػػػػػػمـ الم فػػػػػػػػػػػػػػػػػت(.

صػحافة ك ا عػالـ ك ك كفقا لقا كف حقكؽ الصحفييف فػاف المؤسسػة ا عالميػة بػي كػؿ مكسسػة تخػتص بال
ك  1968لسػػػ ة  206مسػػجمة كفقػػػا لمقػػػا كف ك اف المطبكعػػػات فػػػي العػػػراؽ يحكمهػػػا قػػػا كف المطبكعػػػات رقػػػـ 

ك تقسـ العضكية في  قابة الصحفييف العراقييف العضك المتمػرف كبػك  1970لس ة  137قا كف ا يداع رقـ 
 2ي عمػت ممارسػته لممه ػة مػدة سػ تيف  التم يمارس العمؿ في الصحافة كيتختبا مه ة رئيسية له كلـ يمض

 178كفيما يتعمؽ بشركط العضكية أك ا  تماء الت ال قابة،  فقد حدد قا كف  قابة الصػحفييف العػراقييف رقػـ 
 ( ك بػػػػته الشػػػػركط بػػػػي:9شػػػػركط ا  تمػػػػاء إلػػػػت  قابػػػػة الصػػػػحفييف العػػػػراقييف فػػػػي المػػػػادة    1969لسػػػػ ة 

 العمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر. إف يكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكف عراقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  الثام ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة عشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف 1
  . إف يكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكف حسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيرة ك السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمعة ك السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمكؾ2
  . إف   يكػػػػػػكف محككمػػػػػػا بج ايػػػػػػة أك ج حػػػػػػة مخمػػػػػػة بالشػػػػػػرؼ ك  يػػػػػػر محػػػػػػرـك مػػػػػػف الحقػػػػػػكؽ المد يػػػػػػة3
. إف تليػػد ممارسػػته لمه ػػة الصػػحافة بشػػهادة مػػف الجهػػة امعالميػػة التػػي يعمػػؿ فيهػػا تؤيػػد كك ػػه يعمػػؿ فػػي 4

ف بػػته الشػػركط بػػي شػػركط ا  تمػػاء إلػػت ال قابػػة ك لػػـ يحػػدد شػػرط الجريػػدة أك المجمػػة أك كسػػيمة امعػػالـ ك إ
 التخرج مف كمية امعالـ كشرط مف شركط ا  تماء إلت ال قابة .

                                               
 ، مف بريد المكترك ي:15/6/2014كاظـ عبدالجاسـ الليدم، في الحماية القا ك ية لمصحفييف القا كف العراقي، صكت العراؽ،   2
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 واجبات الصحفي : المطمب الثاني:   
كفيما يتعمؽ بكاجبات الصحفي المتفرغ  لمعمؿ الصػحفي ، فقػد أشػار الليػدم الػت أف لكػؿ مه ػة       

اؾ التلامات تق  عمت عاتؽ الصحفي ا لتلاـ بها فابـ شيء في عمػؿ الصػحفي حقكؽ ك كاجبات ك ب 
( مػف قػا كف  قابػة الصػحفييف  25المصداقية ك الحياد ك  قؿ المعمكمػة الصػحيحة ك قػد  صػت المػادة  

 : 3عمت التلامات الصحفي  1969لس ة  178رقـ 
صػحافة كا مت ػاع عػف اسػتغالؿ إف يمت   الصحفي عف تهديد المكاط يف بأية كسيمة مػف كسػائؿ ال  -1

الم بػػػػر امعالمػػػػي لكيػػػػؿ ا تهامػػػػات ك السػػػػب كالقػػػػتؼ بػػػػالمكظفيف دكف إم سػػػػ د مػػػػف القػػػػا كف  ف 
  الصحافة اسمي مف إف تتخت كسيمة مف كسائؿ ا بتلال ك التهديد ك المساكمة

إف مه ػػػة الصػػػحافة ق مه ػػػة محترمػػػة ك يجػػػب عمػػػت الصػػػحفي ا مت ػػػاع عػػػف امسػػػاءة إلػػػت سػػػمعة  -2
المه ػػػة ك إفشػػػاء إسػػػراربا كالخػػػركج عمػػػت قكاعػػػد العمػػػؿ امعالمػػػي  ف الكسػػػط امعالمػػػي يجػػػب إف 

 يككف بعيدا عف التشكيش كالتضميؿ
ا مت ػػػػػاع عػػػػػف تجػػػػػريح أسػػػػػرة الصػػػػػحافة فالصػػػػػحافة مه ػػػػػة مقدسػػػػػة ك أعضػػػػػاء األسػػػػػرة الصػػػػػحفية   -3

المبػاح ك حريػة متماسككف ك الخركج عمت أصػكؿ مه ػة الصػحافة ك حريػة الصػحافة ك حريػة ال قػد 
  الرأم عف طريؽ الكممة الحرة ك الصادقة

يجب عمت الصحفي إف   يستغؿ كسػائؿ ال شػر الصػحفي لمكشػاية أك التشػهير أك اتهػاـ المػكاط يف  -4
بغيػػػر حػػػؽ فه ػػػاؾ التػػػلاـ أخالقػػػي ك قػػػا ك ي لمعمػػػؿ الصػػػحفي فػػػي عػػػدـ اسػػػتغالؿ الم بػػػر امعالمػػػي 

ال قػػػػد يجػػػب إف يكػػػػكف بحسػػػػف  يػػػة ك الغايػػػػة م ػػػػة   رتكػػػاب جػػػػرائـ السػػػػب ك الشػػػتـ ك القػػػػتؼ ك إف
تشػػخيص الخطػػا ك السػػمبيات ك لػػيس ا تهامػػات  يػػر المسػػؤكلة ك التػػي تفتقػػر الػػت الػػدليؿ المممػػكس 
كاتهػػاـ شػػخص بػػا ختالس ك الرشػػكة ك السػػرقة ك ا تهامػػات الغيػػر اخالقيػػة ك التشػػهير كقػػد قضػػت 

عاكل كػكف الخصػكمة  يػر متكجهػة تلػؾ  ف محكمة ال شر كا عالـ في الكثير مف قرارتها بر د د
بي ػت بػاف الخصػكمة فػي دعػاكل ال شػر  1968لسػ ة 206( مف قا كف المطبكعات رقػـ 29المادة  

ك ا عػػالـ ا مػػا تتكجػػه لمالػػؾ المطبػػكع الػػدكرم ك رئػػيس تحريػػره ك كاتػػب المقػػاؿ ك بػػـ المسػػؤكلكف 
 بصفتهـ الشخصية بدف  التعكيض في حاؿ ثبكت الضرر مف عدمه .

استغالؿ الكممات المكتكبػة فػي بػث الطائفيػة ك الع صػرية ك اثػارة الفكضػت ك اثػارة الفػتف ك مخالفػة  -5
 القا كف ك ال ظاـ العاـ 

                                               
 ر السابؽ .كاظـ عبدالجاسـ الليدم، المصد  3
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تضػميؿ الجمهػكر بالمعمكمػات  يػػر الصػحيحة  ف الكثيػر مػف الصػػحؼ ك كسػائؿ امعػالـ األخػػرل  -6
كسػػػائؿ امعػػػالـ التػػػي ت قػػػؿ تعمػػػد إلػػػت إثػػػارة الفضػػػائح بقصػػػد جػػػتب اكبػػػر عػػػدد مػػػف المتػػػابعيف كاف 

  الحقيقة فإ ها تحكل ثقة الجمهكر
مػػس الحػػر يػػات الشخصػػية فالدسػػتكر ك القػػا كف يػػ ص عمػػت حػػر مػػة الحيػػاة الخاصػػة ك خاصػػة فػػي  -7

  األمكر العائمية ك   يجكل  شر امسرار الشخصية
لصػػحافة إثػػارة  ػػر ائػػل الجمهػػكر بأيػػة كسػػيمة مػػف الكسػػائؿ التػػي تتعػػارض مػػ  الفػػف الصػػحفي  ف ا  -8

 ليس ميداف ل شر امباحية ك ا مكر المخالفة لالداب العامة
 شر الكقائ   ير المؤكدة كالتي تسابـ في تضميؿ الرام العاـ كالتي تسابـ في خمخمػة ا قتصػاد ك  -9

  خاصة  شر ا مكر التي تتعمؽ بالمصارؼ ك الشركات
حكػػػـ مػػػف السػػػمطات تػػػرجيح  جا ػػػب عمػػػت اخػػػر فػػػي قضػػػية مػػػف القضػػػايا التػػػي لػػػـ يصػػػدر فيهػػػا  -10

المختصػػة بالكسػػائؿ الصػػحفية كخاصػػة فػػي مػػا يتعمػػؽ بجمسػػات المحػػاكـ ك القػػرارات الصػػادر ة عػػف 
  القضاء

ا -11
قتباس ام اثر مف اثار الغير دكف ال ص عمت اسـ صاحبة اك تكر مصػدره  ف ا ما ػة الصػحفية 

 .تقتضي تكر المصدر اك اسـ الكاتب ك ف حقكؽ ال شر محفكظة بمكجب القا كف 
 

 واجبات الصحفي في قانون العمل الصحفي في أقميم كوردستان 
كفيما يخص كاجبات الصحفي في قا كف العمؿ الصحفي في أقميـ ككردستاف فقد جػاء فػي المػادة     

 : 4السابعة تحت ع كاف  الرد ك التصحيح  ما يأتي 
المػػػادة الصػػػحفية  أك : إتا  شػػػرت الصػػػحيفة معمكمػػػات  يػػػر صػػػحيحة فيحػػػؽ لمشػػػخص الػػػتم تتعمػػػؽ بػػػه

الم شػػكرة أك احػػد كرثتػػه أك مػػف ي ػػكب ع ػػه قا ك ػػا المطالبػػة بتصػػحيحه أك الػػرد عمػػت الخبػػر أك المقػػاؿ  
كعمت رئيس التحرير  شػر التصػحيح أك الػرد مجا ػا فػي احػد العػدديف المػتيف يميػاف تػاريد كركد الػرد فػي 

 .  ية فس المكاف كبالحركؼ  فسها كحجمها التي  شرت بها المادة الصحف
مميػػكف  1000000ثا يػػا : تمتػػـل الصػػحيفة ب شػػر الػػرد أك التصػػحيح كبعكسػػه تغػػـر بمبمػػ    يقػػؿ عػػف 

 مميك ي  دي ار . 2000000دي ار ك  يليد عمت 

                                               
 قا كف العمؿ الصحفي فت ككردستاف . 2007( لس ة  35قا كف رقـ    4
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ثالثا : لرئيس التحرير رفض  شر الرد أك التصحيح التم يرده بمقتضت الفقػرة أك  كثا يػا أعػاله فػي أم 
  :مف الحا ت التالية

كا ت الصػحيفة قػد صػححت الخبػر أك المقػاؿ قبػؿ كركد الػرد أك التصػحيح إليهػا بصػكرة إتا   -1
  .دقيقة ككافية

إتا كػػاف الػػرد أك التصػػحيح مكقعػػا باسػػـ مسػػتعار أك مكتكبػػا بمغػػة  يػػر المغػػة التػػي حػػرر بهػػا  -2
  .الخبر أك المقاؿ المردكد عميه

 عاـ كاآلداب إتا كامضمكف الرد أك التصحيح مخالفا لمقا كف أك ال ظاـ ال. -3
( تسػعيف يكمػا مػف  شػر الخبػر أك المقػاؿ المػردكد  90إتا كرد الرد أك التصحيح بعد مركر    -4

 .عميه

 
 القيود المفرضة عمى واجبات الصحفي : 

كاجبػػػات الصػػػحفي كالقيػػػكد المفركضػػػة عميػػػه فقػػػد تكػػػر خالػػػد سػػػعيد بعػػػض الحقػػػكؽ كفيمػػػا يخػػػص  
.   5السمبي التي كردت في المادة السادسػة فػي الفصػؿ الثالػثالمتقابمة المتعمقة بحرية الصحفي مف جا بها 

 ككا تي :
حيػػػث  صػػػت المػػػادة السادسػػػة عمػػػت أ ػػػه  إتا  شػػػرت الصػػػحيفة معمكمػػػات  يػػػر صػػػحيحة فيحػػػؽ  

لمشػػػػخص الػػػػتم تتعمػػػػؽ بػػػػه تمػػػػؾ المػػػػادة الصػػػػحفية الم شػػػػكرة أك احػػػػد كرثتػػػػه أك مػػػػف ي ػػػػكب ع ػػػػه  مطالبػػػػة 
 .  6بتصحيصه  
إت   يكػػكف الصػػحفي حػػرا فػػي بػػته الحالػػة، بػػؿ بػػالعكس أل ػػه سػػيككف لجميػػ  مػػف يػػركف أ فسػػهـ  

متضػػرريف مػػف آثػػار تمػػؾ المػػادة الصػػحفية الم شػػكرة فػػي الصػػحيفة المع يػػة حػػؽ الػػرد عمػػت المقػػاؿ كتصػػحيح 
رد المعمكمة الم شكرة مجا ا حفاظا عمت السالمة المع كيػة لمشػخص المتضػرر شػريطة أ  يكػكف مضػمكف الػ

مخالؼ لمقا كف أك اآلداب كال ظاـ العاـ. كتببت المػادة إلػت أبعػد مػف بػتا بإللامهػا الصػحيفة ع ػدما تػرفض 
 شػػر الػػرد أك التصػػحيح، مػػف بػػاب إصػػراربا عمػػت كجهػػة  ظربػػا أك مكقفهػػا مػػف المػػادة الصػػحفية الم شػػكرة، 

 تليػد عػف مميػك ي دي ػار بتحمؿ أعباء الضرر كدف   رامات مالية تعكيضػا عػف تلػؾ   تقػؿ عػف مميػكف ك 
مػػف  206عراقػػي. كفػػت رأي ػػا أف بػػتا المبمػػ  مبػػال  فيػػه، ك  ي سػػجـ مػػ  ركح ك ػػص الفقػػرة الثا يػػة مػػف المػػادة 

                                               
-قا كف العمؿ الصحفي في ككردستاف(  دراسة ػ قسـ العمـك السياسية 2007لس ة  35بعض المالحظات عمت القا كف رقـ خالد سعيد تكفيؽ ،   5

 . 17-16، ص ص 2017العراؽ ، -جامعة صالح الديف
 ( مف القا كف .1المادة السابعة الفقرة  أ ظر:   6
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القػػػا كف المػػػد ي العراقػػػي التػػػي تتػػػرؾ لممحكمػػػة المختصػػػة تحديػػػد مقػػػدار التعػػػكيض عػػػف المسػػػؤكلية المد يػػػة 
. خصكصػا كأ هػا  7ف القا كف المػد ي آ ػؼ الػتكرم 204لمضرر أك التعدم التم يصيب الغير كفؽ المادة 

لـ تكضح طبيعة التعكيض فهؿ بػك فػي مقابػؿ حػؽ مػد ي م شػأ ألصػحاب العالقػة أـ بػك جػلاء مػادم عػف 
فعػػؿ مخػػالؼ لمقػػا كف، كفػػي جميػػ  األحػػكاؿ الضػػرر لػػيس مػػادم بػػؿ مع ػػكم يخػػص السػػمعة مػػثال أك الم للػػة 

ت المشػرع أف يقػدر مبمػ  التعػكيض بقيمػة الضػرر المػادم ا جتماعية ك يربا، أمػا خػالؼ تلػؾ فقػد كػاف عمػ
التم تحدده سمطة قضائية است اد إلت تقرير خبراء مختصيف حصرا. كم  كػؿّ  تلػؾ فػاف بػتا الفصػؿ يػأتي 
ليػػتكر الصػػحفي بػػأف حريتػػه  يػػر مطمقػػة الع ػػاف، كليؤكػػد ي قامػػة التػػكالف بي همػػا ضػػما ا لحقػػكؽ  ظػػرة المشػػرع 

اجبػػػػات كا ضػػػػاج الجميػػػػ  ككجػػػػلء مػػػػف الهػػػػدؼ الػػػػرئيس كبػػػػك تحقيػػػػؽ ا سػػػػتقرار حػػػػكؿ مقابمػػػػة الحقػػػػكؽ بالك 
 . 8ا جتماعي كالسياسي كا العممية السياسية في امقميـ

 المطمب الثالث: حقوق الصحفي :
احتراما لحرية الصحافة ك التعبيػر ك ضػما ا لحقػكؽ الصػحفييف العػراقييف ك كرثػتهـ كتككيػدا لػدكربـ  

قا كف حقكؽ الصحفييف ك التم يهدؼ الت  2011لس ة 22اطية صدر القا كف رقـ الهاـ في ترسيد الديمقر 
تعليل حقكؽ الصحفييف ك تكفير الحماية لهـ فػي جمهكريػة العػراؽ ك لمكقػكؼ عمػت ابػـ الحقػكؽ التػي  ػص 
 عميها قا كف حقكؽ الصحفييف يمكف تقسيـ بتة الحقكؽ الت الحقكؽ المادية ك الحقكؽ المع كية لمصحفي . 

يمااا يمااي عاارح ألىاام حقااوق الصااحفي فااي قااانون حقااوق الصااحفيين نصاات عمييااا احكااام المااواد ماان وف
 ( .66( الى المادة )3المادة )
( ك الب د  ثالثان( مف المػادة 61ب اء عمت ما اقره مجمس ال كاب طبقان ألحكاـ الب د  أك ن( مف المادة   

 2011( لسػ ة 21رقػـ   21/8/2011(  تاريد ( مف الدستكر   قرر رئيس الجمهكرية  جالؿ طالبا ي73 
 :9فيما يخص الحقكؽ المادية كالمع كية لمصحفي في القا كف ما يأتيفقد جاء  قا كف حقكؽ الصحفييف .

 
 
 
 

   أواَل: الحقوق المعنوية : 

                                               
مف القا كف المد ي العراقي في: عمي محمد إبرابيـ الكرباسي: مكسكعة التشريعات العقارية، القا كف المد ي  206ك 204 ص المادتيف أ ظر:   7

 62، ص 1991،مطبعة دار الحكمة، بغداد،  4المكتبة القا ك ية، رقـ
 . 17-16، ص ص السابؽ خالد سعيد تكفيؽ ، المصدر  8
( مف الدستكراصدار القا كف اّ تي: 73( ك الب د  ثالثان( مف المادة  61( اقرار مجمس ال كاب طبقان ألحكاـ الب د  أك ن( مف المادة  23قرار رقـ    9

 . 29/08/2011  4606العدد  – شر في : الكقائ  العراقية . ك   21/8/2011قا كف حقكؽ الصحفييف    بتاريد  2011( لس ة 21رقـ  
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تمتـل دكائر الدكلة كالقطاع العاـ ك الجهات ا خرل التػي يمػارس الصػحفي مه تػه امامهػا تقػديـ  -3-المادة
 التسهيالت التي تقتضيها كاجباته بما يضمف كرامة العمؿ الصحفي.

لمصػػػحفي حػػػؽ الحصػػػكؿ  مػػػت المعمكمػػػات ك األ بػػػاء ك البيا ػػػات ك األحصػػػائيات  يػػػر  اواًل: -4-الماااادة
 ختمفة كله المحظكرة مف مصادربا الم

 الحؽ في   شربا بحدكد القا كف . ثا يان: لمصحفي حؽ األحتفاظ بسرية مصادر معمكماته. 

لمصحفي حؽ ا مت اع عف كتابػة اك اعػداد مػكاد صػحفية تت ػافت مػ  معتقداتػه كارائػه كضػميره   -5-المادة
أخػػتالؼ الػػرأم ك الصػػحفي.  ك لمصػػحفي حػػؽ التعقيػػب فيمػػا يػػراه م اسػػبان أليضػػاح رأيػػه بغػػض ال ظػػر عػػف 

 األجتهادات الفكرية كفي حدكد احتراـ القا كف.

لمصػػحفي حػػؽ ا طػػالع عمػػت التقػػارير ك المعمكمػػات ك البيا ػػات الرسػػمية كعمػػت الجهػػة المع يػػة  -6-المااادة
تمكي ه مف ا طالع عميهػا  . كا فػادة م هػا مػا لػـ يكػف افشػاؤبا يشػكؿ ضػرران بال ظػاـ العػاـ كيخػالؼ احكػاـ 

أديػػة عممػػه القػػا كف. ك لمصػػحفي حػػؽ الحضػػكر فػػي المػػؤتمرات كالجمسػػات كاألجتماعػػات العامػػة مػػف أجػػؿ ت
 المه ي.

   يجكل التعرض الت ادكات عمؿ الصحفي ا  بحدكد القا كف.  -7-المادة

  يجػػكل مسػػاءلة الصػػحفي عمػػا يبديػػه مػػف رأم أك  شػػر معمكمػػات صػػحفية كاف   يكػػكف تلػػؾ  -8-المااادة
 سببان لألضرار به ما لـ يكف فعمه مخالفان لمقا كف.

اث ػاء يأديػة مه تػه اك بسػبب تأديتهػا بالعقكبػة المقػررة لمػف يعاقب كػؿ مػف يعتػدم عمػت صػحفي  -9-المادة
 يعتدم عمت مكظؼ اث اء كظيفته  اك بسسببها.

  يجػػكل اسػػتجكاب الصػػحفي اك التحقيػػؽ معػػه عػػف جريمػػة م سػػكبة اليػػه مرتبطػػة بممارسػػة  -61-المااادة 
ؤسسػة التػي يعمػؿ عمؿ الصحفي ا  بقرار قضائي . ك يجػب عمػت المحكمػة اخبػار  قابػة الصػحفييف أك الم

بهػػا الصػػحفي عػػف ام شػػككل ضػػده مرتبطػػة بممارسػػة عممػػه. ك ل قيػػب الصػػحفييف اك رئػػيس المؤسسػػة التػػي 
 يعمؿ بها الصحفي اك مف يخك  ه حضكر استجكابه أك التحقيؽ ا بتدائي معه أك محاكمته.
دستان :الحقاوق أما حقوق وامتيازات المعنوية لمصحفي في مشروع قانون العمل الصحفي في أقميم كور 

 المعنوية:
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كفيمػػا يتعمػػؽ بػػالحقكؽ الماليػػة فػػي قػػا كف العمػػؿ الصػػحفي فػػي أقمػػيـ ككردسػػتاف فقػػد جػػاء فػػي المػػادة        
 : 10الثام ة ما يمي 

 أك : الصحفيكف مستقمكف   سمطاف عميهـ في أداء أعمالهـ المه ية لغير القا كف
حفي أك المعمكمػات التػي ي شػربا سػببا لممسػاس بػه أك ثا يا:   يجكل أف يككف الرأم الػتم يصػدر عػف الصػ

  .ثالثا: لمصحفي عدـ إفشاء مصادر معمكماته إ  بقرار قضائي .بحقكقه
خامسػا: كػؿ مػف أبػاف صػحفيا  .رابعا: لمصحفي الحؽ فػي حضػكر المػؤتمرات ك يربػا مػف الفعاليػات العامػة

دم عمػػت مكظػػؼ أث ػػاء تأديػػة كاجباتػػه أك أك اعتػػدل عميػػه يسػػبب عممػػه يعاقػػب بالعقكبػػات المقػػررة لمػػف يعتػػ
  .بسببها

 الحقوق المالية :   
فقد كرد في القػا كف  2011لس ة  22كفيما يخص لمحقكؽ المالية لمصحفي في قا كف حقكؽ الصحفييف رقـ

 :  11كا تي

يم ح كرثة كؿ مف يستشهد مف الصحفييف  مف  ير المكظفيف( اث اء تأدية كاجبػه اك بسسػببه  : 66المادة 
 ( الؼ دي ار شهريان عدا ما يم ح لمشهداء األخريف مف األمتيالات.750راتبان تقاعديان مقداره  

مػف  %(50ثا يان: يم ح الصحفيكف  مف  يػر المػكظفيف( الػتيف يتعرضػكف الػت اصػابة تكػكف  سػبة العجػل  
 ( الؼ دي ار شهريان.500المئة فأكثر اث اء تأديته كاجبه اك بسسببه راتبان تقاعديان مقداره  

%( مػػف 30ثالثػػان: يمػػ ح الصػػحفي مػػف  يػػر المػػكظفيف الػػتم يتعػػرض الػػت اصػػابة تكػػكف فيهػػا  سػػبة العجػػل  
 ار شهريان.( الؼ دي 250المئة فأكثر اث اء تأديته كاجبه اك بسسببه راتبان تقاعديان مقداره  

 .9/4/2003رابعان: يسرل حكـ الفقرات اعاله عمت حا ت ا ستشهاد كاألصابة بعد تاريد 

تقػػـك الدكلػػة بتػػكفير العػػالج المجػػا ي لمصػػحفي الػػتم يتعػػرض لالصػػابة اث ػػاء تأديتػػه لعممػػه اك  -61-المااادة
 بسببه.

                                               
 قا كف العمؿ الصحفي فت ككردستاف . 2007( لس ة  35قا كف رقـ    10
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هكرية العراؽ بػابراـ عقػكد عمػؿ مػ  تمتـل الجهات ا عالمية المحمية كا ج بية العاممة في جم -63-المادة
الصحفييف العامميف في تمؾ الجهات كفؽ  مكتج تعػده  قابػة الصػحفييف فػي المركػل ك األقػاليـ ك يػتـ كضػ  

  سخة مف العقد لديها.
  يجػػكل فصػػؿ الصػػحفي تعسػػفيان كبخالفػػه يسػػتطي  المطالبػػة بػػالتعكيض كفػػؽ احكػػاـ قػػا كف  -64-المااادة

 العمؿ ال افت.
 يحظر م   صدكر الصحؼ اك مصادرتها  ا  بقرار قضائي.  -65-المادة 

تحتسػػب الخدمػػة الصػػحفية لمصػػحفي بتأييػػد مػػف  قابػػة الصػػحفييف ب ػػاء عمػػت تأييػػد المؤسسػػة  -66-المااادة
ا عالميػػة التػػي يعمػػؿ فيهػػا ك برقابػػة ديػػكاف الرقابػػة الماليػػة   ػػراض الترقيػػة كالتقاعػػد كاف لػػـ يكػػف الصػػحفي 

 عضكان في ال قابة.

 تمتـل كلارة المالية بتكفير التحصيصات المالية الم صكص عميها في بتا القا كف. -67-المادة
كفي ختاـ كضح القا كف ا سباب المكجهة كالتي تمثؿ في احتراـ لحرية الصػحافة كالتعبيػر كضػما ان لحقػكؽ 

لعػػراؽ الجديػػد. شػػرع بػػتا الصػػحفييف العػػراقييف ككرثػػتهـ كتككيػػدان لػػدكربـ الهػػاـ فػػي ترسػػيد الديمقراطيػػة فػػي ا
 القا كف .

 
 حقوق المعنوية الصحفي في مشروع قانون العمل الصحفي في أقميم كوردستان :

كفيمػػا يتعمػػؽ بػػالحقكؽ الماليػػة فػػي قػػا كف العمػػؿ الصػػحفي فػػي أقمػػيـ ككردسػػتاف فقػػد جػػاء فػػي المػػادة  
 : 12الثام ة ما يمي 

يعمػػؿ لػػديها الصػػحفي أك تغيػػرت الظػػركؼ التػػي  سادسػػا: إتا طػػرا تغييػػر جػػترم عمػػت سياسػػة الصػػحيفة التػػي
تعاقد في ظمها جال لمصحفي أف يفسد العقد م  الصحيفة بإرادته الم فردة شرط إعالـ الصحيفة بػتلؾ قبػؿ 

 ( ثالثيف يكما دكف امخالؿ بحؽ الصحفي بالتعكيض . 30امت اعه عف العمؿ لفترة   
بالكفػاء بجميػ  الحقػكؽ المقػررة لمصػحفي فػي القػكا يف سابعا: ي تمتـل المؤسسػات الصػحفية كادارات الصػحؼ 
  .ال افتة كعقد العمؿ الصحفي المبـر بمصادقة ال قابة

ثام ػػػا: فػػػي حالػػػة عػػػدـ تمتػػػ  الصػػػحفي بامجػػػالة ا عتياديػػػة كػػػال أك جػػػلءا بعػػػد ا تهػػػاء السػػػ ة الماليػػػة يمػػػ ح 
  .مستحقاتها بما   يتجاكل راتب أك أجر شهر كاحد

الصػػحفي أك مرضػػه إث ػػاء تأديػػة كاجبػػة أك مػػف جرائػػه تتحمػػؿ المؤسسػػة الصػػحفية التػػي تاسػػعا: ع ػػد إصػػابة 
  .يعمؿ فيها مصاريؼ العالج

                                               
 قا كف العمؿ الصحفي فت ككردستاف . 2007( لس ة  35قا كف رقـ    12
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عاشرا: ع د عمؿ الصػحفي أيػاـ العطػؿ الرسػمية تمتػـل المؤسسػة الصػحفية التػي يعمػؿ فيهػا بتعكيضػه ماديػا 
 .  عف تمؾ األياـ بما يعادؿ أجرة يكميف عف كؿ يـك

 
 لحصانة و العمل الصحفي :المبحث الثاني : ا

 المطمب االول: حصانة الصحفي : 
تتمتػػ  السػػمطات  السػػمطة التشػػريعية كالسػػمطة الت فيتيػػة كالسػػمطة القضػػائية( فػػي جميػػ  بمػػداف العػػالـ          

بالحصػػا ات . أمػػا السػػمطة الرابعػػة التػػي تتمثػػؿ فػػي  الصػػحافة(  فػػال يكجػػد أم  ػػص أك قػػا كف يم حهػػا حػػؽ 
ي تتمتػػػ  بهػػػا فئػػػات معي ػػػة الحصػػػا ة فػػػي جميػػػ  أ حػػػاء العػػػالـ. كيقصػػػد بالحصػػػا ة : الضػػػما ات كالملايػػػا التػػػ

لحمايتها كتأميف أداء كظيفتها بحرية كدكف عكائؽ فالحصا ة لمكظيفة كليست ميلة لمشخص ك بي  ػكع مػف 
الحماية القا ك ية التي يعطيها الدستكر ..مثػاؿ تلػؾ الحصػا ة ل ػكاب مجمػس الشػعب فػي البرلمػاف ك ػكع مػف 

ف يػػؤدم كظيفتػػه الدسػػتكرية كاممػػة كسػػمطة تشػػريعية دكف الحمايػة السياسػػية كالقا ك يػػة حتػػت يسػػتطي  ال ائػػب أ
أف تتدخؿ في حريته كتعكقه عف مباشرة عممه بعيدا عػف تػأثير السػمطة الت فيتيػة ك  يجػكل اسػقاط عضػكيته 

 . 13أك رف  الحصا ة البرلما ية إ  ألسباب كردت في الدستكر مثؿ حالة التمبس أك إرتكاب جريمة مؤكدة 
 تهػػػاؾ لمسػػػمطة الرابعػػػة فػػػي الػػػدكؿ العربيػػػة كالمجػػػاكرة لعػػػدـ كجػػػكد الحصػػػا ة قػػػد   يحػػػدث تصػػػادـ كا
كػػـ المتسػػمط عمػػي الشػػعكب كعػػد ـ إحتػػراـ الػػرأم األخػػرم كمػػف ب ػػا الم طمػػؽ  كاي مػػا ألف حككمػػات تتصػػؼ بح

تمارس بشتي الكسائؿ الحككمات  هجها في كبح كتقييد كقم  الصحافة كاستخدامها ككسػيمة لت فيػت سياسػتها 
أك ا قتصػػػادية أك ا جتماعيػػػة ، لػػػتا يجػػػب عمػػػي  قابػػػة الصػػػحافييف الحفػػػاظ عمػػػي حقػػػكؽ م تسػػػبيها  الفكريػػػة

كمكتسػػباتهـ. كالػػدفاع كعػػػدـ السػػككت عػػػف ا  تهاكػػات التػػػي تحػػاؾ ضػػػد الصػػحفييف كسياسػػػة تكمػػيـ األفػػػكاه 
 . 14كعمي الصحفييف معرفة الضكابط كالقكا ييف المه ة التي جاءت في ميشاؽ الشرؼ الصحفي  

 القاضػي حصػا ة عػف  تقػؿ ا قتصػادية الصػحفي حصػا ة أف ، المصرية األبراـ جريدة تحرير مدير أشار
 اف أيضػػا   كتكػػر بأبميتهػػا، المجتمػػ  ق اعػػة فػػت ا قتصػػادية الصػػحفي حصػػا ة تكػػكف أف  بػػد أ ػػه كأكضػػح

 .15 خطر فت الصحافة مه ة كأف الفقر، خط إلت بعضهـ ككصؿ ركاتبهـ قمت مصر فت الصحفيكف
                                               

. يـك ليارة  PM 04:17 2012-29-11عمر إسماعيؿ حسف ،  الحصا ة كالسمطة الرابعة( ، مقاؿ، صحيفة الراككبة ، تاريد ال شر :   13

id-show-action-https://www.alrakoba.net/articles-: عمت الرابط:  7/10/2017المكق  : 
27568.htm  . 

 عمر إسماعيؿ حسف ، المصدر السابؽ  .   14
الصحفي ا قتصادية   تقؿ أبمية عف القاضي( تقرير ،ممخص  حديث، عبد المحسف سالمة، مدير تحرير جريدة داليا الحسيف  حصا ة   15

، المتاع عبر فضائية  القابرة "360 أف دم األبراـ . خالؿ حكاره م  امعالمي أحمد سالـ، كامعالمي محمد عمي خير، ببر امم  المصرم
: عمت الرابط:  7/10/2017ـ يـك ليارة المكق  :  11:50 - 2017/فبراير/26كال اس ، مساء األحد . تـ ال شر عمت مكق  الفجر بتاريد : 

http://www.elfagr.org/2481949 

https://www.alrakoba.net/articles-action-show-id-27568.htm
https://www.alrakoba.net/articles-action-show-id-27568.htm
https://www.alrakoba.net/articles-action-show-id-27568.htm
http://www.elfagr.org/list.aspx?kw=226392&ifr=1&kwn=%u0623%u0641%u0646%u062F%u064A&exp=2481949
http://www.elfagr.org/list.aspx?kw=226392&ifr=1&kwn=%u0623%u0641%u0646%u062F%u064A&exp=2481949
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كمف ب ا  تكر عمت سبيؿ المثػاؿ  مػكتج مػف الحصػا ة التػي كردت فػي اتفاقيػة فيي ػا عػف الحصػا ة 

 الدبمكماسية:
امطػار العػاـ لمحصػا ة الدبمكماسػية التػي  1961تض  مكاد اتفاقية فيي ا لمعالقات الدبمكماسية عاـ 

لتػػي يعمػؽ فيهػا ا سػتفادة مػف بػػتا مػف ا تفاقيػة حػددت الحػا ت ا 31يتمتػ  بهػا ممثمػك الػدكؿ إ  أف المػػادة 
 .ا متيال، في حيف فصمت مكاد أخرل في جكا ب تتعمؽ بالحصا ة القضائية

 16: 1961كفي ما يمي خالصة ألبـ ما كرد في المكاد المتعمقة باتفاقية فيي ا لمعالقات الدبمكماسية عاـ 
قػبض عميػه أك حجػله، : لشخص الممثؿ الدبمكماسي حرمة، فال يجكل بأم شكؿ ال 29مادة تكرت 

كعمػػت الدكلػػة المعتمػػد لػػديها أف تعاممػػه بػػا حتراـ الػػالـل لػػه، كعميهػػا أف تتخػػت كافػػة الكسػػائؿ المعقكلػػة لم ػػ  
 .ا عتداء عمت شخصه أك عمت حريته أك عمت اعتباره

مبػا ي أك  : يتمت  المسكف الخاص لممثؿ الدبمكماسي ب فس الحرمة كالحمايػة المتػيف تتمتػ  بهمػا  : 31مادة 
كتشمؿ الحرمة مست داته كمراسػالته، ككػتلؾ أيضػا متعمقػات الممثػؿ الدبمكماسػي مػ  مراعػاة مػا جػاء  .البعثة
: يتمت  الممثؿ الدبمكماسي بالحصا ة القضائية الج ائية في الدكلػة المعتمػد لػديها، 31( مف المادة 3بالب د  

 :ا كاف األمر يتعمؽ بما يأتيكيتمت  أيضا بالحصا ة القضائية المد ية كامدارية إ  إت
إتا كا ت دعكل عي ية م صبة عمت عقار خاص كائف فػي أراضػي الدكلػة المعتمػد لػديها إ  إتا  -أ

 .شغمه الممثؿ الدبمكماسي لحساب دكلته في خصكص أعماؿ البعثة
إتا كا ت دعػكل خاصػة بميػراث كيكػكف الممثػؿ الدبمكماسػي م فػتا لمكصػية أك مػديرا لمتركػة أك  -ب

 .كارثا فيها أك مكصت له بصفته الشخصية   باسـ الدكلة المعتمدة
يقػػـك بػػه الممثػػؿ الدبمكماسػػي  -أيػػا كػػاف-إتا كا ػػت دعػػكل متعمقػػة بمه ػػة حػػرة أك  شػػاط تجػػارم  -جػػػ

 .في الدكلة المعتمد لديها خارج  طاؽ أعماله الرسمية
 .ثا يا :   يجكل إجبار الممثؿ الدبمكماسي عمت امد ء بالشهادة

ثالثا :   يجكل اتخات أم إجراء ت فيتم ضد الممثؿ الدبمكماسي إ  في الحا ت المتككرة في الفقرات أ، ب، 
مػػف بػػته المػػادة، كعمػػت شػػرط إمكػػاف إجػػراء الت فيػػت بػػدكف المسػػاس بحرمػػة شػػخص الممثػػؿ أك  1ج مػػف الب ػػد 
 .بحرمة مسك ه

لػػػة المعتمػػػد لػػػديها   يعفيػػػه مػػػف الخضػػػكع رابعػػػا : عػػػدـ خضػػػكع الممثػػػؿ الدبمكماسػػػي  ختصػػػاص قضػػػاء الدك 
 .لقضاء الدكلة المعتمدة

                                               
كثائؽ كاتفاقيات ، مكسكعة الجليرة ،  اتفاقية فيي ا لمعالقات الدبمكماسية بي اتفاقية دكلية تحدد العالقات كا متيالات كالحصا ات مف   16

 الدبمكماسية   يتي (  القسـ:كثائؽ كأحداث الم اطؽ: العالـ.
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لمدكلػة المعتمػدة أف تت ػالؿ عػف الحصػا ة القضػائية عػف ممثميهػا الدبمكماسػييف كعػف األشػخاص  : 31مادة 
 .يجب أف يككف الت الؿ صريحا .37التيف يتمتعكف بالحصا ة بمقتضت المادة 

 .حكاـ قكا يف التأميف ا جتماعي القائمة في الدكلة المعتمد لديهايعفت الممثؿ الدبمكماسي مف أ : 33مادة 
كيسػػرم أيضػػا امعفػػاء المػػتككر بالب ػػد األكؿ مػػف بػػته المػػادة عمػػت الخػػدـ الخصكصػػييف الػػتيف يعممػػكف فقػػط 

أف   يكك ػكا مػف مػكاط ي الدكلػة المعتمػد لػديها أك أف تكػكف إقػامتهـ الدائمػة فػي  :لمممثؿ الدبمكماسي بشرط
ك أف يكك ػػكا خاضػػعيف لقػػكا يف التأمي ػػات ا جتماعيػػة القائمػػة فػػي الػػدكؿ المعتمػػدة فػػي الدكلػػة  .الدكلػػةتمػػؾ 
 .الثالثة
عمػػت الدكلػػة المعتمػػد لػػديها إعفػػاء الممثمػػيف الدبمكماسػػييف مػػف كػػؿ مسػػابمة شخصػػية كمػػف كػػؿ  : 35مااادة 

 سػػتيالء، أك المشػػاركة فػػي الخػػدمات العامػػة مهمػػا كا ػػت طبيعتهػػا، كمػػف كػػؿ التػػلاـ عسػػكرم مثػػؿ عمميػػات ا
 .أعماؿ أك في إيكاء العسكرييف

يتمتػػػػ  أعضػػػػاء أسػػػػرة الممثػػػػؿ الدبمكماسػػػػي الػػػػتيف يعيشػػػػكف معػػػػه فػػػػي  فػػػػس المسػػػػكف بالملايػػػػا  : 37مااااادة 
 .عمت شرط أ  يكك كا مف رعايا الدكلة المعتمد لديها 36إلت  29كالحصا ات المتككرة في المكاد مف 

إتا لػػـ تمػػ ح الدكلػػة المعتمػػد لػػديها ملايػػا كحصػػا ات إضػػافية فالممثػػؿ الدبمكماسػػي مػػف ج سػػية  : 38مااادة 
الدكلة المعتمد لديها أك التم تككف إقامته الدائمة فيهػا   يتمتػ  بالحصػا ة القضػائية أك بحرمػة شخصػه إ  

 .بال سبة لتصرفاته الرسمية التي يقـك بها أث اء تأدية أعماله
 

القػػكا يف الكط يػػة كا تفاقيػػات الدكليػػة فػػي مجػػاؿ الحمايػػة فقػػد الػػت مسػػألتيف أك أكثػػر  بػػد مػػف كاشػػار أيضػػا  
 :  17مراعاتها ع د تقرير فيما اتا كاف العمؿ يستكجب الحماية ك يمكف تمخيص باتيف ال قطتيف 

تكػػار أك  : يكػػكف العمػػؿ مبتكػػرا ك أ ػػه قػػد تػػـ التعبيػػر عػػف تلػػؾ بأيػػة كسػػيمة مػػف الكسػػائؿ ك مع ػػت ا ب
ب ػػا لػػيس الجػػدة فػػي اختيػػار المصػػ ؼ أك العمػػؿ أك أف يكػػكف تلػػؾ العمػػؿ سػػباقا أك رائػػدا كمػػا بػػك الحػػاؿ فػػي 
بػػػراءات ا ختػػػراع أك العالمػػػات التجاريػػػة كا مػػػا يع ػػػي تلػػػؾ التعبيػػػر عػػػف العمػػػؿ بطريقػػػة مختمفػػػة عمػػػا جػػػرل 

 التعبير ع ه سابقا
ت حيػػل الكجػػكد فػػال يمكػػف تػػكفير الحمايػػة ألم ثا يػػا :  أف يػػتـ التعبيػػر عػػف تمػػؾ الفكػػرة ك اخراجهػػا الػػ

عمؿ اتا كاف طي الكتماف ك لـ يتـ التعبير ع ػه أك اخراجػه الػت حيػل الكجػكد ك بغػض ال ظػر عػف الكسػيمة 
 التي تـ اخراجه م ها .

( األعمػػاؿ التػػي TRIPSكبي ػػت معظػػـ القػػكا يف كا تفاقيػػات الدكليػػة  مػػف أبمهػػا اتفػػاقيتي بيػػرف ك التػػربس  
لحماية ك بي عمت سبيؿ العمـك المص فات المبتكرة في األدب ك الف كف ك العمـك أيا كاف  ػكع بػته تتمت  با

                                               
،  2004مارس/آتار  22الم ظمة العالمية لمممكية الفكرية  الكيبك(، مسقط، بساـ التمهك ي،  دكة الكيبك الكط ية عف الممكية الفكرية لمصحفييف،    17
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المصػػ فات أك أبميتهػػا أك الغػػرض مػػف ا تاجهػػا ، بحيػػث تشػػمؿ تمػػؾ الحمايػػة المصػػ فات التػػي يكػػكف مظهػػر 
  18: ، كخاصة  التعبير ع ها الكتابة أك الصكت أك الرسـ أك التصكير أك الحركة

 ك الكتيبات ك  يربا مف المكاد المكتكبة .الكتب  -1
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ابتمػػت معظػػـ ا تفاقيػػات الدكليػػة ك القػػكا يف الكط يػػة فػػي مجػػاؿ حقػػكؽ المؤلػػؼ بالعمػػؿ الصػػحفي ك  
ككفرت الحماية لألعماؿ الصحفية فيما اتا تػكافرت فيػه شػركط الحمايػة ك قػررت مػف جا ػب آخػر أف بعػض 

لحمايػة ك بالتػالي األعماؿ الصحفية األخرل قد   تتكفر فيها ع اصر الحماية ، فا  باء اليكمية   تتمت  با
يجكل استعمالها دكف ترخيص ا  أف بته المسألة   تجرم عمػت اطالقهػا فالقضػاء بػك صػاحب الشػأف فػي 
كثير مف األحياف في تقدير معيار استعماؿ األخبار اليكمية بالشػكؿ الػتم قػد يضػفي أك   يضػفي الحمايػة 

 . 20القا ك ية المطمكبة 
بالمستكل معيشي  ئؽ لممه ييف كت ظيـ حقكقهـ المالية كالكظيفية بمػا تتعمؽ بضماف ا قتصادية ك          

   : 21يم   ع هـ الظمـ أك الغبف كيمكف إجمالها فيما يمي 
ضػػما ات خاصػػة بمسػػتكل األجػػكر كالعػػالكات كت ظػػيـ سػػاعات العمػػؿ كامجػػالات كام ػػتار السػػابؽ  

ضما ات خاصة بحقكؽ المه ي في المعػاش كمكافػ ت  هايػة الخدمػة ك عػدـ جػكال  قػؿ عمت إ هاء الخدمة 

                                               
  .2، صبساـ التمهك ي، المصدر السابؽ  18
 .3ص( بساـ التمهك ي، المصدر السابؽ ،  19
، 2004مارس/آتار  22الم ظمة العالمية لمممكية الفكرية  الكيبك(، مسقط، بساـ التمهك ي،  دكة الكيبك الكط ية عف الممكية الفكرية لمصحفييف،    20
 2001ا ظر لطفا : أحكاـ المبادئ األساسية لحؽ المؤلؼ / أحكاـ القضاء في البمداف العربية / م شكرات الكايبك / د. محمد حساـ لطفي :  4ص

 . 14ص. 
 ./http://www.alraeed.net/cat/training-center مكق  مرآل الرائد لمتدريب كالتطكير امعالمي(  21
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الصػحفي مػف اضػطهاد رئػيس التحريػر أك رؤسػائه  حمايػة .الصحفي مف عممه لعمػؿ آخػر ر مػا عػف إرادتػه
 . المباشريف كفي مكاجهة صاحب العمؿ

 المطمب الثاني : حقوق الصحفي في المؤسسات االعالمية :
ب اؾ في العراؽ ك أقميـ ككردستاف بيئة  حرية التعبير كال شر في المؤسسات ا عالميةفيما يتعمؽ ب 

قا ك ية  ير كاضحة ، فعمت سبيؿ المثاؿ فيما يتعمؽ بتعكيضات ال شر في العػراؽ اكضػح تقريػر لػػ الجمعية 
: أف ب ػاؾ جهػات رسػمية اسػتغمت المحػاكـ لممطالبػة بتعكيضػات  22العراقية لمدفاع عف حقػكؽ الصػحفييف  

مميػػار  410خياليػػة، كتمػػؾ الػػدعاكم التػػي اقيمػػت عمػػت مؤسسػػة ال هػػار العراقػػي حيػػث كصػػؿ التعػػكيض الػػت 
دي ار عراقي، حيث تقـك الصػحيفة بػدف  مبػال  شػهرية الػت رئػيس مجمػس ال ػكاب السػابؽ  اسػامة ال جيفػي(، 

بها تصػريحات ال جيفػي، كايضػا قػاـ كليػر ال قػؿ بػاقر جبػر صػك غ بتقػديـ دعػكل بسبب  شر اخبار ا تقدت 
رسػػمية ضػػد الصػػحيفة المػػتككرة، فكػػؿ بػػته األمػػكر تػػؤدم الػػت تقييػػد حريػػة ال شػػر، كتشػػكؿ تهديػػدا صػػريحا 

  .لمصحفييف
قػكؽ م سػؽ مركػل ميتػرك لمػدفاع عػف ح التي يعمؿ في ظمها صحفيك أقميـ ككردسػتاف، كمػا أشػار اليػهكالبئة 

لصػػػػدكر اكؿ صػػػػحيفة ككرديػػػػة بإسػػػػـ  116الصػػػػحفييف رحمػػػػف  ريػػػػب فػػػػي كممػػػػة خػػػػالؿ المراسػػػػيـ  تكػػػػرل 
أف البيئة التي يعمػؿ فػي ظمهػا صػحفيك ا قمػيـ، بػي بيئػة تتسػـ بػالع ؼ كالعرقمػة  23ككردستاف في القابرة : 

مكمػات لكسػائؿ ا عػالـ اليكمية لعممهـ كم عهـ مف الكصكؿ الت المعمكمة، كالتمييل كالتفرقة في اعطاء المع
، كامفالت مف العقاب عف الجػرائـ التػي ترتكػب بحػؽ الصػحفييف، بػته بػي ابػـ العالمػات ا ساسػية لمبيئػة 

 التي يعمؿ بها صحفيك اقميـ ككردستاف.
كفيمػػا يتعمػػؽ بػػالحقكؽ ا داريػػة كالماليػػة لمصػػحفييف، أشػػار التقريػػر لػػػ  الجمعيػػة العراقيػػة( أف ب ػػاؾ  

 عػػػداد كبيػػػرة مػػػف الصػػػحفييف العػػػامميف فػػػي المؤسسػػػات ا عالميػػػة جػػػراء تخفػػػيض  فقػػػات الطػػػرد التعسػػػفي 
المؤسسػػات ا عالميػػة مػػف قبػػؿ الممػػكليف كتقمػػيص المكاتػػب ا عالميػػة ك مػػؽ بعػػض المؤسسػػات ا عالميػػة 
كب اؾ أيضػا  ا خفػاض فػي مسػتكل التػدريب الػتل يتمقػاه الصػحفييف كالمراسػميف خاصػة اكلئػؾ الػتيف يغطػكف 

ارؾ في الم اطؽ السػاخ ة، بػؿ اف عػدد كبيػر مػف المصػكرييف كالمراسػميف الحػربييف لػـ يتمقػكا ال تػدريب المع
في مجا ت السالمة البد ية اك التدريبات الخاصة بالمراسؿ الحربي بػؿ اف عػدد كبيػر مػ هـ  يممػؾ كسػائؿ 

  .24ا ماف الخاصة بالمراسؿ الحربي مثؿ الخكتة كالدرع المضاد لمرصاص
                                               

 لياد الحيدرم ، تقرير  شبكة ركداك، مف قبؿ 2015صحفي تعرضكا لال تهاؾ خالؿ  235الجمعية العراقية لمدفاع عف حقكؽ الصحفييف:   22
عمت الرابط :  8/10/2017: تاريد ليارة المكق  : 25/12/2015 في: 

http://www.rudaw.net/arabic/middleeast/iraq/2512201510 
لصدكر اكؿ صحيفة ككردية بإسـ  116كممة م سؽ مركل ميترك لمدفاع عف حقكؽ الصحفييف  رحمف  ريب ( في كممة خالؿ المراسيـ  تكرل  23 

 . 22/04/2014في  knnة أخبار الككردية ككردستاف في القابرة . المصدر : شبك
 الجمعية العراقية لمدفاع عف حقكؽ الصحفييف ، المصدر السابؽ  24

http://www.rudaw.net/arabic/authors/zyad_alhaidari
http://www.rudaw.net/arabic/authors/zyad_alhaidari
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مػػػدير مركػػػل ميتػػػرك لمػػػدفاع عػػػف حقػػػكؽ الصػػػحفييف، رحمػػػف  ريػػػب، إف األكضػػػاع كفػػػي بػػػتا السػػػياؽ أكػػػد 
السياسػػػية كا قتصػػػادية  أثػػػرت ب حػػػك مباشػػػر عمػػػت امعػػػالـ الكردسػػػتا ي بعامػػػة كالصػػػحافة الكرقيػػػة بخاصػػػة، 

سػػات كتسػػببت بػػإ الؽ العديػػد م هػػا،  سػػيما صػػحيفة بػػك تي  المػػكاطف( كحػػث مػػدير مركػػل ميتػػرك، المؤس
امعالمية عمت  احتراـ حقكؽ م تسبيها، ألف المئات م هـ بدكف عقكد أك أجكر، لتلؾ مف الضػركرم األخػت 

، بشػػػػأف ا تهاكػػػػات حقػػػػكؽ IMS بالتكصػػػػيات مركػػػػل ميتػػػػرك بالتعػػػػاكف مػػػػ  م ظمػػػػة دعػػػػـ امعػػػػالـ العػػػػالمي 
حلبيػة كافػة بضػركرة ، التػي طالبػت الجهػات الحككميػة كال2016الصحفييف في إقميـ كردستاف كالعراؽ عػاـ 

ضػػماف حريػػة العمػػؿ الصػػحفي كامعالمػػي، كم ػػ  ا  تهاكػػات بحػػؽ امعالميػػيف كاي ػػالؽ الق ػػكات امعالميػػة 
كمكاتبهػػا إ  بقػػرار قضػػائي، كحػػث الجهػػات القضػػائية عمػػت ممارسػػة سػػمطاتها لحمايػػة امعالميػػيف كمحاسػػبة 

ية كامعالـ، كضماف حريػة الحصػكؿ عمػت مرتكبي ا  تهاكات بحقهـ، كتحسيف العالقة بيف السمطات المع 
المعمكمػػات، كعػػدـ التمييػػل فػػي التعامػػؿ مػػ  كسػػائؿ امعػػالـ، مثممػػا دعػػت امعالميػػيف إلػػت ممارسػػة عممهػػـ 

  .25عمت كفؽ قا كف العمؿ الصحفي كأخالقيات المه ة 
ريػر كفيما يتعمؽ بالضركؼ ا قتصادية التي تمر بالمؤسسػات ا عالميػة الككرديػة أشػار كرئػيس تح

صػػحيفة األبػػالي العراقيػػة، سػػاماف  ػػكح : إف امعػػالـ الكردسػػتا ي يكاجػػه اليػػـك أكضػػاعان صػػعبة كتلػػؾ  تيجػػة 
تػػػػداعيات األلمػػػػة ا قتصػػػػادية كالسياسػػػػية فػػػػي امقمػػػػيـ ك أف  البيػػػػة المطبكعػػػػات الكردسػػػػتا ية تكقفػػػػت عػػػػف 

 ـ كك هػػا مػػف أعػػرؽ الم صػػرمة، بػػر  2016الصػػدكر، كتكػػر أف صػػحيفة بػػك تي المسػػتقمة تكقفػػت فػػي سػػ ة 
صػحيفة أك مجمػة شػهرية أك  50الصحؼ األبميػة فػي إقمػيـ كردسػتاف، كفػي دبػكؾ كحػدبا  تػـ إ ػالؽ  حػك 

أف  قيػػػب صػػحفيي كردسػػػتاف،  آلاد حمػػػه أمػػيف(، أعمػػػف فػػػي كقػػت سػػػابؽ، عػػػف كأشػػػار  ػػكح الػػػت أف دكريػػة، 
مػف الصػحفييف صػاركا  ، معتبػران أف تلػؾ يع ػي أف مئػات 900صحيفة أك مجمة، مف مجمكع  850إ الؽ 

بال عمػؿ، أك بػال عمػؿ مسػتقر، مػا اضػطر الكثيػر مػ هـ العمػؿ فػي مهػف أخػرل  يػر الصػحافة بػر ـ تػراكـ 
  .26خبراتهـ كصحفييف

كفيمػػا يخػػص إ تهػػاؾ كتجػػاكل حػػؽ الصػػفي فػػي أقمػػيـ ككردسػػتاف، سػػجؿ مركػػل ميتػػرك لمػػدفاع عػػف 
يان، كب ػػاؾ صػػحفياف تػػـ ا تيالهمػػا، صػػحف 148تجػػاكلان، بحػػؽ  175، 2016حقػػكؽ الصػػحفييف خػػالؿ عػػاـ 

                                               
تاريد ليارة المكق  ، تقرير باسؿ خطيب ،بيت ا عالـ العراقي ، أخبار كممفات ، ليادة مفرطة بالكـ كفقداف لمهكية الكط يةا عالـ الككردستا ي   25
 http://www.imh-org.comعمت الرابط:  8/10/2017

ليادة مفرطة بالكـ كفقداف لمهكية ا عالـ الككردستا ي لقاء م  ا عالمي امعالمي كرئيس تحرير صحيفة األبالي العراقية، ساماف  كح،    26
 (،المصدر السابؽ .الكط ية
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صػػػحفيا حيػػػاة الكثيػػػر مػػػ هـ  20كصػػػحفياف قػػػتال خػػػالؿ تغطيػػػة المعػػػارؾ مػػػ  داعػػػش، فضػػػالن عػػػف إصػػػابة 
أصػػبحت صػػعبة ألف مؤسسػػاتهـ امعالميػػة لػػـ تعكضػػهـ أك تػػؤمف عمػػت حيػػاتهـ ، مسػػتطردان أف ب ػػاؾ عػػدة 

ف عشػػػرات حػػػا ت م ػػػ  التغطيػػػة حػػػا ت لضػػػرب الصػػػحفييف أك احتجػػػالبـ ب حػػػك  يػػػر قػػػا ك ي، فضػػػالن عػػػ
الصػػحفية ألسػػباب تتعمػػؽ بقػػرارات حلبيػػة كشخصػػية، كتعػػرض بعػػض الصػػحفييف لمتهديػػد، كباتػػت أصػػكات 
امعػػػالـ الحلبػػػي بػػػي الكحيػػػدة التػػػي تتسػػػيد السػػػاحة، بفضػػػؿ التمكيػػػؿ الػػػتم تتمقػػػاه بسػػػخاء ، فػػػي حػػػيف أف 

ة إعالميػػة  يػػر حلبيػػة، يتقاضػػت أربعػػة دك ر فػػي مؤسسػػ 600امعالمػػي الػػتم  يتقاضػػت راتبػػان   يتجػػاكل الػػػ
 .27أضعاؼ تلؾ المبم  لقاء العمؿ تاته في المؤسسات امعالمية الحلبية

 
 الفصؿ الثالث

 الدراسة الميدا ية
جدول رقم                                      (1) الجنس الفراد العينة  

 النسبة% العدد الجنس ت
 %59.45 88 الذكر 1
 %40.54 60 االنثى 2

 %100 148 المجموع
%( مػػف األفػػراد المبحػػكثيف 59.45( كيالحػػظ أف  سػػبة  1تظهػػر البيا ػػات المكجػػكدة فػػي الجػػدكؿ  

%( بػػـ مػػف ام اث،حيػػث اف بػػته ال تيجػػة راجعػػة الػػت ثقافػػة كالػػكعي 40.54كػػا كا مػػف الػػتككر، ك سػػبة  
العمؿ في المجاؿ امعالـ.المجتم  الككردم لعدـ افساح المجاؿ لال اث  كعدـ الر بة ليدبف   

 
 
 
 
 
 

                                               
 المصدر السابؽ،  ليادة مفرطة بالكـ كفقداف لمهكية الكط يةا عالـ الككردستا ي   27
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 التركيب العمري الفراد العينة (2) جدول رقم

 النسبة% العدد الفئات العمرية ت
سنة  31اقل من    1  66 44.59% 
سنة. 39إلى  31من  2  47 31.75% 
ضي٘ . 53إىل  51مً  3  22 14.86% 
فاكجس. ١1مً  4  13 8.783% 

 100 148 المجموع
 

( أف  سبة األفراد المبحكثيف مف الفئػة 2المبحكثيف إلت أربعة فئات ، إت يبيف الجدكؿ  تكلع األفراد 
–30( كمثمػت أكبػر  سػبة ، فػي حػيف شػكؿ األفػراد مػف الفئػة  %44.59س ة بمغػت   30العمرية أقؿ مف 

–40مػػف أفػػراد عي ػػة الدراسػػة ، أمػػا  سػػبة األفػػراد المبحػػكثيف مػػف فئػػة  %31.75( سػػ ة  سػػبة مقػػداربا  39
فػػػأكثر( أخيػػػران كقػػػد بمغػػػت  50(،كجػػػاءت  سػػػبة األفػػػراد المبحػػػكثيف مػػػف فئػػػة  %14.86( سػػػ ة بمغػػػت  49
(.كبتا دليؿ عمت اف  سبة الفئة مف الشباب اكثر مف الفئات العمرية اخػرل ممػا يجعػؿ المجػاؿ 8.783% 

 امعالمي اكثر  شاطا كفعالية لتقديـ ا فكار الجديدة  لتطكير المؤكسسات امعالمية.
  المستوى التعميمي الفراد العينة( 3جدول رقم )                                  

 النسبة% العدد المستوى التعميمي ت
 %43.18 38 اعداديو 1
67.56% 16 دبموم تقني 1  
17.11% 41 بكالوريوس 3  
 %16.89 25 ماجستير 4
هدكتورا 5  9 6.081% 
 %6.756 10 اخری 6

 %100 148 المجموع
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( يبػػيف أف  سػػبة األفػػراد الحاصػػميف عمػػت شػػهادة الماجسػػتير بمغػػت  3الجػػدكؿ   (، فػػي 16.89%
%(، أمػا الحاصػميف عمػت شػهادة دكتػكراه  44.59حيف بمغت  سػبة الحاصػميف عمػت شػهادة البكػالكريكس  
6.081بمغػػت  سػػبتهـ   يه بمغػػت  سػػبتهـ  اعػػداد%(أمػػا الحاصػػميف عمػػت شػػهادة  %( كيالحػػظ أف 43.18

بػـ األ مػب فػي عي ػة الدراسػة مػا يػدؿ قػدرتهـ عمػت امجابػة بمكضػكعية  بكػالكريكسالحاصميف عمػت شػهادة 
عػػف أداة الدراسػػة. كبػػتا دليػػؿ عمػػت اف المجػػاؿ ا عالمػػي فػػي اقمػػيـ ككردسػػتاف يتجػػه  حػػك ا كاديميػػة كاكثػػر 
 تطكرا مف القبؿ .
 
  جدول رقم                                      (4) الخدمة الوظيفية الفراد العينة

 النسبة% العدد الفئات العمرية ت
سنة  5اقل من    1  19 12.83% 
سنة. 9إلى  5من  2  72 48.64% 
ضي٘ . ٥5إىل  ٥1مً  3  32 21.62% 
19مً  4 إىل  15 ضي٘   22 14.86% 
 %2.027 3 .20 مً فاكجس  

 100 148 المجموع
 

( أف  سػبة 4إلت خمس فئات مف  احية س كات الخدمػة ، إت يبػيف الجػدكؿ   تكلع األفراد المبحكثيف
%(كمثمػت أكبػر  سػبة ، فػي حػيف 48.64( سػ ة بمغػت  9-5األفراد المبحػكثيف مػف الخدمػة الكظيفيػة مػف  

%( مػػف أفػػراد عي ػػة الدراسػػة ، أمػػا  سػػبة 21.62( سػػ كات خبػػرة مقػػداربا  14–10شػػكؿ األفػػراد مػػف الفئػػة  
%(،أف  سػػبة األفػػراد المبحػػكثيف مػػف الخدمػػة 12.83( سػػ ة بمغػػت  5كثيف مػػف فئػػة أقػػؿ مػػف  األفػػراد المبحػػ

20-15الكظيفية مف   كجػاءت  سػبة األفػراد المبحػكثيف مػف فئػة  14.86( س ة بمغػت سػ ة فػأكثر( أخيػران 20
( حيػػث يؤكػػد اف  سػػبة الشػػباب احتمػػت المرتبػػة 2%(.كبػػتا جػػدكؿ مكمػػؿ لجػػدكؿ رقػػـ  2.027كقػػد بمغػػت  

ا كلت مف الفئات العمرية ا خرل، كيرل الباحثكف إف تجربة العمؿ المه ي لها تأثير مباشػر كايجػابي عمػت 
 تحقيؽ ابداؼ المؤكسسات ا عالمية.
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لماتا أخترت العمؿ الصحفي(  5جدكؿ رقـ    

 

 

تظهر في جدكؿ اعاله اف  سبة داف  الر بة بي ال سبة العالية بيف التككر كا  اث في اختياربـ 
 العمؿ

%، كبته 34.09% ك سبة ا  اث تساكم 36.66بحيث اف  سبة التككر تساكم الصحفي 
ال تجية اف داف  الر بة له دكر ايجابي في تفعيؿ  قدرات كقابيالت الصحفي في المؤكسسات ا عالمية 

 قي مجا ؿ عممه.
 
 

بؿ الس كات الخدمة لها تأثير عمت ليادة راتبؾ( 6جدكؿ رقـ    

 

N ٕالنسبة المئوية تكرارات ملاذا أخرتت العنل الصشف %  
 انثى ذكر انثى ذكر

 %28.33 %25.00 17 22 اختصاصٙ 1
 %36.66 %34.09 22 30 زغبيت 2
 %15.00 %13.63 9 12 مستب أفطل 3
 %20.00 %27.27 12 24 ال ادد غريٍا 4

 %100 %100 60 88 المجموع

N النسبة المئوية تكرارات ٍل الطيْات اخلدم٘ هلا تأثري علٙ شٓادٗ الساتبك %  
 انثى ذكر انثى ذكر

 %80.00 %71.59 48 63 ىعه 1
 %20.00 28.40 12 25 ال 2

 %100 %100 60 88 المجموع
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ٓبني اجلدّل اعالِ اٌ الطيْات اخلدم٘ هلا تأثري يف شٓادٗ زاتب سٔثح االداةث٘ ةثيعه مثً ابثل الثركْز تطثاّٖ                  
ٍّرا ٓعين يف اطاع اخلاص كنا ٍْاحلال يف اطاع العاو ىطب٘ الساتب تصداد مث  ضثيْات اخلدمث٘     21.11ّاالىاخ ىطبتَا %

الدازٖ.ٍّرِ اليطب٘ طسدٓ٘ ما مل ْٓدد ماى  ااىْىٕ ّا  
 

 ٍل تصاّل عنال ظاىب العنل الصشفٕ( 1ددّل زاه )

 

% 3١.11ابل الركْز ّاالىاخ ٍثٕ ىطثب٘ عالٔث٘ عٔثح ىطثب٘ الثركْز تطثاّٖ        ٓبني اجلدّل اعالِ اٌ ىطب٘  االداة٘ ةال مً 
% ٍّرا دلٔل علٙ اٌ العنل الصثشفٕ تتثاز اىل تفثسل كلثٕ ّتثاو ّذلثك لطثبني اّهلنثا 4 اٌ         12.51ّىطب٘ االىاخ تطاّٖ 

ىٔثا4 اٌ االسثداخ   التػطٔ٘ االعالمٔ٘ لٔطت هلا ّات حمدد فٔذب علٙ الشخص االعالمٙ اٌ ٓكٌْ علثٙ ا  االضثتعداد. ّثا  
 غري حمددٗ ةالْات فنً مكً اٌ حتدخ يف اٖ ّات ّاٖ مكاٌ علٙ مطتْٚ العامل.
 

 ات املَي٘ٔجا  اخأخالأاملٍل ٓلتصو الصشفٕ يف االٔه كْزدضتاٌ ةاسرتاو (2ددّل زاه )

 

 
% عيد االىاخ ّعيثد الثركْز تطثاّٖ    21.11اٌ اجلدّل اعالِ ْٓضح ليا اٌ التصاو الصشفٕ مبٔجا  اخالأات املَي٘ ىطبتُ

االثٔه كْزدضثتاٌ مثً ابثل الصثشفٔني ، ّٓثسٚ       % ٍّرا ٓعين اٌ االلتصاو مبٔجا  اخالأات املَيث٘ ىطثب٘ عالٔث٘ يف    11.1١
الباسجٌْ علٙ زغه مً اٌ ازاٛ املبشجٌْ اجياةٔ٘ سْل االلتصاو مبٔجا  الشثس  االعالمثٕ ّلكثً العكثظ مثا ىثساِ ،الىثُ يف        
اّاات االشمات اال كجسٓث٘ مثً االعالمثني ورتاثٌْ ةيثْد مٔجثا  اخالأثات املَيث٘ ،ّاثً ىعثٔى االٌ يف صثدٚ الفْضثٙ             

٘.االعالمٔ  
 

N ٕالنسبة المئوية تكرارات تصاّل عنال ظاىب العنل الصشف %  
 انثى ذكر انثى ذكر

 %5.000 %21.59 3 19 ىعه 1
 %95.00 %78.40 57 69 ال 2

 %100 %100 60 88 المجموع

N    ٍثثل ٓلتثثصو الصثثشفٕ يف االثثٔه كْزدضثثتاٌ ةثثاسرتاو
 مٔجا  اخأخالأات املَي٘

% النسبة المئوية تكرارات  
 انثى ذكر انثى ذكر

 %86.66 %75.00 52 66 ىعه 1
 %13.33 %25.00 8 22 ال 2
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 تٔ٘ ٓلتصو ةتشقٔق احلقْ  املالٔ٘ضطات اآلّمً املؤ أٖ( 3ددّل زاه )

 

 
يف ٍرا اجلدّل اعالِ تظَس اٌ املؤّضطات اد اطنت اىل سكْمٕ ّسصةٕ ّاٍلٕ ّالؤّضطات ةصْزٗ العام٘ ، عٔثح تظَثس   

% 82.11% ّاالىثاخ تطثاّٖ   51.31اٌ االلتصاو ةدف  مطتشقات املالٔ٘ مً ابل املؤّضطات احلصةٔ٘ عيد الثركْز تطثاّٖ   
% ّتثأتٕ ةعثد ذلثك املؤّضطثات     18.3١% عيثد االىثاخ ّالثركْز تطثاّٖ     ١٥.11ّيف املؤّضطات االٍلٔ٘ ىطبتَا تطثاّٖ  

% ّيف االخري املؤّضط٘ الثيت عنثل فَٔثا ىطثبتَا تطثاّٖ      ٥1.11% عيد الركْز ّاالىاخ تطاّٖ 81.21احلكْمٔ٘ ةيطب٘ 
% ّمً ٍرا ىطتيتر اٌ ىطثب٘ التثصاو املؤّضطثات احلصةٔث٘ ةثدف  مطثتشقات مالٔث٘        1.111% للركْز ّاالىاخ تطاّٖ 1.11

للصشفٔني اعلٙ للركْز مً االىاخ ّةالعكظ يف املؤّضطات االٍلٔث٘ . ٍّثر ا دلٔثل علثٙ اٌ ٍيثاه تْدثُ اثْ العنثل  يف         
تناعٕ ( لطثناٌ سقثْاَه املالٔث٘    املؤّضطات االعالمٔ٘ االٍلٔ٘ ) املقسؤٗ ّاملطبْع٘ ّاملسٜٔ٘ ّاملطنْع٘ ّالتْاصل االد

 ّاالدازٓ٘ ّسسٓ٘ العنل املَين .
 متجل املشاكل املالٔ٘ مآأتٕ) الرتتٔب سطب اخأّلْٓ٘( (٥1ددّل زاه )             

N تٔثث٘ ٓلتثثصو ةتشقٔثثق احلقثثْ  ضطثثات اآلّأٖ مثثً املؤ
 املالٔ٘ املركْزٗ

% النسبة المئوية تكرارات  
 انثى ذكر انثى ذكر

 %16.66 %23.86 10 21 سكْمٕ 1
 %28.33 %40.90 17 36 سصةٕ 2
 %51.66 %32.95 31 29 اٍلٕ 3
ضط٘ اليت أشتػل فَٔاّاملؤ 4  0 2 0.00% 3.333% 

 %100 %100 60 88 المجموع

متجثثل املشثثاكل املالٔثث٘ مآثثأتٕ) الرتتٔثثب سطثثب     المرتبو
 اخأّلْٓ٘(

% النسبة المئوية تكرارات  
 انثى ذكر انثى ذكر

عالمثثٔني املطثثاّاٗ يف السّاتثثب ةثثني ا  عثثدو ّدثثْد   1
عالمٔاتّا   

26 16 29.54% 26.66% 

قثثْ  املالٔثث٘ احلعثثدو ّدثثْد اثثاىٌْ تثثاف  علثثٙ    2
عالمٔ٘ضطات ا ّعالمٔني يف املؤلإل  

22 15 25.00% 25.00% 

دازٖ أّالقثاىْىٕ تثاف  علثٙ    عدو ّدْد املسد  ا  3
عالمٔثث٘ ضطثثات ا ّعالمٔثث٘ يف املؤسقثثْ  املالٔثث٘ ا 

 ّداخل املؤضط٘

18 13 20.45% 21.66% 
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اعالِ اٌ عدو املطاّاٗ ةني االعالمٔني ّاالعالمٔات مً سٔح احلقْ  املالٔث٘ تثأتٕ يف املستبث٘ االّىل كنثا     تظَس يف اجلدّل 
. ّٓثثدل  ذلثثك علثثٙ اٌ القثثاٜنني ةاتصثثال يف  81.11% ّاالىثثاخ تطثثاّٖ 83.١5ٍثثْ مثثبني يف اجلثثدّل اٌ ذكثثْز تطثثاّٖ  

أثات مٔجثا  الشثس  االعالمثٕ ّ ٓثسٚ البثاسجٌْ اٌ       املؤّضطات االعالمٔ٘ ةاىْاعَا املختلف٘ غري ملتصمٌْ مببادئ ّاخال
ٍرِ مً املشاكل املطتدمي٘ ّاملطتنسٗ اليت تعاىٕ ميَا االعالمني يف االٔه كْزدضتاٌ ّامليطق٘ علٙ املطتْٚ احلكْمٕ 

طات ّاحلصةٕ ّاالٍلٕ ،ّكنا ّزدت يف اداة٘ املبشجٌْ عدو ّدْد ااىٌْ تاف  علٙ احلقْ  املالٔ٘ لالعالمني يف املؤّض
االعالمٔ٘ ّلكً ْٓدد العدٓد مً القْاىني ّكً املؤّضطات االعالمٔ٘ غري ملتصم٘، ّكنثا دثاٛت يف اداةث٘ املبشجثٌْ عثدو      
ّدْد املسد  االدازٖ اّ القاىْىٕ تاف  علٙ احلقْ  املالٔ٘ ةطبب تقصري اجلَات املعئ٘ يف دفاع عً احلقثْ  املالٔث٘   

ّتعلٔنات مً ابل اجلَات املعئ٘ مً ادل احلفاظ علٙ سقثْ  الطثسفني ّخاصث٘    لالعالمني ّهلرا ٓطتْدب اصداز ااىٌْ  
 االعالمني.
 
 
 
 

 عالمٔني مً ابل اجلَات املعئ٘ )ىقاة٘ الصشفٔني(؟عدو حتدٓد احلقْ  املالٔ٘  لإل(٥٥ددّل زاه )
 

 
كنا ٍْ ّاضح يف اجلدّل اعالِ اٌ عدو حتدٓد احلقْ  املالٔ٘ مً ابل ىقاة٘ الصشفٔني كاىت االداة٘ مً ابل الثركْز        

%،١٥.11ّاالىثاخ ىطثبتَا    13.11% اما االداة٘ ةال كاىت عيد الركْز ىطبتَا 52.11% ّاالىاخ ىطبتَا 11.88ىطبتَا    
لركْز ّلكً ةدزد٘ الٔل٘ .ٍّرا ٓعين اٌ  ىطب٘ االىاخ علٙ عكظ ىطب٘ ا  

عثثثدو ّدثثثْد املطثثثاّاٗ  يف السّاتثثثب املثثثْظفٔني      4
ضطّ٘عالمٔني داخل املؤا   

13 12 14.77% 20.00% 

عدو ّدْد املطثاّاٗ  يف التخصٔصثات املالٔث٘ ةثني      5
عالمٔ٘ضطات ا ّاملؤ  

9 4 10.22% 6.666% 

 %100 %100 60 88 المجموع

N عالمثثٔني مثثً ابثثل عثثدو حتدٓثثد احلقثثْ  املالٔثث٘  لإل
 اجلَات املعئ٘ )ىقاة٘ الصشفٔني(؟
 

% النسبة المئوية تكرارات  
 انثى ذكر انثى ذكر

 %48.33 %60.22 29 53 ىعه 1
 %51.66 %39.77 31 35 ال 2

 %100 %100 60 88 المجموع
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 عالمٕالتشفٔص هلا دّز يف حتطني العنل ا ةأعتقاده ٍل (٥8ددّل زاه )                   
 

تظَس يف ددّل اعالِ اٌ ىطب٘ االداة٘ علٙ ضؤال ٍل للتشفٔص دّز يف حتطني العنثل ا عالمثٕ كاىثت ىطثبتَا عيثد الثركْز       
%ّعيثد االىثاخ   ٥3.1٥% ،اما االداة٘ ةال عيثد الثركْز ىطثبتَا تطثاّٖ     31.11% ّعيد االىاخ تطاّٖ 21.12ةيعه تطاّٖ 

%،ٍّرا ٓعين اٌ اجليطني متفقاٌ علٙ اٌ للتشفٔص دّز مؤثس يف تقدو العنثل االعالمثٕ ّكنثا ٍثْ ّاضثح اٌ      1.111تطاّٖ 
ىطب٘ االىاخ اكجس مً الركْز فٔنا وص دّز التشفٔص يف حتطني العنل االعالمٕ ،لرا ٓطتْدب علٙ املؤّضطات االعالمٔ٘ 

عالمٕ.االٍتناو ةاحلْافصاملادٓ٘ ّاملعيْٓ٘ لتشطني العنل اال  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

N     ةأعتقثثاده ٍثثل التشفٔثثص هلثثا دّز يف حتطثثني العنثثل
 اخأعالمٕ

% النسبة المئوية تكرارات  
 انثى ذكر انثى ذكر

 %93.33 %80.68 56 71 ىعه 1
 %6.666 %19.31 4 17 ال 2

 %100 %100 60 88 المجموع

N        ٍل ضثبق ّ أٌ سصثلت علثٙ ٍبثات مالٔث٘ أّ ٍثدآا
 كتشفٔص لتقدٓه خدمات اعالمٔ٘ خأشخاص تعسفَه

% النسبة المئوية تكرارات  
 انثى ذكر انثى ذكر

 %6.666 %9.090 4 8 داٜنا 1
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 شخاص تعسفَهلالٍل ضبق ّ أٌ سصلت علٙ ٍبات مالٔ٘ أّ ٍدآا كتشفٔص لتقدٓه خدمات اعالمٔ٘ ( ٥1ددّل زاه )
 

ىثادزا ّاةثدا   تظَس يف ددّل اعالِ اٌ ىطب٘ احلصْل علٙ ٍبات مالٔ٘ ٍّدآا لتشفٔصٍه علٙ تقدٓه خدمات ىثسٚ اٌ ىطثب٘    
% ٍّثرا ٓعثين اٌ تقثدٓه اهلبثات املالٔث٘ ٍّثدآا        5١.11% 1١.11ّ% ّاالىاخ تطثاّٖ  ٥1.15% ، 18.3١عيد الركْز تطاّٖ

لالعالمٔني لٔظ هلا تأثري كبري علَٔه ّاىَه ملتصمٌْ مببادئ ّالقٔه االخالأ٘ ملنازض٘ مَي٘ االعالو ،ٍّثرا ضثلْه ّعنثل    
كْزدضتاٌ جيب االشادٗ ةُ.دٔد مً ابل االعالمني يف االٔه   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4تٔ٘احلقْ  املالٔ٘ اآلةيف االٔه كْزدضتاٌ  ٘ضطات االعالمّٔؤاملٍل ٓتنت  الصشفٕ يف (٥5ددّل زاه )
 

 

 %9.999 %29.54 6 26 أسٔاىا 2
 %3.333 %11.36 2 10 غالبا 3
 %35.00 %32.95 21 29 ىادزا 4
 %45.00 %17.04 27 15 أةدا 5

 %100 %100 60 88 المجموع

N  يف االثٔه   ٘ضطات االعالمّٔؤاملٍل ٓتنت  الصشفٕ يف
احلقْ  املالٔ٘ االتٔ٘ةكْزدضتاٌ   

% ال سبة المئكية تكرارات  
 ا ثت تكر ا ثت تكر

 %20.00 %27.27 12 24 املسض 1
 %40.00 %36.36 24 32 التقاعد 2
 %8.333 %10.22 5 9 التعسض للنخاطس 3
 %31.66 %26.13 19 23 غري ذلك 4

 %100 %100 60 88 المجمكع
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ٓثثبني اجلثثدّل اعثثالِ ىطثثب٘ متتثث  الصثثشفٕ عقْاثثُ املالٔثث٘ التقاعدٓثث٘ يف املستبثث٘ االّىل سٔثثح عيثثد الركْزىطثثبتَا         
% لالىاخ ّلكً تاتٕ يف 1٥.11% ّتاتٕ يف املستب٘ الجاىٔ٘ غري ذلك ىطبتَا تطاّٖ 51.11% ّاالىاخ تطاّٖ 11.11تطاّٖ

% ، ٍّرا ٓعين اٌ  االعالمثني يف  81.11% ّاالىاخ 81.81املستب٘ الجاىٔ٘ احلقْ  املسضٔ٘ عيد الركْز سٔح تطاّٖ ىطبتَا 
ىل سدًا ما ّخاص٘االٔه كْزدضتاٌ  ٓتنتعٌْ ةبعض مً سقْاَه ا  

 احلقْ  التقاعدٓ٘ ّاملسضٔ٘ ّكاٌ مً الْادب اٌ ٓطتنتعٌْ عقْاَه االخسٚ اضْٗ ةاالعالمني يف الدّل االخسٚ.
 
 
 
 

 يف سال ّدْد املشاكل يف احلقْ  املالٔ٘ ملً تلذأ( ٥١ددّل زاه )
 

 

ىطثب٘ اللذثْٛ اىل   ٓبني اجلدّل اعالِ يف سالث٘ عثدو سصثْل الصثشفٕ علثٙ سقْاثُ املالٔث٘ اىل آث٘ دَث٘ ٓلذثأ تظَثس اٌ            
% ذكثثْز ّاالىثثاخ تطثثاّٖ 11.١1املؤّضطث٘ االعالمٔثث٘ ٍثث٘ اكثثحب ىطثثب٘ عٔثثح تثأتٕ يف املستبثث٘ االّىل ّىطثثبتَا تطثثاّٖ   

% ّيف 81.81% االىاخ ّذكْز  ىطثبتَا تطثاّٖ   1١.11% ّتأتٕ يف املستب٘ الجاىٔ٘ ىقاة٘ الصشفٔني ىطبتَا تطاّٖ 52.11
، سٔثح  ٥1.11% ذكثْز ّاالىثاخ ىطثبتَا تطثاّٖ     1١.88٘ عٔح ىطبتَا تطثاّٖ  املستب٘ االخريٗ تأتٕ احملاكه املختص

ىسٚ اٌ مسادع٘ احملاكه مً ابل االعالمني عيدما ٓتعسضٌْ اىل مشاكل ّادشا  ّضلب سقْاَه تأتٕ يف املستبث٘ االخثريٗ   
عالمني مبشاكه يف سطثه القطثآا   ّذلك لطببني االّل4 ٍْ ال٘ الْعٕ القاىْىٕ ّاالدازٖ مً ابل االعالمني ّثاىًٔا ال٘ ثق٘ اال

 ّضناٌ سقْاَه.

 

 

 

 

N النسبة المئوية تكرارات يف سال ّدْد املشاكل يف احلقْ  املالٔ٘ ملً تلذأ %  
 انثى ذكر انثى ذكر

ضط٘ اخأعالمّٔ٘املؤ 1  33 29 37.50% 48.33% 
 %35.00 %27.27 21 24 ىقاة٘ الصشفٔني 2
اكه املختص٘احمل 3  31 10 35.22% 16.66% 

 %100 %100 60 88 المجموع
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 أهم نتائــج الدراسـة                    

 وأهم التوصيات                        

 توصلت الدراسة امليدانية إىل عدد من النتائج أهمها ما يلي:

َّ ىضب٘ دافع الزغب٘ ٍٕ اليضب٘ العالٔ٘ بني الذكْرمً ىتائر الدراص٘  ٓتضح -1 ٕ      ّاإل أ ىااخ   اتتٔاارٍه العنال اليا  
َّ ىضب٘ الذكْر تضاّٖ  َّ لاُ دّر  34.49% ّىضب٘ اإلىاخ تضاّٖ 36.66حبٔح أ %، ٍّذِ ىتٔذ٘ دافع الزغب٘ حٔح أ

ٕ    املؤصضات اإلعالمٔ ٘   دلال عنلُ.  إجيابٕ   ت عٔل  قدرات ّقابلٔات الي  

َّ صيْات اخلدم٘ هلمً ىتائر الدراص٘  ٓتضح  -2 ا تأثري   سٓادٗ الزاتب حٔح اإلداب٘ بايعه ماً قبال الاذكْر تضااّٖ      أ
َّ ىضب٘ الزاتب تشداد مع صايْات اخلدما٘   قعااخل اخلاا       84.44اليضب٘ ى ضَا عيد اإلىاخ ّىضبتَا % ٍّذا ٓعين أ

. ٖ ٕ  ّاإلدار  كنا ٍْ احلال   قعاخل العاو، ٍّذِ اليضب٘ طزدٓ٘ ما مل ْٓدد ماىع قاىْى
ُ       داء   ىتائر -3 ٕ  ثٔجااخ أتالقٔاات املَيا٘ ىضابت َّ التاشاو اليا   % عياد اإلىااخ، ّعياد الاذكْر     86.66الدراص٘ أ

ٌَّ ىضب٘ االلتشاو ثٔجاخ أتالقٔات املَي٘ عالٔ٘ عيد الي  ٔني   إقلٔه كْردصتاٌ.75.44ٓضاّٖ   %، ٍّذا ٓعين أ
َّ تبني ىتائر الدراص٘ -4 مً حٔاح احلواْخ املالٔا٘ ٓاأتٕ   املزتبا٘ ا ّ       عدو املضاّاٗ بني اإلعالمٔني ّاإلعالمٔات  أ

ٌَّ ىضب٘ الذكْر تضاّٖ   .26.66% ّاإلىاخ تضاّٖ 29.54كنا ٍْ مبني   اليتائر: أ

ٌَّ ىضاب٘         مً  ىتائر الدراص٘  ٓتضح -5   حال٘ عدو حيْل الي  ٕ علٙ حوْقاُ املالٔا٘ إ  أٓا٘ دَا٘ ٓلذاأ، تنَاز أ
% عياد الاذكْر،   37.54حبٔاح تاأتٕ   املزتبا٘ ا ّ  ّىضابتَا تضااّٖ       اللذْء إ  مؤصض٘ إعالمٔ٘ ٍٕ أكرب ىضب٘

% عيد اإلىااخ، ّعياد   35.44% ّتأتٕ   املزتب٘ الجاىٔ٘ ىواب٘ الي  ٔني ىضبتَا تضاّٖ 48.33ّعيد اإلىاخ تضاّٖ 
عياد   %35.22% ّ  املزتب٘ ا تريٗ تأتٕ احملاكه املختي٘ حبٔح ىضابتَا تضااّٖ   27.27الذكْر ىضبتَا تضاّٖ 

 .16.66الذكْر، ّعيد اإلىاخ ىضبتَا تضاّٖ 

 توصيات واقرتاحات الدراسة :     

تْصٙ الدراص٘ احلالٔ٘ ببعض التْصٔات ّاملورتحات العلنٔ٘ ّاجملتنعٔ٘ اليت ظَزت مً تالل الدراصا٘ احلالٔا٘   
 حٔح ْٓصٕ الباحح ثا ٓلٕ:

1-   ٌَّ دافاع الزغبا٘ لاُ دّر    ضزّرٗ اتتٔار إعالمٔني مً حٔح الزغب٘   الويْات ال ضائٔ٘ الكْردٓ٘ احلكْمٔ٘ ّاحلشبٔا٘  
 إجيابٕ   ت عٔل  قدرات ّقابلٔات الي  ٕ   املؤصضات اإلعالمٔ ٘   دلال عنلُ.

 ت املالٔ٘ لت  ٔش كزامتَه ّمَيتَه.جيب علٙ الي  ٔني   املؤصضات اإلعالمٔ٘ الكْردٓ٘ االبتعاد عً اهلدآا ٍّبا -2
جيب علٙ الويْات الكْردٓ٘ احل اظ علاٙ احلواْخ املالٔا٘ لليا  ٔني ّعادو ال ازخ باني اإلىااخ ّالاذكْر   حواْقَه            -3

 املالٔ٘.
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جيب علٙ ىواب٘ الي  ني ّّسراٗ الجواف٘   إقلٔه كْردصتاٌ إصدار قاىٌْ لل  اظ علٙ حوْخ الي  ٕ   املؤصضات  -4
 اإلعالمٔ٘.

 جيب علٙ الي  ٕ أٌ ٓلذأ ا  احملاكه املختي٘ لل يْل علٙ حوْقُ املالٔ٘ -5

 
 ملخص البحر

يف سبيل حتقيق أهداف الدراسة، اثبع الباحثر انثج ا الفيث، و، ققاقلثا لثُلم  الثرح الدراسثة ةلثص د دثة ا ثف               
ان  لعثض  ااانثة الجيثض و    رئيلة؛ جاء ال، ل األق  ليججثاق  اطاثار انج ّث و للبحثر، يف حثص الثجص ال، ثل الذث        

مللطلا الضثفء ةلثص حقثفو ققاجبثاخ ال ثح،يص يف ااثار القثانفم، قفقثدا ال، ثل الذالثر ااانثة انيثدان و قحتليثل              
 انعلفماخ اليت متَّ مجع ا من جمجرع الدراسة حير فقج ض جمجرع الدراسة ةلص حمااية اللليرانية قأاضاا ا.

 طةةي  فججرثثفم ام مسسلثثة  لثثص اسثثجبانة ةلثثص م ثثة قملثثص اة مثث واةجرثثدخ الدراسثثة ةلثثص ثفةفثثع م ثثة قم   
كفردسجام اطة ميوة ق جفاخ ئص ار ث ، دمَّ لضثعح انعلفمثاخ انلجح ثلة لجحليثل م، ثل قبثامل اا ةجرثاد ةلثص         

اطح ائيوة. ثفيلح الدراسة ام ةدوة نجائا أهر ا اشل القانفم يف ثفاري قمحافة حقثفو اطة مثيص    SPSSاضناما 
 يف ا ليم كضدسجام ةلص الفجه انطلفت. 

 
 

 
Abstract 

 In order to achieve the objectives of the study, this descriptive research is 

divided into three main chapters; the first chapter introduces the research 

methodology, while the second chapter addresses the theoretical part with the 

major focus on the rights and responsibilities of journalists within the frame of 

law. Finally, the third chapter is devoted to present the practical part in addition 

to statistical analysis to the collected data taken from the population of the study 

which embraces neighborhoods and suburbs of Sulaimaniyah. 

 For the primary data collection, this descriptive research relied on 

distributing one hundred and fifty questionnaires shared among one hundred and 

fifty media professionals who work for Gali Kurdistan Media Agency and NRT 

Channels. Then, the collected data went through an adequate and comprehensive 

analysis by means of SPSS. At the end of this research, many results were 
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pointed out, above all, the study found that the law in force fails to provide and 

secure the rights of journalists in Kurdistan Region.                
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