
 

 تمهيد:

 

 العاملين ضد لالنتهاكات مخيفة احصائيات شهدت التي الماضية االعوام غرار على

الخرق  حاالتالمزيد من  2018 عامسجل ال، الصحافة واالعالم بالعراق في

، وذلك بالتزامن مع التصنيفات للسنوات الماضية المماثلةمتكررة االعتداءات ال

 .العالمية التي وضعت العراق في مذيلة الدول الكافلة لحرية التعبير

 استشهاد جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، سجلت في االعالم الحربي

 ُسجلت بينمابعد اشهر على اعالن النصر ودحر تنظيم داعش،  سامراء، في مصور

احتجاز   حالة( 12)مسلح بينها حاالت تهديد عشائري وامني،  و اعتداء الةح( 13)

فيما سجلت  كردستان، اقليموالمنية اغلبها في البصرة من قبل القوات ااخرى 

حالة اعتداء وضرب واهانات لفضية ومنع  29 وحمايات الشخصيات القوات االمنية

تغطيات ضد كوادر مختلفة من الصحفيين واالعالميين، حتى لحظة كتابة هذا 

البيئة القانونية لحرية  بإصالحالتقرير، وهو ما يؤشر عدم رغبة السلطات الثالث 

 العمل الصحفي، ومنح الزمالء مساحة التغطيات بحرية كاملة.

اقيمت ضد الصحفيين، في حين تواصل  قضائية دعاوي( 6)واشتركت الجمعية في 

 . بشكل تعسفياغالق المؤسسات وتسريح العاملين مسلسل 

 

 



 

 يعمل والذي المشرفاوي خلف هادي سعد الصحفي المصور يناير منتصف استشهد

 اصابته بعد بالناصرية، االلكتروني الشيوخ سوق وموقع الشباب انباء وكالة في

 .سامراء قرب مطيبيجة منطقة في مفخخة بسيارة موكبهم باستهداف

 

 

 

 وكالة مصور منزل امام قنبلة مجهولون مسلحون ألقى 13/1/2018في  -1

 والقى ،بمنزله اضرارا االنفجار والحق ،كركوك في( رشيد اكو) رويترز

 .عائلته نفوسفي  الرعب

 باالعتداء ،من هذا اليوم متأخرة ساعة في مجهولون قام ٢٧/٢/٢٠١٨في  -2

 بمحافظة الرفاعي جريدة تحرير رئيس( الركابي عادل) الصحفي منزل على

 .قار ذي

 مؤسسة في العاملين الزمالء البصرة في عشيرة شيخ هدد 14/3/2018في  -3

 االقتتال انباء لنقلهم مبناها واغالق ،المحافظة في اإلعالمية "المربد"

، وذلك بواسطة فيديو مصور ومنشور عبر مواقع المدينة في العشائري

 .التواصل االجتماعي

 عيسى) بابل في العربية NRT قناة مراسل تعرض ٢١/٤/٢٠١٨في   -4

 احدى الىعلى اثرها  ونقل ،مجهولين قبل من المبرح للضرب( العطواني

 .بليغة إلصابات تعرضه بعد بغداد مشافي

 في( المنشداوي صباح حسن) مراسل قناة الشرقية تعرض 13/5/2018في  -5

 تداول اثر على" العشائرية الدكة" و بالقتل عشائري لتهديد البصرة، محافظة

 وسكرتيره ونجله( النصراوي ماجد) السابق المحافظ بهروب تتعلق اخبار

  (.الساري قيصر) الخاص



 

 الصحفي )حسن صباحذات استهدف مجهولون منزل  13/9/2018وفي  -6

 أضرارا ألحقت يدوية، بقنبلة البصرة غرب الزبير قضاء ( فيالمنشداوي

  المنزل واجهة في مادية

 قنوات ثالث مقار البصرة، في المتظاهرين من عدد   هاجم ٦/٩/٢٠١٨في  -7

 سلسلة ضمن فيها النار ضرموااو فضائية )العراقية ، الغدير، الفرات(،

 .المحافظة فياحزاب عديدة  مقار شهدتها حرق عمليات

 خميس االعالمي باستدعاء الدجيل استخبارات مدير قام 18/7/2018في  -8

 مواقع في او اعالميا   التظاهرات تغطية بعدم تعهد على وتوقيعه الخزرجي

 وتحميله باعتقاله االمنية االجهزة قبل منُهدد  كما ،االجتماعي التواصل

 تظاهرة في قضاء الدجيل.  اي خروج مسؤولية

 نصية برسالة بالقتل تهديدا الشيباني، احمد الصحفي تلقى ٢٠/٧/٢٠١٨في  -9

 .في محافظة الديوانية للتظاهرات تغطيته خلفية على وصلته

 كرد" و" كركوك" فضائيتي مجهولون استهدف ٢٥/٨/٢٠١٤في  -10

 .هاون بقذيفة كركوك، بمحافظة" سات

 قناة ومراسل المدينة راديو اخبار مدير تعرض ١٧/١٠/٢٠١٨في  -11

 بالحلة منزله قرب مجهولين قبل من مسلح لهجوم( الكناني احمد) اإلباء

 .مادية ألضرار سيارته وتعرضت بكتفه اصيب بابل، و محافظةب

 العنبكي( )هادي ديالى في الحرة قناة مراسل 26/10/2018في  -12

 ديالى صحة مدير بحق القبض القاء كتاب نشره بعد التهديد الى يتعرض

 .المقاولين احد وفضح

)سحر  الزميلة دجلة قناة في البرامج مقدمة تلقت 10/12/2018في  -13

 السياسيين المحللين احد استضافتها نتيجة تهديدات جملة جميل( عباس

 .للجدل المثيرين

 

 ... 

 



 

 الطب مدينة مبنى في الفضائية العهد قناة كادراحتُجز  4/2/2018في  -1

 حيدرو جبار، رافد والمصورين ، شفيق قصي البرامج مقدم من المكون

 موظفين قبل من الطب مدينة عام مدير غرفة في، رحيم محمدو زويد،

، على الرغم من استحصال الكادر الموافقات الالزمة لتصوير حلقة مدنيين

 تعنى بمرضى السرطان والعالجات المتوفرة.

 دهوك مدينة في KNN فضائية طاقم امنية قوة احتجزت 28/3/2018في  -2

 تغطيتهم بذريعة بالضرب عليهم واعتدت المدينة، أمن مديرية في ساعة لمدة

 .دهوك تربية مديرية مبنى امام انطلقت قد كانت التي لتظاهرات

( خندان) فضائية مراسل دهوك، شرطة من قوة احتجزت 28/3/2018في  -3

 التي للتظاهرات تغطيته بعد واالهانة، للضرب وتعرض هيمو، دلشاد

 .الرواتب ادخار نظام اعتراضا   االقليم مناطق كباقي المدينة في انطلقت

 هانا) االخباري "دوارؤژ" موقع مراسل امنية قوة اعتقلت ٢٨/٣/٢٠١٨في  -4

 .للتظاهرات تغطيته اثناء سراحه واطلق اربيل في( جوماني

 من( حامد مصطفى) الشرقية قناة مراسل امنية قوة اعتقلت ٩/٦/٢٠١٨في  -5

تهمته كانت انه و ،استقدام امر او قبض إلقاء مذكرة الفلوجة، دون مدينة

 يعمل لصالح قناة الشرقية.

 محمد) الفضائية الفرات قناة مراسل أمنية، قوة احتجزت 8/7/2018في  -6

 تردي ضد شعبية لتظاهرة تغطيتهما أثناء له المرافق والمصور( كاظم

 .بغداد شرقي جنوب الزعفرانية منطقة في الكهرباء

 العابدي كاظم حميد احمد)دجلة  قناة كادر تعرض 14/7/2018في  -7

(   الشمري مسلم محمد وعقيل العارضي هانيو سجاد علي والمصورين

 النجف مطار في سوات قوات قبل من معداتهم على واالستيالء لالحتجاز

 .الحق وقت في سراحهم واطلق المدينة، شهدتها التي التظاهرات تغطية اثناء

 البياتي( أثناء )حسن الرشيد قناة مذيع أمنية قوة احتجزت  17/7/2018في  -8

 . بغداد العاصمة في لتظاهرة تغطيته



 

 الى الحرة قناة مصور( الكعبي مازن) الزميل تعرض ، 22/7/2018في  -9

 تصويرهاثناء  األحزاب مقرات احدى في االمنية القوات قبل من احتجاز

 الديوانية. في التظاهرات

 عشرة على بالقبض اوامر يصدر كركوك محافظ 14/8/2018في  -10

 .العام الراي تحريض بتهمة ومدونين صحفيين

 عصاممن سوات كل من الزميل  قوة اعتقلت ٣١/٨/٢٠١٨في  -11

الزميل صفاء غالي ، وللمرة الثانية هذا العام السوادني مراسل وكالة رويترز

 .االحتجاز من ساعات 3نحو  بعد سراحهما واطلق    ،مصور قناة دجلة

( الزبيدي قيس) الزميل العهد، قناة مراسل اُحتجز ١٢/١٠/٢٠١٨ في -12

 يذكر، سبب دون كركوك محافظةفي  "القوريةمدينة " شرطة مدير قبل من

 .الناحية في ناسفة عبوة النفجار تغطيته اثناء وذلك

 الوزراء رئيس حمايةاحتجزت  االولى ليست حادثة وفي 7/1/2018في  -1

ومنعتهم من دخول مؤتمره في  ،االعالميين من مجموعة العبادي حيدر

 النجف.

 قناة كادر   على بالجيش عشر الحادية الفرقة   من قوة اعتدت 11/1/2018في  

.بغداد شرقي المعامل، منطقة في واجبهم اداء اثناء دالعه

( سامراء)و( الدين صالح هنا)  قناتي طاقم تعرض 26/2/2018 في  -3

 داخل نشاط تغطية اثناء تكريت جامعة حماية قبل من واالعتداء للضرب

 .لهم وجهت دعوة على بناء   الجامعة



 

 مختلفة اعالمية مؤسسات ثالث من اعالميين سبعة تعرض 25/3/2018في  -4

 المتظاهرين و االمنية القوات يد على ،لالعتداء والمنع من التغطية اربيل في

 .الموظفين رواتب بدفع للمطالبة المدينة شهدتها تظاهرة في

" خابير" محطة اربيل، في االمنية القوات اغلقت 26/3/2018في  -5

 اعالمية كوادر ضد بالضرب واعتدت ،في دهوك محليةال تلفزيونيةال

 .مختلفة وصحفية

 مراسل على ضربا باالعتداء االمن قوات من عناصر قام ٢٨/٣/٢٠١٨في  -6

 .غازي دلبرينالزميل  زاخو في نيوز كوردسات فضائية

 في قصر ام لميناء التابعة البحرية القيادة من قوة منعت ١٩/٥/٢٠١٨في  -7

 سبقها الميناء، داخل مؤتمر تغطية من الفضائية الوالء قناة كادر البصرة،

 .الميناء بوابة في للموردين لتظاهرة تغطية من مشابه منع ايام بثالثة

 الفضائية )واثق الواثق( النجباء قناة مراسل تعرض  ٢٠/٦/٢٠١٨في  -8

 والتغطية التصوير من ومنع بالمثنى، المحلية الشرطة أفراد قبل من للضرب

 .السماوة بمدينة التعليمي الحسين مشفى امام

 من )حيدر الحيدري( لالعتداء السماوة قناة مراسل تعرض ٥/٧/٢٠١٨في  -9

 .الدائرة مبنى من بالقرب تواجده اثناء السماوة دائرة مدير حماية قبل

 الفريجي صفاء البصرة في اثنين صحفيين ُمنع 5/7/2018في  -10

 دخول من الجابري محمدومراسل فضائية التغيير  االمل  اذاعة مراسل

 وليد) وكالة   المجلس رئيس من توجيهات على بناء المحافظة، مجلس

 .(كيطان

 سعد) الزميل البصرة في الحرة تعرض مراسل ٣١/٧/٢٠١٨في  -11

 المربد مراسلي واحد عصام السوداني،  رويتزر وكالة مصور و( قُصي

 اثناء ومعداتهم، كاميراتهم ومصادرة لالعتداء بالضرب( السوداني عصام)

 البصرة. في االعتصام خيم فض

تعرض مراسل وكالة رويترز محمد الفرطوسي الى  7/8/2018في  -12

االختناق جراء الغاز المسيل للدموع الذي اطلقته قوات مكافحة الشغب تجاهه 

 تظاهرة امام مبنى ديوان المحافظة.مباشرة في 

 بمنع السعد، مهند البصرة، محافظ معاون قام ١٦/٨/٢٠١٨في  -13

 األولمبية للجنة الرياضية األندية اجتماع تغطية من المربد راديو مراسل

 .للمحافظة



 

 الذي( الجوراني نبيل)  الصحفي المصور تعرض ٣١/٨/٢٠١٨في  -14

 المسيل الغاز االمنية القوات إطالق بسبب لالغماء Ap وكالة في يعمل

 مراسل تعرض كما البصرة، محافظة مبنى امام المتظاهرين تجاه للدموع

  .ذاتها التظاهرة في لالختناق المربد

 في w.tv مراسل الحلفي فؤاد الزميل تعرض 31/8/2018في  -15

 اثناء كاميرته وكسروا امنية عناصر قبل من بالضرب اعتداء البصرة،

 . التظاهرات فض تغطيته

 البصرة مراسل احمد شهاب الزميل الصحفيفي اليوم ذاته تعرض  -16

 بحالة واصيب للدموع، المسيلة الغاز بقنابل مباشر استهداف الى برس

 .المستشفى اثرها على نقل شديدة اختناق

 والضرب لالعتقال االعالميين، من عدد تعرض 4/12/2018في  -17

 امام ”الصفراء السترات“ تظاهرات تغطية اثناء التصوير لمعدات وتكسير

 .البصرة محافظة مجلس

 Ap العالمية برس أسوشيتد وكالة مصور تعرض ٢/٩/٢٠١٨في  -18

 تغطية اثناء امنية قوة قبل من بالضرب العتداء(  الجوراني نبيل) الزميل

 .البصرة تظاهرات

 بدفع العراقي، النواب مجلس حمايات من عدد قام ٤/٩/٢٠١٨في  -19

 احد لتصريح تغطيتهم اثناء االعالم وسائل مراسلي من لعدد   متعمد

 .عملهم لعرقلة محاولة في السياسية الشخصيات

 مراسلين عدة الدين، صالح مستشفى ادارة منعت ١٢/٩/٢٠١٨في  -20

 .القلعة مطعم تفجير حدث تغطية من وإعالميين فضائية لقنوات

 الطائي حمدي الموصلية قناة مراسل تعرض ٢١/٩/٢٠١٨في  -21

 لتغطية التصوير اثناء العاكوب نوفل الموصل محافظ حماية قبل من العتداء

 .نينوى تربية لمنتسبي الحلول وضع مؤتمر

 لمضايقات االعالميين، من مجموعة تعرض ٢٩/٩/٢٠١٨في  -22

 محمد الجديد البرلمان رئيس حماية قبل منومحاوالت منع من التصوير 

 .الموصل مدينة في له جولة اثناء الحلبوسي

 الديوانية مدينة في العراقية قناة مراسل تعرض 24/10/2018في  -23

 االعالميين كل وعلى عليه لفظيا بالتهجم العتداء ،(الهاللي امين) الزميل

 .والصحفيين، من قبل احد ضباط المرور اثناء تغطية حشود زيارة االربعين



 

 مدينة في الفضائية الفرات قناة مراسل تعرض 24/10/2018في  -24

 بتكسير قامت امنية عناصر قبل من العتداء الخالدي، علي الزميل كربالء،

قبل عدد من عناصر من  االعالمية معداته واحتجاز الشخصية سيارته زجاج

 القوات االمنية.

المكون من  الفضائية الشرقية قناة كادر تعرض ٢١/١١/٢٠١٨في  -25

 قبل من بالضرب المراسل )خطاب الهيتي( والمصور )قتيبة عامر(، العتداء

 .بمهامه قيامه اثناء المنصور بلدية مدير معاون

تعرض مراسل قناة الفلوجة العتداء من قبل قوة  2/12/2018في  -26

امنية اثناء تصوير تقرير عن تردي الواقع الخدمي في قضاء الطارمية بعد 

 .احياء القضاءوغرق االمطار موجة 

 المراسل من المكون knn  قناة تعرض كادر   13/12/2018في  -27

 من معداته على ءاالستيال و لالعتداء ( صباح قيس) والمصور( جمال آرام)

 .كركوك في المنشآت حماية قبل

تعرض كادر قناة النجباء الى الضرب المبرح من  20/12/2018في  -28

قبل قوة امنية اثناء تغطيتهم تظاهرة الساتذة جامعات امام مقر رئيس 

 الوزراء عادل عبد المهدي بمنطقة العالوي ببغداد.

اطالق سبع عبوات تعرض كادر قناة االتجاه الى  21/12/2018في  -29

مسيلة للدموع اثناء تغطيتهم تظاهرة في البصرة، بشكل متعمد، اليقاف بثهم 

 المباشر مساء .

   

 

 

 

 



 

 مراسل على قضائية، دعوى واسط، محافظة تربية رفعت ٢٢/٢/٢٠١٨في  -1

 مأساة ينقل تلفزيوني تقرير بث خلفية على( العكيلي رياض) الفرات فضائية

 .المحافظة مركز الكوت في المدارس

 لمحافظة التابعة كالر منطقة بداءة محكمة قررت ٢٧/٢/٢٠١٨في  -2

 نشره له تقرير بسبب انور دلشاد  أمريكا صوت مراسل تغريم السليمانية،

 كاوة الشهيد الصحفي تحريرها  يرأس كان  التي( ل راية) مجلة في

 .كرمياني

 مدينة في المراسل و عربية NRT قناة مكتب مدير تلقى ٢٨/٣/٢٠١٨في  -3

بالغا بدعوى قضائية مقامة ضده من قبل احد النواب ( هادي حيدر) كربالء،

 .االنتخابية دعايتهتكشف مخالفاته اثناء  تقارير خلفية على

 دينار مليون بقيمة مالية غرامة اربيل، محكمة فرضت 16/4/2018في  -4

 رفعتها قضائية دعوى بسب االعالم و للبحوث ستاندر مؤسسة على عراقي

 .هناك المتنفذة االحزاب

 االعالمي بحق قضائية دعوى العراقي، االعالم شبكة رفعت 9/5/2018في  -5

 .العراقي االعالم شبكة موظفي التحريض بحجة( نعناع محمد)

 حسام الصحفي الزميل السابق عربية NRT تلقى مراسل 8/7/2018في  -6

 ضده اقامته التي الدعوى بعد ،شهر غضون في ثانية قضائية دعوى الكعبي

 ذاتها هي هذه المعزولة، يشار الى ان الدعوى الدولي النجف مطار ادارة

 تحذر استخبارية وثيقة على حصوله اثر على 2016 عام في بها ادين التي

 .النجف مدينة في امنية خروقات من

احتجز قاضي محكمة تحقيق الكرادة مدير وكالة الغد  20/11/2018في  -7

برس بذريعة تسجيل دعوى عليه من قبل هيئة النزاهة، وبات في الحجز 

 عنه القاضي. أفرجليلتين حتى 

 



 

 

 االعالم بين ما ولتعدد نوافذه العراق، في اإلعالمي العمل أهمية من الرغم على

 كثيرة واستقطاب اعداد االعالم وكثرة مؤسسات والمكتوب والمسموع المرئي

 العاملين هؤالء يتعرض االعالم، بمسمى جميعها ترتبط وظائف عدة في املينكع

، وقدرتها على االعالمية المؤسسة استمرار تذبذب جراء متكررة وظيفية هزات الى

واخرى  ،مادية ألسباب لقتُغ   من ومنها ،عامليها عدد قلصتُ  نم   فمنها ،تمويل ذاتها

 االعالم وسيلة إلطالق بالحاجة المرتبط السياسي بالعامل غالبا   ترتبط مادية غير

 . فترة حمالت الدعاية االنتخابيةخالل  الجمهور لفضاء

 

 فضائية قنوات خمس يقارب ما تعرضت المنصرمة، القليلة االعوام غرار وعلى

 2018 لعاما المؤسسات، هذه لعمل المالي بالتمويل تتعلق اغلبها السباب لالغالق

 االتي:  شهد

 .اسيا بغداد، قناة عربية،( NRT)فضائيات كل من  اغالق -

 العاملين بعض واكد ،عربية NRT قناةقبل ادارة  من عامال( ٦٠) تسريح -

 .أشهر لعدة رواتبهم انقطاع بعد مستحقاتهم من بعضا   يتسلموا لم انهم فيها

 .بعد ان منحتهم رواتب ثالثة اشهر فقط عامال( ١٦)سرحت قناة الرشيد  -

، عاد مادية ألسباب منها عامال( ١٢٠) يقارب ماسرحت ادارة قناة اسيا  -

بعضهم للعمل بعد اشهر من التوقف، وذلك بعد بيع اسهم الفضائية لجهة 

 . سياسية اخرى

باغالق الفضائية،  (بغداد) قناةقامت ادارة  2018في النصف االول من العام  -

لحقه تسوية بين العاملين وادارة القناة، بنقل بعضهم الى قناة سامراء، وذلك 



 

بعد ان ترك العشرات من العاملين قناة بغداد وبذمة ادارتها مرتباتهم لعدة 

  .أشهر

 المخرج خدمات انهاء على العراقية الشبكة اقدمت 27/8/2018في  -

 بين الشخصية بالخالفات االخير وصفها ألسباب جواد حيدر التلفزيوني

، وذلك بعد ايام على اعفاء عدد من الموظفين والحالية السابقة الشبكة ادارتي

تحرير مجلة الشبكة احمد عبد الحسين  سكرتير أبرزهم وعقوديومية  بأجور

 بسبب خالفات مع هيئة االمناء او رئيسها.

ة انهاء ابلغ كادر البرامج في قناة الحرة عراق الجمعي 26/11/2018في  -

 ألسبابمقدما ومعدا للبرامج  34عقود جميع العاملين في القسم البالغ عددهم 

غير معروفة، لكن القناة وعدت بمنح جميع مستحقاتهم وفقا لشروط العقد 

 السنوي الذي يتجدد بينهم كل عام.

 رفض الفضائية،( بغداد هنا) قناة في العاملين من عدد ابلغ 1/12/2018في  -

 مجانا بالعمل اياهم مطالبة السابقة، ومستحقاهم ديونهم دفع القناة ادارة

 .شخصا 60، وعددهم يزيد على المقبلة لألشهر

 محمد الدين صالح بمكتب بغداد هنا قناة مصور ابلغ 3/12/2018في  -

 ايفاده اثناء سير لحادث تعرضه اثر على عنه القناة إدارة تخلي عن الجبوري

 .الماضي حزيران في الموصل الى القناة إدارة قبل من

 

 

 

 أكثرويقدر الفريق القانوني اعدادها  7الدعاوى القضائية التي اشتركت بها الجمعية 

 االف قضية مرفوعة في جميع محاكم العراق 4من 
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2018االنتهاكات التي طالت الصحفيين في عموم العراق   

 

 

 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2018

79

23

32

19

5

االنتهاكات ضد الصحفيين 

مجموع االنتهاكات 

اعتقال واحتجاز

اعتداء بالضرب ومنع وعرقلة التغطية من قبل السلطات األمنية 

هجمات مسلحة طالت صحفيين ومؤسسات إعالمية 

تهديد بالقتل والتصفية الجسدية 
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:2018الدعاوى والتحقيقات التي وجهت ضد صحفيين   
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العراق:القوانين التي تشكل خطرا على حرية الصحافة في   

 

 

 
العراق   القوانين ومقترحات القوانين التي تشكل خطرا على حرية الصحافة في  

 
 العام
  

 
 * قانون حقوق الصحافيين

 *مسودة مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي             
 

 * القوانين الموروثة من الحقبة السابقة ولم ينظر البرلمان في شأنها:
 

/ مواد جرائم النشر 1969لسنة  111العراقي * قانون العقوبات   

  1968لعام  206*قانون المطبوعات رقم 

   2001*قانون وزارة االعالم المنحلة لسنة 

1973لسنة  64*قانون الرقابة على المصنفات واألفالم السينمائية رقم   
  

التي تخص النشاط اإلعالمي  2003 لسنة 65 رقم *أمر سلطة االئتالف المؤقتة

محظور، الذي يمنح لرئيس الوزراء صالحية إغالق أية وسيلة إعالمية ال
 ومصادرة معداتها وأموالها، بل وسجن العاملين فيها.
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 وحتى االن

 

 

 



 

 

ال تقل عن االعوام الثالثة السابقة،  2018االنتهاكات في العام ارقام من المالحظ ان 

وهو ما يؤشر خلل كبير، وفراغ قانوني خطير، يسمح باستمرار االنتهاكات، وربما 

 ارتفاع االرقام في لحظة اندالع تظاهرة او احتجاجات ما.

ومن المالحظ ان منع التغطيات في هذا العام سجل جميعها االجهزة االمنية الرسمية 

عدم رغبة السلطات في اصالح البيئة القانونية المنظمة التابعة للدولة، وهو ما يؤشر 

 للعمل الصحفي.

التقارير الدولية على العراق هي الغاء محكمة ومن اهم المؤاخذات التي تسجلها 

االعالم والنشر من قبل رئيس السلطة القضائية، بالتزامن مع ارتفاع اعداد الدعاوى 

المقامة ضد الصحفيين والمدونين، في ظل ازدياد اعداد العراقيين المستخدمين 

 لمواقع التواصل االجتماعي.

 لذا نوصي االتي:

 اثناء للصحفيين التعرض عدم العمليات قيادات هبتوجي الوزراء رئيس قيام -

 الالزمة العقوبات وإنزالمهامهم، والتزامهم بما جاء في الدستور،  تأدية

هم، للحد من ظاهرة االعتداءات ومنع التغطيات المعيبة على من بالمخالفين

 .القوات االمنية

 لديها العاملين تسرح التي االعالم وسائل بمقاضاة واالتحادات النقابات إلزام -

 حال في ايضا ومقاضاتها المبرمة، العقود نصوص وخارج مفاجئ بشكل

، وذلك وفقا لقانون العمل لديها العاملين مع العقود بتوقيع التزامها عدم

 .العراقي النافذ



 

 الحق يضمن بما الموروثة القوانين منظومة بتعديل النواب مجلس قيام -

 الصحفيين، حماية) قوانين وأبرزها الصحفي، العمل لحرية دستوريا المكفول

 قانون ضمن النشر جرائم مواد المطبوعات، السينمائية، والمصنفات االفالم

 (.العراقي العقوبات

 الدولية االتفاقات وفق العقاب، من االفالت ملف لتفعيل بمهامها الحكومة قيام -

 عام منذ صحفي 400 نحو قتلة لمالحقة العراق، قبل من عليها الموقع

 .االن وحتى 2003

 التعبير بحرية الخاص الدولي االمن مجلس توصيات القضائية السلطة تنفيذ -

 والنشر. االعالم محكمة والصحافة الذي ينص على تفعيل

 


