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الميؤلا وجأزحرها ـلى خلىق الصخفُحن ـالمي الفشاقي لسؤٍت ؤلا   داء ؤلـا

 د. هضاس ـبذ المفاس العامشاتي       

الم الفشاقي، الخصٌى ـلى اإلافلىماثولماث مفخاخُت : خلىق الصخفُحن الم، ؤلـا ت ؤلـا  ، خٍش

 

 خلص اإلا

المُىن أن جىفح      خلىق خاصت للصخفُحن لِعذ ـملُت جمُحز  ر ًشي الباخثىن ؤلـا

الكخه باإلاجخمق أللصخفُحن ـً لحرهم مً أفشاد اإلاجخمق، بلذس ما جخفلم ب الم ـو همُت ؤلـا

الم جىفحر اإلافلىماث وهلل الخلاةم وألاخذار لفمىم   فشاد اإلاجخمق ،أـلى أظاط أن مهمت ؤلـا

لمفلىمت، ألن رلً ًخفلم بدم لهزا فأن الصخفُحن بداحت لخلخماًت واللذسة ـلى الىصٌى ل

 اإلاجخمق في الخصٌى ـلى اإلافشفت واإلافلىماث والخلاةم في مخخلف مفاصل الخُاة.

ت وؤلا ألزلً فأن الذفاؿ ـً خلىق الصخفُحن ٌفني اـعاء مجاٌ  ظخلاللُت وظق مً الخٍش

المي، ألن الصخفي اإلالُذ لحر الخش لِغ بلادس ـلى اًصاٌ  للصخفي لمشض اداء واحبه ؤلـا

ت الصخافت حفني اإلاجخمق بأهمله  اإلافلىمت الى اإلاجخمق بشيل صادق وأمحن. لزلً فأن خٍش

ت للصخفي ختى ًماسط ـمله بشيل صخُذ. وهزا  ولمشض الىصٌى اليها ًجب أن جخىفش الخٍش

ت ملتزمت  ال ٌفني أن ًخدلل الصخفي مً ألالتزاماث اإلاعلىبت مىه وأن جيىن هزه الخٍش

 ها اخالكُاث اإلاهىت التي سظمتها اإلاىازُم والفهىد الصخفُت الذولُت.بمباديء ومفاًحر جدذد

ت في الاهمُت لخلخماًت مً  وجىصلذ الذساظت الى أن الصخفُحن الفشاكُحن ٌفعىن الاولٍى

المي، فُما  خلاٌ الخفعفي وخم الخصٌى ـلى اإلافلىمت وىنهما الاظاط في الفمل ؤلـا الـا

الزي اكشه مجلغ الىىاب لم ًىفش الخماًت الالصمت  ًجذون أن كاهىن خماًت خلىق الصخفُحن

 للصخفُحن او ًىفل خلىكهم بالشيل اإلاعلىب.

هما اؼهشث الىخاةج ان الىلاباث والجمفُاث الصخفُت لحر كادسة ـلى خماًت خلىق 

 الصخفُحن مدملحن الخيىمت اظباب الاهتهاواث التي جدصل اصاء جلً الخلىق.

 :دقمة ملا

الصخفُحن ـذد مً الدعاؤالث التي جخفلم بمىضىؿ أن خم الخفبحر  ًثحر مىضىؿ خلىق     

والخماًت مً اللخل ولحرها هي مً الخلىق الفامت التي ًجب أن جخىفش ليل فشد في اإلاجخمق، 

 لزلً هل مً داؿ لخخصُ  الصخفُحن بهزا ألامش؟
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لىماث وهلل ولمشض جىضُذ هزا ألامش ـلُىا فهم ظبُفت الفمل الصخفي، ودوسه في جىفحر اإلاف

الخلاةم وألاخذار الى أفشاد اإلاجخمق، وبزلً فأن الصخفي ًإدي ـمله هُابت ـً اإلاجخمق 

 ،ً هيل، وجىفحر خلىق مفُىت للصخفُحن لِعذ ـملُت جمُحز لهم ـً أفشاد اإلاجخمق آلاخٍش

الكخه باإلاجخمق، ما ًجفل الصخفُحن بداحت لخلخماًت  الم ـو بلذس ما جخفلم ألامش بأهمُت ؤلـا

للذسة ـلى الىصٌى للمفلىمت، ألن رلً ًخفلم بدم اإلاجخمق في الخصٌى ـلى اإلافشفت وا

الن  99خعب ما حاء في اإلاادة  واإلافلىماث والخلاةم في مخخلف مفاصل الخُاة. مً ألـا

ٍت الشأي والخفبحر،  الفالمي لخلىق ؤلاوعان والتي هصذ ـلى " ق بدِشّ ليِلّ شص  خمُّ الخمخُّ

شمل هزا الخمُّ  يها َو ٍخه في اـخىاق آلاساء دون مضاًلت، وفي الخماط ألاهباء وألافياس وجلِلّ خِشّ

ت وظُلت ودوهما اـخباس لخلخذود" ًَّ ً، بأ  .9وهللها ئلى آلاخٍش

وجداٌو هزه الذساظت الخىصل الى اهم الخلىق التي ًدخاحها الصخفُىن إلاماسظت الفمل 

باث التي جىاحههم ازىاء اداء ـملهم الصخفي، ـبر ججاسب ـمل الصخفُحن الفشاكُحن والصفى 

 الصخفي.

 ةشكل  البحث

جىعلم مشيلت الذساظت مً حعاٌؤ سةِغ مفاده، ما أهم الخلىق التي ًدخاحها الصخفي  

ت في ؼّل الىؽام الذًملشاظي ؟  إلاماسظت الفمل بدٍش

ُت هي: خفشؿ مً هزا حعاؤالث فـش  ٍو

 ما أهمُت خم الخصٌى ـلى اإلافلىمت للفمل الصخفي؟

 هُف ًمىً خماًت مصادس اإلافلىماث؟

 هل هفل كاهىن خماًت خلىق الصخفُحن للصخفي الفشاقي خلىكه؟

 ةنهج البحث وأداته

أـخمذث الذساظت اإلاىهج الىصفي همىهج للبدث وىهه مً أهثر اإلاىاهج الفلمُت جىافلا مق 

المُت،  الذساظاث ؤلـا

واـخمذث اداة الاظخبُان لمشض الاظالؿ ـلى أساء وجىحهاث الصخفُحن بشأن الخلىق 

 الاظاظُِت للفمل الصخفي.

 :ةجتمع البحث

اـخمذ الباخث الصخفُحن الفشاكُحن مجخمفا للبدث، واخخاس ـُىت ـشىاةُت للمشاسهت في 

 الاظخبُان الزي جم أـذاده أللشاض الذساظت.

المياوال: أهمُت خلىق الصخفُحن   للفمل ؤلـا
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سلم الفمىمُت التي جدعم بها خلىق ؤلاوعان بالخُاة والعالمت وألامً، الا أن الصخفُحن 

خباساث ـذة أهمها  :2ًمخاصن بجزؿ مً الصصىصُت في هزا الجاهب أـل

بذون جىافش ألامً والعالمت للصخفُحن ال ًمىً أن ًخىكق منهم أن ًإدوا وؼاةفهم اإلاهىُت  -9

ـالم مً جىفحر اإلاىبر الفام الزي جدُده لخبادٌ ألافياس وآلاساء التي جمىً وظاةل ؤلا 

 واإلافلىماث.

جإدي خاالث ـذم اإلافاكبت ـلى ـملُاث اللخل او اـماٌ الفىف الى مماسظت الشكابت  -2

خلاد بأن الخعشق الى بفض اإلاىاضُق ًىعىي ـلى –الزاجُت  ئر ًخل  الصخفُىن الى ألـا

 مخاظشة بالمت.

غ فيها ألاضىاء ـلى الصخافُحن حفني أن افشاد اإلاجخمق ـمىما ال الخاالث التي حعل -4

ٌشفشون باالمان ارا جدذزىا، ـىذما ًشون الصخفُحن ًخفشضىن لألـخذاءاث، والظُما ـىذ 

 أفالث اإلافخذًً مً الفلاب.    

وألن ألامش هىا ًخدذد بفملُت اًصاٌ اإلافلىماث ووششها ألفشاد اإلاجخمق، فأن الُىوعيى في   

المُت بشيل سظمي، بل حف فها للصخفُحن لم جلف ـىذ خذود الفاملحن في اإلاإظعاث ؤلـا ٍش

الم ؤلاحخماعي "الزًً  جىظفذ باإلافهىم ختى شمل كعاؿ واظق مً الىاشعحن ـلى وظاةل ؤلـا

ًيخجىن همُت هبحرة مً اإلاىاد الصخفُت التي تهم ـامت الجمهىس" هما حاء في كشاس بشهامج 

خ الُىوعيى الذولي لخ  . 4 2192/آراس/24ىمُت الاجصاٌ الصادس بخاٍس

ووضفذ لجىت خلىق الاوعان الخابفت لالمم اإلاخدذة جىصُفا إلاً ًمىً ان ًذخل جدذ 

ـىىان صخفي ، مبِىت ان " الصخافت مهىت جخلاظمها ظاةفت واظفت مً الجهاث الفاـلت، بما 

اب اإلاذوهاث الالىتروهُت فيها اإلاشاظلىن واإلادللىن اإلادترفىن واإلاخفشلىن فضال ـً اصخ

ولحرهم ممً ٌشاسوىن في اشياٌ اليشش الزاحي اإلاعبىؿ او ـلى شبىت الاهترهذ او في مىاضق 

 .3اخشي"

ولمشض اظخخذام مإششاث ظالمت الصخفُحن فأن مفهىم الُىوعيى للصخفُحن شمل 

الم مثل اإلاشاظلحن، واإلاصىسًٍ، ومعاـذي الصخفُحن ـلى معخىي  الفاملحن في وظاةل ؤلـا

الذـم او الخِعحر، والىاشعحن في مجاٌ وظاةل ئـالم اإلاجخمق اإلادلي، ومماسس ي صخافت 

 اإلاىاظً. 

ىؽمت الذولُت لم ججفل مفهىم الصخفي اإلاىاظً شامال بل خذدجه في الىكذ هفعه فأن اإلا

بمعخخذمي هزه الىظاةل وألاشياٌ إلهخاج او جىفحر او جىصَق همُاث هبحرة مً اإلاضامحن التي 

   3تهم ـامت الجمهىس.
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الم بمخخلف فئاتهم ًدخاحىن الى الفذًذ مً الضماهاث التي جىذسج  أن الفاملحن في مجاٌ ؤلـا

فاث في اظاس خل ىق الصخفُحن، وهى أمش اهذث ـلُه اإلاىازُم الذولُت واللىاهحن والدشَش

 :6اإلادلُت التي خذدث ـذد مً الضماهاث للصخفُحن مً أهمها

خم الصخفُحن في الىصٌى الى مصادس اإلافلىماث وخم الخصٌى ـلى الاخصاءاث والاخباس  -9

 دس حهت خيىمُت او ـامت.اإلاباح وششها ظبلا لللاهىن مً مصادسها ظىاء أواهذ هزه اإلاصا

خؽش فشض اًت كُىد حفُم جذفم اإلافلىماث او جدٌى دون جيافإ الفشص بحن مخخلف  -2

الم  الصخف في الخصٌى ـلى اإلافلىماث او ًيىن مً شأنها حفعُل خم اإلاىاظً في ؤلـا

 واإلافشفت دون ؤلاخالٌ بملخضُاث ألامً الىظني

ـما ٌعخفعش ـىه مً أخباس ومفلىماث واخصاةُاث ما لم  مً خم الصخفي جللي ألاحابت -4

ت بعبُفتها.  جىً هزه اإلافلىماث او ألاخصاةُاث او الاخباس ظٍش

 خم الصخفُحن في ـذم ؤلافشاء ـً مصادس اخباسهم الا ارا ظلب اللضاء رلً. -3

فاث الصخفُت في الفذًذ مً الذٌو ومنها الذٌو الفشبُت اك   شث لزلً فأن الىثحر مً الدشَش

 شصصُت، وئهما 
ً
المُت، لِغ ليىنها خلىكا الخلىق التي ًدخاحها الصخفُىن ومإظعاتهم ؤلـا

الم  ليىنها حعهُالث حعاـذ الصخفي ـلى اداء واحبه بالشيل الصخُذ واإلاعلىب باـخباس ؤلـا

 مهىت ـامت جخفلم بفمىم اإلاجخمق .

 راقيينثالثا:  الحدقىق الضروري  للعمل الصحفي وفق رؤي  الصحفيين الع

لمشض الخفشف ـلى الخلىق الاظاظُت التي ًخعلق اليها الصخفُىن الفشاكُىن اظخخذم   

ت مً الصخفُحن، خُث جم اظخعالؿ   ـُىت ـشىاةُت إلاجمـى
ً
الباخث اداة الاظخبُان، مفخمذا

آساء ـذد مً الصخفُحن الفشاكُحن لخدذًذ ما ًدخاحه الصخفي إلاماسظت الفمل في ؼّل البِئت 

المُت في الفشاق، اضافت الى جدذًذ ظبُفت ألاهتهاواث التي وكفذ ـلى الصخفُحن مً  ؤلـا

 خالٌ ما جم جىزُله مً الجمفُاث والىلاباث اإلاذاففت ـً خلىق الصخفُحن في الفشاق.

مً  96مً الفاملحن في كعاؿ الصخافت،  913واحشي الباخث اظخبُاها الىتروهُا شاسن فُه 

المُت هما ًأحي: مً ألاهار، مىصـحن 8الزوىس، و  ـلى اإلاإظعاث ؤلـا

المُت ت ـذد اإلاشاسهحن هىؿ اإلاإظعت ؤلـا  اليعبت اإلائٍى

 38 31 صخفُت

 48.3 31 اهثر مً مإظعت

 7.7 8 فضاةُت
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 3.8 6 اراـت

 %911 913 مىؿاإلاج

المُت التي ٌفملىن بها9الجذٌو )  ( اإلاشاسوىن في الاظخبُان خعب اإلاإظعاث ؤلـا

ذ اـماس اإلاشاسهحن في الاظخبُان ما بحن  ـاما هما  31ـاما و أهثر مً  29وجىـى

 ( 2ًىضح الجذٌو )

  91 23-29مً 

  92 41 -26مً 

  92 43 -49مً 

  96 31 -46مً 

  93 33-39مً 

  93 31-36مً 

  26 ـاما 31اهثر مً 

 ( جىصَق اإلاشاسهحن في ألاظخبُان خعب الفمش2حذٌو )

 جىصؿ اإلاشاسوىن في الاظخبُان وفم الشهاداث الذساظُت الخاصلحن ـليها واآلحي:هما     

ت الفذد الشهادة  اليعبت اإلائٍى

 31 32 بيالىسٍىط

 28.8 41 شهادة ـلُا

 9.7 91 دبلىم

 7.7 8 اـذادًت

ذادًت  4.8 3 دون الـا

  913 اإلاجمىؿ

 الذساظُت( جىصَق اإلاشاسهحن باالظخبُان خعب الشهادة 4حذٌو )

 وجىصؿ اإلاشاسوىن في الاظخبُان خعب صفتهم الصخفُت واالحي:

ت الفذد الصفت  اليعبت اإلائٍى
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 24.9 23 مدشس 

 24 23 مشاظل

ش  94.3 93 مذًش جدٍش

ش  9.6 91 سةِغ جدٍش

 7.8 8 مصىس 

ش  7.8 8 ظىشجحر جدٍش

 4.8 3 ملذم بشامج

 9.9 2 واجب ملاٌ

 9.9 2 مفذ اخباس

 9.9 2 خماًت الصخفُحنهاشغ في مجاٌ 

 9.9 2 مفذ بشامج

 9.9 2 مذون 

 9.9 2 معإوٌ مىخب اـالمي

 911 913 اإلاجمىؿ

 ( جىصَق اإلاشاسهحن في الاظخبُان خعب الصفت الصخفُت3حذٌو )

ت للفمل الصخفي، وواكق الفمل الصخفي في  واوضح الاظخبُان الخلىق الضشوٍس

 (:3الجذٌو )الفشاق ـلى ضىء جلً الشؤٍت هما مىضح في 

 لحر ضشوسي  ضشوسي  ضشوسي حذا الخم

خلاٌ الخفعفي   91 91 الخماًت مً الـا

  91 88 خم الخصٌى ـلى اإلافلىمت

ت ابذاء الشاي  9 96 83 خٍش

 9 96 81 خماًت مصادس اإلافلىماث

 2 21 73 الضمان مً الاصاباث

  42 66 الخلىق اإلاادًت لذي اإلاإظعت

ت الخىلل  2 23 62 خٍش

 ٌ ت للفمل وفم سؤٍت الصخفُحن3) حذو  ( الخلىق الضشوٍس

 (3ووعخفشض فُما ًأحي هخاةج  الاظخبُان خعب وسودها في الجذٌو )
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 الحماً  ةن الاعتدقال التعسفي 3-1

خلاٌ الخفعفي حاء في اإلاشجبت الاولى خُث اشاس    مً  91ًؽهش الجذٌو أن الخماًت مً الـا

ا ا. وال  91حذا للفمل الصخفي، فُما ـذه  اإلاشاسهحن في الاظخبُان الى أهه ضشوٍس منهم ضشوٍس

خلاٌ الخفعفي للصخفُحن فلغ مً حاهب اللىاث الامىُت بل اًضا مً حاهب  ًخفلم ألـا

الجماـاث اإلاعخلخت والخىؽُماث اإلاخعشفت، التي شيلذ تهذًذا مباششا للصخفُحن في مىاظم 

لضاًا التي جخفلم بجشاةم اليشش او في ال 9969الجزاؿ. هما أن اظخخذام كاهىن الفلىباث لعىت 

جدذ ـىىان العب واللزف ًضق الصخفُحن جدذ ظاةلت الفلاب والذـاوي اللضاةُت وهي 

الم في الىثحر مً دٌو الفالم خُث أن " اللىاهحن الجىاةُت الجضاٌ  خالت حفاوي منها وظاةل ؤلـا

 7هي ألاداة ألاهثر اظخخذاما إلافاكبت وسجً الصخفُحن"

ش العىىي لالهتهاواث وجبرص أهمُ  ت هزا ألاخخُاس باليعبت للصخفُحن الفشاكُحن بمشاحفت الخلٍش

صخفُا ، فُما اخخعف  42والزي ٌشحر الى اـخلاٌ او اخخجاص  2199ضذ الصخفُحن لفام 

   8صخفُا للتهذًذ باللخل والخصفُت الجعذًت. 33صخفُان، وحفشض 

 حق الحصىل على املعلىةات  3-2

ٌفشف الخم في الاظالؿ ـلى اإلافلىماث بأهه : خم الجمهىس و الافشاد في الخصٌى ـلى حمُق  

لت واهذ .  اإلافلىماث التي جضق العلعاث الفامت الُذ ـليها او جدخفؾ بها ، باي ظٍش

و ٌّفذ هزا واخذا مً أهم الخلىق العبُفت لإلوعان. ومً الىاخُت اللاهىهُت فأن "العلعاث 

 ـً الشفب وألافشاد في اداسة الشأن الفام ، ولِغ مً خم الىهُل الفامت لِعذ الا 
ً
 وهُال

اخفاء اي ش ئ ـً ألاصُل ) الشفب ( فالبذ أن جخاح حمُق اإلافلىماث امام الجمهىس ، 

ت او مىق وصٌى ألافشاد الى جلً اإلافلىماث ال ًدلم مصخلخت ـامت حذًت".  .9مادامذ العٍش

ذ مً معخلضماث الفمل الصخفي ئر أن حىهش الفمل لهزا فأن الخصٌى ـلى اإلافلىمت ٌفّ 

الصخفي هى جضوٍذ اإلاىاظىحن باألخباس واإلافلىماث وهزا ٌعخىحب جمىحن الصخفُحن منها 

ت  شحر اهذسظىن الى أن " الصخافت ؤلاخباٍس الم. َو لمشض ضمان جذفلها ـبر وظاةل ؤلـا

ث والخدلُالث بشيل دكُم اإلاعخللت راث الجىدة الفالُت التي حفمل ـلى جىفحر اإلافلىما

ت هى امش مهم لصلم مىاظً مثلف ومعدىحر وكادس ـلى  ومذسوط بشأن ألاخذار الجاٍس

الم حفذ اإلاصذس 91اإلاشاسهت الففالت في اإلاجخمق والعُاظت" ..وبهزا الشيل فأن وظاةل ؤلـا

الم مً الخأزح ر الشةِغ للمفلىماث والاجصاٌ مق البِئت العُاظُت، وهزا ًمىً وظاةل ؤلـا

 بشيل هبحر ـلى جصىساث اإلاىاظىحن وآلاساء والعلىهُاث.



وقائع المؤتمر 
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الم في دـم العالم والخفاهم  لهزا فأن ئـالن اإلابادب ألاظاظُت الصاصت باظهام وظاةل ؤلـا

ت والفصل الفىصشي والخدٍشض ـلي  ض خلىق ؤلاوعان، وميافدت الفىصٍش الذولي، وحفٍض

اإلاخدذة للتربُت والفلم والثلافت في دوسجه الخشب الزي أصذسه اإلاإجمش الفام إلاىؽمت ألامم 

ً، ًىم  ً الثاوي/هىفمبر  28الفشٍش ( "ضمان خصٌى 2-2أوحب في مادجه ) 9978حشٍش

الم اإلاهُأة له، مما ًدُذ ليل فشد  م جىىؿ مصادس ووظاةل ؤلـا الجمهىس ـلي اإلافلىماث ـً ظٍش

ُت في ألاخذار ً سأًه بصىسة مىضـى . ولهزا المشض ًجب أن الخأهذ مً صخت الىكاتق وجيٍى

الم وأن جخىافش لذيهم أهبر الدعهُالث اإلامىىت لخلخصٌى ـلي  ت ؤلـا ًخمخق الصخفُىن بدٍش

 ".99اإلافلىماث

وحاء خم الخصٌى ـلى اإلافلىمت في اإلاشجبت الثاهُت في أخخُاس الصخفُحن الفشاكحن خُث ـذه 

ا حذا و 88  ضشوسي. 91ضشوٍس

ن اإلاشاسهحن في الاظخبُان ًشون أن مً الصفب آلان % مً الصخفُحن الفشاكُح 3777لحر أن 

الخصٌى ـلى اإلافلىمت، ما ًإزش ـلى ـملهم سلم أن كاهىن خلىق الصخفُحن الزي اكشه 

مجلغ الىىاب الفشاقي جضمً مادة بشأن خم الخصٌى ـلى اإلافلىمت خعب ما ًىضح 

 الجذٌو آلاحي:

 

 % 37.7 61               ال

 % 43.6 46              سبما

 %    7.7 8                وفم

 هل ًمىً الخصٌى ـلى اإلافلىمت بعهىلت؟ (6حذٌو )

وسلم أـذاد أهثر مً زالر معىداث للاهىن خم الخصٌى ـلى اإلافلىماث وكشاءجه اللشاءة 

ألاولى في مجلغ الىىاب الا أن اللاهىن لم ًّلش ختى آلان، مق أهه حضء مً التزاماث الفشاق ـىذ 

 دخىله اجفاكُت مىؽمت الشفافُت الذولُت.

 حق ابماء الرأي  3-3 

الن الفالمي لخلىق ألاوعان في      ٌفذ خم ابذاء الشأي مً الخلىق ألاظاظُت التي اكشها الـا

 .99اإلاادة  

الم في دـم العالم والخفاهم  هما جضمً ئـالن اإلابادب ألاظاظُت الصاصت باظهام وظاةل ؤلـا

ض خ ت والفصل الفىصشي والخدٍشض ـلى الذولي، وحفٍض لىق ؤلاوعان، وميافدت الفىصٍش



وقائع المؤتمر 
 االول
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الم، اإلافترف بها 9-2، في اإلاادة )الخشب ت ؤلـا ت الخفبحر وخٍش ت الشأي وخٍش ( " ئن مماسظت خٍش

اجه ألاظاظُت، هي ـامل حىهشي في دـم العالم  هجضء ال ًخجضأ مً خلىق ؤلاوعان وخٍش

 والخفاهم الذولي".

لى معخىي حامفت الذٌو الفشبُت فان اإلاُثاق الفشبي لخلىق ؤلاوعان للفام  أهذ في  2113ـو

ت الشأي والخفبحر وهزلً الخم في اظخلاء ألاهباء  42اإلاادة  الم وخٍش ضمان "الخم في ؤلـا

ً بأي وظُلت ودوهما أـخباس لخلخذود الجمشافُت"  . 92وألافياس وجلليها وهللها الى آلاخٍش

ً فأن الىثحر مً الصخفُحن ال ًمىنهم الخصشف وفلا ألفياسهم ولىً سلم رل

الشصصُت،ولالبا ما ًيىهىن ملُذًً بلُىد مفشوضت ظُاظُا او مً الششواث راث الىفىر، 

م اللاهىن، وهزا ال ًخفلم فلغ بأن ٌفمذ الصخفُحن الى الشكابت الزاجُت ـلى  او ختى ـً ظٍش

اتهم التي ًيششونها، بل اًضا ًإزش  ـلى اإلاصادس التي ٌفخمذون ـليها،و الزًً ًمىً أن مىضـى

ت الشأي والخفبحر، فُفمذون الى ألاحجام ـً الخفامل مق  ًخُفهم الجى اإلافشوض ـلى خٍش

 الصخفُحن. 

ت الخفبحر، والتي اكشتها مدىمت ظتراظبىسك،دـما  ووضفذ العىابم اللضاةُت اإلاخفللت بدٍش

الم، والظُما فُما ت ؤلـا مً ألاجفاكُت الاوسبُت  91ًخفلم باهتهاواث اإلاادة  مهما مً احل خٍش

ت الخفبحر. والتي حشمل الفذًذ مً اشياٌ الخفبحر، خُث جشي أن  94التي جى  ـلى الخم في خٍش

ت الصخافت ًخمثل بشيل مً اشياٌ الخفبحر التي جذـم اهدشاف  دوس الصخفُحن في ظُاق خٍش

فلغ ـً آلاساء اإلاخخلفت، ولىً اًضا  الخلُلت ضمً اإلاىاكشت والتي الًخم الخفبحر فيها

  93اخخباسها في ؼّل مىاكشت مفخىخت.

الم الى الذظخىس الزي ه  في اإلاادة الثامىت والثالزحن ـلى: جىفل   ت ؤلـا وفي الفشاق حعدىذ خٍش

 -الذولت بما ال ًخل بالىؽام الفام وآلاداب :

ت الخفبحر ـً الشأي بيل الىظاةل  اوال : خٍش

ت  الم واليششزاهُا: خٍش الن والـا  الخفبحر والعباـت والـا

ت الاحخماؿ والخؽاهش العلمي وجىؽم بلاهىن   زالثا: خٍش

ذة الشظمُت بفذ مصادكت سةاظت  هما جضمً كاهىن خلىق الصخفُحن الزي وشش بالجٍش

خ  ت الشأي واليشش. 2199آب  23الجمهىسٍت ـلُه بخاٍس  ، هصىصا جىفل خٍش

لصخفُحن الا أن العُاظُحن واإلاإظعاث الخيىمُت كامذ وسلم ان اللاهىن هفل خماًت ا

الزي هؽم أخيام اإلاعإولُت في حشاةم   9969لعىت  999بالخلجىء للاهىن الفلىباث الفشاقي  

( واـخبر اليشش في الصخُفت ؼشفا مشذدا لفلىبت حشاةم اللزف 83- 89اليشش في اإلاىاد )
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خفشض ال343-344والعباب )العب( في اإلاىاد ) الم الى اإلاداهماث ("  ٍو صخفُىن ووظاةل الـا

_ 344_ 314_ 227_ 226_ 293_ 299_291_ 212_ 83_84_ 82_ 89وفم اإلاىاد اللاهىهُت )

 _   مً كاهىن  الفلىباث الفشاقي.343

ش  شحر جلٍش خالت سفق دـاوي كضاةُت واخيام صادسة وكشاساث اللاء كبض ـلى  98الى  2199َو

 الصخفُحن وفم كاهىن الفلىباث.

  83وأؼهش ألاظخبُان أن    
ً
ت حذا مً اإلاشاسهحن وحذوا أن هزا ألامش مً الخلىق الضشوٍس

ضشوسي، فُما وحذ واخذ فلغ أن هزا ألامش لحر ضشوسي وهى أمش لٍشب  96للفمل الصخفي و

ا للفمل.  ت الخفبحر لحر ضشوٍس  أن ٌفذ صخفي مىضىؿ خٍش

 حماً  ةصادر املعلىةات 3-4

ً ألامىس ألاظاظُت في الفمل الصخفي، وىن الخصٌى ـلى اإلافلىمت حّفذ مصادس ألاخباس م

ًاحي في اإلالام ألاٌو مً خُث ألاهمُت. وال ٌعخعُق للصخفي الخصٌى ـلى اإلافلىماث بذون 

الخفامل مق مصادس جمىىه مً الىصٌى الى ألامىس التي ٌفمل البفض ـلى أخفائها. و" ولما 

صبذ ممحزا فُما ًىلله مً أخباس ـً هزه اإلاصادس كذ جىزلذ ـالكت اإلاخبر الصخفي بمصادسه أ

"ً  .93ال ًصل اليها لحره مً اإلاخبًر

ت ختى  لحر ان " هىان ؼشوف جدخم ـلى الصخفي ان ٌفذ اخذ مصادسه بالعٍش

ٌعخعُق الىصٌى الى اإلافلىماث دون الىشف ـً مصادسها ، وئال إلاا خصل ـلى هزه 

 مصادس اإلافلىماث. . وهزا ما ٌفشف بفملُت ججهُل96اإلافلىماث"

ش     َجَهلت ًمىً ان جدذر ما ٌشبه الىسظت للصخفي ألّن أظاظُاث الخدٍش
ُ
ومق ان اإلاصادس اإلا

الصخفي جلشس ان ئًشاد اإلاصادس واهخماٌ خصاةصها ضشوسي لبىاء اإلاصذاكُت في الصخُفت ئال 

ُذ الخصٌى ـلى ان الىثحر مً الصخفُحن " ًىؽشون لإلحشاء ـلى اهه ) شش ال بذ مىه ( ألهه ًد

اإلافلىماث لحر اإلافشوفت ،ًفُذ في صسؿ اإلاصادس ، وصٍادة الثلت التي حشجفهم للٌى ول ش يء 

ت وئخالص ، ار ان ئخفاء اإلاصذس ووؼُفخه ًىفش الشاخت والثلت والخماًت للمصادس  بدٍش

إدي أخُاها لإلظشاؿ في الخصٌى ـلى اإلافلىماث والعبم الصخفي"               .97الصاةفت ،ٍو

ت الىصٌى الى اإلافلىماث ار ان " الىكىف  خماد ـلى اإلاصادس اإلاجهلت ًشجبغ بدٍش هما ان الـا

خماد ـلى مصادس الاخباس  ضذ وصٌى الصخفُحن الى مصذس الاخباس هى ـامل اظاس ي في الـا

 .98اإلاجهىلت"

أمحرهُت جىخب لصخف ـذة، " ئن هىان كاـذة وجشي ظدُفني هُفً، وهي ئـالمُت 

خماًت اإلاصادس ًلىد ئلى الخصٌى ـلى  الصخافت جلىم ـلى خلُلت مهمت، وهي أنمفشوفت في 
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ذ مً اإلاصادس، أما هشف الصخافي ـً مصادسه فاهه ال ًلىد ئلى خعشاهه لهزه اإلاصادس  اإلاٍض

 . 99في خلم أي مصادس حذًذة" فشلهفدعب بل أًضا ئلى 

الخلىق  لزلً فأن الصخفُحن ًشون أن معألت ـذم الىشف ـً مصادسهم اخذ

العاظُت التي ًجب أن ًخمخفىا بها ، لهزا فأن اإلادىمت الاوسبُت لخلىق ؤلاوعان كضذ بأن 

خي ـام  ت الخفبحر، وبشيل خاص في خىم جاٍس  9996خماًت اإلاصادس "حضء اظاس ي مً خٍش

ً، الزي ادًً  عاهُحن كذ اهتهيىا خلىق الصخفي بُل حىدٍو خُث وحذ أن اللضاة البًر

  21ـىذما سفض الىشف ـً مصادس مفلىماجه"بأصدساء اإلادىمت 

ذ ـلى  واللاـذة الفامت في خلىق الصخفُحن حشحر الى أنهم ال ًدؽىن بدلىق خاصت،جٍض

ت مصادس  ت الخفبحر لجمُق الىاط، الا في خالت واخذة هي" خماًت ظٍش الخلىق التي جضمنها خٍش

 .29اإلافلىماث"

 2199الصخفُحن الزي صذس ـام زاهُا ( مً كاهىن خلىق  -3وهى ما ضمىخه اإلاادة )

ت مصادس مفلىماجه" . هما جضمىذ الةدت 22وهصذ ـلى أن " للصخفي خم الاخخفاػ بعٍش

الم والاجصاالث في الفلش ) المي التي أصذستها هُئت الـا ( " ال ًيىن 4-9كىاـذ وهؽم البث الـا

ت مصادس مفلىماتهم و  مً خلهم اإلادشسون واإلاشاظلىن والصخفُىن ملضمحن بالىشف ـً ظٍش

 .  24خماًتها في وّل الاوكاث"

 

ؽهش الجذٌو )  ( مذي اـخماد الصخفُحن ـلى ججهُل مصادس مفلىماتهم  6ٍو

 %   33.9 36        اخُاها

  
ً
 %  23.3 26        ابذا

 % 99.6 21        هثحرا

 ( اظخخذام الصخفُحن لخجهُل مصادس اإلافلىماث6حذٌو )

ؽهش الجذٌو أن  اإلاشاسهحن في الاظخبُان ٌفخمذون اخُاها ـلى ججهُل مصادس % مً  33.9ٍو

تها، هما اؼهش أن  ُت اإلافلىماث التي ًدصلىن ـليها ومذي ظٍش مفلىماتهم، وهزا ٌفخمذ ـلى هـى

% ٌفملىن ـلى هزا بشيل هبحر ، وهزا ٌفني ان اللب الصخفُحن ًضعشون الى ججهُل 99.6

الى خماًت خلهم في ـذم الىشف ـً مصادسهم لعبب مً ألاظباب ما ًجفلهم بداحت 

% ال ٌفخمذون ججهُل مصادسهم 23.3اإلاصادس التي صودتهم باإلافلىماث التي وششوها. وهشي أن 

 .23وهي وعبت حُذة ارا ما كاسهاها بالذساظاث العابلت
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ومق اسجفاؿ وعبت ججهُل مصادس ألاخباس في الصخافت الفشاكُت الا أن وعبت جلشب الثلث فلغ، 

 (7اسها ـلى الىشف ـً مصادسها هما ًىضح الجذٌو )مً جم أحب

 % 29.3 41            وفم 

 % 71.6 72            ال

 ( احباس الصخفُحن ـلى الىشف ـً مصادس مفلىماتهم7حذٌو )

وحفذ هزه معألت مهمت باليعبت ألداء الصخفُحن وحفاملهم مق مصادس ألاخباس، مق أن وعبت 

 .بمىاد اللاهىن التي جإهذ خماًت الصخفي إلاصادس مفلىماجه % ال حفذ كلُلت كُاظا29.3

 ضمان الحدقىق املادً  لمي املؤسسات إلاعالةي   3-5

الًلف مىضىؿ خلىق الصخفُحن ـىذ الخلىق الفامت، بل هىان اًضا خلىق خاصت    

وخم الخأمحن مً  ،تللصخفي لذي اإلاإظعت التي ٌفمل مفها، وجخضمً الخلىق اإلاادً

مً الصخفُحن اإلاشاسهحن في الاظخبُان ان  66ازىاء الفمل. خُث ًشي الصخفُىن الاصاباث 

ت حذا للفمل الصخفي، فُما ًشاه  فذ الضمان  42هزا ٌفذ مً الخلىق الضشوٍس ا. َو ضشوٍس

 الاحخماعي حضءا مً معإولُت اإلاإظعت التي ٌفمل لذيها الصخفي.

ت  73فُما ًشي  مً اإلاشاسهحن في الاظخبُان ان الضمان مً الصاباث هى مً الخلىق الضشوٍس

ا فلغ، ملابل ازىان فلغ مً اإلاشاسهحن ًجذوهه لحر ضشوسي  21حذا ،فُما ًجذه  ضشوٍس

 للفمل الصخفي.

، بل أن ألامش والعُاظُت اإلاإظعاث الشظمُتخلىق الصخفُحن ال ًلف ـىذ اهتهان  لحر أن 

المُت هفعها التي جخفامل بشيل حفعفي مق الصخفُحن وجشفض ٌشمل  هزلً اإلاإظعاث الـا

ختى جىؽُم ـلىد ـمل لهم هما ه  كاهىن خلىق الصخفُحن، وبالخالي جىشس مىضىؿ ظشد 

المُت دون اًفاء الصخفُحن  الفاملحن في ـذد مً اإلاإظعاث او الالق اإلاإظعاث ؤلـا

خذاءاث ازىاء الفمل.لخلىكهم اإلاادًت، او دـم الصخفُحن ال  زًً ًخفشضىن لالصاباث والـا

ؽهش الاظخبُان أن الصخفُحن ال ًثلىن في مإظعاتهم هثحرا فُما ًخ  ضمان خلىق  ٍو

 (.9الفاملحن فيها هما ًىضح الجذٌو )

 %1  صفش           وفم

 % 37.7 61           ال

 %  32.4 33           سبما
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المُت خلىق الفاملحن مفها؟ ( هل جضمً اإلاإظعاث9الجذٌو )  الـا

وحفذ هزا اليعب مإششا خعحرا ـلى أن الخفامل مق الصخفُحن في الفشاق ال ًخم بالشيل 

الصخُذ ما ٌعخىحب أن جيىن هىالً ششوط ملضمت للمإظعاث الصخفُت بشأن الخفامل 

ت، والظُما أن اللاهىن ًىفل  رلً بشيل مق الفاملحن مفها وضمان خلىكهم اإلاادًت واإلافىٍى

ذ. ار هصذ اإلاادة )  ( مً كاهىن خلىق الصخفُحن ـلى "  صٍش

ذ  2199وجبحن مإششاث  الى وحىد خالت واخذة جم فيها للم مإظعاث ومياجب اـالمُت وحعٍش

 خالت اصابت حفشض لها الصخفُىن ازىاء مضاولت الفمل. 93فُما سجلذ  كعشي للفاملحن فيها.

   حماً  حدقىق الصحفيين  3-6

الىخاةج التي اؼهشها الاظخبُان بشأن الخلىق ألاظاظُت للصخفُحن جدُلىا الى أن  

 معألت مً ًىفل خماًت هزه الخلىق؟

خ  97للذ صىث مجلغ الىىاب في الجلعت  فُت الثاهُت التي ـلذث بخاٍس مً العىت الدشَش

ذة الشظمُت بفذ مصادكت  2199/ أب / 99 ،ـلى كاهىن خلىق الصخفُحن، ووشش بالجٍش

خ سةا . لحر ان الصخفُحن ًشون أن اللاهىن مً  2199آب  23ظت الجمهىسٍت ـلُه بخاٍس

وجم ججاهل الفذًذ مً مىاده، هما ًؽهش الىاخُت الفملُت لم ًِعش الفمل الصخفي في الفشاق، 

 ( مىكف الصخفُحن مً هزا اللاهىن.8الجذٌو )

 

 % 7.7 8                وفم

 % 37.7 61               ال

 %  43.6 46              سبما

 ( هل ٌعش كاهىن خلىق الصخفُحن الفمل في الفشاق ؟8حذٌو )

ؽهش الاظخبُان ان  % مً اإلاشاسهحن ًجذون أن اللاهىن لم ًِعش لهم الفمل الصخفي،  37.7ٍو

% وحذوا أهه ـمل ـلى رلً. وهزه اليعبت الىبحرة حعخىحب اـادة الىؽش بالخفامل 7.7ملابل 

 هحن الىافزة والظُما جلً التي جخفلم بالخلىق.مق اللىا

 الندقابات والجمعيات 3-7
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المُت   حفذد الىلاباث والجمفُاث اإلاشجبعت في الفشاق، مً الامىس التي شهذتها البِئت الـا

فشلم وحىد هلابت الصخفُحن الفشاكُحن التي حفذ مً الىلاباث الشاةذة في  .بالفمل الصخفي

ت مً الصخفُحن الزًً اـترضىا ـلى  9939الفشاق وجأظعذ مىز ـام  الا ان مجمـى

 2194ـملىا ـلى جأظِغ اجداد الصخفُحن الفشاكُحن ، وفي ـام  2113اهخخاباتها بفذ ـام 

ن الفشاكُحن بجهىد ـذد مً الصخفُحن اـلً ـً جأظِغ الىلابت الىظىُت للصخفُح

حمفُت الذفاؿ ـً . ًضاف الى رلً الجمفُاث واإلاشاصذ اإلاخخصت بالصخفُحن مثل اإلافشوفحن

اث الصخفُت،  اث الصخفُت،واإلاشصذ الفشاقي لخلخٍش خلىق الصخفُحن في الفشاق،ومشصذ الخٍش

ت الصخافت في الفشاق،ومشهض مُترو.   وحمفُت الذفاؿ ـً خٍش

ا الخفذد لم ًلف حجاصا بىحه الاهتهاواث التي ًخفشض لها الصخفُىن، واهخفى اهثر الا أن هز

هزه الخىؽُماث بأصذاس البُاهاث الخىذًذًت، الاما هذس. لزٌ فأن الصخفُحن ًشون أن هزه 

( سلم أنها كذ وحذث ألحل 91اإلاإظعاث ال جضمً خلىق الصخفُحن هما ًىضح الجذٌو )

 هزا المشض.

 %81.77 83         ال

 %99.24 21         وفم

 ( هل جضمً الىلاباث واإلاىؽماث الصخفُت خلىكً هصخفي؟91حذٌو )

وهزا ًمىً أن ًىضح لىا ظبب اظخمشاس الاهتهاواث التي ًخفشض الصخفُىن لها مً مخخلف 

ىضح لىا الجذٌو ) ( ان 99الجهاث ظىاء الشظمُت او لحر الشظمُت وبمخخلف الاشياٌ. ٍو

الصخفُحن اإلاشاسهحن في الاظخبُان كذ حفشضىا الهتهان اخذ الخلىق اإلاخفللت % مً 64.3

 بفملهم هصخفُحن.

 % 64.3 66         وفم

 %  28.8 41        ال

(  ( حفشض الصخفُحن الهتهان اخذ الخلىق 99حذٌو

  ارا ما ـلمىا ان اللاهىن الفشاقي ًدُذ الخماًت للصخفُحن بشيل هبحر،  
ً
وهي وعبت هبحرة حذا

لحر ان اظخمشاس الاهتهاواث ًإشش لُاب الخعبُم الففلي لللاهىن، اضافت الى مداولت الضمغ 

المي بشيل او آخش لخلخذ مً  وشاظه في الىشف ـً اإلافلىماث التي جخىفش له او ـلى الفمل ؤلـا

 ذ مىاكق الفعاد في مفاصل اإلاإظعاث الشظمُت ولحر الشظمُت.سص
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وهزا ًإشش ـذم سضا الصخفُحن ـلى الذوس الزي جلفبه الخيىمت في ضمان جىفحر البِئت 

% مً الصخفُحن اإلاشاسهحن في الاظخبُان ان الخيىمت ال 73اإلاالةمت للفمل الصخفي ئر ًجذ 

% ًشون انها اخُاها حفمل ـلى رلً، 24.18للفمل الصخفي، ملابل جىفش الضماهاث الالصمت 

)2فُما لم ًجذ لحر  المي. هما ًبحن الجذٌو  (92% أن الخيىمت جىفش لهم الضماهاث للفمل ؤلـا

 %73 78       ال

 %24.18 23       اخُاها

 %9.92 2        وفم

 (  مذي جىفحر الخيىمت للضماهاث الالصمت للفمل الصخفي92حذٌو )

المُت في الفشاقوهزا ما ًذفق   ،الصخفُحن الى أن جيىن سؤٍتهم ظلبُت للبِئت ؤلـا

  (92خعب ما ًبحن الجذٌو )

 %79.93 73        ال

 %24.19 23        سبما

 %3.76 6         وفم

( ت؟92الجذٌو المُت في الفشاق صالخت للفمل بدٍش  ( هل ججذ ان البِئت الـا

المُت في الفشاق  صخفُحن بأن أن ظبب هزه الشؤٍت اججاه البِئت ؤلـا
ً
سبما ًخأحى مً سؤٍت ال

المي هى ـملُت  ذم جىفش البِئت الصالخت للفمل ؤلـا معألت اهتهاواث خلىق الصخفُحن ـو

الم بأججاه ابشاص الخاالث العلبُت في ألاداء الخيىمي،  ممىهجت، في ظبُل الّخذ مً جىحهاث ؤلـا

 (94ًبحن الجذٌو ) خعب ما

 %78.83 82        وفم

 %29.93 22        ال

(  ( هل جشي ان اظتهذاف الصخفُحن ـملُت ممىهجت؟94الجذٌو

وهزا مإشش ـلى أن ما ًخفشض له الصخفُىن هى لِغ معاةل ـشضُت ظاسةت ًمىً أن 

الم الى حضء مً  المي، ولىً ًمىً ان جإشش اًضا جدٌى ؤلـا جدصل بعبب ظبُفت الفمل ؤلـا

المُت اإلاشجبعت باإلااٌ العُاس ي  الصشاؿ العُاس ي في الفشاق، والظُما مق اهدشاس اإلاإظعاث ؤلـا

ل.  واهدعاس اإلاإظعاث ؤلا   ـالمُت اإلاعخللت التي حفاوي مً ضفف الخمٍى

وبشيل ـام فأن الصخفُحن ًدملىن الخيىمت اإلاعإولُت بالذسحت الاولى في مىضىؿ ـذم 

ضمان خلىكهم، جأحي بفذها الىلاباث والجمفُاث الصخفُت، زم الخضاب، واخحرا الجهل 
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المي واإلاهام اإلاللاة ـلى ـا جم الصخفي لللُام بها ما ًجفله اإلاخفلم بمفشفت ظبُفت الفمل ؤلـا

 في الىاحهت دوما.

  38           الخيىمت

  48           هلاباث وحمفُاث الصخفُحن

  3           الخيىمت والىلاباث والجمفُاث 

  2           الاخضاب

  2           الجهل

 ( الجهاث اإلاعإولت ـً ـذم ضمان خلىق الصخفُحن93الجذٌو )

 الخالص 

المُت في الفشاق ال جىفش  مما ظبم ًمىً ان هإشش أن الصخفُحن الفشاكُحن ًشون أن البِئت ؤلـا

المي ظاإلاا أنها جفخلذ الى الخلىق ألاظاظُت  دت لألسجلاء بالفمل ؤلـا ضماهاث واضخت وصٍش

 التي جمىً الصخفُحن مً أداء ـملهم بشيل صخُذ.

ذا دة الىؽش بخعبُم كاهىن خلىق ووعخعُق أن هإشش اًضا ان هىان خاحت مخلخت أـل

المُت وبما ًضمً  الصخفُحن وحفذًله بدُث ًيىن ملضما لجمُق اإلاإظعاث الخيىمُت وؤلـا

 خلىق الصخفُحن بشيل ففلي وففاٌ.

ق كاهىن خم الخصٌى ـلى اإلافلىمت والزي  المي في الفشاق ًخعلب ضشوسة حشَش أن الفمل ؤلـا

ق سلم أهه ٌفذ اخذ  ،2192ًلبق في ادساج مجلغ الىىاب مىز ـام  له للدشَش دون ان ًجذ ظٍش

 .2118التزاماث الفشاق في اجفُز اجفاكُت مىؽمت الشفافُت التي وكق ـليها ـام 

ت الخفبحر ـً الشأي اإلاىفىلت وفم الذظخىس خم اظاس ي ومهم الًمىً الخفشض له او  أن خٍش

افز، ما ٌعخىحب ئـادة الاهخلاص مً جعبُله باالظخفاهت بفذد مً مىاد كاهىن الفلىباث الى

 الىؽش باإلاىاد اإلاخفللت بهزا ألامش وحفذًلها مً كبل اإلافىُحن.

                                            
 مىكق الامم اإلاخدذة ـلى شبىت الاهترهذ - 9

https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html 
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Summary: 

     Media researchers believe that providing special rights for journalists is not a 

process of distinguishing journalists from other members of society, as much as it is 

related to the importance of the media and its relationship to society on the basis 

that the mission of the media is to provide information and convey facts and events 

to the general population. Therefore, journalists need protection and the ability to 

access information, because This relates to the right of society to obtain knowledge, 

information and facts in all aspects of life. 

Therefore, defending the rights of journalists means giving the journalist a wider 

field of freedom and independence for the purpose of performing his media duty, 

because the restricted journalist who is not free is not able to deliver information to 

society in a sincere and honest manner. Therefore, freedom of the press concerns 

the entire society, and for the purpose of accessing it, the freedom of the journalist 

must be available to practice his work properly. This does not mean that the 

journalist abandons the obligations required of him and that this freedom be 

committed to principles and standards determined by the profession's ethics that 

have been drawn up by international press covenants and covenants. 

The study found that Iraqi journalists give priority to the importance of protection 

from arbitrary arrest and the right to obtain information as they are the basis for 

media work, while they find that the Law to Protect the Rights of Journalists, which 

was approved by Parliament, did not provide the necessary protection for journalists 

or guarantee their rights as required. 

The results also showed that trade unions and press associations are unable to 

protect the rights of journalists, blaming the government for the violations that 

occur against these rights. 
 


