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 األطر القانونية في العملية األعالمية  -محاضرة بعنوان 

 

لهيمااس القانااسدورل و فلقا سياانليااالعدلاايالقاممةيااطلق ييميااطلماام   لقيس ااسل    سماا

وضمرل ذقلقام هوالمع  زلقا  ثلياال اذقلقا  انليةاجلقابوقداالقانسدودياطلقامعمةناطل

قام ققياط لوق اانللمس يق ا ق لب يا ولوياا لماسلو  لياالقاع ا  قا ا  يطل سإل ا ق ق 

و ذاكلقادلسالقا  ياالو ياسرللقيضسحلذاك،لدعوقفلقةييليد لم هومالقادلسالقاوقسئا 

لين  ل همسليالمبسنلقا  سيط للمس

لقادلسالقاوقسئال

قرلقاممدجل)قامسا(لاهذقلقادلسالي ي ،ل رليةجلقاممدياير،لذو لقان اسر،ليدا لممس ماعهال

ممس معه،لوذاكلمدمسلقولعخ يفلقااذ لقا ل  لمرلقا نوقلقانيسال إب قءق لمميدطلق نل

ل  ذقلقا  لقوليرلموءلقمعممساه يدباليرلممس مط

ق سرلقادلسالقاوقسئال ولذاك لقادلسالقاذ لل مسلييمسليعمة ل سا  سيط،ليإدهليم رلقانونل

قامة طلقاعد يذيطل م قق طلقا  سيطليرلق ال سازقال س القاب يا ول ول يممحلاي ق و

 ئيالقاع  ي لقولقام ي لقامممون،ل ولقا خصلقام ةافلقسدوداسلقام  وعلقا و  لقول

ل ق نلقاد  لق ب قءق لنيسا  مودهسلو سا

نط  لقإلباسزولما ومرلق الق ب قءق لقاعاليم رل رلعمس مهسلق  ق ول اال)قا قس اطلقام

يالقاموقينطليةجلمدحلق معيسزلق داذق لوقاعم يانلوق اءاسءلقإل ق  ،لقا بازلقإل ق  ل

ليس ( وقام  وم س  ول

قمسلقام ق ل سادلسالقا  يا،ل   نليسا،ليهولذقكلقادلاسالقااذ ليمادحللالنظام الردعي:ل

يةجل رليم نل م ئاذليارلقرضا ق لقاعاالقا ليما  هسل قا   ل  رليع  فل  سمنل  يعه

ل منو طلقول   يحلقاض  ل ول ةيهمس لموقءاةءي ،ل

 موب اه،ل  ل اخص،ل رلي  اعلو ولييمسليعمة ل سا  سيطل)ذاكلقادلسالقاذ ليمع يعل

عو لع خنلق ق  لقينلقاد  لقول م فلمعلعن ي لممموايعهلم ديطل ي سءلويد  فل  ورلمس

لوبدسئيطل ذقلق ع اليميليمسق هلقدالقلامسءلوليةيهلقانسدور(ل:

ل1291عموزلل92عضمدعهلو   ليةيهلقسدورلقا  سيطلقا  دمالقا س  لياللول ذقلمسل

مخعةفلقانوقي لقاعالقد و ليةيهسلي لقر منلاهذقلقام هوا،لوقاع  ي قاذ ل ن لقاعءيي 

 ثيثطليم رلعوضي هسل س عا:لئع ع زليةجلم س 
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مااسمي لق  ق يااطلقامااس نطلقاعءياا لقاااالع اايالقاخإاءااسءل اانلعاا  ي لق عيااس الوع  1
 . ق دجل  

 ع  ي لقا س  لقاعالع ورلقا  سيطلييهسلمممواطليد لقدعهسكلق  سالقانسدور ل  9

 ي يطلقام س ال)قانضسء(ل سادل ليالقريمسنلقامعمةناطل سامخسا اس لقا ا  يطل  3
 . طلذاكمموايم وع مينلقانسئال ساممن

 التشريعات العراقية الخاصة بالصحافة والمطبوعات : 

امبموياطلمارلل1291خضم لقا  سيطليالقام قق،لومدذلقانيسالقا واطلقام ققيطلياسال

  سمهاسلويا لم اس يالقادلاسالقاوقاسئا،لوقرل  انلقاوقديرلقام  وياس لقاعاالقد او لق

ع ااسيرليااالقااا مالماارلعةااكل لقر  ااسال اايرلع اا يعلورخاا ليماا  لذاااكلقمااو قلعدليميااطل

ل مال  يمطلقا ساط،لويم رلقمعم قال ذفلقاع  يمس ليةجلقاد ولقآلعا:

 : 1331لسنة  22قانون المطبوعات رقم   1

و موب اهلعاالإاءاسءللقونلقسدورل  ا  فلقام ا علقام ققاالخاسصل سا ا سيطلهو

،لق ااعمنل ااذقلقانااسدورليةااجلق  مااطل1292قااسدورلقام  ويااس لقامثمااسدالامدااطل

و ا و هسلوقاثاسدالياالقاعم يانل ي ونل  ثلقا  نلقرونلمدهسلياالق باسزول

وق اءسء،لوقاثساثليالمدحلقإلبسزولقاجلقربسدا،لييمسل  اثلقا  انلقا ق اعلياال

قاع  يعلقانيو لقانسدوديطل:ل انلقضاسفلقامخسا س لوقامنو س  ل  لقاعاليخ فل ذقل

 يةااهلميعمةاا ل موضااوعلقدااذق لقام  ااوعلوعلقايهااسلقيااو قلب ياا و،لوماارل  مهااسلمااس

وقاءسئهلق ق يس،لويال ذقلقا ا  لي اي لقامام بلي ا لقاا زققلقا مايدا،ل رل اذقل

قانسدورل سرل  ث لإييمسلاة   ييرلقاما ققييرلمارلقاسدورلقام  وياس لقامثماسدال

 .1292دطلما

 :1333لسنة  55ون المطبوعات رقم قان .2

االي  ثل ذقلقانسدورلق لعءي لبو   ليالقادلاسالقاناسدودالقااذ لخضام لااهلل

،لين لع دجلقاناسدورلقاب يا ل1231قا  سيطلقام ققيطليالقسدورلقام  ويس لامسال

قرمالوقام س ئلذقعهاسلقاعاالقيعما  سلقاناسدورلقاماس  ،لإ ل داهل ما لياسالقبا  ل

 انل ا ينطلميسمايطلعم ينلمهاليةاجلقاناسدورلداصليةاجل)اايالاة  وماطلقرلعم

 ز يطلممةدسلييهسلقدهسلامسرل زالميسمالمبسزلقسدودسلإ لي  المرلقام  ماط( ل

 لو ذقليمداال رلقا ا فلقاعاال سدا لخاس  ل اذقلق  اس لقةاالع امنل ساعما ين،ل

إضسيطلإاجلقيسالقامة س ل:قاعد يذيطل ساع  ي ليالممس مطل مةوال بازلقاب يا ول

 قا  و  لراطلب ميط(لامدمهسلمرل سيع س  سل)
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 : 354لعام  24قانون المطبوعات رقم  .3

(ل1292امادطلل92القام  وياس ل قاالماو لعماميطل)م  ا   ل ذقلقاناسدورلعل
وعم يةهلمعضامدطلثمسدياطلم اسو لل1233امدطلل95قاذ لقاءالقسدورلقام  ل قال

،لق اا ق ل ئيمايطل ااال:ل ا و لقام  ااوع،لقا ناوقلوقاوقب ااس ،لإاءاسءلقربااسزف
قربسداااالمبةاااطلقولب يااا ولقاماااوق لقاممداااوعلد ااا  س،لياااالقامممواياااطلقابااا قئال

لوقامنو س لوق  ساليسمط (ل

ان لبسء لق  سال ذقلقانسدورل   نل  ثا لعوضاي سلو قاطلوع ا ي قلياالررلوق ا ل
مرلقوقديرلقام  ويس لقنليالع  ي لقغ قضهس،لومثسنلذااك،لع  يا فليةاجلم ا  ل

ا ساحلقا واط(ليدا لد ا لل وعين ل س القامة يطلاةم :ل)قام س  ولقاعالعمدال
ممدويطلومخسا طلر س القانسدورل يثلقخذلقانسدورل اذقللق لوموق لق لقا  ي طلقمو 

قاااذ لين اا ل يااهلضاا  لق  ق ولماارلعةنااسءلل(ق باا قءل اا  لماارل)قا باازلقإل ق  
د مااهسلو اا ورل ماا لقامااة طلقانضااسئيطلاةم  ويااس ،ل اا يوولمخسا عهااسلاةنااسدور،ل

ام اا علقام ققااالدااالي خااذ،ليااال ااذقلقانااسدور،ل ااسا بزلق  ق  لوا دااهل خااذليس
 ااس ب قءلقر اا لمدااهلق لو ااولقباا قءلقام ااس  و،لو ااذقلقإلباا قءلماارلقادس يااطل
قانسدوديطل ولق  لعضيينسليةاجلقا ا سيطلمارلقبا قءلقا بازلقإل ق  ،لذااكل رل

ا س  هلإ لقام  واليالقا بزلقدهلقب قءلممق لع نجلخياهلمة يطلقام  وعل
  . رلي  نليالقانضيط

قاناسدورلوزيا لقا قخةياطل اي يطلعم يانلقا ا ي طلما وللحومرلبسدالرخ ،لماد
  ل اا قالقولق ميدااطلوق اا ولقولقاءااسءل بسزعهااسلث اا لمةو هااسلمدهبااسليدااسيالقر

ياطلياال ااذقلقامباسن،ل ااسرلقا ق لقاءدااسءليسا لويباا  لقاعوماخ ا قليةاجلقادلااسالقا
قا  ي طليع عاليةيه،لايالمب  لوقفلد س هس،ل نلقانضسءليةاجل يسدهاس،ليايل

لقاجلقا و لق ل  ب قءق لب ي و  يم رلقرلع ونلقدس

 : 1363لسنة  24قانون المطبوعات رقم   .4

و لقاعسايطل)عم يافلقام  اوع،لمع ة اس ل سد و لق  سالقانسدورلقا  ثليالقامق
 ااا ق ،لق ااا ق لقربسداااالقام  وياااس لقا و ياااطلقاماااوق لقاممداااوعلد ااا  س،لقإل

قمعي ق لقام  وياس لقا اس  ولخاس  لقاما قق،ل ا لقاا  ،لدا لقامماموايطليارل
مرلقرمو لقاب ي ولقاعالق س لقايهسلقانسدورلماسل( لب قئالقاد  ،لقر  سالقامنس يط

ع ااااديفللقو  فل ااااونلعم ياااافلقام  ااااوع،لإذلد اااا لقامااااس ولقرواااااجليةاااا 
يااااس لقاااااجل ااااد يرلم  ويااااس ل و يااااطلوم  ويااااس لغياااا ل و يااااطل وقام 

ويال وقس للمةمةطقاعالع   ل سمعم ق ليالقي ق لمعليهالطي قام  ويس لقا و
،لو االقاعاالع ا  لاما المطبوعات غيرر الدوريرة للمميدطل ساب قئ لوقامبي 

مارلم ولوق ا ولوياال بازقءلممةوماطل سا عاالوماسئ لقادنانلقوليماعو لياال انل
قادوييرل رلي ورلمل ويسل سايا لقولم عو اطل ةاجلومايةطل خا  ل اس ث لمارلد ارل

لودم القاد   ل 

ل
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 :ل1364لسنة  53قانون المطبوعات رقم:ل  9

بماانلماادحلقبااسزولقام  ااوعللماارلق ااالقاع ااو ق لقاعااال  اانل هااسل ااذقلقانااسدور،ل

قااا و  لقاميسمااالقاااجلمبمويااطلق ااخسص،ل اا  لماارل ااخصلوق اا لقماامس ال

طلق ااخسصلي اا ةورلماااهيئااطلقاعاااليبااالقرلعضااالمااسل ليناانلياارلخمقانااسدورل س

ييمسل يدها،لو ذقليمدالقدهلاةما ولقروااجلياالل قاممموايسمبةالق  ق وليوزعل

ب ياا ولماايس يطلر ثاا لماارل ااخصللإل اا ق قاع اا يعلقام ققاااليماادحلق معيااسزل

  ،لماسوق  ،لقمسلقام  ويس لقا و يطلغيا لقاميسمايطلينا ل نيا لويا لقامايسقلقا

ل  لبوقزلق  ق  سلمرلق نل خصلوا  لي ورل س  هس 

ل

 ل:1362لسنة  206قانون المطبوعات رقم   6

ماارلقاب ياا ليااال ااذقلقانااسدورل ااولعوضااي هلوع  ياا فلاةم  ااوعلقااا و  لغياا ل

قذلق  ل هل نلم  وعل يدالقولق  القولثنسيال ولمهداا،لو اذقليمداالل، قاميسم

ماارل)ب قئاا ل لقومبااي ل رلقام اا علقام ققااالقاا ل اادفلقام  ويااس لقا و يااطل

لوي لم هوميرل ئيمييرلميسمالولغيزلميسما ل

قرمسميطلقاعال و   سلقاناسدور،ل اولقاءاسمفلاة ايءطلقاعاالقخاذل هاسللمو ومرلقر

مدحلق معيسزلاة  ي طلقايوميطلقاميسميطللع ع  لقانسدورلقامس  ،لعةكلقاعال سد 

ماا ل اا  سءليااالإاااجل يئااطلمما ااطلماارلخممااطلق ااخسص،لاااالي ودااوقليااالوققااعلقر

مة يعهس،ل نل اسرلمملمهاالمبا  لقبا قءلا اس الق معياسزلقا نيناال ماسل باسزل

قاناسدورلقادنس اس لوقامدلماس لقامهدياطلوقاداوق  لوقامممماس لقاعمسودياطلق اا ق ل

    لمدحلق معياسزليينا ال ةاالق باسزو،للقمسلم  ويس ل و يطلغي لميسميط  

ق ييالمادحلق معياسزل ول يضارلليةجلوي لقا يغليالقانوقديرلقامس نط،لاوزي 

قاياومالعما اللسماا،لخينل ه لوق   لويال ساطلقام  اوعلقاا و  لقاميةاقا 

مبةاالقااوز قء لقماسل  ا  لق   اسالقامنس ياطلقاعاال و   اسلعمع  نل  س قطل

لين،لقا  القولقاء قمط،لقراءسء( ق دذق لقاعم لرقانسدورلين لعضم

 


