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 مقرتح مسودة قانوى الصحافة 

 قطاع اإلعالم واملطروحة للتشاور  املقدم مو اللجهة اإلستشارية إلصالح

ت للفترة الاهخلالُت لعىت   بأحيام الىزُلت الذظخىٍس
ً
م اصذس مجلغ العُادة والىصساء فى الاحخماع 9109عمال

 -:مجلغ العُادة اللاهىن الاحي هصه وكع املشترن و

ٌ الفصل لا   و

 أحكام متهيدية

 العمل به ءاسم القانوى وبد

 م 61بعذ مض ي عمل به َم و 9190ٌعمى َزا اللاهىن " كاهىن الصحافت للعام  -0
ً
خ وشٍش فى ًىما ً جاٍس

ذة الشظمُت   .الجٍش

  -الغاء : -9

 الصادسة م على أن جظل ول الاحشاءاث واللىابح والاوامش 9119ًلغي كاهىن الصحافت واملؼبىعاث للعام 

ت إلى أن جلغى أو حعذٌ  هبمىحب   .اللاهىن بظاٍس

اههلم جؼبم أحيام َزا اللاهىن على ول الاحشاءاث التي  -3  .جىخمل عىذ بذء ظٍش

 مً بذء  على ول الجهاث الصحفُت جىفُم اوطاعها بما ًخماش ى مع َزا اللاهىن  9 – 3
ً
خالٌ حععين ًىما

اهه   .ظٍش

  :جفعير -4

 :امامهالم ًلخض ي العُاق معنى اخش حعني اليلماث الاجُت املعاوي املىضحت  ماو في َزا اللاهىن 

  املجلغ : ًلصذ به مجلغ الصحافت امليشأ بمىحب َزا اللاهىن.  

  
ً
  لإلػالع العام ومشخص به كاهىها

ً
ا الصحُفت ًلصذ بها أي ظؼح ًحمل هخابت أو حسجُالث جيشش دوٍس

ت الاوادًمُت أو املخخصصت  س عً َُئت إحخماعُت أو زلافُت أو مؤظعت التي جصذوال ٌشمل الذوٍس

 علمُت أو وحذة حىىمُت.

  ماسظها هعمل دابم ومسجل في سجالث املهىتالصحفي أي شخص مؤَل  ًمتهً مهىت الصحافت ٍو

ذخل فى رلً   .غىن واصحاب املذوهاث الالىتروهُتاملخفش  ىن واملحللىن املشاظل ٍو

  لهزا اللاهىن الششهت الصحفُت ًلصذ بها الششهت 
ً
 .املشخص لها بئصذاس الصحف وفلا

  ًاملؼبىعت ًلصذ بها أي وظُلت وشش صحفي دوهذ فحها الافياس أو اليلماث أو املعاوي بأي شيل م

 .لاشياٌ
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 ع املىاد الصحفُت لذًم وج مشاهض الخذماث ًلصذ بها أي مؤظعت أو ميشأة حعمل في مجاٌ اهخاج وجىَص

 .الخذماث الاعالمُت والصحفُت

   ا أو بثها بأي و وواالث الاعالن ًلصذ بها أي مىخب ًضاٌو أعماٌ الاعالن والذعاًت واهخاج مىادَا وشَش

  .وظُلت

 املؼبعت ًلصذ بها أي حهاص أو ماهُىت الهخاج صحُفت أو مؼبىعت صحفُت.  

 الىاشش ًلصذ به مالً املؤظعت أو الششهت الصحفُت.  

  املحذدة بمىحب َزا اللاهىن للىظش في كظاًا الصحافتاملحىمت ًلصذ بها املحىمت املخخصت.  

  عها وجحٍش واملذوهاث ثمهىت أعذاد الصحف واملؼبىعامهىت الصحافت ًلصذ بها ا وجىَص ا واصذاَس َش

 .بأي وظُلت

 ع ع الصحف واملؼبىعاث الصحفُت علىحعمل الجهت التي  – داس الخىَص   .بُع وجىَص

  م9190الصحافت للعام  ن اللاهىن ًلصذ به كاهى. 

 املجاص بىاظؼت الصحفُين َى  مُثاق الششف الصحفي.  

 مهمة الصحافة 

 لوشش املعشفت وهلل الاخباس واملعلىماث جىىٍش  -0
ً
 .لجمهىس ا

 .الخالق جىفير مىبر للحىاس الىػني -9

 .ساء والاخباس وجلذًمها للجمهىس ع وجحلُل الا ُججم -3

اث صىع ساي عام اًجابي ججاٍ كظاًا  -4 ت  عىفس وهبز الوالعالم والعذالت والخحش الحٍش وخؼاب العىصٍش

 .والىشاَُت

 حقوق وواجبات الصحفي

  الؼبُعي . للاهىن باإال  الصحفي معخلل في اداء عمله وال ظلؼان علُه -0

 .ء بمصذس معلىماجهًمىع احباس الصحفي لالفشا -9

افم العامت وحظىس الاحخماعاث  -3 ملؤجمشاث العامت واللصحفي الحم فى دخٌى الىصاساث وحمُع املش

 .بغشض اداء واحبه املنهي

خعشض و ًلتزم الصحفي بمبادا اللىاعذ  -4 العلىن العلُم الىاسدة في مُثاق الششف الصحفي ٍو

  .هتهاهه لخلً اللىاعذ حعب ما َى مبين في الالبحتت واملحاظبت في حالت إلءالصحفي للمعا
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ت أو اللبلُت أو الجهىٍت هما ًخم جلتزم الصحف هما جلتزم الصحُفت بعذم إزاسة الىعشاث ال -5 عىصٍش

 على لامً 
ً
اب حفاظا الالتزام بعذم الذعىة للعىف أو الصشاع املعلح أو اللجىء للعىف أو إلاَس

  .املجخمعي

إما  اهعلى أن ًخم جصحُح وششث واجطحذ عذم صحتهاًلتزم الصحفي والصحُفت بخصحُح أي مادة  -6

ا أو اظخجابت لشىىي مً الصخص املخظشس على أن ًيشش  ح ُصحخلامً الصحُفت بمحع اخخُاَس

ىىن اليشش في هفغ امليان مً الصحُفت وبىفغ حجم الحشف على  خ اليشش ٍو خالٌ زالزت أًام مً جاٍس

جىص للصحُفت أن جمخىع عً اليشش إرا حاء بع ذ أال جخجاوص معاحخه طعف حجم املادة امليشىسة ٍو

خ وشش املادة املشىى مجها،أو إرا وان كذ جم جصحُحه أو إرا وان الخصحُح ًىؼىي على  ً مً جاٍس شهٍش

مت   .مادة حشيل حٍش

ًحظش على الصحفي أو الصحُفت كبٌى جبرعاث أو إعاهاث أو مضاًا خاصت مً حهاث محلُت أو أحىبُت  -7

لت مباششة أو غير مباششة ، هما ًحظش  خللى مً حهاث حىىمُت أي جفت أن على الصحفي أو الصحُبؼٍش

 مً إعاهاث عامت ومعلىت ومؼبلت على الجمُع  معىهاث ما
ً
  .يامل الشفافُتبلم جىً حضءا

الًجىص للصحفي أن ٌعمل في حلب إلاعالن أو أن ًحصل على أي مضاًا أو مبالغ أو عمىالث مباششة أو  -8

اعالن وأي اهتهان لهزٍ اللاعذة ٌعشض غير مباششة عً وشش الاعالن هما ال ًجىص أن ًىكع بئظمه على 

  .مشجىبه للمعاءلت واملحاظبت

جلتزم حمُع املؤظعاث الصحفُت بيشش ميزاهُاتها العىىٍت املشاحعت خالٌ فترة أكصاَا ظخت أشهش مً  -9

خ نهاًت العىت املالُت عل أن جىىن مشاحع بىاظؼت مشاحع كاهىوي وجلذم اليسخت للمشاحع العام  تجاٍس

 عجها لشبِغ البرملانلذٍلخفحصها و 
ً
شا  .م جلٍش

 املبادي العامة حلرية الصحافة 

 للذظخىس . -0
ً
ت واظخلاللُت وفلا  جماسط مهىت الصحافت بحٍش

ا الا  -9  .بأمش كظاةي صادس مً محىمت مخخصت ًمىع مصادسة الصحف او اًلافها او اغالق ملاَس

 .كابت كبلُت او بعذًت على الصحافتالخىفُزًت فشض س  ًمىع على العلؼت -3

 :ال ًخجضء مً َزا اللاهىن  ادهاٍ حضء زهىسةحمُع املىاد واللىاهين والبرجىىالث امل عخبر ح -4

 .م0948لعىت الاوعان مً الاعالن العالي لحلىق  09املادة  - أ

 .م9105كشاس الامم املخحذة الخاص بحماًت الصحفين لعىت  - ب

 بشجىهىالث الُىوعىى . - ث

 .الاعالن العالمي لحماًت الصحفين مششوع - ر
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 .والحشب اللىاهين الذولُت لحماًت الصحفين فى صمً العلم - ج

 جملس الصحافة

ت  ن ًيشأ مجلغ للصحافت ًىى  -0 له و وخاجم عام إظمه " مجلغ الصحافت" وجىىن له شخصُت اعخباٍس

  .حم الخلاض ي باظمه

 في لاكالُمًًىىن ملش املجلغ في العاصمت اللىمُت الخشػىم وله أن  -9
ً
  .يص ئ فشوعا

عمل جحذ اششاف  -3 عي الاجحادي املجلغاملجلغ معخلل في أعماله وفي ميزاهِخه َو ٍش  الدشَش شفع جلاٍس ٍو

ت لشبِغ املجلغ عي الذوٍس   ثالزي ًحُؽ بها الجها الدشَش
ً
  .املخخصت علما

   -:جىىن للمجلغ الاخخصاصاث الاجُت -4

اث والحلىق الصحفُت وحم الصحف في الحصٌى على أ)   .املعلىماث( حماًت الحٍش

( الخأهذ مً أن املؤظعاث الصحفُت جىفي بششوغ حعاكذَا مع الصحفُين وجىفش بِئت العمل ب)

ألي طشب مً طشوب العىف  ًهً الجخعشطنصفه خاصت لليعاء الصحفُاث والخأهذ مً ابو  تحالالص

  .طذ املشأة

 .العاملُت املدعاسعت ( الخيعُم مع ولُاث الاعالم الصالح ملشساتها الذساظُت بحُث جىاهب املخغيراث ج)

جدىىش للىاعذ العلىن  و ججهً مُثاق الششف الصحفي أحاظب أي صحفي أو مؤظعت صحفُت ًـ( أن د)

ا ووكعىا علُه ملتزمين  الصحفُين م علُه وافتفاللىٍم التي ًحذدَا مُثاق العمل الصحفي الزي جى

 .بئهفارٍ وجحذد اللىابح الذاخلُت كىاعذ املحاظبت والعلىباث املهىُت التي ًمىً أن جىكع

 اجىفير فشص للصحفين خ لى)ٌ( للمجلغ الحث ع
ً
 وداخلُا

ً
 .سحُا

ب الصحفُين فشض أي سظىم الحم في ( للمجلغص)   .على املؤظعاث الصحفُت ملىاحهت جيالُف جذٍس

 .اث والخىزُم للصحافت العىداهُتبالذساظ( اللُام ع) 

ت الصحافتاكتراح اللىاهين او الخعذًالث اللاهىه)غ(   .ُت التي جشسخ مفهىم حٍش

  .ىظيرة في الذٌو لاخشي ( الخعاون وجبادٌ الخبراث مع املجالغ الي)

ت وبِئت عمل حزابتو)   .( دعم حهىد هلاباث العاملين في الصحافت لخىفير ششوغ عمل مجٍض

 .اعمالها ما لم جلم باخؼاس املجلغمضاولت ،  وسكُت وسكُت واهذ ام غير  صحُفتال ًجىص الي ( ص)

 سلطات اجمللس

 ًماسط املجلغ العلؼاث الاجُت:  -5

ا عىذ  حاد)أ ( ًظع بالخعاون والخيعُم مع اج الصحفُين العىداهُين املعاًير املهىُت املؼلىب جىفَش

  .إصذاس الصحُفت وجظمُجها في اظخماسة الاخؼاس الىاسدة في اللىابح
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املجلغ َى الجهت التي جصذق بالعمل في مجاالث الذعاًت والاعالن ومشاهض الخذماث وػباعت )ب( 

ع ورلً وفم اللىاع ا املجلغالصحف ووواالث الاهباء ودوس الخىَص  .ذ التي جحذدَا اللىابح التي ًصذَس

( ًلذم املجلغ العىن والذعم املىاظب لدعُير العمل في املؤظعاث الصحفُت خاصت باليعبت ج) 

 .لخىفير مذخالث الاهخاج ومىاهبت الخلذم الخىىىلىجي

ىاعذ ( املجلغ َى الجهاص املىىغ به الاششاف على التزام الصحف والصحفُين بمُثاق الششف وكد)

ى الزي ًخىلى محاظبت ومعاءلت الصحفُين واملؤظعاث الصحفُت في حالت إهتهان  العلىن املنهي َو

علُه  جىص مااملحاظبت حعب  لغاجاملُثاق وكىاعذ العلىن والخحلُم في الىكاةع والاحالت إلى م

  .اللىابح

العىدان وجلذًم املعاعذة ( إعخماد مياجب ومشاظلي الصحف ووواالث لاهباء لاحىبُت العاملت في ٌ)

  .املمىىت لها

 دورته ومدة اجمللس تشكيل

ً/  .ً زماهُت اعظاء ًشاعى فحهم جمثُلًخىىن املجلغ م)أ (  الاكالُم/املهخمين الشباب/اليعاء/الىاشٍش

 .بحلىق الاوعان

م مً الج)ب(   .عُت العمىمُت للصحفين املسجلينمًخم اخخُاَس

عيٌعخمذ حشىُله سبِغ املجلغ )ج(   .)البرملان( الدشَش

 .ظىىاث ملشة واحذة فلؽ 5ة املجلغ دوس )د( 
 

 شهادة 

م فى لاحخماع املشترن 9190لعىت  الصحافتبهزا أشهذ بأن مجلس ي العُادة والىصساء كذ أصذسا كاهىن 

خ الُىم ..... مً شهش ........ ظىت  افم الُىم........     مً .......0440بخاٍس  ٌ املى

 


