مقرتح مسودة قانوى الصحافة
املقدم مو اللجهة اإلستشارية إلصالح قطاع اإلعالم واملطروحة للتشاور

ً
عمال بأحيام الىزُلت الذظخىسٍت للفترة الاهخلالُت لعىت 9109م اصذس مجلغ العُادة والىصساء فى الاحخماع
املشترن و وكع مجلغ العُادة اللاهىن الاحي هصه-:
الفصل لاوٌ
أحكام متهيدية
اسم القانوى وبدء العمل به

ً
ٌ -0عمى َزا اللاهىن " كاهىن الصحافت للعام 9190م وَعمل به بعذ مض ي ً 61ىما مً جاسٍخ وششٍ فى
الجشٍذة الشظمُت.
 -9الغاء -:
ًلغي كاهىن الصحافت واملؼبىعاث للعام 9119م على أن جظل ول الاحشاءاث واللىابح والاوامش الصادسة
بمىحبه ظاسٍت إلى أن جلغى أو حعذٌ باللاهىن.
 -3جؼبم أحيام َزا اللاهىن على ول الاحشاءاث التي لم جىخمل عىذ بذء ظشٍاهه.

ً
 9 – 3على ول الجهاث الصحفُت جىفُم اوطاعها بما ًخماش ى مع َزا اللاهىن خالٌ حععين ًىما مً بذء
ظشٍاهه.
 -4جفعير:
في َزا اللاهىن وما لم ًلخض ي العُاق معنى اخشحعني اليلماث الاجُت املعاوي املىضحت امامها:
 املجلغ ً :لصذ به مجلغ الصحافت امليشأ بمىحب َزا اللاهىن.

ً
ً
 الصحُفت ًلصذ بها أي ظؼح ًحمل هخابت أو حسجُالث جيشش دوسٍا لإلػالع العام ومشخص به كاهىها
وال ٌشمل الذوسٍت الاوادًمُت أو املخخصصت التي جصذس عً َُئت إحخماعُت أو زلافُت أو مؤظعت
علمُت أو وحذة حىىمُت.
 الصحفي أي شخص مؤَل ًمتهً مهىت الصحافت وٍماسظها هعمل دابم ومسجل في سجالث املهىت
وٍذخل فى رلً املشاظلىن واملحللىن املخفشغىن واصحاب املذوهاث الالىتروهُت.
ً
 الششهت الصحفُت ًلصذ بها الششهت املشخص لها بئصذاسالصحف وفلا لهزا اللاهىن.
 املؼبىعت ًلصذ بها أي وظُلت وشش صحفي دوهذ فحها الافياس أو اليلماث أو املعاوي بأي شيل مً
لاشياٌ.
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 مشاهض الخذماث ًلصذ بها أي مؤظعت أو ميشأة حعمل في مجاٌ اهخاج وجىصَع املىاد الصحفُت وجلذًم
الخذماث الاعالمُت والصحفُت.
 وواالث الاعالن ًلصذ بها أي مىخب ًضاوٌ أعماٌ الاعالن والذعاًت و اهخاج مىادَا ووششَا أو بثها بأي
وظُلت.
 املؼبعت ًلصذ بها أي حهاصأو ماهُىت الهخاج صحُفت أو مؼبىعت صحفُت.
 الىاششًلصذ به مالً املؤظعت أو الششهت الصحفُت.
 املحىمت ًلصذ بها املحىمت املخخصت املحذدة بمىحب َزا اللاهىن للىظشفي كظاًا الصحافت.
 مهىت الصحافت ًلصذ بها مهىت أعذاد الصحف واملؼبىعاث واملذوهاث وجحشٍشَا واصذاسَا وجىصَعها
بأي وظُلت.
 داسالخىصَع – الجهت التي حعمل على بُع وجىصَع الصحف واملؼبىعاث الصحفُت.
 اللاهىن ًلصذ به كاهىن الصحافت للعام 9190م.
 مُثاق الششف الصحفي َى املجاصبىاظؼت الصحفُين.
مهمة الصحافة

ً
 -0وششاملعشفت وهلل الاخباسواملعلىماث جىىٍشا للجمهىس.
 -9جىفيرمىبرللحىاسالىػني الخالق.
 -3ججمُع وجحلُل الاساء والاخباسوجلذًمها للجمهىس.
 -4صىع ساي عام اًجابي ججاٍ كظاًا الحشٍاث والعالم والعذالت والخحشس وهبز العىف وخؼاب العىصشٍت
والىشاَُت.
حقوق وواجبات الصحفي

 -0الصحفي معخلل في اداء عمله وال ظلؼان علُه إال باللاهىن الؼبُعي .
ً -9مىع احباسالصحفي لالفشاء بمصذسمعلىماجه.
 -3للصحفي الحم فى دخىٌ الىصاساث وحمُع املش افم العامت وحظىس الاحخماعاث العامت واملؤجمشاث
بغشض اداء واحبه املنهي.
ً -4لتزم الصحفي بمبادا اللىاعذ والعلىن العلُم الىاسدة في مُثاق الششف الصحفي وٍخعشض
الصحفي للمعاءلت واملحاظبت في حالت إهتهاهه لخلً اللىاعذ حعب ما َى مبين في الالبحت.
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 -5جلتزم الصحف هما جلتزم الصحُفت بعذم إزاسة الىعشاث العىصشٍت أو اللبلُت أو الجهىٍت هما ًخم
ً
الالتزام بعذم الذعىة للعىف أو الصشاع املعلح أو اللجىء للعىف أو إلاسَاب حفاظا على لامً
املجخمعي.
ً -6لتزم الصحفي والصحُفت بخصحُح أي مادة وششث و اجطحذ عذم صحتها على أن ًخم جصحُحها إما
مً الصحُفت بمحع اخخُاسَا أو اظخجابت لشىىي مً الصخص املخظشس على أن ًيشش الخصحُح
خالٌ زالزت أًام مً جاسٍخ اليشش وٍىىن اليشش في هفغ امليان مً الصحُفت وبىفغ حجم الحشف على
أال جخجاوص معاحخه طعف حجم املادة امليشىسة وٍجىص للصحُفت أن جمخىع عً اليشش إرا حاء بعذ
شهشًٍ مً جاسٍخ وشش املادة املشىى مجها،أو إرا وان كذ جم جصحُحه أو إرا وان الخصحُح ًىؼىي على
مادة حشيل حشٍمت.
ً -7حظش على الصحفي أو الصحُفت كبىٌ جبرعاث أو إعاهاث أو مضاًا خاصت مً حهاث محلُت أو أحىبُت
بؼشٍلت مباششة أو غير مباششة  ،هما ًحظش على الصحفي أو الصحُفت أن جخللى مً حهاث حىىمُت أي
ً
معىهاث ما لم جىً حضءا مً إعاهاث عامت ومعلىت ومؼبلت على الجمُع بيامل الشفافُت.
 -8الًجىص للصحفي أن ٌعمل في حلب إلاعالن أو أن ًحصل على أي مضاًا أو مبالغ أو عمىالث مباششة أو
غير مباششة عً وشش الاعالن هما ال ًجىص أن ًىكع بئظمه على اعالن وأي اهتهان لهزٍ اللاعذة ٌعشض
مشجىبه للمعاءلت واملحاظبت.
 -9جلتزم حمُع املؤظعاث الصحفُت بيشش ميزاهُاتها العىىٍت املشاحعت خالٌ فترة أكصاَا ظخت أشهش مً
جاسٍخ نهاًت العىت املالُت عل أن جىىن مشاحعت بىاظؼت مشاحع كاهىوي وجلذم اليسخت للمشاحع العام
ً
لخفحصها وٍلذم جلشٍشا عجها لشبِغ البرملان.
املبادي العامة حلرية الصحافة

ً
 -0جماسط مهىت الصحافت بحشٍت واظخلاللُت وفلا للذظخىس.
ً -9مىع مصادسة الصحف او اًلافها او اغالق ملاسَا الا بأمشكظاةي صادسمً محىمت مخخصت.
ً -3مىع على العلؼت الخىفُزًت فشض سكابت كبلُت او بعذًت على الصحافت.
 -4حعخبر حمُع املىاد واللىاهين والبرجىىالث املزهىسة ادهاٍ حضء ال ًخجضء مً َزا اللاهىن:
أ -املادة  09مً الاعالن العالي لحلىق الاوعان لعىت 0948م.
ب -كشاسالامم املخحذة الخاص بحماًت الصحفين لعىت 9105م.
ث -بشجىهىالث الُىوعىى .
ر -مششوع الاعالن العالمي لحماًت الصحفين.
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ج -اللىاهين الذولُت لحماًت الصحفين فى صمً العلم والحشب.
جملس الصحافة

ً -0يشأ مجلغ للصحافت ًىىن إظمه " مجلغ الصحافت" وجىىن له شخصُت اعخباسٍت وخاجم عام وله
حم الخلاض ي باظمه.
ً
ً -9ىىن ملشاملجلغ في العاصمت اللىمُت الخشػىم وله أن ًيص ئ فشوعا في لاكالُم.
 -3املجلغ معخلل في أعماله وفي ميزاهِخه وَعمل جحذ اششاف املجلغ الدششَعي الاجحادي وٍشفع جلاسٍشٍ
ً
الذوسٍت لشبِغ املجلغ الدششَعي الزي ًحُؽ بها الجهاث املخخصت علما.
 -4جىىن للمجلغ الاخخصاصاث الاجُت-:
(أ) حماًت الحشٍاث والحلىق الصحفُت وحم الصحف في الحصىٌ على املعلىماث.
(ب) الخأهذ مً أن املؤظعاث الصحفُت جىفي بششوغ حعاكذَا مع الصحفُين وجىفش بِئت العمل
الصالحت وبصفه خاصت لليعاء الصحفُاث والخأهذ مً انهً الجخعشطً ألي طشب مً طشوب العىف
طذ املشأة.
(ج) الخيعُم مع ولُاث الاعالم الصالح ملشساتها الذساظُت بحُث جىاهب املخغيراث العاملُت املدعاسعت .
(دـ) أن ًحاظب أي صحفي أو مؤظعت صحفُت ججهً مُثاق الششف الصحفي أو جدىىش للىاعذ العلىن
اللىٍم التي ًحذدَا مُثاق العمل الصحفي الزي جى افم علُه وافت الصحفُين ووكعىا علُه ملتزمين
بئهفارٍ وجحذد اللىابح الذاخلُت كىاعذ املحاظبت والعلىباث املهىُت التي ًمىً أن جىكع.
ً
ً
(ٌ) للمجلغ الحث على جىفيرفشص للصحفين خاسحُا وداخلُا.
(ص) للمجلغ الحم في فشض أي سظىم على املؤظعاث الصحفُت ملىاحهت جيالُف جذسٍب الصحفُين.
(ع) اللُام بالذساظاث والخىزُم للصحافت العىداهُت.
(غ) اكتراح اللىاهين او الخعذًالث اللاهىهُت التي جشسخ مفهىم حشٍت الصحافت.
(ي) الخعاون وجبادٌ الخبراث مع املجالغ الىظيرة في الذوٌ لاخشي.
(و) دعم حهىد هلاباث العاملين في الصحافت لخىفيرششوغ عمل مجضٍت وبِئت عمل حزابت.
(ص) ال ًجىصالي صحُفت وسكُت واهذ ام غيروسكُت  ،مضاولت اعمالها ما لم جلم باخؼاساملجلغ.
سلطات اجمللس

ً -5ماسط املجلغ العلؼاث الاجُت:
(أ ) ًظع بالخعاون والخيعُم مع اجحاد الصحفُين العىداهُين املعاًير املهىُت املؼلىب جىفشَا عىذ
إصذاسالصحُفت وجظمُجها في اظخماسة الاخؼاسالىاسدة في اللىابح.
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(ب) املجلغ َى الجهت التي جصذق بالعمل في مجاالث الذعاًت والاعالن ومشاهض الخذماث وػباعت
الصحف ووواالث الاهباء ودوسالخىصَع ورلً وفم اللىاعذ التي جحذدَا اللىابح التي ًصذسَا املجلغ.
(ج) ًلذم املجلغ العىن والذعم املىاظب لدعُير العمل في املؤظعاث الصحفُت خاصت باليعبت
لخىفيرمذخالث الاهخاج ومىاهبت الخلذم الخىىىلىجي.
(د) املجلغ َى الجهاص املىىغ به الاششاف على التزام الصحف والصحفُين بمُثاق الششف وكىاعذ
العلىن املنهي وَى الزي ًخىلى محاظبت ومعاءلت الصحفُين واملؤظعاث الصحفُت في حالت إهتهان
املُثاق وكىاعذ العلىن والخحلُم في الىكاةع والاحالت إلى مجالغ املحاظبت حعب ما جىص علُه
اللىابح.
(ٌ) إعخماد مياجب ومشاظلي الصحف ووواالث لاهباء لاحىبُت العاملت في العىدان وجلذًم املعاعذة
املمىىت لها.
تشكيل اجمللس ومدة دورته

(أ ) ًخىىن املجلغ مً زماهُت اعظاء ًشاعى فحهم جمثُل .الشباب/اليعاء/الىاششًٍ/الاكالُم/املهخمين
بحلىق الاوعان.
(ب) ًخم اخخُاسَم مً الجمعُت العمىمُت للصحفين املسجلين.
(ج) ٌعخمذ حشىُله سبِغ املجلغ الدششَعي (البرملان).
(د) دوسة املجلغ  5ظىىاث ملشة واحذة فلؽ.
شهادة

بهزا أشهذ بأن مجلس ي العُادة والىصساء كذ أصذسا كاهىن الصحافت لعىت 9190م فى لاحخماع املشترن
بخاسٍخ الُىم  .....مً شهش ........ظىت  ٌ0440املى افم الُىم ........مً .......
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