بسم هللا الرحمن الرحيم

قانون الصحافة لسنة 1999م
تعديل 2001م
عمالً بأحكام دستور جمهورية السودان لسنة 1998م  ،أجاز المجلس الوطني ووافق رئيس
الجمهورية علي القانون اآلتي نصه :

الفصل األول
أحكام تمهيدية
اسم القانون وبدء العمل به
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يسمي هذا القانون بـ” قانون الصحافة لسنة 1999م" ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.

إلغاء واستثناء
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يلغي قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 1996م علي أن تظل كل اإلجـرااات واللـوائو وااوامـر التـي
صدرت بموجبه سارية إلى أن تلغي أو تعدل .

تطبيق
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تطبــق أحكــام هــذا القــانون علــي كــل اإلج ـرااات التــي لــم ت تمــل عنــد بــدا س ـريانه ،كمــا تطبــق علــي
اإلج ـرااات المكتمل ــة فــي ذل ــر التــاريخ ب ــرس تص ــحيو أووــال الماسس ــات الصــح ية ووس ــائل إنت ــا

الصحف ااخرى في مدة ال تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ سريان هذا القانون .
تفسير
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في هذا القانون ما لم يقتوي السياق معني أخر :

المجلس  :يقصد به المجلس القومي للصحافة المن أ بموجب المادة ()5

الهيئة االجتماعية:

يقصد بها أي منظمة اجتماعية مسجلة أو مصرح لها وفقاً للقانون .

المؤسسة العلمية :

يقصد بها أي جهاز للعلم أو البحوث .

الوحدة الحكومية :

يقص ــد به ــا أي جه ــاز حك ــومي أو أدارى أو وظي ــي أو ــركة تمتل ــر الدول ــة البي ــة
أسهمها .

المؤسسة الصحافية :يقصد بها أي ركة أو هيئة أو جهة تصدر المطبوعات لالطالل العام .

الصحيفة :

يقصد بها أي سـطو يحمـل كتابـة أو تسـجيالً ين ـر دوريـاً لالطـالل العـام مـرخ

قانونـ ـاً وال ت ــمل المعروو ــة الحائطي ــة أو الدوري ــة اا اديمي ــة أو المتخصص ــة الت ــي
تصدر عن هيئة اجتماعية أو ماسسة علمية أو وحدة حكومية .

الصحافي :

يقصد به كل خ

الشركة الصحافية :

يقصد بها ال ركة المرخ

المطبوعة :

يقصد بها كل مكتوب أو مرسوم أو مدون لالطالل العام .

مراكز الخدمات :

يقصد بها كل محل أو ماسسة أو من أة تعمل في مجال إنتا المواد الصح ية .

المطبعة :

يقصد بها أي جهاز أو ما ينة النتا مطبوعة صحافية .

الناشر :

يقصد به مالر الماسسة أو ال ركة الصح ية .

الوزارة :

يقصد بها و ازرة الثقافة وااعالم االتحادية .

مسجل لدي المجلس ومت رغ اي مهنة في مهنة الصحافة .
لها إصدار الصحف وفقاً لهذا القانون .

الوزير المختص :

يقصد به وزير الثقافة وااعالم االتحادي .

المحكمة :

يقصد بها المحكمة المختصة المن أة بموجب المادة (.)32

الفصل الثاني
المجلس
إنشاء المجلس ومقره ورعايته
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بـه

( )1مجلس يسمي "المجلس القومي للصحافة " وت ون له ال خصية االعتبارية

( )2يكون مقر المجلس والية الخرطوم

( )3يكون المجلس تحت إ راف الوزير المخت

ومع عدم اإلخالل بعموم ما تقدم يكون له :

أ -إخطار المجلس بتوجيهات الدولة في أي قوية متعلقة بمهنة الصحافة .

ب -طلب المعلومات والتقارير من المجلس .

 -الحصول على توصيات ومقترحات من المجلس فيما يتعلق بأعماله .

راعي المجلس

 -5أ )1( -يكون رئيس الجمهورية راعياً للمجلس .
( )2يكون لراعي المجلـس الحـق فـي أن يطلـب موافاتـه بالمعلومـات المتعلقـة بكـل مـا يتصـل بـالمجلس
ويجب على المجلس تقديم تلر المعلومات .
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يخت

أ-

ب-
-

د-

ه-

المجلس باآلتي :

اختصاصات المجلس

رســم السياســات العامــة فــي مجــال الصــحافة علــي هــدي مــن قــيم المجتمــع ووفق ـاً للموجهــات
واالستراتيجيات العامة للدولة .

السعي لترقية مهنة الصحافة والسمو بالمستوي المهني للعاملين بها.

اإل ـراف علــي ااداا العــام للماسســات وال ــركات الصــحافية ودور الن ــر وم ار ــز الخــدمات
الصحافية ووكاالت اانباا.

اإل راف علي تدريب الصحافيين بالتنسيق مع الماسسات الصحافية
النظــر فــي أي مخال ــة الحكــام هــذا القــانون ممــا يــن

عليــه وــمن اختصاصــات المحكمــة

المختصة .

سلطات المجلس
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للمجلس السلطات اآلتية :

لل ــركات والماسســات الصــحافية والصــحف ودور الن ــر وم ار ــز الخــدمات الصــح ية

أ-

مــنو التــرخي

ب-

فتو سجل للصحافيين وعقد االمتحانات المهنية ومنو ال هادات الالزمة لممارسة العمل الصحافي .

ووكاالت اانباا ير الحكومية .

-

التأ د من التزام الماسسات وال ركات الصحافية بالووابط المنصو

عليها فـي هـذا القـانون ولـه أن

يطلــب تقــارير هــذت الماسســات وال ــركات حــول أدائهــا العــام  ،خاصــة فيمــا يتعلــق بانتظــام اجتمــال مج ــالس

إداراتها وموازنتها وحساباتها المراجعة.
د-

ه-

تقديم العون الممكن والالزم لتسيير العمل والن اس للماسسات الصحافية .
ت كيل لجان فرعية متخصصة وتنظيم أعمالها .

و-

اعتماد مكاتب الصحف والوكاالت الصـحافية ااجنبيـة وفـتو سـجل لم ارسـليها دون إخـالل باختصـا

ز-

نظر ال كاوي المقدمة من المتوررين من ن ر المواد الصح ية .

الو ازرة في ممارسة اإل راف عليهم .
ح-

اإلســهام فــي تس ــوية الن ازعــات داخ ــل المجتمــع الصــحافي وذل ــر دون المســاس بالس ــلطات ال ـواردة فـ ـي

النظام ااساسي لالتحاد العام للصحافيين .

س-

إن اا أمانة عامة للمجلس وتعيين العاملين بها وتحديد روس خدمتهم .

ي-

ت ويض أي من سلطاته لرئيسه أو اامين العام باستثناا الجزااات والترخي

ر-

توقيع الجزااات المنصو
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يجوز للمجلس أن ي وض أياً من سلطاته اي جهة مختصة في الوالية .

عليها في القانون .

.

التحقق من مدي انت ار الصحف والمطبوعات الصحافية .

التفويض االتحادي

تشكيل المجلس وأجله
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()1

ي كل المجلس من واحد وع رين عوواً يختارون علي النحو اآلتي
أ -ســبعة أعوــاا يعيــنهم رئــيس الجمهوريــة مــن ذوي ال ــااة بنــاااً علــي توصــية مــن الــوزير
المخت

علي أن يكون من بينهم اامين العام .

ب -تسعة أعواا يمثلون الصحافيين تنتخبهم الجمعيـة العامـة لالتحـاد العـام للصـحافيين مـع
مراعاة تمثيل ال ركات والماسسات الصحافية

()2
()3
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 -خمسة أعواا يمثلون المجلس الوطني ينتخبون من بين أعوائه .

ينتخب أعواا المجلس وفقاً للقواعد الواردة بالجدول الملحق بهذا القانون .
عووية المجلس عامان .

تت ون أجهزة المجلس من :

أ-

ب-
-

د-

رئيس ونائب .

أمين عام وأمانة عامة .
هيئة المجلس .

اللجان المتخصصة .

أجهزة المجلس

رئاسة المجلس

)1( /11

ويرس اجتماعاته وي رف علي أعماله.
يكون للمجلس رئيس قانوناً أ

ينتخب المجلس من بين أعوائه رئيساً ونائباً للرئيس ير مت ر ين اعماله.
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األمين العام

يكون اآلمين العام مقر ار للمجلس ويخت

باآلتي :

()1

اإل راف علي ال اون المالية وال نية للمجلس

()3

ارت المجلس .
متابعة تن يذ قر ا

()2

اإل راف علي اامانة العامة .

هيئة المجلس
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تت ون هيئة المجلس من الرئيس ونائبه واامين العام وراساا اللجان المتخصصة وتخت

()2

التنسيق بين المجلس واللجان المتخصصة

()1

تنظيم أعمال المجلس

()3

اقتراح اللوائو الداخلية

اجتماعات المجلس

)1( /14

يعقــد المجلــس اجتماع ـاً دوري ـاً م ـرة علــي ااقــل كــل ــهر ويجــوز لــه عقــد اجتماعــات طارئــة

بمبادرة من الرئيس أو بناا علي طلبه من أ لبية ااعواا

( )2ينعقد النصاب القانوني الجتمال المجلس بحوور ل ثر من نصف أعوائه .
ارت المجلس باإلجمال أو بموافقة أ لبية ااعواا الحاورين .
( )3تتخذ قر ا

خلو المقعد

)1( /15
أ /الوفاة

باآلتي :

يخلو مقعد عوو المجلس في الحاالت اآلتية :

ب /االستقالة

 /اإلع اا بواسطة الجهات المعنية أو المنتخبة

د /العلة المعجزة عن القيام بواجبات العووية

ه /الغياب عن ثالثة اجتماعات متوالية دون إذن أو عذر مقبول من المجلس .

()2

يوماً .

عند خلو المقعد يمأل بواسطة الجهة المعينة أو المنتخبة كي ما كان الحال خالل مدة ال تتجاوز سـتين

الموارد المالية

)1( /16

تت ون الموارد المالي للمجلس من اآلتي :

أ /ما تخصصه له الدولة .
ب /رسوم الترخي

والتجديد للصحف .

 /الهبات والوصايا والمعونات التي يقبلها المجلس .

()2

)1( /17
()2

د /أي موارد أخري يوافق عليها المجلس .

تتولى اامانة العامة تصريف ال اون المالية للمجلس وفقاً لالئحة .
الموازنة السنوية

يعد اامين العام م رول الموازنة السنوية للمجلس .
تتبع في إعداد م رول الموازنة ااسس المتبعة لذلر في الدولة .

يجيز المجلس م رول الموازنة ثم يرفعه لرئيس الجمهورية العتمادت.

الحسابات والمراجعة

)1( /18

يحت ظ المجلس بحسابات مالية منتظمة وسليمة وفقاً لألسس المالية والمحاسبية المعمول بها

( )2يقوم ديوان المراجع العام بمراجعة حسابات المجلس .

الفصل الثالث

ملكية الصحف واصدارها وترخيصها
إصدار الصحف
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تصدر الصحف عن :

ب/

أي تنظيم سياسي مسجل قانوناً ريطة أن يقوم علي الصحي ة رئيس تحرير وفقاً لل ـروس الـواردة فـي

/

أي هيئة اجتماعية أو ماسسة علمية أو وحدة حكومية لتطوير الن اس العلمي أو التخصصي ـريطة

أ/

ركة مسجلة وفقاً الحكام قانون ال ركات لسنة 1925م

المادة .)2(22

أن يقوم علي المطبوعة رئيس تحرير وفقاً لل روس الواردة في المادة . )2(22

الترخيص

)1( /20

ي ترس إلصدار أي صحي ة أو ن ـرة أو أي مطبوعـة صـحافية الحصـول علـي تـرخي

يجدد الترخي

سنوياً.

من المجلس بعد دفع الرسوم التي تحددها اللوائو.

بـذلر

شروط منح الترخيص

بإصدار أي صحي ة وفقاً لل روس اآلتية :
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()1

يمنو المجلس الترخي

يكون إصدار الصحف أو الن ر أو صناعة المعلومات من اا راض ااساسية للماسسة الصحافية .

()2

تـودل الماسســات الصــحافية مبلغـاً مــن المــال فــي حســاب مصـرفي مســتقل يحــددت المجلــس فــي الئحــة

()3

تتعاقـد الماسســة مــع عــدد كـاف مــن الصــحافيين ذوي ال ــااة والخبـرة علــي أن ال يقــل الحجــم والتأهيــل

تطوير العمل الصحافي مع التعهد بعدم الصرف من المبلغ المودل لغير أ راض اإلصدار .

للقوة عن الوفاا بالحدود الدنيا الواردة في الئحة تطوير العمل الصحافي .

()4

يكون للماسسة الصحافية مقر إليواا الن اس الصحافي .

الفصل الرابع

شروط العمل الصحافي
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الصحافي ورئيس التحرير

()1

ي ــترس ف ــي الص ــحافي قب ــل ممارس ــة المهن ــة أن يك ــون مس ــجالً ف ــي س ــجل الص ــحافيين ل ــدي

()2

ي ترس في رئيس تحرير الصحي ة أن يكون :

المجلس .

أ /سودانياً ال يقل عمرت علي خمسة وثالثين عاماً .

ب /قد مارس العمل الصحافي باحتراف لمدة ال تقل عن ع ر سنوات.
 /حاصالً علي ماهل جامعي

()3

د /مت ر اً للعمل الصحافي .

يجــوز للمجلــس أن يســتثني المر ــو لرئاســة الصــحي ة مــن ــرطي الخب ـرة والماهــل الجــامعي أعــالت إذا

توفرت لديه الماهالت أو الخبرات المتميزة .

()4

يجوز للمجلس أن يستثني المر حين لرئاسـة أي مطبوعـة تصـدر عـن الماسسـة الصـحافية مـن إحكـام

ال قرتين ( ) (2د) من هذت المادة متي ما رأي ذلر مناسباً .

مسئولية رئيس التحرير
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رئيس التحرير هو المسئول ااول عن حسن صحة ااداا التحريري في الصحي ة ومع مراعاة المبادئ

العامة للقانون الجنائي يكـون مسـئوالً عـن كـل مـا ين ـر فـي الصـحي ة بصـ ته فـاعالً اصـلياً للمخال ـات
والجـرائم التــي ترت ــب بوســاطة الصــحي ة وذلــر مــع عــدم ااخــالق بالمســئولية الجنائيــة أو أي مســئولية

أخري لل اتب أو واوع الرسم أو النا ر أو الطابع أو الموزل .
حقوق الصحافي وحصانته

)1( /24

يتمتع الصحافي بالحقوق والحصانان اآلتية :

أ /ال يجوز تعريوه اي فعـل يـر م ـرول بغـرض التـأثير علـي عدالتـه أو نزاهتـه أو الت ازمـه

بواجباته المهنية .

ب /حماية مصادر معلوماته الصحافية .

 /عدم تعروه للمسئولية عند نقله للمعلومات أو تعبيرت عن الرأي إال وفقاً الحكام القانون .

د /فيما عدا حاالت التلبس ال يجوز القبض علي الصحافي ب أن أي تهمة تتصل بممارسته
()2

()3

لمهنته الصحافية إال بعد إخطار رئيس االتحاد العام للصحافيين .

علـي كـل موظـف عـام وكــل ـخ

أو جهـة ممـن فـي حيازتــه معلومـات عامـة تتعلـق بالدولــة

والمجتمع إتاحة تلر المعلومات للصحافيين ما لم يكن قد سـبق تصـني ها بموجـب قـانون علـي
أنها معلومات ال يجوز ن رها .

علي المجلس اتخاذ اإلجرااات المناسبة ل الة حقوق الصحافي وحصاناته .

واجبات الصحافي

)1( /25

فوال من أي التزامات أخرى في قانون آخر علي الصحافي االلتزام باآلتي :

أ /أن يتوخى الصدق والنزاهة في أداا مهنته الصحافية .

ب /أال ين ر أي معلومات سرية تتعلق بأمن البالد أو بالقوات النظامية .
 /أن يلتزم بعدم اإلثارة أو المبالغة في عرض أخبار الجريمة أو المخال ات المدنية .

د /إال يعلق علي التحريات أو التحقيقات أو المحا مات القوائية إال بعد ال صل فيها بص ة نهائية .
ه /أال ين ر أي أمر يتعارض مع المعلوم من الدين أو العلم بالورورة ويادي إلى إ اعة الدجل أو الخرافة .
و /أال ين ر أي أمر يخدش اآلداب العامة .

ز /أن يلتــزم بقــيم الســلور المهنــي وقواعــدت الموــمونة فــي لــوح ال ــرف الصــحافي الــذي يعتمــدت االتحــاد العــام

للصحافيين .

تنطبــق واجبــات الصــحافي الـواردة أعــالت علــي كــل ــخ

اي مطبوعة .

يتــولى أو ي ــارر فــي التحريــر أو الن ــر أو التوزيــع

حق التصحيح

)1( /26

يجــب علــي رئــيس التحريــر أن ين ــر  ،بنــاا علــي طلــب مــن المجلــس أو أي ــخ

يتوــرر

مــن ن ــر أي وقــائع أو تص ـريحات  ،لتلــر الوقــائع أو التص ـريحات فــي ذات المووــول مــن الصــحي ة و ــن س

الحروف التي ن رت بها المادة المتورر منها .
()2

يجب ن ر التصحيو خالل ثالثـة أيـام مـن تـاريخ تسـلم الطلـب فـي حالـة الصـحي ة اليوميـة أو فـي أول

()3

يجوز االمتنال عن ن ر التصحيو إذا :

عدد في حالة أي صحي ة أخري .

أ /قدم الطلب بعد ستين يوما من تاريخ الن ر .

ب /تومن التصحيو مساساً بحقوق أو حرمات الغير
 /سبق ن ر التصحيو .

د /لب علي التصحيو ص ة الترويج أو اإلعالن التجاري .
ه /تومن التصحيو مخال ة الحكام القانون .
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أ /يخصـ

علي كل نا ر صحافي أن :

واجبات النشر

نســبة معينــة مــن أم ـوال الماسســة الصــحافية للصــرف علــي التــدريب علــي أن يحــدد المجلــس تلــر

النسبة في الئحة تطوير العمل الصحافي .

ب /يعتمد ـروس خدمـة مجزيـة للصـحافيين العـاملين بالماسسـة الصـحافية وفقـاً لمعـايير عادلـة يحكمهـا قـانون

العمل .

د /يودل لدي اامانة العامة للمجلس عدد من النسخ يحددت المجلس من كل مطبوعة يصدرها .

ه /يقدم البيانات المالية وسائر الحسابات الخاصة بالماسسة الصحافية لمراجعتها بواسطة المراجع العام .

الفصل الخامس

مراكز الخدمات والمطابع الصحافية
الترخيص

)1( /28
ترخي
()2

بذلر من المجلس وفقاً لل روس والووابط التي تحددها اللوائو .
يجدد ترخي

)1( /29
بترخي

()2

ال يجوز اي ـخ

امـتالر م ار ـز الخـدمات أو المطـابع الصـحافية أال بعـد الحصـول علـي

م ار ز الخدمات والمطابع الصحافية سنوياً بعد دفع الرسم الذي تحددت اللوائو .

ال يجـ ــوز اي ـ ــخ

استيراد المطبوعات الصحافية

الحصـ ــول علـ ــي رخصـ ــة اسـ ــتيراد أي مطبوعـ ــة ص ـ ـحافية أجنبيـ ــة إال

من المجلس مع االحت اظ للجهاز التن يذي بحق الرقابة اإل راف .

علي كل من يستورد أي مطبوعة صحافية أن يودل منها لدي اامانة العامة عدداً من النسخ يحـددها

المجلس .

التنازل عن الترخيص

/30

يجــوز بموافقــة المجلــس التنــازل عــن التــرخي

بموجب هذا القانون للحصول علي الترخي

 ،علــي أن يكــون المتنــاول لــه مســتوفياً لل ــروس المقــررة

ابتداا .

الفصل السادس
العقوبات

)1( /31

يخت

سلطات المجلس الجزائية

المجلس بتوقيع الجزااات اآلتية :

أ /التأنيب

ب /اإلنذار

 /إيقاف الصحافي عن الن ر في الصحف لمدة ال تتجاوز أسبوعين

د /إيقاف المطبوعة ل ترة ال تتجاوز هرين .
ه /اإليق ــاف أو اإللغ ــاا لت ــرخي
()2
()3

روس الترخي

.

المطبع ــة أو مرك ــز الخ ــدمات الص ــحافية ف ــي حال ــة مخال ــة

يجب علي المجلس قبل إيقال أي جزا في حق أي خ

أن يتيو له حق السمال والدفال .

يجوز للمجلس إسداا النصو للنا ر أو رئيس التحرير حول أي مادة يـري المجلـس أن ن ـرها

قد ي كل مخال ة لهذا القانون .

()4

يج ــوز اي متو ــرر م ــن جـ ـزاا يوقع ــه المجل ــس االس ــتئناف ل ــدى المحكم ــة المختص ــة خ ــالل

()5

يجوز للمجلس أن ي وض سلطاته بموجب هذت المادة إلحدى لجانه المتخصصة.

ثالثين يوماً من تاريخ إخطارت بقرار الجزاا .

المحكمة المختصة

)1( /32

يحدد رئيس القواا محكمة ت ون مختصة بالنظر في مخال ات احكام هذا القانون.

تعتبر كل القوـايا المتعلقـة بالصـحافة والن ـر مسـتعجلة ويجـوز أن تنظـر إيجازيـاً بغـض النظـر عـن القيمـة أو

أي سبب آخر .

العقوبات

)1( /33

كل من يخالف أحكـام هـذا القـانون واللـوائو الصـادرة بموجبـه يعـد مرت بـاً مخال ـة ويعاقـب عنـد

()2

بالر م من أحكام البند ( )1يجوز للمحكمة توقيع العقوبات اآلتية في حالـة مخال ـة الصـحافي

اإلدانة بالغرامة التي ال تقل عن ( )50000خمسين ألف دينار سوداني .

أو الماسسة الصحافية أو م ار ز الخدمات والمطابع الصحافية أحكام هذا القانون واللوائو الصادرة بموجبه :
إيقاف المطبوعة ل ترة ال تتجاوز هرين .
إلغاا التراخي

إذا حكم بإيقاف المطبوعة لمرتين .

مصادرة المطابع والمطبوعات الصحافية في حالـة ت ـرار مخال ـة احكـام المـواد  )1(20و  )1(28و)1(29

ا ثر من مرة واحدة .

الفصل السابع
أحكام متنوعة

)1( /33
()2

يجوز للمجلس إصدار اللوائو لتنظيم أعماله وتن يذ أحكام هذا القانون.
تنظم اللوائو المسائل اآلتية :

أ /تطوير العمل الصح ي .
ب /روس منو الترخي

وتجديدت والتنازل عنه .

 /روس ممارسة العمل الصحافي .

د /تنظيم أعمال المجلس ولجانه المتخصصة

ه /اإلجرااات الجزائية .

و /روس خدمة العاملين باامانة العامة.

ز /اإلجرااات المالية.
ح /تنظيم التدريب.

الجدول
قواعد انتخاب األعضاء في المجلس

/1

تحكم هذت القواعد إجرااات انتخاب تسعة من أعواا المجلس وفقاً للمادة ( )9من هذا القانون .

/2

يحق ل ل صحافي مسجل لدي االتحاد العـام للصـحافيين السـودانيين ويعمـل فـي ماسسـة صـحافية أن

/3

يجوز تر يو أي صحافي لعووية المجلس إذا كان مسجالً لدي االتحاد العام للصحافيين السودانيين

يصوت النتخاب تسعة من أعواا المجلس وفقاً للمادة ()1(9ب) .

وتبلغ خبرته الصحافية في الممارسة المهنية أو تدريس الصـحافة وعلـوم االتصـال أو ال تابـة الصـحافية الراتبـة

سبعة سنوات تعتمدها لجنة مختصة بالمجلس القومي للصحافة والمطبوعات القائم بالقانون الملغي .

/4

يجـ ــري انتخـ ــاب ممثلـ ــي الصـ ــحافيين تحـ ــت إ ـ ـراف المسـ ــجل العـ ــام للنقابـ ــات بحوـ ــور منـ ــدو ين مـ ــن

/5

خمســة مقاعــد فــي انتخــاب ممثلــي الصــحافيين المحــررين والمخب ـرين ( ثالثــة للعــاملين فــي

الصحافيين يختارهم االتحاد العام للصحافيين .
تخص ـ

مجــال الصــحافة السياســية واثنــان للعــاملين فــي الصــحافة يــر السياســية ) ويخص ـ

مقعــدان لالتحــاد العــام

للص ـ ــحافيين ومقع ـ ــدان للمنتج ـ ــين الص ـ ــحافيين م ـ ــن ج ـ ــامعي الح ـ ــروف والمص ـ ــورين والمص ـ ــممين والمخ ـ ــرجين

الصحافيين  ،ويحق ل ل ناخب اختيار سبعة مر حين موزعين وفقاً لل ليات المذكورة في هذت القاعدة .
 /6يراعي المسجل العام للنقابات تحقيق تمثيل الماسسات الصحافية بالمجلس وفقاً لآلتي :

أ /يعتبر كل صحافي ممثالً للماسسة الصحافية التي ينتمي إليها عند تر يو.
ب /يكــون المر ــو مــاهالً للتنــافس النســبي وــمن الماسســة التــي ينتمــي إليهــا إذا مــا حصــل علــي أ ثــر مــن
نصــف أص ـوات النــاخبين الم ــاركين فعــال فــي االنتخابــات علــي أن ال يــاثر ذلــر علــي التنــافس المبا ــر لبنــد

الماهلين وفقاً لهذت ال قرة .
 /يكــون الحــد ااقصــى لتمثيــل أي ماسســة صــحافية بــالمجلس مقعــدان ـريطة أن ال يســتبعد أي مر ــو فــي
ياب المنافس أو المنافسين الماهلين للتنافس النسبي ل غل المقعد الذي سيخلو باالستبعاد .

/7

يعتمد المسجل العام للنقابات نتيجة انتخابـات أعوـاا المجلـس ويقـدم ـهادة بـذلر للمست ـار القـانوني

لرئيس الجمهورية ويقدم اامـين العـام للمجلـس الـوطني المنتخبـين مـن أعوـائه لـن س الجهـة وفقـاً للمـادة )1(9
( ) توطئة لتعيين بقية ااعواا من رئيس الجمهورية واعالن جملة عووية المجلس.

بسم هللا الرحمن الرحيم

قواعــد ملزمــــــة
يجب على كل صحيفة أو مطبوعة أن تلتزم بالقواعد اآلتية :

 .1تعميق مبادئ الحرية وتأ يد الممارسة الديمقراطية والح اظ على مبادئها .

 .2التمسر بتقاليد وأخالقيات المهنة واالبتعاد عن أسلوب المهـاترات والقـذف والتجـريو للهيئـات وااحـزاب
واافراد .

 .3عدم اإلسااة لألديان السماوية وكريم المعتقدات .

 .4مراعاة الصدق والموووعية في معالجة ال ئون العامة واالعتماد على أسلوب النقد النزيه
المب أر من الغرض تجات مختلف القوايا .

 .5االلتـ ـزام ال ام ــل بالموو ــوعية ف ــي ك ــل م ــا يكت ــب وم ــا ين ــر ف ــي مج ــال النق ــد ال ــذي يتن ــاول اافـ ـراد
وال خصيات العامة .

 .6االبتعــاد عــن اإلثــارة والمبالغــة فيمــا يتعلــق بالتحقيقــات والمحا مــات القوــائية والعمــل علــى تأ يــد مبــدأ
سيادة القانون وعدم التعليق على التحقيقات والمحا مات اال بعد ال صل فيها بص ة نهائية.

 .7عدم تناول ااخبار والمعلومات التي تور بالمصالو القومية للبالد .

 .8عــدم ن ــر أي ـئ يكــون مــن ــأنه أن يخــدش اآلداب العامــة أو يمــس ك ارمــة اا ــخا
ال خصــية أو اإلفوــاا بــأي ســر يكــون مــن ــأنه اإلو ـرار بســمعة أي ــخ

أو حرمــاتهم

أو بثروتــه أو باســمه

التجاري أو ين ر أي أمر يقصد به تهديدت أو إر امه علـى دفـع أي مـال أو تقـديم أي من عـة للغيـر أو

حرمانه من حرية العمل .

 .9عــدم ن ــر أي ـئ يكــون مــن ــأنه التح ـريض علــى ارت ــاب الج ـرائم أو إثــارة البغوــاا أو بــث روح

ال قاق بين أفراد المجتمع .

