قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009م
عمالً بأحكام دستور جمهورية السودان اإلنتقالي لسنة 2005م  ،أجاز المجلس
الوطني  ،ووقع رئيس الجمهورية على القانون اآلتي نصه -:

الفصل األول
أحكام تمهيدية
اسم القانون وبدء العمل به
.1

يسمى هذا القانون ” قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009م " ويعمل به
من تاريخ التوقيع عليه .

إلغاء واستثناء
 .2يلغى قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2004م على أن تظل كل اإلجررااات
واللروائ واووامرر الترري صردرت بموجبرره سرارية للرى أن تلغررى أو تعردم بموجر

أحكرام هررذا

القانون.

تطبيق
 .3تطبق أحكام هذا القانون على كل اإلجرااات التي لم تكتمل عند بردا سرريانه  ،كمرا تطبرق
علررى اإلجررااات المكتملررة فرري ذلررب الترراريخ بضرررا تصررحي أوحررا الم سسررات الصررحفية
ووسائل لنتاج الصحف اوخرى وفقاً وحكام هرذا القرانون فري مردت ج تتجراوز تسرعين يومراً
من تاريخ سريانه .
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تفسير
في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :

.4

"المجلسسس

يقص ررد ب رره المجل ررس الق ررومي للص ررحافة والمطبوع ررات الص ررحفية المنض ررأ

"

بموج

أحكام المادت  6من هذا القانون .

"الهيئة االجتماعية"

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

"المؤسسات العلمية"

يقصد بها أي جهاز علمي أو بحثي .

"الوحدة الحكومية"

يقصد بها أي جهاز حكومي أو لدارى أو وظيفي أو ضركة تمتلب الدولة
غالبية أسهمها .

"الصحيفة"

يقصد بها أي سط يحمل كتابة أو تسجيالً ينضر دوريراً لالطرال العرام
مررخ

بره قانونراً وج تضرمل المعروحرة الحائطيررة أو الدوريرة اوكاديميررة

أو المتخصصررة الترري تصرردر عررن هيئررة اجتماعيررة أو م سسررة علميررة أو
وحدت حكومية .

"الصسسحف "

م هررل يمررتهن الصررحافة ومسررجل لرردى اجتحرراد

يقصررد برره كررل ضررخ

العام للصحافيين السودانيين وفقاً وحكام هذا القانون .
"الشسسركة الصسسحفية"

يقصررد بهررا الضررركة المرررخ

لهررا بفصرردار الصررحف وفق راً وحكررام هررذا

القانون .

"المطبوعة"

يقصد بها أية وسريلة نضرر صرحفي دونرت فيهرا اوفكرار أو الكلمرات أو المعراني
بأي ضكل من اوضكام .
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"مراكز الخدمات"

يقصرد بهرا أيرة م سسرة أو منضرأت تعمرل فري مجرام لنتراج المرواد الصرحفية
أو توزيعها.

"وكسسساالت االعسسس ن"

ير رزاوم أعم ررام اجع ررالن والدعاي ررة وانت رراج مواده ررا

يقص ررد به ررا أي مكتر ر

ونضرها أو بثها بأية وسيلة .

"المطبعة"

يقصد بها أي جهاز أو ماكينة إلنتاج صحيفة أو مطبوعة صحفية .

"الناشر"

يقصد به مالب الم سسة أو الضركة الصحفية .

"الوزير "

يقصد به الوزير الذي يحدده رئيس الجمهورية .

"المحكمسسة"

يقصررد بهررا المحكمررة المختصررة المحرردده وفق راً وحكررام المررادت  )1(34مررن هررذا
القانون .

"مهنة الصحافة"

يقصد بها مهنرة لعرداد الصرحف والمطبوعرات وتحريرهرا واصردارها وتوزيعهرا
بأية وسيلة .

"دار التوزيع"

يقصد بها أية جهة تعمل في توزيع وبيع الصحف والمطبوعات الصحفية

"القانون"

يقصد به قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009م .

"ميثاق الشرف"

يقصد به ميثاق الضرف الصحفي المعتمد من قبل اجتحاد العام لصحافيين
السودانيين.
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المبادئ األساسية
حرية الصحافة والصحافيين

 )1(.5تمر ررارس الصر ررحافة بحرير ررة واسر ررتقاللية وفر ررق الدسر ررتور و القر ررانون مر ررع م ارعر رراه المصر ررلحة
العامة وحقوق اآلخرين وخصوصيتهم ودون المساس باوخالق العامة .
( )2ج تف رررض قي ررود عل ررى حري ررة النض ررر الص ررحفي لج بم ررا يق رررره الق ررانون بض ررأن حماي ررة اوم ررن
القررومي و النظررام و الصررحة العامررة وج تتعرررض الصررحف للمصررادرت أو تغلررق مقارهررا أو يتعرررض
الصحفي أو الناضر للحبس فيما يتعلق بممارسة مهنته لج وفقاً للقانون .
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الفصل الثان
المجل
إنشاء المجل

ومقره

 )1( .6ينضر ررأ مجلر ررس يسر ررمي "المجلر ررس القر ررومي للصر ررحافة والمطبوعر ررات الصر ررحفية " وتكر ررون لر رره
ضخصية لعتبارية وخاتم عام وله حق التقاحي باسمه .
( )2يكون مقر المجلس الخرطوم .

اإلشراف على المجل

 )1( .7يكون المجلس تحت لضراف رئاسة الجمهورية ولها في ذلب -:
أ -لخطار المجلس بالسياسات العامة للدولة فيما يتعلق بمهنة الصحافة .
 -طل

المعلومات والتقارير من المجلس .

ج -تلقي التوصيات والمقترحات من المجلس فيما يتعلق بأعماله .
( )2يكون المجلس مستقالً في أداا أعماله وموازنته .
( )3يتر ر ررولى الر ر رروزير مهمر ر ررة الصر ر ررلة ب ر ر رين المجلر ر ررس ورئاسر ر ررة الجمهورير ر ررة دون التر ر رردخل فر ر رري
لختصاصات المجلس وسلطاته .
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إختصاصات المجل
 .8يخت

المجلس باآلتي :

أ -اإلض رراف علررى اوداا العررام للم سسررات والضررركات الصررحفية ودور النضررر الصررحفي والمطررابع
الص ررحفية وم ارك ررز الخ رردمات الص ررحفية ووك رراجت اونب رراا ووك رراجت اإلع ررالن  ،ومراجع ررة أدائه ررا
المهني .
 المساعدت على توفير مستلزمات صرناعة الصرحافة والطباعرة الصرحفية وترذليل العقبرات الترىتواجهها والعمل على توسيع قاعدت لنتضارها .
ج -العمل على ترقية مهنة الصحافة واإلرتقراا بالمسرتوى المهنري للعراملين بهرا سرعياً لتقرديم خدمرة
صحفية ترحي القارئ واإلهتمام بتدري

الصحفيين بالتنسيق مع الم سسات الصحفية .

د -لجراا البحوث والدراسات الخاصة بالعمل الصحفي ويضمل ذلب تراريخ الصرحافة السرودانية و
التوثيق لها .
ه ر -العمررل علررى دعررم وحمايررة حريررة الصررحافة وذلررب بتقررديم النصر لوجهرزت المختلفررة للدولررة فيمررا
يتعلق بعالقتها بالصحافة واقترراح القروانين أو التعرديالت علرى القروانين التري تردعم حريرة الصرحافة
كما هو متبع في مجتمع تعددي .
و -لنفر رراذ السياسر ررات العامر ررة للصر ررحافة والمطبوعر ررات الصر ررحفية علر ررى هر رردى مر ررن قر رريم المجتمر ررع
ووفقاً للدستور والقانون .
ز -النظررر فرري أيررة مخالفررة وحكررام هررذا القررانون مررا لرم يررن

عليهررا حررمن اختصاصررات المحكمررة

المختصة .
ح -التعاون وتبادم الخبرات مع المجالس واوجهزت المضابهة بالدوم اوخرى.
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ا -حمان الحد اودنى المناس

وجور الصحفيين والعاملين بالم سسات الصحفية.

سلطات المجل
 .9يمارس المجلس السلطات اآلتية :
أ-

وحع المعايير المهنية والضروا الالزمة لتسجيل الصحفيين بالتنسيق مع اجتحاد العام
للصحفيين السودانيين .

 من الموافقة على مزاولة العمل الصحفي للضركات والم سسات الصحفية والمطابعالصحفية ودور النضر والتوزيع الصحفي ومراكز الخدمات ووكاجت اإلعالن .
ج -تقديم العون الالزم لتسيير العمل والنضاا للم سسة الصحفية .
د -تضكيل لجان فرعية متخصصة وتنظيم أعمالها .
هر اعتماد مكات

الصحف والوكاجت الصحفية اوجنبية واعتماد مراسليها بالتنسيق مع

الجهات ذات الصلة .
و -النظر في الضكاوى المقدمة من المتحررين من نضر المواد الصحفية .
ز -اإلسهام في تسوية النزاعات داخل المجتمع الصحفي وذلب دون المساس بالسلطات
الواردت في النظام اوساسي لإلتحاد العام للصحفيين السودانيين.
ح -لنضاا أمانة عامة للمجلس وتعيين العاملين بها وتحديد ضروا خدمتهم .
ا -تفويض أي من سلطاته لرئيسه وأمينه العام مجتمعين على أن تعرض ق ارراتهما بموج
التفويض على المجلس في أوم لجتما له إلعتمادها أو للغائها .
ي -توقيع الجزااات المنصو

عليها في هذا القانون .

ب -التحقق من مدى لنتضار الصحف والمطبوعات الصحفية .
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م -تكوين المكات

الفرعية في الوجيات دون المساس بالسلطات الحصرية لحكومة جنو

السودان وتفويحها أي من سلطاته.
م -تعليق لصدار الصحيفة أو دار النضر في حام مخالفتها وي من ضروا مزاولة العمل .

تشكيل وتكوين المجل

ومدته

 )1(.10يضكل رئيس الجمهورية المجلس على أن يراعي في تضكيله تمثيل الصحافيين ،
الناضرين  ،أصحا

المطابع  ،الموزعين  ،الضخصيات القومية و المرأت مع مراعاه

تنو المجتمع السوداني.
( )2مع مراعاه أحكام البند ( )1يتكون المجلس من واحد وعضرين عحواً على النحو
اآلتي :
أ -ستة أعحاا يعينهم رئيس الجمهورية من الخبراا و المختصين بالتضاورمع النائ

اووم

على أن يكون من بينهم اومين العام .
 خمسة أعحاا ينتخبهم المجلس الوطني من بين أعحائه .ج -ثمان أعحاا يمثلون الصحافيين تنتخبهم الجمعية العامة لإلتحاد العام للصحافيين
السودانيين ويتم لعتماد النتيجة بواسطة مسجل عام تنظيمات العمل .
د -عحوان يمثالن الناضرين وأصحا

المطابع ودور التوزيع تنتخبهم الجمعية العمومية

لكل منهم ويتم لعتماد النتيجة بواسطة مسجل عام تنظيمات العمل .
( )3تكون دورت المجلس أربع سنوات .
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أجهزة المجل
 .11تتكون أجهزت المجلس من -:
أ -هيئة المجلس .
 اومانة العامة .ج -اللجان المتخصصة .

تكوين هيئة المجل

واختصاصاتها

 .12تتكون هيئة المجلس من رئيس المجلس ونائبه واومين العام ور ساا اللجان
المتخصصة وتخت

باآلتي :

أ -تنظيم أعمام المجلس .
 التنسيق بين المجلس واللجان المتخصصة .ج -لقتراح اللوائ الداخلية .
د-

أي مهام أخرى يفوحها فيها المجلس .

رئي

المجل

ونائبه

 )1( .13يكون للمجلس رئيس غير متفرغ ينتخبه المجلس من بين أعحائه في أوم جلسة له
ويترأس تلب الجلسة أكبر اوعحاا سناً .
( )2ينتخ

المجلس نائباً للرئيس غير متفرغ في نفس الجلسة بعد لنتخا

وتوليه منصبه .
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الرئيس

المجل

مهام رئي

ونائبه

 )1( .14يتولى رئيس المجلس دعوت المجلس لإلنعقاد ورئاسة جلساته واإلضراف على سير
أعماله .
( )2يتولى نائ

رئيس المجلس مهام الرئيس عند غيابه وأي أعمام توكل لليه من

الرئيس أو المجلس.

إجتماعات المجل
 )1( .15يعقد المجلس لجتماعاً دورياً مرت كل ضهر ويجوز له عقد لجتماعات طارئه
بناا على طل
بمبادرت من الرئيس أو ً
( )2يكتمل النصا

مكتو من ثلث اوعحاا .

القانوني إلجتما المجلس بححور أكثر من نصف أعحائه .
وعند تعزر ذلب  ،بموافقة أغلبية اوعحاا

( )3تتخذ ق اررات المجلس باإلجما

الحاحرين وفي حالة تساوي اوصوات يكون للرئيس صوت مرج .

خلو المقعد
 )1( .16يخلو مقعد عحو المجلس في الحاجت اآلتية - :
أ -الوفاه .
 اإلستقاله .ج -اإلعفاا بواسطة الجهة المعينة أو المنتخبة .
د-

العلة المقعدت عن القيام بواجبات العحوية .

هر -الغيا

عن ثالثة لجتماعات متتالية دون لذن أو عزر مقبوم من المجلس .
10

و -اإلدانة بجريمة تمس الضرف أو اومانة أو مخالفة أحكام هذا القانون .
( )2عند خلو المقعد يملىا بواسطة الجهة المعينة أو المنتخبة كيف ما كان الحام
خالم مدت ج تتجاوز  60يوماً .

إستئناف جزاءات وق اررات المجل
 .17يجوز للمتحرر من أي جزاا يوقعه أو قرار يصدره المجلس الطعن لدى المحكمة
المختصة خالم  30يوماً من تاريخ لخطاره به .
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الفصل الثالث
تكوين األمانة العامة
 .18تتكون اومانة العامة للمجلس من اومين العام والعاملين بها ويصدر المجلس ق ار اًر بتضكيلها
واختصاصاتها ويكون اومين العام هو أعلى سلطة تنفيذية وادارية باومانة العامة .

تعيين األمين العام و مهامه واختصاصاته
 )1( .19يعين رئيس الجمهورية بالتضاور مع النائ

اووم أمينا عاماً للمجلس من بين أعحائه

ويحدد مخصصاته ويكون بحكم منصبه مقر اًر للمجلس ومنسقاً وعماله .
( )2يخت

اومين العام باآلتي -:

أ -القيام باوعمام اإلدارية واإلضراف على الضئون المالية والفنية .
 لعداد مضرو الموازنة وتقديمه للمجلس .ج -اإلضراف على اومانة العامة .
د -دعوت المجلس لإلنعقاد بتوجيه من رئيس المجلس .
هر ر -ترردوين محاحررر اإلجتماعررات واإلحتفرراث بالوثررائق والمسررتندات ومتابعررة تنفيررذ ق ر اررات
المجلس .
و -تجهيز وتقديم التقارير اإلدارية والمالية وأداا اومانة العامة للمجلس .
ز -تعيين العاملين وتقييم أدائهم ومحاسبتهم .
ح -أي أعمام أخرى توكل لليه من المجلس أو رئيسه

12

الفصل الرابع
إصدار الصحف و النشرات و المطبوعات الصحفية
إصدار الصحف
 . 20تصدر الصحف عن :
أ -أي ضركة مرخ

لها ومسجلة وفقاً جحكام قانون الضركات لسنة 1925م .

 أي تنظيم سياسي مسجل قانوناً ضريطة أن يكون مسئوجً عن الصحيفة رئيس تحريروفقاً للضروا الواردت في المادت  )2(23من هذا القانون .
ج -أي هيئة اجتماعية أو م سسة علمية أو وحدت حكومية لتطوير النضاا العلمي أو
لها ضريطة أن يكون مسئوجً عن المطبوعة رئيس تحرير وفقاً

التخصصي مرخ

للضروا الواردت في المادت  )2( 23من هذا القانون .
د -يجوز للجاليات اوجنبية المقيمة فى السودان لصدار النضرات والمطبوعات الصحفية
الخاصة بها ،بعد الحصوم على الموافقة بذلب من المجلس وفقاً للضروا والحوابط
التى تحددها اللوائ .

الموافقة على إصدار الصحف
. 21يشترط إلصدار أي صحيفة أو نشرة أو أي مطبوعة صحفية - :
أ-

الحصوم على موافقة بذلب من المجلس بعد دفع الرسوم التي تحددها اللوائ .

 -تجدد الموافقة سنوياً بعد دفع رسوم التجديد التي تحددها اللوائ .
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شروط إصدار الصحف والمطبوعات الصحفية
 .22يوافق المجل

على إصدار أي صحيفة أو مطبوعة صحفية أو نشرة وفق الشروط اآلتية

أ .أن يكررون لصرردار الصررحف أو النضررر الصررحفي أو صررناعة المعلومررات مررن اوغ رراض
اوساسية للم سسة الصحفية .
 .أن تررود الم سسررة الصررحافية مبلغ راً مررن المررام فرري حسررا

مص ررفي مسررتقل يحرردده

المجلس في جئحة تطوير العمل الصحفي مع التعهد بعردم الصررف مرن المبلرم المرود لغيرر

أغراض اإلصدار ،ويجوز للمجلس بقرار منه رفع الحد اودنى لإليدا متى ما اقتحرت
الظروف أو المصلحة العامة ذلب .
ج -أن تتعاقد الم سسرة الصرحفية مرع عردد ك ا
راف مرن الصرحافيين ذوي الكفراات والخبررت
عل ررى أن ج يق ررل الحج ررم والتأهي ررل للق رروت ع ررن الوف رراا بالح رردود ال رردنيا الر رواردت ف رري جئح ررة
تطوير العمل الصحفي.
د -أن يكون للم سسة الصحفية مق اًر لممارسة النضاا الصحفي وتحدد اللروائ ضرروطه
ومواصفاته .
هر ر -أن يكررون للم سسررة الصررحافية مرك ر اًز معتمررداً للمعلومررات وتحرردد الل روائ ضررروطه
ومواصفاته .
و -أن تلتزم الصحيفة أو الم سسة الصحفية بالتخص
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الذي أجيز لها .

الفصل الخام
شروط العمل بمهنة الصحافة
الشروط الواجب توافرها ف الصحف ورئي

التحرير

 )1( .23يضررترا فرري الصررحفي قبررل ممارسررة المهنررة أن يكررون مسررجالً فرري سررجل الصررحافيين لرردى
اإلتحاد العام للصحفيين السودانيين .
( )2يضترا في رئيس تحرير الصحيفة أن يكون -:
أ -سودانياً ،وج يقل عمره عن خمسة وثالثين عاماً .
 قد مارس العمل الصحفي باحتراف لمدت ج تقل عن عضر سنوات .ج -حاصالً على م هل جامعي .
د -متفرغاً للعمل الصحفي .
هر -أج يكون قد أدين في جريمة مخله بالضرف و اومانة أو مخالفة أحكام هذا القانون .
( )3يج رروز للمجل ررس أن يس ررتثنى المرضر ر لرئاس ررة تحري ررر الص ررحفية م ررن ض رررطي الخبر ررت و
الم هل الجامعي أعاله لذا توافرت لديه الم هالت والخبرت النوعية المتميزت .

مسئولية رئي

التحرير

 . 24رئرريس التحريررر هررو المسررئوم اووم عررن اوداا التحريررري للصررحيفة ،ويكررون مسررئوجً بموج ر
مبررادىا المسر ولية التقصرريرية أو الجنائيررة عررن كررل مررا ينضررر فرري الصررحيفة مررع عرردم اإلخررالم
ب ررأي مسر ر ولية قانوني ررة آخ رررى ق ررد تق ررع عل ررى الص ررحفي و الكاتر ر
الناضر.
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أو واح ررع الرس ررم أو الط ررابع أو

حقوق الصحف وحصاناته
 )1( .25يتمتع الصحفي بالحقوق والحصانات اآلتية :
أ -عدم تعريحه وي فعل بغرض التأثير على أدائه أو نزاهته أو التزامه بواجباته المهنية .
 حماية مصادر معلوماته الصحفية .ج -فيمررا عرردا حرراجت التلرربس ،ج يجرروز القرربض علررى الصررحفي بضررأن أيررة تهمررة تتصررل بممارسررته
لمهنته الصحافية لج بعد لخطار اجتحاد العام للصحافيين السودانيين كتاب ًة .
( )2يحق للصحفي الحصوم على المعلومات من المصادر الرسمية وفقاً للقانون .
( )3على المجلس اتخاذ اإلجرااات المناسبة لكفالة حقوق الصحافي وحصاناته .
( )4ج يجر رروز فصر ررل الصر ررحفي لج بعر ررد لخطر ررار اجتحر رراد العر ررام للصر ررحافيين السر ررودانيين
بمبررات الفصل واذا لنقحت مدت ضهر وفضل خاللها اجتحاد في التوفيق بين الصحيفة والصحفي
يحتكم اوطراف وحكام قانون العمل الساري .

واجبات الصحف
 )1( . 26فحالً عن أية التزامات أخرى في أي قانون آخر على الصحفي اجلتزام باآلتي -:
أ -أن يتوخى الصدق والنزاهة في أداا مهنته الصحفية مرع للت ازمره بالمبرادئ والقريم التري يتحرمنها
الدستور والقانون .
 عرردم نضررر المعلومررات المتعلقررة برراومن القررومي وتحرررب القروات المسررلحة وخططهررا وعملياتهررالج من المصادر المخولة لها بذلب .
ج – ع رردم الت ررأثير أو اإلحر ررار بس ررير العدال ررة عن ررد نق ررل وق ررائع جلس ررات المح رراكم أو التحري ررات أو
التحقيقات التي تجريها الضرطة أو النيابة .
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د -أن يلتزم بعدم اإلثارت أو المبالغة في عرض أخبار الجريمة أو المخالفات المدنية .
هر -أج يعلق على التحريات أو التحقيقات أو المحاكمات لج بعد الفصل فيها بصفة نهائية.
و -أج ينضررر أي أمررر يتعررارض مررع اوديرران أو كرريم المعتقرردات أو اوعرراف أو العلررم ممررا ير دي
للى لضاعة الدجل .
ز -أن يلتزم بقيم السلوب المهني وقواعده المحرمنة فري ميثراق الضررف الصرحفي المعتمرد مرن قبرل
اجتحاد العام للصحافيين السودانيين .
ح – عدم لثارت الفتة الدينية أو العرقية أو العنصرية أو الدعوت للحر
ا – لحت ر ررام وحماير ررة اآلدا

و العنف .

و اوخر ررالق العامر ررة و القر رريم الدينير ررة وصر ررون اوع ر رراض و اوس ر ررار

الخاصة وحرمات اوفراد و الهيئات وعدم لنتهاب مقومات الحياا العام .
ي -تجن

اإلثارت الحارت بمصلحة المجتمع عند التعرض للظواهر السالبة ونضر أخبار الجريمة

ب – عدم تلقى أي أموام أو تبرعات مرن جهرات أجنبيرة مرن ضرأنها الترأثير علرى عدالتره أو نزاهتره
أو حياديته .
( )2تنطبررق واجبررات الصررحفي الرواردت أعرراله علررى كررل ضررخ

يتررولى أو يضررارب فرري التحريررر او

النضر أو التوزيع وية مطبوعة .

حق التصحيح
 )1( . 27يج

على رئيس التحرير أن ينضر ،بناا على طل

من أي ضخ

يتحرر مرن نضرر

أية وقائع أو تصريحات ،تصحيحاً لتلب الوقائع أو التصريحات في ذات الموحع من الصحيفة
وبنفس حجم الحروف التي نضرت بها المادت المتحرر منها .
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نضررر التصررحي خ ررالم ثالثررة أيررام م ررن ترراريخ تسررلم الطلر ر

( )2يج ر

فرري حالررة الص ررحيفة

اليومية أو في أوم عدد في حالة أي صحيفة أخرى .
( )3يجوز اجمتنا عن نضر التصحي لذا :
أ -قدم الطل

بعد ستين يوما من تاريخ النضر .

 تحمن التصحي مساساً بحقوق أو حرمات الغير.ج -سبق نضر التصحي .
د -غل

على التصحي صفة الترويج أو اإلعالن التجاري .

ه -تحمن التصحي مخالفة وحكام القانون .
( )4يجرروز للمجلررس توقيررع أي مررن الج رزااات المنصررو

عليهررا فرري هررذا القررانون فرري حررام

لمتن ررا الص ررحيفة ع ررن نض ررر التص ررحي بع ررد الزامه ررا م ررن المجل ررس بنضر رره دون المس رراس ب ررالحقوق
القانونية للمتحرر .

الشروط الواجب توافرها ف الناشر
 .28يكون الناضر سوداني الجنسية ضخصاً طبيعيراً أو لعتباريراً ويجر

أن يتمترع بالكفراات والخبررت

الالزمتين .

واجبات الناشر
 .29على كل ناضر صحفي أن -:
أ -يخصر

نسرربة معينررة مررن أمروام الم سسررة الصررحفية للصرررف علررى الترردري

يحدد المجلس تلب النسبة في جئحة تطوير العمل الصحفي .
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علررى أن

 يعتمررد ضررروا خدمررة مجزيررة للصررحافيين العرراملين بالم سسررة الصررحفية وفق راً لمعرراييرعادلة يحكمها قانون العمل لسنة 1997م أو أي قانون آخر .
ج -يبين بضكل بارز على الصرفحة اوولرى واوخيررت مرن كرل مطبوعرة ينضررها اسرم الناضرر
والطابع وعنوانهما وتاريخ الطبع .
د  -يود لردى اومانرة العامرة للمجلرس عردداً مرن النسرخ يحردده المجلرس مرن كرل مطبوعرة
يصدرها وفقاً لما تحدده اللوائ .
ه ر ر  -يق رردم البيان ررات المالي ررة وس ررائر الحس ررابات الخاص ررة بالم سس ررة الص ررحفية لمراجعته ررا
بواسطة ديوان المراجعة القومي .
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الفصل الساد
مراكز الخدمات و المطابع الصحفية
الترخيص
 )1( .30ج يجوز وي ضخ
على ترخي

لمرتالب م اركرز الخردمات أو المطرابع الصرحفية لج بعرد الحصروم

بذلب من المجلس وفقاً للضروا والحوابط التي تحددها اللوائ .

( )2يجر

تجديررد الموافقررة لم اركررز الخرردمات والمطررابع الصررحفية وتجديرردها سررنوياً بعررد دفررع

الرسوم التي تحدده اللوائ .

استيراد المطبوعات الصحفية
 )1( .31يجر ر رروز وي ضر ر ررخ
صحفية أجنبيرة بترخي

الحصر ر رروم علر ر ررى رخصر ر ررة لسر ر ررتيراد أير ر ررة مطبوعر ر ررة أو مطبوعر ر ررات

من المجلس مع لحتفاث المجلس بحق الرقابة واإلضراف .

( )2على كل من يستورد أية مطبوعة صحفية أن يود منها لدى اومانرة العامرة عردداً مرن
النسخ يحددها المجلس .

التنازل عن الترخيص
 .32يجوز بموافقة المجلس التنازم عرن التررخي
المقررت بموج

هذا القانون للحصوم علي الترخي
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علرى أن يكرون المتنرازم لره مسرتوفياً للضرروا
ابتداا .

الفصل السابع
الجزاءات والعقوبات
الجزاءات
 )1( .33يجرروز للمجلررس أن يوقررع علررى اوضررخا

اإلعتباريررة أو الطبيعيررة المرررخ

لهررا وفررق

أحكام هذا القانون في حالة مخالفتها وي من أحكامه أياً من الجزااات اآلتية -:
أِ -للزام الصحيفة باجعتذار  ،أو نضر قرار المجلس بضأن المخالفة
 اإلنذار.ج -التأني

المنضور .

د -تعليق صدور الصحيفة لمدت ج تتجاوز ثالثة أيام .
( )2يج

على المجلس قبرل توقيرع أي جرزاا فري حرق أي ضرخ

أن يتري لره حرق السرما

والدفا عن نفسه .
( )3يجرروز ل ررئيس المجلررس اسررداا النص ر للناضررر أورئرريس التحريررر حرروم أي مررادت يرررى أن
نضرها قد ضكل مخالفة لهذا القانون .
( )4يجوز وي متحرر من أي جزاا يوقعه المجلس الطعرن لردى المحكمرة المختصرة خرالم
ثالثين يوماً من تاريخ لخطاره بقرار الجزاا .
( )5يج ر رروز للمجل ر ررس أن يف ر رروض أير ر راً م ر ررن س ر ررلطاته ف ر رري توقي ر ررع الجر ر رزااات و اي م ر ررن لجان ر رره
المتخصصة .
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المحكمة المختصة
 )1( .34يحدد رئيس القحاا محكمة تكون مختصة بالنظر في الجرائم و المخالفات وفقاً وحكام
هذا القانون .
( )2تعتبر كل القحايا المتعلقة بالصحافة والنضر مستعجلة .

العقوبات
 .35يجوز للمحكمة أن توقع على كل مرن يخرالف أحكرام هرذا القرانون أو اللروائ الصرادرت بموجبره
أياً من العقوبات اآلتية - :
أ -الغرامة التي تحددها المحكمة عند اإلدانة .
 ليقاف المطبوعة الصحفية للفترت التي تحددها المحكمة . .ج -تعليق مزاولة المطابع للعمل الصحفي في حرام تكررار المخالفرة للمردت التري تحرددها
المحكمة .
د -ليقرراف رئرريس التحريررر أو الناضررر أو الصررحفي المرتك ر

للمخالفررة للمرردت الترري تحررددها

المحكمة.
ه ر  -سررح

السررجل الصررحفي أو تجميررده للمرردت الترري تقرردرها المحكمررة عنررد تكررار مخالفررة

الصحفي .
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الفصل الثامن
أحكام متنوعة
الموارد المالية
 .36تتكون الموارد المالية للمجلس من اآلتي :
أ -ما تخصصه له رئاسة الجمهورية من دعم سنوي .
 رسوم الموافقة والتجديد للصحف والمطابع الصحفية ومدخالتها .ج -الهبات والوصايا والمعونات التي يقبلها المجلس .
د -أية موارد أخرى يوافق عليها المجلس .

الموازنة السنوية
 )1( .37يعد اومين العام مضرو الموازنة السنوية ويقدمها للمجلس .
( )2تتبع في لعداد مضرو الموازنة اوسس المالية والمحاسبية في الدولة .
( )3يجيز المجلس مضرو الموازنة ثم يقدمها عبر الوزير لرئاسة الجمهورية لإلعتماد .

الحسابات والمراجعة
 )1( .38يحتفظ المجلس بحسابات مالية منتظمة وفقاً لوسس المالية والمحاسبية المعموم بها
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( )2يقوم ديوان المراجعة القومي أو أي مراجع قانوني معتمد يعينه المجلس بموافقة
المراجع العام بمراجعة حسابات المجلس سنوياً خالم أربعة أضهر من نهاية السنة المالية وعلى
اومين العام تسهيل عملية المراجعة .
( )3يقدم المراجع العام تقرير المراجعة لومين العام لتقديمه للمجلس .

إصدار اللوائح
 )1( .39يجوز للمجلس لصدار اللوائ الالزمة لتنظيم أعماله وتنفيذ أحكام هذا القانون .
( )2دون اإلخالم بعمومية ما تقدم في البند ( )1أعاله  ،تنظم اللوائ المسائل اآلتية :
أ -تطوير العمل الصحفي .
 -ضروا من الترخي

وتجديده والتنازم عنه .

ج -ضروا ممارسة العمل الصحفي وحوابط المهنة .
د -تنظيم أعمام المجلس ولجانه المتخصصة .
ه -اإلجرااات الجزائية .
و -ضروا خدمة العاملين باومانة العامة .
ز -اإلجرااات المالية .
ح -تنظيم التدري

.

ا -قواعد اختيار وانتخا

أعحاا المجلس .
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شهادة
بهذا أضهد بأن المجلس الوطني قد أجاز "قانون الصحافة و المطبوعات الصحفية " لسنة 2009م
في جلسته رقم ( )22من دورت اإلنعقاد الثامن بتاريخ 14جماد اآلخر 1430هر الموافق  8يونيو
2009م  ،كما قررت اللجنة الدائمة المضتركة للمجلسين في لجتماعها رقم ( )19بتاريخ 17جماد
اآلخر 1430هر الموافق 11يونيو 2009م أن هذا القانون ج ي ثر على مصال الوجيات .

أحمد إبراهيم الطاهر
رئي
رئي
أوافق :
المشير :
عمر حسن أحمد البشير
رئي

الجمهورية

التاريخ  /12رجب  1430هس
الموافق / 5يوليو 2009م
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المجل

الوطن

اللجنة الدائمة المشتركة للمجلسين

