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  بإعالم القاهرة  التحديات واآلليات٠٠تنظيم اإلعالم المصرى ندوة 
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 توجد ضرورة وأھمي�ة ق�صوى �س�تحداث ميث�اق ش�رف إع�م�ى يراع�ى التط�ورات -١
  . يناير المجيدة٢٥المتتابعة ومرحلة التحول الديمقراطى فى مصر بعد ثورة 

ّع�مية المختلفة على وضع مدونة للسلوك المھنى وكتاب تعليمات  حث المؤسسات ا8-٢
ويتم تدريب ا8ع�ميين على تل�ك التعليم�ات م�ع ت�دعيم م�شاركة الجمھ�ور ف�ى ص�نع 
ال��سياسات التحريري��ة ومتابعتھ��ا لتك��ون الوس��يلة ا8ع�مي��ة معب��رة ع��ن ال��رأى الع��ام 

  .المصرى

 الشرف ا8ع�مى مع وضع تعريف�ات ّ وضع شروح محددة للمفاھيم الواردة فى ميثاق-٣
  .ّإجرائية للمصطلحات الواردة فيھا

 تحقيق التوازن فى صياغة ميثاق الشرف ا8ع�مى بين حماية حرية ا8ع�م وحقوق -٤
  .ا8ع�ميين من ناحية؛ وحماية حقوق المجتمع والمواطنين من ناحية أخرى

ء ك�ون النقاب�ة الجھ�ة المنوط�ة  الموافقة على صدور قانون نقاب�ة ا8ع�مي�ين ف�ى ض�و-٥
بتطبيق ميثاق الشرف ا8ع�مى على ا8ع�ميين فى مختلف وسائل ا8ع�م على أن 
تقوم الوسيلة ا8ع�مية المعنية بتطبيق بنود ميثاق الشرف ا8ع�مى عل�ى ا8ع�م�ى 

  .غير العضو فى نقابة ا8ع�ميين وتلتزم بالضبط والتصحيح تجاه جمھورھا

ص���د إع�م���ى للممارس���ات ا8ع�مي���ة م���ن خ����ل المؤس���سات اbكاديمي���ة  إن���شاء مر-٦
  .ومؤسسات المجتمع المدنى واbھلى

  . يلتزم كل ممارسى ا8ع�م بالواجبات والحقوق الواردة فى مثياق الشرف ا8ع�مى-٧

 ضرورة استجابة ميثاق الشرف اbخ�قى لمستجدات العمل ا8ع�م�ى مث�ل الم�دونات -٨
  .كترونية ومواقع التواصل ا�جتماعىوالصحافة ا�ل

 مطالبة الجامعات المصرية والعربية بتدريس مق�رر أخ�قي�ات ا8ع��م وعق�د دورات -٩
  .تدريبية فى ھذا الشأن

  . إنشاء نقابة للعاملين با8ع�ن وإصدار ميثاق شرف إع�نى-١٠

حافة بتح��ديث  أن تق��وم النقاب��ات ذات ال��صلة بحري��ة ال��رأى والتعبي��ر وا8ب��داع وال��ص-١١
  .مواثيق الشرف الخاصة بھا

 مطالب��ة القن��وات الف��ضائية وال��صحف ب��ا�لتزام بأخ�قي��ات ا8ع���م، وع��دم التحي��ز، -١٢
والوفاء بحق المواطنين فى المعرفة، وإدارة المناق�شات ب�شكل ع�ادل ب�ين ا�تجاھ�ات 

  .السياسية
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أكدت الندوة على أن المجلس الوطنى لmع�م يجب أن يعمل فى إطار مجموعة من اbھ�داف 

  .اbساسية

 وضع السياسات ا�ستراتيجيات ا8ع�مية للمجتمع المصرى وربطا بتحقي�ق ال�صالح -١
  .العام للمجتمع المصرى بكل قطاعاته ومكونات اbساسية

 مؤس�سة م�ن مؤس�سات الدول�ة وأن تك�ون  أن يكون ھذا المجلس ھيئ�ة م�ستقلة ع�ن أى-٢
الدولة بمثاب�ة ال�دعم لھ�ذه الھيئ�ة بم�ا ي�ساعد عل�ى تط�وير منظوم�ة ا8ع��م الم�صرى 

  .بكافة أشكاله العامة والخاصة والحزبية

ً يج��ب أن يك��ون الق��انون المن��شئ للمجل��س ال��وطنى لmع���م محقق��ا لحري��ة ا8ع���م -٣
والتأكيد على أن حرية ا8ع�م ھ�ى . دولةواستق�له وتنظيم ع�قته بشكل مؤسسات ال

  .ركن أساسى للمجتمع الديمقراطى

 ان يت��ولى المجل��س تحقي��ق الت��زام وس��ائل ا8ع���م المختلف��ة بالقواع��د المھني��ة للعم��ل -٤
ًا8ع�مى فى إطار حرية ا8ع�م وضرورة أن يك�ون ا8ع�م�ى متخص�صا ودارس�ا  ً

  .ًلعلوم ا8ع�م أو متدربا وملما بھا

ن يعمل المجلس الوطنى لmع�م على ربط عمل المؤسسات ا8ع�مية بأجندة ترتبط  ا-٥
بالقضايا القومية التى تخدم مصالح المجتمع و� تخدم مصالح حزبي�ة أو شخ�صية أو 

  .حكومية أو مصالح خارجية

 أن يسعى المجلس إلى تحقيق توسيع قاعدة المشاركة فى مناقشة القضايا الوطني�ة م�ن -٦
خ�ل وسائل ا8ع�م وعدم حصرھا فى إطار عدد مح�دود م�ن الشخ�صيات متك�ررة 

  .الظھور والتواجد فى أجھزة ا8ع�م

 ان يقوم المجلس الوطنى لmع�م بمراعاة م�صالح كاف�ة ال�شرائح وقطاع�ات المجتم�ع -٧
لمصرى، وأن يتاح لھا فرص التعبير عن ق�ضاياھا م�ن خ��ل كاف�ة وس�ائل ا8ع��م ا

  .وبما يحقق عدالة المشاركة فى وسائل ا8ع�م

 ان يسعى المجلس الوطنى لmع�م 8رساء مبادئ ثقافة الحوار بين أفراد المجتمع من -٨
لمؤس�سات خ�ل المضامين المقدمة فى المؤسسات ا8ع�مي�ة وأن ي�شاركه ف�ى ذل�ك ا

  .التعليمية والتنشئة ا�جتماعية بما يضمن ممارسة ديمقراطية فعلية

 ان ي�سعى المجل�س ال�وطنى لmع���م إل�ى من�ع احتك�ار وس��ائل ا8ع��م وان ي�ضع م��ن -٩
ال��ضوابط م��ا يح��دد ملكي��ة وس��ائل ا8ع���م bى ف��رد أو مؤس��سة بم��ا ي��ضمن تعددي��ة 

دد مح��دود م��ن اbف��راد أو واس��عة ف��ى ام��ت�ك ھ��ذه الوس��ائل وع��دم ح��صرھا ف��ى ع��
  .المؤسسات

ً يت��ولى المجل��س تقي��يم اbداء ا8ع�م��ى وفق��ا للقواع��د المھني��ة ويرف��ع تق��اريره إل��ى -١٠
ويحاس��ب ك��ل م��ن يخ��رج ع��ن ا�لت��زام بھ��ذه القواع��د . المجتم��ع عب��ر مجل��س الن��واب

الية ثم ًالمھنية وفقا لعقوبات متدرجة تبدأ با8نذار لmع�مى الذى أخطأ ثم الغرامة الم
ًوفى جميع اbحوال � يج�وز إط�ق�ا إغ��ق . إيقاف ا8ع�مى عن العمل لفترة زمنية

  .إلى وسيلة إع�مية تخرج على تطبيق القواعد المھنية
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ي��شكل ھ��ذا المجل��س م��ن الشخ��صيات العام��ة والخب��رات ا8ع�مي��ة وأس��اتذة ا8ع���م ويراع��ى 

ًتمع ف�ى ھ�ذا المجل�س بم�ا ي�ضمن أن يك�ون معب�را ع�ن ش�رائح المجتم�ع المختلف�ة تمثيل فئات المج
  .وينبغى أ� يكون التمثيل فيه على أسس حزبية

  :ً عضوا على النحو التالى١٥ويتم تشكيل ھذا المجلس من 
  شخصيات عامة  ٥
  أساتذة إع�مية  ٣
  خبرات إع�مية  ٢
  ) العمال والف�حين–النقابات  – الطفولة – المرأة –الشباب (قطاعات المجتمع   ٥

وي��صدر ق��رار ) ًأو ال��شورى حالي��ا(وي��تم الموافق��ة عل��ى الت��شكيل م��ن خ���ل مجل��س الن��واب 
 سنوات قابل�ة ٤جمھورى بالتشكيل بعد الموافقة عليه من مجلس النواب وتكون مدة عمل المجلس 

  ً. عضوا١٥ويكون رئيس المجلس من بين الـ . للتجديد لمدة أخرى واحدة

  :�&% ا�(�)��ا�'
 مج�الس نوعي��ة تت�ولى م�سئولية مؤس�سات العم�ل ا8ع�م�ى ف��ى ٣ين�درج تح�ت ھ�ذا المجل�س 

  :المجتمع وتشمل
  . مجلس لشئون الصحافة-١
  . مجلس لشئون اتحاد ا8ذاعة والتليفزيون-٢
  . مجلس لشئون القنوات الفضائية-٣
  . مجلس للھيئة العامة ل�ستع�مات-٤

س م��ن ھ��ذه المج��الس ي��شتمل عل��ى ال��ضوابط الحاكم��ة لعم��ل ك��ل وي��تم وض��ع ق��انون لك��ل مجل��
  .مجلس ومسئولياته وأساليب ضبط اbداء المھنى

ويتولى المجلس الوطنى لmع�م التنسيق العمل بين المجالس اbربعة ومتابعة تنفيذ السياسات 
  .ا8ع�مية وآليات تقييم اbداء ا8ع�مى فى مختلف المؤسسات ا8ع�مية

ًذا المجلس ميزانية مستقلة تمكنه من أداء عمله بعيدا عن أى تأثير من أى سلطة من ويكون لھ
  .سلطات الدولة
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•  �ق��انون حري��ة ت��داول المعلوم��ات الح��الى معي��ب، � يوج��د في��ه ش��فافية و� م��ساءلة و

 تشطيله على أن يأخ�ذ ف�ى اعتب�اره يضمن حقوق ا8نسان السياسية والمدنية ولذلك يعاد
  .المشروعات التى أعدتھا الجھات اbخرى فى ذلك الشأن

  
 


