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 العاملون في المهنة الصحفية   -محاضرة بعنوان 

ها من العاملٌن فً ٌسبتنم 9161لسنة  87لمد صنف لانون الصحفٌٌن العرالٌٌن رلم 

 من األعضاء الى ثالثة أصناف هً : والصحفٌة المهن االعالمٌة

وهم الذيٌن ٌتذذيون الصذحافة الممذروء  او المر ٌذة  الصحفيون المتمرنون : .9

او المسموعة أو العمل فً وكذاال  األنبذاء مهنذة ر ٌسذة لهذمي وال ٌحصذلون 

على عضوٌة النمابةي اال بعد مرور سنتٌن متواصلتٌن على اشتغالهمي فضال 

عن عدم تمتعهم باي امتٌاز مذن امتٌذازا  الصذحفً العامذل لحذٌن نملهذم الذى 

 ٌن العاملٌن وعندها تضم مد  التمرٌن لذدماتهم.جدول الصحفٌ

وهم اليٌن ٌعملذون فذً الصذحافة الممذروء  والمر ٌذة  الصحفيون العاملون : .2

يوها مهنة ر ٌسة لهم ذبصور  فعلٌة ولد ات -والمسموعة أو وكاال  األنباء 

 فٌها بصور  متصلة مد  سنتٌن. ملهمومر على ع

العمذل الصذحفً دون أن ٌتذذذيو  وا سذالصذحفٌون المشذاركون: وهذم مذذن مار .3

مهنة ر ٌسٌة أو من كان  واجبا  مهنتهم الر ٌسة فً حمول االعذالم مماثلذة 

 . للعمل الصحفً

ي المهن الصحفٌة للعاملٌن فٌها محددا اٌاها ب حلمد حدد المانون اعال ي وبشكل واض 

 المهنذة ارسذةممالماد  الرابعة والثالثذون مذن المذانون  عرف ي ايا ا  مهنٌ ا  ( عنوان22)

 العمذل الصذحفًا  فذً مجذاال  نذدالدرجذة ا المهذندي حذهذا العمذل فذً اني باالصحفٌة

 وتمثل فٌما ٌأتً :

 مترجم 95 نا ب ر ٌس تحرٌر 7 ا  الصحفٌةسسرؤساء المؤ 9

 مندوبمذبر /  96 معاون ر ٌس تحرٌر 1 صاحب الجرٌد  او المجلة 2

 منص  98 سكرتٌر التحرٌر 92 ٌرر ٌس التحر 3

 مصور 97 محرر 99 مدٌر تحرٌر 4

 مصحح 91 رسام 92 ذطاط 5

 مصمم المنفي 22 مراسل 93 مصمم 6
 مساعد مصمم 94 منظم أرشٌف 8
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واوجبذ  المذاد  الرابعذة عشذر مذن المذانون صذاحب المطبذو  الذدوري تزوٌذذد وزار  

وطبٌعذة عملهذم  عنذاوٌنهما مذ ةاإلعالم باسماء وهوٌذا  جمٌذا العذاملٌن فذً مطبوعذ

 واجورهم وكل تغٌٌر لد ٌطرا على أوصافهم.

 ية:حفالص اراتو التصحيح في اإلصداحق الرد 

 فً المبادئ المهمة فً عملٌة اصدار المطبو  الدوري اعتماد ما ٌسذمى )حذك الذرد(

هذا عذذن عفٌتال فذً الصذحفٌةي فحرٌذذة النشذر التذذً تتمتذا بهذا الصذذحافة  مذا ٌنشذذرعلذى 

نا ٌذذة والمدنٌذذة عمذذا تنشذذر  ايا ادى يلذذن رلذذى ولذذو  جرٌمذذة أو الحذذك المسذذؤولٌة الج

الحدٌثذذة الذذى اعطذذاء األفذذراد والسذذلطا   ٌعا ضذذررا بذذاألذرٌني لذذيلن لجذذأ  التشذذر

تنشذر  الصذحف او تصذحٌحت وتلذزم الصذحٌفة التذً  العامة )الحك( فً الرد علذى مذا

 )الحك(. نشر  الذبر او الممال اليي ٌستوجب الرد بنشر هيا الرد فهيا

ضذذد النشذذر المنطذذوي علذذى  صذذحٌفةفذذً ال ا (شذذرعٌ ا  ان ٌعذذد )دفاعذذ ٌمكذذن مذذا هذذو   

ي ويلذذن لحماٌذذة المذذٌم االجتماعٌذذة واحتذذرام  أسذذالٌب المذذيف أو التشذذهٌر او مذذا شذذابت

لذٌس مجذرد حذك فذرديي  هو ًءالكرامة اإلنسانٌةي فالحك فً المحافظة على هيا الش

 بل انت فً النهاٌة ٌرتد رلى المجتماي فال ٌمكن أن ٌزدهر مجتما ٌسود  االفتذراء وال

العرالذً  تشذرٌاٌأمن فٌت انسان على كرامتتي وضمن هيا المفهوم جذاء  معالجذةي ال

لهيا الموضذو  فذً المذاد  الذامسذة عشذر مذن المذانون ومذا انطذو  علٌذت مذن أحكذام 

 على النحو اآلتً : دنظم  عملٌة الر

مذن لذيف فذً  تالذرد الذوارد الٌذا  و  الذدوري ان ٌنشذر مجانذبذعلى مالذن المط .9

حتذى  فأللربا ذتالتشهٌر ٌتعلك بمتوفً   مطبوعت او شهر بتي وايا كان الميف

 ة مثل هيا الحك.عالدرجة الراب

 علذذى مذذا الذذردود التذذً ترسذذلها الحكومذذة ا    ان ٌنشذذر مجانذذبذذوعلذى مالذذن المط .2

 ت.عٌنشر فً مطبو
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الذذردود المذذيكور  أعذذال  فذذً يا  المكذذان وفذذً أول عذذدد ٌصذذدر بعذذد  نشذذرت  .3

وصولها وايا تعير يلن فمً العدد اليي ٌلٌت ٌشرط ان ٌشغل الرد حٌذزا أكثذر 

 .الميف او التشهٌر حٌزمن ضعف 

وأسذرارهم ومشذاكلهم تشذكل واستكماال  لما اوردنا  فً المول أن حٌا  الناس الذاصة 

عذذن طرٌذذك الصذذحافةي يا  صذذفة النشذذر والذذذوف فٌهذذا بواسذذطة  (أمذذورا )شذصذذٌة

الواسعة ٌمس حك من حموق الناسي وهو حرٌة الشذصٌة فذً التصذرف  ( )العالنٌة

رد العذاديي فذوالمول والعملي ومن األهمٌة هنا التمٌٌز بٌن سذلون الشذذا العذام وال

نذذت لذذد ٌكذذون اٌضذذة أي الشذذذا المكلذذف لذدمذذة عامذذة بذذل ا ا  لذذٌس هذذو حتمذذ فذذاألول

فمثذل هذيا الشذذا  ٌذب مذثال  دشذا تتصل طبٌعة عملت بالرأي العذامي كالفنذان واال

عنذت الصذحفي وهذو واألمذر كذيلني لذٌس  حدثلفا أن تتسٌمكن أن ٌمال عنت أنت لبل 

لوكت عواطذذذف النذذذاس سذذذبمنذذذأى عذذذن النمذذذد السذذذلٌم ايا أسذذذاء التصذذذرف أو جذذذر  ب

توجذذد بٌنذذت وبذذٌن  بالنسذذبة للفذذرد العذذادي الذذيي الوأحاسٌسذذهمي ولكذذن األمذذر ٌذتلذذف 

لحكذم الذراي  الجمهور اٌت صلة تعرف علٌت واجبذا  نحذو  وتجعلذت بالتذالً ذاضذعا  

ان ٌمذارس شذؤونت الذاصذة بحرٌذة اال ان هذي  ي العام. فمن حك هيا الشذا العادي

ت فٌت فعال مذالفا للمانون عن تالذصوصٌة لميكور تجاوزها الصحافة فً حالة ارتكاب

 ()حذك الذراي العذام ـبذ مذا ٌسذمىونتٌجة يلن أن اصبح هنان  للجمعٌنمصلحة عامة 

ٌسذمى  فً معرفة ما ٌحدث فً المجتما ولمد ترتب على يلن أن نشذأ صذرا  بذٌن مذا

 )الحك فً الحٌا  الذاصة( و )الحك فً االعالم(. ـب

 


