
  
 
 
 
 

 
 العمل على إصالح تنظیم اإلعالم في منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا : تنظیم مھنة الصحفیین

 
 بیان ورشة العمل المنعقدة بتونس یومي 6 و7 مارس (آذار) 2015

 
 

المغرب والیمن، بدعوة من "الشبكة العربیة لیبیا ومصر ووتونس والجزائر ولبنان ونحن الخبراء المشاركون من األردن 
من أجل  لمعلومات حقوق اإلنسان" و"مركز القانون والدیمقراطیة" و"منظمة دعم وسائل اإلعالم" وجمعیة "یقظة

وموضوعھا :"العمل  ، 2015مارس (آذار)  7و 6یومي  ،ورشة العمل المنعقدة بتونس"، في الدیمقراطیة والدولة المدنیة
 على إصالح تنظیم اإلعالم في منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا : تنظیم مھنة الصحفیین" :

 
لتنظیم مھنة الصحفیین، إلى جانب أوجھتشریعیة أّن لبلدان المنطقة أوُجھَ تشابُھ من حیث البیئة ال إذ نالحظ  
 وكیفیة تنفیذ القواعد القانونیة،تشریعیة بالبیئة ال اختالف في ما یتعلّق 
 
اإلصالحات القانونیة التي شھدتھا بعض بلدان المنطقة خالل الّرغم من على بأنـّھ  وإذ نعبّر عن انشغالنا 
السنوات األخیرة، فإّن اإلطار القانوني لتنظیم مھنة الصحفیین ما یزال یمثّل معضلة في العدید من بلدان  
 لبلدان،معظم اقة وأّن األنظمة التي ُوِضعت إلحكام القبضة السیاسیة على المھنة ما تزال قائمة في المنط 
 

ي نجدھا التدة للعمل الصحفي المقیِّ أشكال القواعد التنظیمیة وضع على أھمیّة فھم األسباب الكامنة وراء  وإذ نؤّكد
 من بلدان العالم تفرضضئیلة ة یقلّ أبتنظیم اإلعالم المكتوب، وعلى حقیقة أّن وصلتھا  في العالم العربي 
 مثل ھذه القواعد

  
التحّوالت العمیقة التي شھدھا مجاال اإلعالم والصحافة، ومنھا على وجھ التحدید التطّور المتسارع  وإذ نعي 
ین لِ بما یأخذ باالعتبار العامِ  ،التنظیمیة القائمةلتقنیات اإلعالم واالتصال، والحاجة إلى مراجعة عمیقة لألطر  
 واإلعالم الّرقمي، البصري والسمعي  في قطاعي 
 
المھّمة األولى للصحفیین على أّن حریّة التعبیر تحمي كالّ من المتحدّث والمتلقّي، ونقّر أّن  وإذ نؤّكد من جدید  
 اإلعالمیة ومصالحھ،ووسائل اإلعالم إنّما ھي خدمة احتیاجات الجمھور  
 
ي ھمن فرص التحّكم الحكومي في وسائل اإلعالم والصحفیین و ،قدر اإلمكان ،على الحاجة إلى الحدّ  وإذ نشدّد  
 فرص تتیحھا األطر التنظیمیة القائمة في معظم بلدان المنطقة، 
 
بأّن القواعد الساریة في معظم بلدان المنطقة تضع عراقیل تَُحول دون وصول الشباب إلى العمل  وإذ نقرّ  
 الصحفي، في حین ینبغي تشجیع ھؤالء الشباب على مزاولة أنشطة تعبیریة،  
 
ّن أ بلدان المنطقة قد انضّمت إلى العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة ونسّجلبحقیقة أّن معظم  وإذ نرّحب 
 العالمي لحقوق اإلنسان، عالناإل البلدان األخرى ملزمة بضمانات حریة التعبیر المنصوص علیھا في 
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البیان التالي بشأن "العمل على إصالح تنظیم اإلعالم في منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا : تنظیم مھنة  فإنّنا نعتمد
 الصحفیین"، وفقا للمعاییر الدولیة الملزمة لحكومات المنطقة : 

 
 . لیس للحكومات أن تقّرر من ھو الصحفي ومن ھو غیر الصحفي.1
 
ھ القانون الدولي وتكفلھ دساتیر البلدان في المنطقة، یشمل الحق في مزاولة العمل . إّن الحق في حریة التعبیر، كما یكفل2

أالّ توجد قیود رسمیة أو قانونیة على من یمكن لھ مزاولة العمل الصحفي. وبھذا المعنى، فإّن الصحافة  و ینبغي الصحفي
 اإلنسان، تختلف عن المھن األخرى باعتبار أّن جوھر العمل الصحفي حّق أساسي من حقوق

 
المھنة، بل إّن دورھا باألحرى ھو الدخول إلى لیس التحادات الصحفیین ونقاباتھم أن تقوم بدور الحارس على بّوابة . 3

 االرتقاء بحریة التعبیر والمعاییر المھنیة واألخالقیة، دورھا فيحمایة حقوق منتسبیھا والنھوض بھا، إلى جانب 
 
للصحفي الحق في أن یختار بكّل حریّة المنظمة أو االتحاد أو النقابة التي یرغب في االنتساب إلیھا، ولیس للقانون أو . 4

أن یفرض على الصحفي أّي شروط إلزامیة أو قسریة لالنتساب إلى منظمة أو اتحاد أو نقابة   شأة اإلعالمیةمنلصاحب ال
 بعینھا،

 
یره من الخدمات للمنظمات أو االتحادات أو النقابات الصحفیة، وللصحفیین والمؤسسات . إّن تقدیم التمویل العاّم وغ5

التدّخل السیاسي، وإّن مثل ھذا الدعم وھذه الخدمات ال ینبغي تقدیمھا ما لم یتّم من را جدّا یخطشكال یمثّل قد اإلعالمیة، 
 المساءلة،یة وشفّافالواھة نزبمعاییر الیتم االلتزام التدّخل، وما لم  من ي توقالذلك على نحو یكفل 

 
 ینیمصادر معلوماتھم السریّة وھذا الحق ینبغي أن یجرَي احترامھ من قبل األمنعدم الكشف عن . للصحفیین الحق في 6

وغیرھم من المسؤولین، وإّن ھذا الحّق ال یمكن التنازل عنھ إالّ بأمر من المحكمة وبما تقتضیھ حمایة مصلحة عاّمة 
 متأّكدة،

 
ستخدَم أنظمة إسناد البطاقة المھنیة أو بطاقة الصحفي لغرض التحّكم في مزاولة المھنة، وینبغي أن تُشرف . ینبغي أالّ تُ 7

 ھا على نحو نزیھ وشفّاف،على ھذه األنظمة ھیئات مستقلة عن الحكومة وأن تَجرَي إدارتُ 
 
) ال ...األماكن أو التظاھرات (على غرار الفرق الصحفیة البرلمانیةاالعتماد للصحفیین لبعض بطاقة إّن أنظمة إسناد . 8

ینبغي أن تُفرَض إالّ لغرض ضمان ولوج الصحفیین إلى أماكن ذات طاقة استیعاب محدودة، وینبغي أن تُشرف على ھذه 
 ھا على نحو نزیھ وشفّاف،األنظمة ھیئات مستقلة عن الحكومة وأن تَجرَي إدارتُ 

 
  لقةالمتع الدولیة والجھات المحلیة ذات المصلحة مدعّوة إلى بذل المزید من الجھد إلشاعة المعاییر الدولیة . إّن المجموعة9
في العالم العربي، وھي أیضا مدعّوة إلى إذكاء الوعي بالفوائد التي تتأتّى من احترام ھذه حریة التعبیر وحریة التنظم ب

       قتصادي وتنمیة مستدامة. الحقوق، من حوكمة رشیدة وأمن متزاید ونمّو ا
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