املادة 1
يلزتم الصحفي:
أ  .ابحملافظة عىل رسية مصادر معلوماته كام يلزتم ابلتحقق من حصة املعلومات والخبار قبل نرشها
والتقيد بسلوكه املهين مببادئ الرشف والاس تقامة والزناهة.
ب .احرتام القمي ادلينية ابعتبارها أساسا للرتاث احلضاري والفكري.
ج .ادلفاع عن قضااي احلرية وتعميق ممارسة ادلميقراطية وتأييد حق املواطن يف املشاركة اجيابيا يف
أمور وطنه وقضاايه اليومية.
د .العمل عىل تأكيد الوحدة الوطنية وصيانهتا لتكون أساسا لقوة اجملمتع وتطوره.
هـ .التأكيد عىل التارخي املشرتك واحلارض واملس تقبل للمة ومساندة حراكت التحرير يف أرجاء العامل
وجشب حراكت المتيزي العنرصي يف العامل.
و .عدم اس تغالل املهنة للحصول عىل ماكسب خشصية بدون وجه حق وجتنب عبارات السب
والقدح والتجرمي الشخيص والالزتام ابملسؤولية الوطنية دون شطط أو ابتذال أو ترخص.
ز .تأكيد س يادة القانون ومساندة العداةل فامي يتصدى هل القضاء والابتعاد عن الاثرة يف نرش اجلرامئ
والفضاحئ وعدم نرش التقارير واملقالت والصور املنافية للخالق والآداب العامة واحرتام مسعة الرس
والعائالت والفراد والمور احلياتية اخلاصة ابملواطنني.
ح .جتنيب نقابة الصحفيني أية خالفات أو هماترات بني الرسة الصحفية واحلفاظ عىل كيان النقابة
خلدمة رساةل الصحافة والعاملني فهيا والاحتاكم اىل قوانيهنا وأنظمهتا فامي يتصل ابملسائل الصحفية.

املادة 2
حيظر عىل الصحفي :
أ  .ممارسة املهنية الصحفية بصورة ختالف القوانني والنظمة املعمول هبا والتعلاميت اخلاصة ابلنقابة.
ب .القيام بأي معل أو ترصف يتناىف مع كرامة املهنة أو ييسء اىل النقابة أو اىل املنتس بني الهيا.
ج .اخلروج عىل قواعد اللياقة وتقاليد املهنة يف التعامل مع زمالئه أو مع الآخرين  ،أو جترحي أعضاء
الرسة الصحفية دون حق أديب أو مادي تقره القوانني والنظمة أو تقاليد املهنة.
د .قبول أي هبات أو تربعات أو عينية أو مساعدات أخرى همام اكن نوعها أو صورهتا ال مبوافقة
مس بقة من اجمللس.
هـ .خمالفة وعرقةل تطبيق قانون النقابة ونظاهما ادلاخيل والتعلاميت الصادرة مبوجهبا.
و .اس تغالل اللكمة املكتوبة أو املرسومة اس تغالل خاصا ملنفعة خشصية ضارة ابلغري.
ز .ااثرة غرائز امجلهور بأية وس يةل من وسائل الاثرة وتضليل امجلهور ابملعلومات غري الصحيحة
وتصوير الوقائع تصويرا غري أمني .واس تغالل وسائل النرش للوشاية والتشهري.
ح .نرش البياانت واملعلومات املغلوطة وجتاهل تصحيحها فور الاطالع عىل احلقيقة.

