ورقة معل حول الترشيعات الاعالمية و انسجاهما مع املعايري ادلولية

او ال :اذلم والقدح والتحقري او ما يعرف عربي اا ابلقفف والس ودولي اا ابلتشهري.
 -1امحلاية ادلس تورية ضد اعامل القفف والس والتشهري يف البالد ادلميقراطية.
ل تتضمن دساتري اغل ادلول ادلميقراطية نصوص اا واحضة حول امحلاية من التشهري ،وان اكن هفا احلق
يمتتع حبامية ادلس تور ا ألملاين ،عىل خالف القوانني العادية اليت وفرت امحلاية من التشهري ،كام يقدم قانون
حرية الصحافة السويدي – وهو جزء من ادلس تور  -معيار اا للحامية أأيضا اذ حيظر التشهري بشلك قاطع
وواحض كام فرست احملمكة ا ألمريكية العليا ادلس تور ا ألمرييك بأأنه يقدم حامية مضنية للسمعة الشخصية
ونظر اا ألن هفه البدلان تويل أأمهية أأساس ية حلق الصحافة يف نقل املعلومات والآراء وحق امجلهور يف
تلقهيا ،ال أأنه مل ينجم عن الضامانت ادلس تورية اخلاصة حبق احلفاظ عىل السمعة الشخصية ،نتاجئ لصاحل
املدعني يف دعاوى التشهري.

 -2التدابري الترشيعية يف البالد ادلميقراطية ضد أأعامل القفف والس والتشهري.
توفر أأغل البدلان ادلميقراطية حامية قانونية حلق احلفاظ عىل السمعة أأو الرشف الشخيص ،ويف أأغل
البدلان يعترب التشهري جرمية جنائية وجنحة مدنية يف أآن واحد.
عىل أأن المنسا تتجه الآن اىل اهامل التدابري اجلنائية ويوجد الآن اجتاه حنو مزيد من اس تخدام القوانني
املدنيه ملعاجلة تكل املسائل ،كام أأن الولايت املتحدة ا ألمريكية أأوقفت اس تخدام القانون اجلنايئ املضاد
للتشهري منف امخلسينات ،ويعترب جزء كبري من الفقه ادلس توري يف الولايت املتحدة ا ألمريكية أأن تكل
القوانني غري دس تورية ما مل تكن املادة الصحفية املنشورة تشلك هتديد اا للسمل العام.
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ويف اململكة املتحدة ما زال القفف(اذلم) اجلنايئ جزء من القانون العام ،رمغ أأنه مل يس تخدم فع اال يف
الس نوات ا ألخرية ،أأما يف فرنسا وأأملانيا والسويد فرتفع ادلعوى املدنية ابلتبعية لدلعوى اجلنائية و أأمام
احملمكة نفسها وقد يدفع الصحفي املدان غرامة جنائية لدلوةل وتعويض اا مدني اا عن الرضر للطرف اجملين
عليه .
ويف المنسا وأأملانيا واململكة املتحدة والولايت املتحدة ا ألمريكية تعترب حصة الواقعة دفاع اا اكم اال يف دعوى
التشهري.
ويف املانيا يقع ع ء ا ألثبات عىل عاتق املدعي فالبد للمدعي من ان يثبت هو عدم حصة ما نرش عنه،
عىل ا ألقل يف تكل ا ألمور اليت ترتبط بأأمر هيم الر أأي العام ،و لبد للمدعي أأن يثبت أأن فشل الصحيفة
يف تقيص احلقائق قد حدث معد اا أأو نتيجة اهامل.
وعىل العكس يف المنسا اليت يلزم فهيا املدعي ابثبات خطأأ ما نرش عنه فقط يف ادلعاوى املدنية أأما
القضااي اجلنائية فان الصحيفة ملزمة ابثبات حصة ما نرشته.
ويف المنسا واململكة املتحدة تقبل املصلحة العامة كدفاع يف حاةل واحدة ىه حاةل نرش معلومات أأو
أأخبار تدور حول اهتام خشص ابقرتاف جرم جنايئ صدر فيه حمك هنايئ ابلنفاذ أأو حمك بوقف التنفيف
فهفا ا ألمر ممنوع عىل الصحف حىت لو اكن ما نرشته ميثل ما جاء يف احلمك ال لو اثبتت الصحيفة اهنا
قامت مبا قامت به حبسن نية وخلدمة الصاحل العام.
ويف فرنسا وبشلك عام تعد حصة الوقائع دفاع اا مقبو ال ،ما عدا تكل الوقائع اليت مر عىل حدوهثا أأكرث من
عرش س نوات ،أأو عندما تنهتك حرمة احلياة اخلاصة،
ويؤخف عىل مطالبة الصحافة ابثبات حصة الوقائع ،أأن الصحفيني غالب اا ما يعمتدون عىل مصادر تطل
عدم الكشف عن نفسها ،مما جيعل اثبات البينة مس تحي اال معلي اا ،كام حيامل الصحفي املدعى عليه ع ء
اثبات حسن نيته ،لكن خيفف من أأثر تكل القواعد ان احملامك متيل يف التطبيق العميل لتفسري الشك يف
صاحل املهتم يف حاةل اهتام الصحف.
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عىل انه يقابل ذكل يف المنسا وفرنسا و أأملانيا وهولندا والولايت املتحدة ا ألمريكية انه حىت لو اكنت
الوقائع مغلوطة ل حيمك عىل الصحيفة املهتمة ابلدانة ال لو ثبت أأهنا مل تؤد واجهبا يف تقيص احلقائق كام
ينبغي.
ويف الولايت املتحدة ا ألمريكية ايضا فان القفف مسموح يف حق الشخصيات العامة ال لو اثبت
املدعي سوء نية الصحيفة أأو اهاملها.
اما هولندا فتحمل الصحيفة املدعى علهيا ع ء اثبات حسن النية وخدمة الصاحل العام ،و يفرتض يف
الصحفيني اظهار مس توى عال من حسن النية فامي يتعلق ابلدعاءات اليت تنطوي عىل هتم خطرة.
ويف السويد ل بد للمحرر املسؤول من اثبات أأن ما نرشه هل مربرات  -أأي أأن ما جينيه الصاحل العام
من تكل املعلومات يفوق الاهامتم حبامية الشخص املعين  -و أأن املعلومات املفكورة صادقة أأو أأهنا نرشت
بنية حس نة،
وتعترب التغطية الصحفية املبنية عىل تقارير دقيقة ونزهية جللسات احملامك وجلسات الربملان وتختلف
الاحداث العامة مضن أأس باب ادلفاع املقبوةل يف لك من اسرتاليا واململكة املتحدة.
ويف لك البدلان ادلميقراطية ل يمتتع املوظفون العموميون والشخصيات العامة ا ألخرى حبامية كبرية ضد
القفف والتشهري ويف لك تكل ادلول يتعني علهيم أأن يثبتوا أأن ما نرش عهنم مل يكن حصيح اا من انحية
واكن ل يس هتدف الصاحل العام من هجة اخرى.
وميكن للمدعني يف أأغل البدلان ادلميقراطية ان حيصلوا عىل تعويضات مدنية بس يطة ورمزية اىل جان
تعويضات غري مالية مثل حق الرد والسح والتصحيح ونرش حمك احملمكة أأو ايقاف النرش ،ومل يسجن
اي حصفي يف أأي من البالد ادلميقراطية نتيجة اراء نرشها يف العرش س نوات السابقة عىل ا ألقل بهتمة
التشهري.
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 -3امحلاية ضد اذلم و القدح والتشهري يف الترشيعات ا ألردنيه.
مل يتضمن ادلس تور ا ألردين نصوص اا رصحية خاصة ابمحلاية ضد اذلم و القدح والتشهري وهو يف ذكل ل
يكون متناقض اا مع كثري من ادلساتري ادلميقراطية واليت جتعل تكل امحلاية مضنية بني ثنااي النصوص
وليست رصحية.
ووفقا لقانون العقوابت ا ألردين فان القانون يعاق عىل اعامل اذلم و القدح ا ااي اكن وتوحض املادتني
188و 189املقصود بلك مهنام وكيفيته  ,ول يعترب حسن النية دفاعا اكفيا"عن الصحفي فالقانون ا ألردين
يعترب حسن النية من قبيل البواعث اليت ل أأثر لها عىل ارتاكب اجلرمية وان وجدت اثرها يف ختفيف
العقاب ويقول ا ألس تاذ ادلكتور اكمل السعيد " أأن حسن النية ل ينفي القصد اجلنايئ ألنه اذ اكنت
حصة الواقعة يف ذاهتا ل تنفي القصد اجلريم ،فان العتقاد بصحهتا ل يكون هل من ابب أأوىل تأأثري يف
عنارص هفه املس ئولية ،حفسن النية يعترب من قبيل البواعث اليت جتوز مالحظهتا يف تقدير العقوبة ".
ويف حاةل اذلم و القدح يف حق املوظفني العموميني فان الصحفي هو امللكف بصحة اثبات الوقائع اليت
أأوردها يف املقال وليس املش تيك خالفا للمبدأأ ا ألصويل اذلي جيعل املش تيك هو امللكف ابلثبات.
وهفا ما نصت عليه املادة رمق ( )1/192من قانون العقوابت واليت تفه اىل انه" :اذ طل اذلام أأن
يسمح هل ابثبات حصة ما عزاه اىل املوظف املعتدى عليه فال جياب اىل طلبة ال أأن يكون ما عزاه
متعلقا بواجبات وظيفة ذكل املوظف أأو يكون جرمية تس تلزم العقاب قانو اان ،كام نصت القرة الثانية من
ذات املادة من قانون العقوابت ا ألردين اىل أأنه اذا اكن اذلم يتعلق بواجبات الوظيفة فقط وثبتت حصته
فيرب أأ اذلام ،وال فيحمك عليه ابلعقوبة املقررة لمذم".
ويأأخف القانون ا ألردين خالف مجيع ترشيعات ادلول ادلميقراطية مببد أأ التوقيف يف جرامئ اذلم والقدح فقد
أأجاز املرشع توقيف الصحفي وفق اا لالجراءات املتبعة يف مجيع القضااي اليت جي ز القانون فهيا التوقيف فقد
نصت املادة ( )114من قانون أأصول احملاكامت اجلزائية رمق ( )9لس نة  1961وتعديالته عىل أأنه :بعد
اس تجواب املش تىك عليه جيوز للمدعي العام ان يصدر حبقه مفكرة توقيف ملدة ل تتجاوز س بعة أأايم اذا
اكن الفعل املس ند اليه معاقب اا عليه قانوان ابحلبس مدة تزيد عىل س نتني وملدة ل تتجاوز مخسة عرش يوم اا
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اذا اكن الفعل املس ند اليه معاقب اا عليه قانو اان بعقوبة جنائية وتوافرت ا ألدةل اليت تربطه ابلفعل املس ند
اليه ،وجيوز هل متديد هفه املدة لكام اقتضت مصلحة التحقيق ذكل عىل ان ل يتجاوز المتديد شهر اا يف
اجلنح وثالثة اشهر يف اجلناايت املعاق علهيا قانو اان بعقوبة مؤقتة وس تة اشهر يف اجلناايت ا ألخرى وعىل
أأن يفرج عن املش تىك عليه بعدها ما مل يمت متديد مدة التوقيف وفق أأحاكم الفقرة ( )3من هفه املادة " .
كام نصت املادة ( )7فقرة (ب ) 2/من قانون حممكة أأمن ادلوةل رمق ( )17لس نة  1959وتعديالته عىل
أأنه" :عىل الرمغ مما ورد يف قانون اصول احملاكامت اجلزائية املعمول به للمدعي العام اصدار مفكرة توقيف
حبق املش تىك عليه يف اجلنح ادلاخةل يف اختصاص حممكة امن ادلوةل ملدة ل تتجاوز مخسة عرش يوما
قابةل للتجديد اذا اقتضت مصلحة التحقيق ذكل عىل ان ل تتجاوز مدة التجديد شهرين ".
يتضح من ذكل أأن املرشع ا ألردين جي ز توقيف الصحفي يف اجلنح اليت تزيد عقوبهتا عىل س نتني ويف
اجلنح اليت تقل عن س نتني اذا اكنت تكل اجلرمية من اختصاص حممكة أأمن ادلوةل ،وهناك العديد من
اجلرامئ اليت قد حيال علهيا الصحفيني اىل حممكة أأمن ادلوةل مبوج قانون حممكة امن ادلوةل .خاص اة مع
عدم وجود نص خاص مينع توقيف الصحفيني ،هفا اضافة اىل جواز (التوقيف) احلبس الاحتياطي يف
اجلناايت حس القاعدة الواردة يف نص املادة ( )114من قانون اصول احملاكامت اجلزائية.
كام يلزم الصحفي ابحلضور خشصي اا مرتني اثناء احملامكة  ,املرة الاوىل لسؤاهل عن الهتم املس ندة اليه و
الثانية لتقدمي الافادة ادلفاعية و يف حال ختلفه عن حضور اي من تكل اجللس تني فان احملايم لميكنه
احلضور نيابة عن الصحفي .
وميكن القول بشلك عام ان املرشع ا ألردين يتشدد مع الصحفيني بشلك اكرث مما تفعل معظم الترشيعات
ادلميقراطية يف العامل ،وهو أأمر حيتاج اىل اعادة نظر ابلاكمل.

اثني اا :حق احلصول عىل املعلومات:
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من املعروف أأن هناك عالقة تبادلية بني حرية والر أأي والتعبري وبني حق احلصول عىل املعلومات  ،حفيث تتاح
حرية الر أأي والتعبري يتاح حق احلصول عىل املعلومات وهفا هو أأساس العالقة فامي بيهنام .
وميكن القول انه ل يوجد تعريف حمدد حلق احلصول عىل املعلومات حفق احلصول عىل املعلومات يتيح للمواطن
احلق يف السؤال عن أأي معلومة وتلقي الاجابة بيهنام بصورة أأو بأأخرى سواء عىل شلك مطبوع أأو مكتوب أأو يف
أأي قال أأخر سواء من احلكومة أأو الربملان أأو القضاء  ,رشيطة الالزتام حبدود القانون .
حفق احلصول عىل املعلومات هو حق انساين ابدلرجة ا ألوىل  ،كام أأنه يعرب عن مدنية اجملمتعات وحضاريهتا واحرتام
عقلية الفرد ومهنجية تفكريه وارشاكه يف ا ألدوار واملسؤوليات  ،وحتمهل ملسؤولياته جتاه جممتعه وقضاايه اخملتلفة،
فاملعلومات جي أأن تكون متاحة ومتوفرة للك من يطلهبا وابلتايل فان عدم ارشاك املواطن و حتميهل املسؤوليه،
واحلجر عىل عقهل حيوهل اىل أآهل وهو ماينفر بأأهنيار ادلوةل ألن املواطن يعد مكو اان رئيس ي اا ل مفجموع املواطنني
يكونون الشع اىل جان الارض  ،والس يادة اليت تتحقق لدلوةل .
لقد شلكت التفاقيات والعهود واملواثيق ادلوليه أأساس اا حلرية الر أأي والتعبري اليت ل تقترص فقط يف التعبري عن
الآراء مبختلف الوسائل والطرق ،وامنا اعتناق ا ألفاكر واملبادئ  ،واحلصول عىل اكفة املعلومات حبياة النسان يف
مجيع جوانهبا س ياس ية واقتصادية واجامتعية وثقافية وغريها وتداولها ونقلها حبرية ودومنا اعتبار حلدود ادلوةل .
و يتضح ذكل جلي اا من النص اذلي يعد ا ألساس يف التأأكيد عىل حرية الر أأي والتعبري وهو نص املادة ( )19من
العالن العاملي حلقوق النسان الصادر عام ( )1948واذلي ينص عــــــــىل أأن
((للك خشص حق المتتع حبرية الر أأي والتعبري ،ويشمل هفا احلق حريته يف اعتناق الآراء دون مضايقة ،ويف
الامتس ا ألنباء وا ألفاكر وتلقهيا ونقلها اىل الآخرين ،بأأية وس يةل ودومنا اعتبار للحدود اجلغرافية )) .
وابلتدقيق يف هفا النص جند أأنه يؤكد بشلك واحض ورصحي عىل حق املواطن يف احلصول عىل املعلومات وا ألنباء
وا ألخبار وا ألفاكر وتلقهيا بصور أأو بأأخرى وليس هفا حفس بل ان هفا النص ل يقيد ذكل حبدود ادلوةل .
ويتفق ذكل مع نص املادة ( )19من اتفاقية العهد ادلويل اخلاص ابحلقوق املدنية والس ياس ية الصادرة عام
( )1966واليت تنص يف فقرهتا ا ألوىل عىل حق الانسان يف الامتس تختلف بووب املعلومات والافاكر وتلقهيا
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ونقلها اىل الاخرين دون اعتبار للحدود سواء عىل شلك مكتوب أأو مطبوع أأو يف قال فين أأو بأأي وس يةل
أأخرى خيتارها هفا الشخص .
ويتضح لنا من خالل هفا النص أأنه نص عىل الاشاكل اليت ميكن من خاللها تلقي املعلومات سواء عىل شلك
مطبوع أأو مكتوب يف قال فين أأو بأأية وس يةل اكنت وهو ما مل تنص عليه املادة ( )19من الاعالن العاملي
حلقوق الانسان .
ونرى أأن النص الثاين اكن أأمشل و أأدق اذ أأشار اىل الاشاكل اليت ميكن من خاللها نقل املعلومات والافاكر
والانباء وتلقهيا ابلرمغ من أأن هفه ا ألشاكل وردت عىل سبيل املثال ل احلرص .لكن هفه الوسائل يف تلقي
ا ألخبار واملعلومات والانباء ليست مطلقة من لك قيد بل مقيدة بنصوص القانون  ,ومصلحة اجملمتع والافراد ويف
ذكل تؤكد الفقرة الثالثة من هفه املادة عىل أأنه (( جيوز اخضاع هفا احلق لبعض القيود اليت قد تتصل مبصاحل
اشخاص أآخرين أأو مبصلحة جممتع كلك )) .كام جاء يف املادة ا ألوىل من اعالن اليونسكو اخلاص ابسهام وسائل
العالم يف دمع السالم والتفامه ادلويل ان ((دمع السالم والتفامه ادلويل وتعزيز حقوق النسان يقتىض تداول
املعلومات حبرية ونرشها عىل حنو أأوسع و أأكرث تواز اان )).
ومعلوم أأن مصطلح تداول املعلومات يعين احلصول عىل هفه املعلومات والاخبار والافاكر والانباء ونقلها وتلقهيا
وهو مايعين احلصول علهيا ابحملصةل وابلتايل فأأن احلق ابحلصول عىل املعلومات جزء ليتجزء من حرية الر أأي
والتعبري وهو منصوص عليه يف املعاهدات واملواثيق ادلولية اليت تنظم هفه احلرية  .وتسعى املنظامت ادلولية دوم اا
اىل التأأكيد عىل بوورة توافق الترشيعات الوطنية مع التفاقيات ادلولية اليت تشلك جزء ل يتجزء من املنظومة
الترشيعية يف هفه ادلول .
ويف الاردن جند أأن هناك بعض القوانني ل تتيح هفا التدفق احلر للمعلومات وتشلك قيد اا عىل حرية تداول
هفه املعلومات ابلرمغ من صدور قانون ضامن حق احلصول عىل املعلومات رمق ( )47لعام ( )2007اذلي أأقر يف
( .)2007مثل قانون حامية أأرسار وواثئق ادلوةل.
تيسري الوصول اىل املعلومات اليت يف حوزة احلكومة يف ادلول ادلميقراطية
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 -1احلق يف احلصول عىل املعلومات
توفر المنسا والسويد رصاحة احلق ادلس توري يف الوصول اىل املعلومات اليت حبوزة احلكومة ،وتتبع
السويد والمنسا مبد أأ ااتحة الاطالع العام عىل لك الواثئق ما مل يوجد ترشيع يسمح رصاحة ابس تثناء
عكس ذكل.
ويف المنسا يوجد رشح مسه وحامية اضافية ذلكل املبد أأ يف املواد القانونية الفيدرالية وتكل اخلاصة
ابملقاطعات ،حيث تعترب حرية تداول املعلومات حرية دس تورية اساس ية هناك ،وحىت لو اكن طل
املعلومات ميس احد اجملالت املس تثناة فال بد ان توازن السلطات بني املصلحة اليت تعود عىل الصاحل
العام من كشف املعلومة واملصلحة اليت تعود عليه من ابقاهئا طي الكامتن.
ويف السويد يمتتع هفا املبد أأ ابمحلاية والرسعة ،فالسلطات السويدية ملزمة ابلبت يف طل املعلومة يف
حبر يوم واحد والا تعني علهيا ان تقدم اس باب اتخرها يف تلبية الطل .
ويف الولايت املتحدة الامريكية يكفل ادلس تور احلق يف الوصول اىل املعلومات مضنا يف الفقرات اليت
تنص عىل ضامن حرييت التعبري والصحافة ،ففي الولايت املتحدة الامريكية ميكل لك فرد احلصول عىل
هفة املعلومات مبوج املادة اخلاصة حبرية تداول املعلومات.
ويف املانيا يعترب احلصول عىل املعلومات امتيازا خاصا للصحافة ووسائل العالم ،ويوجد نص عىل حق
وسائل العالم يف احلصول عىل املعلومات اليت حبوزة احلكومة يف احلصول عىل املعلومات اليت حبوزة
احلكومة الاحتادية يف الفقرة الثانية من املادة  5بند  1من ادلس تور ،وكفكل تش متل قوانني الصحافة
بلك مقاطعة من املقاطعات ا ألملانية عىل ضامن احلصول عىل املعلومات.
ويف أأس بانيا يعرتف ادلس تور ا ألس باين مضنا حبق الر أأى العام يف الاطالع عىل الواثئق احلكومية ،الا
اذا اكن ذكل س يؤثر عىل امن ادلوةل وادلفاع عهنا ،أأو عىل البحث اجلنايئ لكشف اجلرامئ ،أأو س ميس
حرمة خصوصيات الافراد.
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ويف الرنوجي فانه عىل الرمغ ان ادلس تور الرنوجيي ل يضمن حق احلصول عىل املعلومات الا ان الواثئق
تعترب موضوعا عاما خيضع لالس تثناءات الترشيعية ،فقانون تيسري حصول العامة عىل الواثئق يلزم
السلطات بفكل فورا وبدون مقابل ملن هيمه الامر ،ولكن الواقع ان السلطات غالبا ما متاطل ،بل وقد
متتد مماطلهتا حىت بعد صدور امر من احملمكة.
اما اململكة املتحدة فرمبا تكون يه البدل ادلميقراطي الوحيد اذلي لميكل ترشيعا عاما يتعلق ابحلصول
عىل املعلومات اليت حبوزة احلكومة ويه البدل الوحيد اذلي يفضل احلفاظ عىل رسية الواثئق احلكومية.

 -2اس تثناءات عىل احلق يف تداول املعلومات
يف لك البدلان ادلميقراطية واليت عرضنا لها من قبل يظل دامئا للسلطات احلكومية احلق يف الاحتفاظ
ابملعلومات اليت قد خيل الكشف عهنا ابلعالقات ادلولية ،أأو بتطبيق القانون ،أأو ابلمن العام ،أأو
احلرمات الشخصية أأو رسية الامور التجارية ،ويه امور منصوص علهيا يف قوانني تكل البالد.
فالقانون السويدي اذلي يتيح عىل حنو ملحوظ فرصة احلصول عىل معظم الواثئق احلكومية ،يسمح
بشلك أأو بأآخر للسلطات ان حتبس املعلومات اليت حترهجا ،عىل ان املالحظ هناك ان الصحفيني
مييلون اىل احرتام اس باب احلكومة يف جح بعض املعلومات عن النرش ،يف اطار التعاون البناء خلدمة
الصاحل العام .
ويف اسرتاليا وهولندا واململكة املتحدة ،ل ميكن احلصول عىل واثئق العمل ادلاخيل اخلاصة ابحلكومة،
سواء اكنت تتعلق ابحد املوضوعات ذات احلصانة ام غريها.
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 -3حق التظمل والاس تئناف يف حاةل حبس املعلومات.
يف معظم البدلان ادلميقراطية اليت عرضنا جتربهتا ختضع حالت رفض اعطاء املعلومات اىل املراجعة
الادارية النشطة والفعاةل ويف الكثري من تكل البدلان ختضع القرارات اخلاصة برفض اعطاء املعلومات
اىل اماكنية الطعن علهيا امام القضاء.
ففي اسرتاليا وكندا وفرنسا والسويد تمت هفه املراجعة مبعرفة هيئة تشلك خصيصا للنظر يف مدى
اتساق هفا الرفض مع قانون الكشف عن املعلومات .ويف أأملانيا وهولندا تمت هفه املراجعة مبعرفة هيئة
ادارية عامة للنظر يف مدى اتساق هفا الرفض مع قانون الكشف عن املعلومات.
ويف فرنسا توجد جلنة خاصة لفحص الشاكوى واملشالكت املتعلقة بعملية احلصول عىل املعلومات،
ويطلق علهيا امس جلنة تيسري احلصول عىل الواثئق الادارية
“  ،“Commission d,acces aux documents administrationوهفة اللجنة حتل معظم
املشالكت اخلاصة ابحلصول عىل املعلومات ،عىل انه ملن تقدم بشكوى اىل هفة اللجنة ومل يوافق عىل
حمكها احلق يف اللجوء اىل احملمكة الدارية لرتاجع هفا القرار.
ويف السويد يعني الربملان مدعيا قضائيا لالرشاف عىل معلية كشف املعلومات وحماوةل حل الزناعات
بشاهنا بشلك ودي.
وتسمح اسرتاليا بتقدمي دعاوى قضائية للطعن يف قرارات رفض اعطاء املعلومات اىل مفوض خاص،
وميكن الطعن عىل قراراته امام القضاء ا ألسرتايل اذلي هل وحده احلق يف ا ألمر بكشف املعلومات ،اما
املفوض اخلاص فال ميكل ال سلطة وضع توصيات اىل اجلهة الدارية لتسهيل هممة اعطاء املعلومات.
ويف الولايت املتحدة ا ألمريكية ميكن تقدمي تظمل من قرار رفض اعطاء املعلومات اىل رئيس الهيئة اليت
رفضت الطل .
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وتتطل مجيع البدلان ادلميقراطية تقدمي اس باب أأي رفض كتابة ،وان يمت اعالم مقدم الطل ابن من
حقة التظمل من القرار أأواجلهة اليت جيوز هل ان يتظمل اماهما واملواعيد احملددة ليقدم اثناءها التظمل.

 -4عقوبة افشاء الارسار الرمسية
تقدم المنسا والسويد والولايت املتحدة الامريكية اقوى حامية للصحافة يف نرشها لالرسار احلكومية.
ففي المنسا والسويد ل يتعرض الصحفيون ول النارشون لالضطهاد أأو العقاب بسب نرشمه لالرسار
الرمسية ،الا لو نتج عن كشفها هتديد برضر شديد لدلفاع الوطين أأو العالقات ادلولية ،عالوة عىل
ذكل ،ل ميكن ارغام الصحفيني يف السويد عىل كشف املصدر اذلي ترسبت منه الارسار احلكومية ،ما
مل يؤد هفا الكامتن اىل ابوار وخمية اب ألمن القويم ،ويؤدي اقرار حق الصحفي يف رفض الكشف عن
مصادره بدوره اىل توفري حامية قوية ملوظفي القطاع العام اذلين يفضحون سوء الادارة احلكومية.
ويف الولايت املتحدة الامريكية ل تطارد الصحافة ابلعقاب لهنا نرشت ابلفعل اي معلومات رسية،
واحلاةل الوحيدة اليت قد تعرض الصحافة للمساءةل القانونية يه افشاء اسامء معالء اخملابرات ابسلوب
يتجاوز المنط املسموح به لنرش الاسامء اي بشلك اكرث بروزا مما تنرش به ا ألسامء ا ألخرى يف الصحيفة
يف حاةل وجود مثل هفا المنط ،وعندما يرحج ان يؤدي النرش اىل الاخالل بنشاط اخملابرات.
اما يف اسرتاليا واملانيا والرنوجي فتس تغل حقيقة ان كشف املعلومات خيدم الصاحل العام يف ادلفاع عن
نرش معلومات مجعت بطرق غري مرشوعة ،كام تشلك دفاعا عن أأي موظف حكويم يرسب
املعلومات.
عىل انه جي ان يكون مفهوما انه حىت يف بعض البدلان اليت ل تعاق الصحافة فهيا عىل نرش
املعلومات ،يظل أأي موظف مدين يرسب املعلومات عرضة للوقوع حتت طائةل املساءةل القانونية لنهتاكه
للرسية وقد يتعرض للمساءةل املدنية أأو اجلنائية أأو الفصل من العمل.
واذ اكن البناء القانوين الرنوجيي ل يتضمن اي قانون يلزم بواج الرسية جتاه احلكومة.
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فانه يف فرنسا واململكة املتحدة وكندا ،جيرم نرش املعلومات الرسية اخلاصة ابدلفاع ،ول ميكن ادلفاع عن
الصحافة أأو املوظف اذلي امدها ابملعلومات حبجة الصاحل العام.
اثلث اا :تنظمي ممارسة العمل الصحفي
من الواحض أأنه ل جيوز  ،حبس القانون ادلويل  ،فرض قيود عىل من يسمح هل مبامرسة العمل الصحفي
أأو أأن يفرض عىل الصحفيني الانامتء اىل مجعية أأو احتاد معني  ،أأو يطل منه احلصول رخصة معل أأو
التسجيل دلى هجة ما  .و قد وحضت جلنة ا ألمم املتحدة حلقوق النسان بأأن هفا ينطبق عىل مجيع أأنواع
الصحفيني :
(الصحافة يه فعالية يتشارك هبا مدى واسع اا من الفاعلني  ،مبا يف ذكل املراسلون العاملون بدوام اكمل
و احملللني  ،و يضاف الهيم املدونون و غريمه من الفئات اليت تنخرط بعمليات النرش اذلايت سواء عىل
شلك مطبوع  ،أأو عىل الانرتنت  ،أأو عرب أأي وس يط أآخر و لهفا فان نظام ادلوةل العام و اذلي يقتيض
تسجيل الصحفيون أأو ترخيصهم ل يتوافق مع املعايري ادلوليه حبرية الانتساب للجمعيات و النقاابت .

 -1البطاقه الصحفية:
من الجراءات املقبوةل و املتعارف علهيا هو منح بطاقات اعامتد للصحفيني عند احلاجة ذلكل لمتكيهنم من
ادلخول اىل أأماكن حمددة  ،و خاصة اىل الربملان و أأحيا اان اىل قاعات احملامك  .و يف هفا الطار  ،أأفادت
جلنة ا ألمم املتحدة حلقوق لنسان :
(ميكن قبول خطط منح بطاقات اعامتد حصفية يف س ياقات حمدودة و عندما يكون هفا الجراء بوور ااي
لعطاء الصحفيني م زة الوصول اىل أأماكن معينة أأو فعاليات حمددة  .و جي تطبيق هفه اخلطط دون
متي ز و مبا يتالمئ مع املادة  19و مع الفقرات ا ألخرى اليت ينص علهيا العهد ادلويل  ،و ابلعامتد عىل
رشوط موضوعية  ،مع ا ألخف بعني الاعتبار بأأن الصحافة يه فعالية يشارك يف ممارس هتا طيف واسع
من الفاعلني .
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و يف ر أأي مشابه ملا س بق و اذلي صدر عن العالن املشرتك لس نة  2003للمقررين ادلوليني حلقوق
النسان :
ميكن قبول خطة منح بطاقات اعامتد الصحفيني فقط عندما تكون بوورية ملنحهم مزااي ادلخول ألماكن
معينة أأو املشاركة يف فعاليات حمددة  .و جي أأن يرشف عىل ادارة مثل هفه اخملططات هجة مس تقةل .
و أأن تؤخف قرارات الاعامتد يف اطار معلية نزهية و شفافة تقوم عىل معايري واحضة  ،ول تفرق بني
ا ألشخاص و أأن تكون لك رشوط الاعامتد منشورة مس بق اا .
و جي أأل يمت حس اعامتد أأي حصفي بسب حمتوى معهل الصحفي فقط .
وتتبىن ادلول اخملتلفة أآليات أأو مقاربة متنوعة لدارة خطط منح بطاقات الاعامتد الصحفي  .و يف هفا
الطار  ،فان النظام املعمول به يف كندا عىل سبيل املثال  ،و اذلي تديره مجعية حصفيني خاصة  ،ل
يرىق اىل املقاييس اليت تنص علهيا املادة  19من العهد ادلويل للحقوق املدنية و الس ياس ية  ،و قد
رصحت جلنة ا ألمم املتحدة حلقوق النسان :
أأما ابلنس بة للنظام املتبع يف اململكة املتحدة فهو نظام مثري لالهامتم حيث يقوم الربملان ابدارة خطته
اخلاصة ملنح بطاقات الاعامتد  .ابلضافة اىل هفه اخلطة هناك أأيض اا مسأأةل اصدار بطاقات الصحافة  ،و
اليت يرشف علهيا "سلطة اململكة املتحدة لبطاقات الصحافة"  ،1و يه هيئة مبنية عىل أأساس التنظمي
اذلايت تصدر بطاقات حصفية ل ألشخاص اذلين ميهتنون مجع ا ألخبار  .و هفه الآلية مبنية عىل شلك
التعاون بني "رشطة امليرتوبوليتان" (هجاز رشطة لندن) و الهيئات املهنية اليت متثل العاملني العالميني
 .و قد مت اطالق هفه الآلية س نة  1992هبدف احلد من ظاهرة تعدد اجلهات اليت تصدر البطاقات
الصحفية و التوافق عىل بطاقة حصفية تعرتف هبا تختلف اجلهات املعنية .

.1

1للمزيد يمكن مراجعة موقعها :
http://www. Presscard.uk.com/
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و تتأألف هفه السلطة من " 16مراقب اا"  ،و لكهم ممثلون لنقاابت وطنية و مجعيات همنية متثل الصحفيني
و غريمه من العاملني العالميني (سواء العاملون بدوام اكمل أأو الصحفيني ا ألحرار)  .و يصدر
املراقبون بطاقات ألعضاهئم و مه مس ئولون عن التأأكد من انطباق الرشوط علهيم .و توجد هناك لحئة
"رشوط احلصول عىل بطاقة الصحافة" و اليت حتدد معايري العضوية و مواصفات البطاقة و كفكل
معايري احلصول عىل وضع "مراق " جديد  .و تتضمن املعايري تأأسيس جملس لبطاقة الصحافة يتأألف
من ممثلني عن لك هجة حتمل صفة "املراق "  .كام تتضمن تأأسيس جلنة املراقبني و اليت ترشف بشلك
معيل عىل منح البطاقات .
و قد مت حتديد رشوط احلصول عىل بطاقة الصحافة بشلك واسع  ،و يه :
(جامع ا ألخبار اذلي يس تحق احلصول عىل البطاقة هو أأي خشص يعمل يف اململكة املتحدة  ،و اذلي
يتضمن معهل (سواء موظف اا أأو عام اال مس تق اال) بشلك اكمل  ،أأو جزء هماما منه  ،مجع املعلومات و
الصور  ،أأو نقلها أأو معاجلهتا لصاحل مطبوعة  ،أأو بث مريئ أأو مسموع  ،أأو الكرتوين  ،أأو الصحافة
املطبوعة  ،أأو التلفزيون  ،أأو الذاعة  ،أأو خدمات انرتنت  ،و حصف  ،و دورايت  ،و اذلي حيتاج
ملامرسة واجبات معهل لتعريف أأنفسهم للعموم أأو غريمه مبا يف ذكل جلهات اخلدمة العمومية )2.
وتعرتف لك أأهجزة الرشطة ببطاقة الصحافة  ،و معلي اا تعرتف هبا لك اجلهات و الهيئات الرمسية .

 -2ممارسة العمل الصحفي يف الاردن :
عرف قانون نقابة الصحفيني رمق ( )15لس نة  1998الصحفي بأأنه عضو النقابة املسجل يف جسل
الصحفيني  ،واختف الصحافة همنة هل وفق أأحاكم هفا القانون وعرف العضو بأأنه الصحفي املسجل يف
النقابة وفق أأحاكم هفا القانون وبني القانون أأن املؤسسة الصحفية اليت تطبق علهيا أأحاكمه يه
الشخص الطبيعي أأو املعنوي اذلي يصدر يف اململكة مطبوعة حصفية ول تشمل املؤسسات الرمسية
.2
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وا ألحزاب وا ألندية والنقاابت وامجلعيات واملدارس و اجلامعات و املنتدايت والهيئات احمللية
وادلبلوماس ية واليت تصدر مطبوعة حصفية او ما مياثل ااي مهنا.
ومن أأمه ا ألحاكم الواردة يف هفا القانون يه الرشوط الواج توافرها يف من يسجل يف النقابة وكيفية
ورشوط تدريبه ولقد بينت املادة ( )16من القانون أأنه ل جيوز ألي مؤسسة حصفية يف اململكة
اس تخدام أأي خشص يف أأي معل حصفي اذا مل يكن من ا ألعضاء املدرجة أأسامءمه يف جسل الصحفيني
املامرسني .ولقد أأشارت املادة  18من القانون اىل أأنه حيظر عىل غري الصحفيني املامرسني او الصحفيني
املنصوص علهيم يف املادة ( )9من هفا القانون مراسةل الصحف الاجنبية والاعالن عن انفسهم بصفة
حصفي او ابي عبارة تعطي هفا املعىن ،و أأشارت ذات املادة اىل أأن من خيالف ذكل يعاق بغرامة ل
تقل عن أألف دينار ول تزيد عىل أألفي دينار ويلزم ابزاةل اخملالفة وتضاعف الغرامة يف حاةل التكرار .
وقد حظر القانون مبوج املادة ( )42منه عىل الصحفي ممارسة أأي معل أآخر غري املهنة الصحفية
اك ألعامل التجارية ومنعته من امجلع بني عضوية النقابة و أأي نقابة أأخرى وحظرت عليه تخالفة ميثاق
الرشف الصحفي او القيام ابي معل يتناىف و كرامة املهنة اوقبول أأي هبات أأو تربعات مالية أأو عينية أأو
مساعدات أأخرى همام اكن نوعها أأو صورهتا .
كام و الزم قانون نقابة الصحفيني الصحفي يف املادة ( )43ابحملافظة عىل رسية مصادر معلوماته والتحقق
من حصة املعلومات وا ألخبار قبل نرشها
كام عرفت املادة ( )2من قانون املطبوعات والنرش الصحفي بأأنه عضو النقابة املسجل يف جسلها واختف
الصحافة همنة هل وفق احاكم قانوهنا.
ونصت املادة 10منه عىل أأنه :
ل جيوز لغري الصحفي ممارسة همنة الصحافة ابي شلك من اشاكلها مبا يف ذكل مراسةل املطبوعات
ادلورية ووسائل الاعالم اخلارجية او تقدمي نفسه عىل انه حصفي ول يشمل ذكل من يقترص معهل عىل
كتابة املقالت.
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حقيقة ان ارتباط الصحافة حبق حرية الر أأي والتعبري بصفهتا أأحد أأمه مظاهر ممارسة ذكل احلق جيعل
من اشرتاط عضوية النقابة ملامرسة هفا احلق أأو الاش تغال ابلصحافة انهتااكا صارخ اا للمبد أأ ادلس توري
اذلي يقرر حق اا دس تور ااي متساو ااي مجليع الاردنيني يف املعرفة والتعريف والتعبري الوارد بنص املادة ()15
من ادلس تور .كام وخيالف العديد من املواثيق ادلولية اليت صادق علهيا الاردن واليت تنص عىل جواز
الانتساب للنقاابت وليس عىل الزامية العضوية فهيا.
رابع اا :التنظم اذلايت ( جملس الشاكوى)
نظرا لطبيعة العمل العاليم و اذلي يتضمن واج تقدمي معلومات رسيعة للمواطنني عن الشؤون اليت
هتمت ابملصلحة العامة فان هفا يعين بأأنه حىت أأفضل الصحفيني و أأكرثمه خربة س يقعون يف أأخطاء أأحيا اان
ابلضافة ذلكل فان الظروف اليت تفرضها املنافسة عىل اكتساب حصة من القراء و املس متعني و
املشاهدين ميكن أأن تؤدي أأحيا اان اىل مسلكيات غري همنية .
و تتفامق هفه املشالك بشلك كبري يف الاردن اذا ما اقرتن بوجود منظومة ترشيعية مقيدة حلرية الاعالم
وغري مس تقرة يف ذات الوقت.
و من هنا تعود أأمهية بوورة سعي العالميني اىل التنظمي اذلايت هلم لتجن اصدار قوانني تؤثر عىل
حرية العالم من غري املتخصصني ىف املهنة ،وحىت يشارك الصحفيني والعالميني بوعي وارصار يف
صياغة الواثئق ا ألساس ية اليت حيمك عىل أأساسها يف ما يصدر عهنم من اخطاء همنية  ،وبشلك ل
ينتقص من حرية الر أأى والتعبري والنرش والبث واحلصول عىل املعلومات وتداولها وحرية امتالك
الوسائل العالمية وغريها من احلرايت الاعالمية.
و اذا ما اعتربان أأن وضع أأنظمة خاصة للتعامل مع احملتوايت العالمية املرضة يعترب مرشوع اا يف اطار
القانون ادلويل  ،و ان فرض قيود جزائية أأو عقابية أأو غريها عىل العالم ينظر هل بريبة كبرية فان معيار
ما اذلي جي منعه أأو عدم منعه ل يعمتد عىل طريقة التعبري احملددة اليت مت نرشه من خاللها و امنا من
خالل طبيعة الالكم موضوع السؤال مع الاعرتاف بأأن توزيع احملتوى من خالل العالم ميكن أأن ينرش
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الرضر بشلك أأكرب و لكن جي التعامل معه من خالل أأنظمة التعويضات و ليس بواسطة حتميل
العالم مس ئولية الرضر اذلي حصل أأص اال.
عىل سبيل املثال يمت التعامل مع مسأأةل اذلم والقدح ابعتبارها تخالفة مدنية يف بعض البدلان يف حني
تعترب تخالفة مدنية و جزائية يف بدلان اخرى ،بغض النظر عن حدوهثا من خالل العالم أأو وسائل
تعبري أأخرى  ،مع ذكل فان التعويض بواسطة احلق ابلرد يكون متاح اا أأحيا اان من خالل العالم (مع
املالحظة أأن هفه الطريقة ابلتعويض مالمئة بشلك خاص لقطاع العالم)  .و كام رصح املفوضون
املعنيون حبرية التعبري يف العالم املشرتك س نة : 2003
(تقييد احملتوى العاليم يه مسأأةل اشاكلية  .ول ينبغي أأن تقوم القوانني اخلاصة ابلعالم بتكرار القيود
املفروضة عىل احملتوايت املوجودة يف القوانني ا ألخرى ابعتبار أأن هفا غري بووري و ميكن أأن يمت
اس تغالهل  .و ان القوانني اليت تنظم حمتوايت العالم و اليت تضمن عقوابت ش به جنائية مثل الغرامات
الباهظة و الوقوف عن العمل يه قوانني اشاكلية بشلك خاص).
كام دعت الاسرتاتيجية الوطنية لالعالم يف الاردنواليت صدرت يف العام  2011وسائل العالم
احملل ّية اىل تطوير أأدواهتا يف التنظمي اذلايت للمهنة ،لضامن الالزتام بأأخالقيات املهنة العالمية ،من خالل
اخلاصة ،واملؤسسات ذات الشأأن ،لتبين ميثاق رشف وطين تلزتم
دعوة مجيع وسائل العالم؛ الرمس ّية و ّ
من خالهل بأأخالقيّات همنة الصحافة والعالم ،وتطوير ميثاق الرشف الصحفي اذلي أأ ّقرته نقابة
الصحفيني عام  ،2003اىل جان تبين ميثاق رشف لالعالم الانتخايب ،واصدار لواحئ وقواعد
للس ياسات التحريرية ،ودعوة وسائل العالم اىل تعيني مدقق أأو مراق يتوىل التدقيق يف مدى الزتام
الوس يةل العالمية بأأخالقيات املهنة وتقدمي النصح للصحفيني والعالميني.
وتضّ منت الارساتيج ّية انشاء جملس شاكوى من قبل اجلسم العاليم يمتتّع ابلس تقاللية الاكمةل ،وميثل
قوة معنوية و أأخالقية يف اجملمتع العاليم ،تكون هم ّمته تلقي شاكوى وتظلامت املواطنني ضد وسائل
حل ُم ٍ
رض هلام ،حبيث
العالم ،والنظر فهيا ،والتدخل حللها ،وتقري وهجات النظر بني الطرفني لجياد ٍ

17

يكون هجة حلل الزناعات خارج نطاق القضاء ،واللجوء اليه ليس اجبار ااي ،وليس هل كفكل صالحيّات
فرض تعويضات مالية.
تتكون من ممثلني عن
وبشلك عام ان جملس الشاكوى هو عبارة عن هيئة مس تقةل متاما عن ادلوةل ّ
ملؤسسات الصحفية) وعن الصحفيني وعن امجلهور .وان مثل هفا اجمللس موجود يف
النارشين ( أأحصاب ا ّ
أأغل ادلول ادلميقراطية العريقة والناش ئة .
ويقوم جملس الشاكوى يف العادة مبعاجلة الشاكوى اليت يتقدم هبا املواطنون واملتصةل مبا يكتبه
الصحفيون .ول تستند معاجلة الشاكوى عىل القوانني بل عىل املواثيق ا ألخالقية .كام ل ميثّل اجمللس
هيالك ملامرسة الرقابة عىل الصحفيني أأو للتدخل يف الشؤون ادلاخلية للمؤسسات الصحفية .واجمللس
هبفا املعىن حممكة رشف وليس حممكة قضائية عادية اذ ل يصدر اجمللس عقوابت مالية أأو قرارات
ابيقاف الصحف.
كام يسعى اجمللس اىل فض اخلالفات بني الصحفيني واملواطنني عرب الوساطة حىت ل تطرح عىل
جيسد جملس الصحافة مبد أأ مسؤولية الصحفيني ازاء امجلهور ،مبا أأهنم
القضاء وعىل هفا النحو ّ
خيضعون دون اكراهات خارجية اىل املسائةل.
كام يقوم اجمللس يف العديد من ادلول بتطوير املواثيق ا ألخالقية وادلفاع عن حرية الصحافة .وهبفا املعىن
ميثل جملس الصحافة الطار ا ألمثل لتفعيل مبد أأ التعديل اذلايت اذلي يقتيض أأن يدير املهنيون قطاعهم
بأأنفسهم ملنع تدخل ادلوةل فيه أأو الس يطرة عليه.
ولن ما ورد يف الاسرتاتيجية الوطنية لالعالم خبصوص جملس الشاكوى مل تتخف احلكومات املتعاقبة
أأي خطوات فعليه عىل أأرض الواقع  ،ولكرثة احلديث عن انشاء جملس شاكوى يف الاردن حيقق
الهدف املنشود اكن لزاما علينا اس تعراض الايت:
 جمالس الشاكوى يف املعايري ادلولية و افضل التجارب ادلولية.
 التجربة الاردنية يف جملس الشاكوى من خالل اجمللس الاعىل لالعالم سابقا.
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 املعيقات القانونية أأمام انشاء جملس شاكوى يف الاردن.
 -1جمالس الشاكوى يف املعايري ادلولية و أأفضل التجارب ادلولية.
تعترب جمالس الصحافة ومفويض التحقيق يف الشاكوى من امه اليات التنظمي اذلايت يف العديد من ادلول
املتقدمة وقد نشات اجملالس الصحفية واملفوضيات اخلاصة بتلقى الشاكوى ضد الصحافة بتعاون بني
النارشين والصحفيني وغريمه من املؤسسات الصحفية  ،وقد نشأأت اغلهبا اس تجابة لزتايد احلاح الراى
العام عىل اصدار لواحئ تنظميية للحد من جتاوزات الصحافة.حيث نشأأ اعرتاف واسع بأأنه من املفرتض أأن
يمتكن املواطنون من تقدمي شاكوى عندما يعتقدون أأن العالم مل ميارس معهل بشلك همين  .ذلا نشأأت
أأنظمة تختلفة يف بدلان تختلفة لتسد هفه احلاجة .
تتواجد أآليات التنظمي اذلايت الاكمةل (وهفا يعين أأن أآلية التنظمي ل ترتكز عىل أأي س ند قانوين ويه
منظمة بشلك اكمل من قبل قطاع العالم و عىل أأساس تطوعي اكمل) يف بدلان كثرية  .و رمغ وجود
اختالفات بني هفه الآليات  ،ال أأهنا معظمها تنظر يف الشاكوي الصحفية استناد اا اىل مدونة سلوك أأو
مجموعات أأخرى من املعايري املتعارف علهيا و اليت غالب اا ما تكون معمتدة دلى املؤسسات العالمية
الرائدة يف البدل و اليت تقبل أأن تنطبق علهيا هفه الآليات .
و غالب اا ما يكون هناك جملس اا اعالمي اا أأو هي ا
الك مشاهب اا دوره اختاذ القرارات متعلقة ابلشاكوي  ،و غالب اا
ل تقترص عضوية اجمللس عىل العاملني يف العالم امنا يشمل أأيض اا ممثلون عن الرشاحئ و الفئات اجملمتعية
ا ألخرى .
و يعترب جملس الصحافة ا ألملاين 3واحد من ا ألمثةل اجليدة لآلية التنظمي اذلايت الاكمةل وهو مجعية غري
رحبية  .و يغطي اجمللس يف معهل لك أأنواع العالم املكتوب مبا يف ذكل املؤسسات اليت تعمل حرص اا
اكعالم الكرتوين  ،و لكن معل اجمللس ل يشمل قطاع العالم السمعي و البرصي و حبس املادة 9
من النظام ادلاخيل جمللس الصحافة ا ألملاين و اذلي مت تبنيه يف  24ش باط  /فرباير  ، 1985فان
واجباته يه اكلتايل :
 3املعايري الدولية وقوانني االعالم العريب – .مرجع سابق
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* مراقبة املشالك املوجودة يف العالم املكتوب و أأن يعمل حنو اجياد احللول .
* أأن حيمي حرية الوصول اىل املصادر الصحفية دون عقبات.
* أأن ينتج توصيات و ارشادات متعلقة ابلعمل الصحفي .
* أأن يواجه التطورات اليت قد تشلك خطر اا عىل حرية املعلومات و حرية املواطنني يف بلورة
أآراهئم .
* أأن حيقق يف الشاكوي املوهجة ضد الصحف  ،و اجملالت  ،و واكةل ا ألنباء و أأن يتخف
قرارات حول هفه الشاكوي .
* أأن ينظم مسأأةل حامية البياانت الشخصية من قبل الصحافة .
و يقوم جملس الصحافة  ،كجزء من واجباته  ،ابصدار توصيات و ارشادات حول العمل الصحفي  ،و
هفا يتضمن "مدونة الصحافة" و "ارشادات العمل الصحفي" .
و حيدد النظام ادلاخيل جمللس الصحافة ا ألملاين بنيته و واجباته و حبس هفا النظام  ،فان مجعية
الراعني جمللس الصحافة ا ألملاين مكونة من ممثلني عن لك منظمة من املنظامت ا ألربعة اليت متثل احتادات
الصحفيني و مجعيات النارشين  ،و هفه املنظامت يه  :أأ) امجلعية الاحتادية لنارشي الصحف  ،ب)
امجلعية ا ألملانية لنارشيه اجملالت  ،ج) مجعية الصحفيني ا ألملانيني  ،د) احتاد الصحفيني ا ألملانني  .و هتمت
مجعية الراعني بشلك أأسايس ابلقرارات القانونية و املالية و املسائل املتعلقة ابلعاملني ابجمللس .
و هناك بدلان أأخرى تبنت أآلية تختلطة للتنظمي  .و عاد اة ما تتضمن هفه الآلية وجود جمالس حصفية
مستندة اىل قانون و يلع فيه ممثيل العالم دور اا مس يطر اا أأو دور اا رئيس ي اا  .و مثال جيد لهفه الآلية
هو جملس الصحافة الاندونيس ية ،و قد مت تأأسيس هفا اجمللس بواسطة قانون و لكن يمت تعيني أأعضائه
بواسطة العالميني حرص ااي  .و ابلتحديد  ،يمت تعيني ثالثة من أأعضائه من قبل مجعيات الصحفيني ،و
ثالثة من قبل ماليك الوسائل العالمية و هناك ثالثة أأعضاء أآخرين ميثلون اجملمتع يمت تعييهنم من قبل
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الصحفيني و املالكني مع اا  .و للمجلس قدرة حمدودة عىل فرض العقوابت  ،و ابلتحديد أأن يطل من
املؤسسات العالمية أأن تنرش ترصحيات تعرتف فهيا بأأهنا قد خرقت قواعد العمل و مدوانت السلوك .
وتمتتع اجملالس الصحفية يف لك من المنسا واملانيا وهولندا والرنوجي والسويد واململكة املتحدة واسرتايل
لكها حبق تلقى الشاكوى الفردية ضد الصحافة واختاذ قرارات بشاهنا .
وبعض تكل اجملالس مثل جملس الصحافة يف المنسا واسرتاليا تعمل ايضا عىل تعزيز حرية الصحافة
وذكل ابلسهام ىف املناظرات الىت تعقد حول الس ياسة العامة  ،وايفاد ممثلني اىل الاجامتعات احلكومية
،ومل ير الفقهاء يف الك من البدلين تعارضا بني تلقي الشاكوي الفردية ضد الصحف وحماوةل تعزيز حريهتا
وفتح حوار مع السلطة التنفيفيه لهفا الغرض .
وعىل العكس من ذكل مت توجيه نقد عىل نطاق واسع جمللس الصحافة الربيطاىن السابق – اذلي حلت
حمهل جلنة شاكوى الصحافة منف س نة  - 1991بسب قيامه هبفه الوظيفة املزدوجة .
ويف السويد يوجد عالوة عىل جملس الصحافة  ،مفوض خاص لتلقى الشاكوى اخلاصة ابلصحافة
" . “Press Ombudsman
وتلع السكراترية التنفيفية جمللس الصحافة ا ألسرتايل دورا شبهيا ابملفوض اخلاص لتلقى الشاكوى يف
السويد  ،فالكهام حياول التوسط يف الزناعات قبل اختاذ اجراءات اكرث رمسية حنوها يف اجمللس.
وميكن القول ان هناك احدى عرش قاعدة تتضمهنا – او تتضمن اغلهبا – لواحئ الصحافة يف ادلول
ادلميقراطية يه :
 -1الامانة والانصاف ؛ والسعي لخف راي اي خشص يكون موضع نقد يف حتقيق حصفي قبل نرش
التحقيق  ،وواج تصحيح الوقائع املغلوطة  ،وواج عدم تزييف الصور او اس تخداهما بطريقة
مضلةل .
 -2اعطاء فرصة الرد عىل الاراء اليت تتضمن انتقادا وعىل التحقيقات الصحفية اليت تنقد وقائع .
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 -3تويخ املوضوعية شالك ومضموان  ،حىت ان بعض تكل اللواحئ متنع العاملني ابلصحافة من قبول
الهدااي .
 -4احرتام حرية احلياة اخلاصة .
 -5المتي ز بني الوقائع والاراء .
 -6عدم المتي ز او اشعال انر الكراهية عىل اساس العنرصيه او القومية او ادلين او اجلنس  ،حىت ان
بعض اللواحئ حتض الصحافة عىل الامتناع عن ذكر الاصل العنرصي او ادليين او القويم ل ألفراد
اذلين تدور عهنم القصص الاخبارية مامل يكن ذلكر هفه املعلومات امهية موضوعية للقصة  ،بيامن
حيث بعضها عىل تغطية املوضوعات اليت تشجع روح التسامح .
 -7عدم اس تخدام وسائل غري امينة للحصول عىل معلومات .
 -8عدم تعريض حياة الناس للخطر .
 -9توىخ معايري الادب واذلوق العام .
-10عدم الكشف عن املصادر الىت ل ترغ ىف الكشف عن نفسها .
-11عدم احلمك مس بقا ابدانة اي مهتم  ،ونرش نفي الهتم عن اي مهتم او اعالن براءة اي خشص تكون
اجلريدة قد س بق ان نرشت انه اهتم او حومك ابلفعل .
ول تسمح اغل جمالس الصحافة بتقدمي الشاكوى الا لالشخاص اذلين ورد ذكرمه يف مقال حصفي
بشلك مبارش او غري مبارش او من اتثروا مبقال ما .يف حني ينفرد جملس الصحافة المنساوي بأأنه يسمح
ألي خشص بتقدمي شكوى  ،ول يقرص ذكل عىل ا ألشخاص اذلين أأضريوا مبارشة من املقال.
ويف الرنوجي مينح جملس الصحافة الرنوجيي للسكرتري العام لرابطة الصحفيني – وهو ليس عضوا يف
جملس الصحافة – حق تقدمي شاكوى مببادرة خاصة منه .

22

وتعقد اغل جمالس الصحافة جلسات اس امتع ميكن ل ألطراف املعنية تقدمي أأدةل الهيا  ،أأما اجمللسان
السويدي والربيطاين فال يبنيان قراراهتام ال عىل أأساس أأوراق مكتوبة .
وحتاول الكثري من جمالس الصحافة اثناء الشاكني عن رفع شكوامه اىل القضاء  ،عىل اساس ان احملامكة
املتعلقة ابلشاكوي الصحفية اتخف وقتا طويال  ،ومن مث متيل الصحافة اىل عدم اخفها بعني الاعتبار ،
وحيدث يف السويد من حني اىل اخر ان يرفع الشاكون اذلين ل يرضهيم حمك جملس الصحافة دعاوى
قضائية  ،كام حيدث احياان ان تدمع احملامك احاكهما حبجج مس تقاه من راي جملس الصحافة ومبادئ اداب
املهنة  .ويزداد استياء الصحف عندما يمت اس تخدام نتاجئ معلية طوعية ضدمه يف احملمكة وان اكن عدد
تكل احلالت حمدودا يف الواقع العميل  ،ورمبا ذلكل يطل جملس الصحافة الاسرتايل من الشاكني ان
يوقعوا تعهدا ابل يلجاوا للقضاء لو مل يرضهم حمك اجمللس.
ان العقوبة الرئيس ية الىت حتمك هبا اغل جمالس الصحافة ىه اجبار اجلريدة اخملطئة عىل نرش النتاجئ
السلبية اليت توصل الهيا اجمللس  ،وامه دافع للجريدة لنرش النتاجئ السلبية هو رغبهتا ان تبقى عضوا
ملزتما وحمرتما يف الرابطة او اجمللس  ،وان تعطي للجمهور انطباعا ابلزتاهما بقواعد وأآداب املهنة.
ويف هولندا ينرش جملس الصحافة الهولندي قراراته يف كربى اجملالت النقابية الصحفية  ،كام يطل من
اجلريدة اخملطئة – دون الزام – ان تنرش قراره او ملخصا هل .
وعىل العكس يف اسرتاليا يلزم اجمللس الصحفي ا ألسرتايل الصحف بنرش ملخصات لقراراته وليس
القرارات بأأمكلها .
وعىل الرمغ من ان القواعد اليت حتمك معل جمالس الصحافة تاكد ان تكون واحده يف لك ادلول
ادلميقراطية ال ان جمالس الصحافة ىف السويد والرنوجي وهولندا من بني اكرث اجملالس فعالية  ،ولكها تضم
اعضاء من غري العاملني ابلصحافة  ،كام ان اجمللسني السويدي والهولندي يراسهام حمامون وهو امر
جيعل احاكهما متسقة ويساعد يف اجالء املعايري اليت يتبعاهنا ومن مث بلورة سوابق قضائية  .وقد
ساعدت لك هفه اجملالس بشلك معقول عىل احلد من عدد القضااي املرفوعة ضد الصحافة وعىل حامية
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حرية الصحافة  ،وقد ثبت اهنا مجيعها قادرة عىل ارضاء الصحافة وامجلهور ودلهيا اماكنيات تساعد عىل
حامية احلق يف اخلصوصية .
وتمكن قمية جملس الصحافة الفعال يف انه يوفر حمامكة ارسع واقل تلكفة من جلسات الاس امتع ابحملامك ،
وذكل حلل الشاكوى اليت تقدم ضد الصحافة  ،وهو امر يساعد عىل ان تقوم الصحف بنفسها بتصحيح
اخطاهئا من انحية وترخس دلى امجلهور امهية ضامن حرية التعبري من انحية اخرى.
 -2التجربة الاردنية يف جملس الشاكوى من خالل اجمللس الاعىل لالعالم سابقا:
انشئ اجمللس ا ألعىل لالعالم مبوج القانــون املؤقـت رمق ( )74لسنـة  2001املعدل ابلقانون املؤقت
رمق ( )14لس نة  2003واذلي اصبح ا ألن قانوان دامئا يف العام  .2004واذلي الغي مبوج القانون رمق
 58لس نة .2008
واكن هيدف اجمللس ا ألعىل ل ألعالم – وفقا لقانون انشائه  -اىل حتقيق تمنية القطاع العاليم ومساعدة
املؤسسات العالمية عىل القيام بدورها الرقايب يف اجملمتع يف مناخ من احلرية املسؤوةل والس تقاللية
وعىل أأساس همين متطور  ،كام هيدف عىل تشجيع تعدد املؤسسات العالمية واس تقالليهتا وعىل
احرتام حرية الر أأي والتعبري وعىل هتيئة البيئة اجلاذبة لالستامثر لس تقطاب القطاع اخلاص يف تختلف
ا ألنشطة واجملالت العالمية كام وميارس اجمللس العديد من املهام والصالحيات ومن أأمهها السهام يف
رمس الس ياسة العالمية ووضع اخلطط ملواهجة التغريات احلديثة بصورة متكن وسائل العالم من القيام
بدورها يف حتقيق التمنية الس ياس ية والقتصادية والجامتعية والثقافية .
وميكن القول ان اهداف ذكل اجمللس اكنت اوسع بكثري من غريه من اجملالس الصحفية يف ادلول
ادلميقراطية  ،ويبدو و أكن من مضن اهدافة مساعدة ادلوةل عىل هتيئة البيئة اجلاذبة لالستامثر  ،وا ألسهام
يف رمس الس ياسات ا ألعالمية  ،وهو امر جيعل ارتباطة اوثق ابلسلطة التنفيفيه  ،من كونه جملس
للتنظمي اذلايت ملهنة الصحافة .
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ومن أأمه ا ألدوار اليت يقوم هبا اجمللس ا ألعىل ل ألعالم هو النظر يف أأي شاكوى ترد اىل اجمللس والعمل
عىل تسويهتا يف ضوء مواثيق الرشف العالمية املعمتدة واجراء املصاحلة بطل من ا ألطراف املعنية يف
حالت الزناع املتعلقة ابلقضااي العالمية ،وذكل قبل قيام أأي من تكل ا ألطراف بأأي اجراء قانوين أأمام
السلطات اخملتصة .
وحتقيق اا لهفه الغاية فقد صدرت تعلاميت تسوية القضااي العالمية مبقتىض املادة ( /9ب) من قانون
اجمللس ا ألعىل لالعالم رمق ( )74لس نة  2001وتعديالته  .ومبوج هفه التعلاميت فقد مت تشكيل جلنة
تسمى ( جلنة تسوية القضااي العالمية ) تتأألف من املستشار القانوين للمجلس و اربعة أأعضاء من ذوي
اخلربة والكفاءة والاختصاص يف احلقول القانونية أأو احلقول املتصةل ابلعالم ويمت اختيارمه من قبل
اجمللس ا ألعىل ل ألعالم بناء عىل تنسي رئيس اجمللس ملدة ثالث س نوات قابةل للتجديد .
وتطبق هفه التعلاميت عىل املطبوعات ولقد عرفهتا املادة الثانية من التعلاميت بأأهنا ( لك وس يةل نرش
دونت فهيا املعاين أأو اللكامت أأو ا ألفاكر بأأي طريقة من الطرق ) .
وتطبق عىل الصحفي واذلي عرفته أأيض اا املادة الثانية من التعلاميت بأأنه عضو النقابة املسجل يف جسلها
واختف الصحافة همنة هل وفق أأحاكم قانوهنا .
كام تطبق التعلاميت أأيض اا عىل العالم املريئ واملسموع واذلي عرفته أأيض اا يف املادة الثانية بأأنه ( لك معلية
بث تلفزيوين أأو اذاعي توصل للجمهور أأو فئات معينة منه اشارات أأو صور اا أأو أأصوا اات أأو كتاابت من
أأي نوع اكنت ل تتصف بطابع املراسالت اخلاصة وذكل بواسطة القنوات واملوجات و أأهجزة البث
والش باكت وغريها من تقنيات ووسائل و أأسالي البث أأو النقل ) .
وس ند اا لهفه التعلاميت يتوىل اجمللس ا ألعىل ل ألعالم قبول الشاكوي اليت ترد اليه واملقصود ابلشكوى _
حس تعريف م 2/من التعلاميت _ لك شكوى يتقدم هبا أأحد ا ألشخاص اىل اجمللس سواء أأاكنت
الشكوى مقدمة حبق املطبوعة أأو وس يةل العالم املريئ أأو املسموع أأو أأي من العاملني فهيا أأو يف
الصحافة معوم اا  ،نتيجة نرش أأو بث مادة اعالمية .
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ويضع اجمللس أأيض اا الرتتيبات الالزمة لقبول طلبات اجراء املصاحلة اليت ترد من ا ألطراف املعنية يف
حالت الزناع املتعلقة ابلقضااي العالمية ولقد عرفت املادة الثانية من التعلاميت القضية العالمية بأأهنا لك
قضية يمت تقدميها اىل اجمللس هبدف املصاحلة من قبل ا ألطراف املتنازعة نتيجة نرش أأو بث مادة اعالمية
يف املطبوعة أأو يف وس يةل العالم املريئ أأو املسموع .
أأما مقدم الشكوى فوفق اا للتعلاميت هو الشخص اذلي يتقدم اىل اجمللس ابلشكوى أأو يتقدم اليه بطل
املصاحلة يف القضااي العالمية سواء أأاكن هفا الشخص طبيعي اا أأو معنو ااي .
وس ند اا للتعلاميت جي أأن تقدم الشكوى أأو طل املصاحلة اىل اجمللس ا ألعىل ل ألعالم بصورة مكتوبة
ومشفوعة ابملادة العالمية موضوع الشكوى أأو القضية ا ألعالم وخالل شهر واحد من اترخي نرش أأو بث
املادة العالمية املتعلقة ابلشكوى موضوع الزناع املطلوب اجراء املصاحلة بشأأنه وذكل قبل قيام مقدم
الشكوى أأو أأي طرف من ا ألطراف املعنية ابجراء املصاحلة بأأي اجراء قانوين أأمام السلطات اخملتصة .
حييل الرئيس الشكوى أأو طل املصاحلة بعد تقدميها اىل اللجنة للنظر فهيا بصورة أأوليه وتقدمي
التوصيات الالزمة بشأأهنا اىل اجمللس لختاذ قرارات التسوية املناس بة وفق احملددات الواردة يف التعلاميت.
عىل الرمغ من ان اس ناد مثل هفا ادلور للمجلس ا ألعىل ل ألعالم سابق اا واصداره مثل هفه التعلاميت هو
من حيث املبد أأ اكن خطوة اىل ا ألمام حنو التنظمي اذلايت الا انه ميكن لنا ابداء املالحظات القانونية
التالية -:
املالحظة ا ألوىل -:
ان تعلاميت تسوية القضااي العالمية ل تطبق عىل مجيع الزناعات العالمية  :حيث اقترصت تطبيقها
فقط عىل الصحفيني املسجلني يف نقابة الصحفيني ا ألردنيني مبعىن أأن ابيق الصحفيني غري املسجلني يف
النقابة _ ان جاز يل تسميهتم ابلصحفيني _ ومه كرث جد اا ل ميكن تطبيق هفه التعلاميت علهيم ول ميكن
أأن ُحتل قضيته من قبل جلنة تسوية القضااي العالمية .ويبدو أأن اجمللس ا ألعىل ل ألعالم اكن متأأثر
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بتعريف قانون املطبوعات والنرش للصحفي واذلي عرفه بفات التعريف .وهفا ينسجم مع الس ياسات
العامة للحكومات الاردنية املتعاقبة واليت ل تعرتف الا ابعضاء نقابة الصحفيني كجسم اعاليم.
املالحظة الثانية -:
عدم الزامية احاةل الزناع العاليم اىل جلنة تسوية القضااي العالمية  :حيث ل يوجد يف التعلاميت ما يلزم
مقدم الشكوى أأو مقدم طل املصاحلة اللجوء اىل هفه اللجنة هفا من انحية ومن انحية أأخرى عىل
رئيس اجمللس ومبوج املادة /3ز أأن يتأأكد من املطبوعة أأو وس يةل العالم املريئ أأو املسموع أأو
العاملني يف الصحافة ويف املؤسسات العالمية ممن تقدم شكوى حبق أأي مهنم أأهنم ل ميانعون من السري
يف اجراءات النظر يف الشكوى أأو طل املصاحلة بعد تسجيلها .
املالحظة الثالثة -:
ل يوجد يف التعلاميت ما مينع من اللجوء اىل اجلهات اخملتصة مثل احملامك قبل احاةل القضااي العالمية اىل
اجمللس ا ألعىل ل ألعالم و /أأو بعد احالهتا عىل اجمللس :
حيث اشرتطت املادة  /3أأ من التعلاميت لحاةل القضااي العالمية عىل اجمللس عدم قيام مقدم الشكوى
أأو أأي من ا ألطراف املعنية ابجراء املصاحلة بأأي اجراء قانوين أأمام السلطات اخملتصة .
كام ونصت املادة /3ح من التعلاميت عىل أأن اجمللس يتوقف عن النظر يف الشكوى أأو يف طل اجراء
املصاحلة يف حاةل قيام أأي من ا ألطراف املعنية ابختاذ أأي اجراء قانوين بعد ايداع الشكوى أأو القضية
العالمية يف اجمللس .
املالحظة الرابعة -:
ضيق نطاق الصالحيات اليت تعمل هبا جلنة تسوية القضااي العالمية:
حيث حددت التعلاميت ويف املادة السادسة مهنا عىل وجه التحديد همام جلنة تسوية القضااي العالمية
حيث أأعطت للجنة صالحية التدقيق يف الشكوى املقدمة اىل اجمللس و احملاةل الهيا للتأأكد فامي اذا اكنت
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املادة العالمية املنشورة أأو املبثوثه متثل انهتااكا ملواثيق الرشف العالمية املعمتدة يف اململكة فقط _
حس حتديد النص نفسه _.
وحقيقة أأن ميثاق الرشف للصحفني ا ألردنيني يف ذكل احلني قد وضع الزتامات عىل الصحفي من أأمهها -:
-1

احملافظة عىل رسية مصدر معلومات الصحفي .

-2

احرتام القمي ادلينية وادلفاع عن قضااي احلرية وتعميق حماربة ادلميقراطية والعمل عىل تأأكيد الوحدة
الوطنية والتأأكيد عىل التارخي املشرتك واحلابو واملس تقبل ل ألمة .

-3

تأأكيد س يادة القانون ومساندة العداةل وجتني نقابة الصحفني أأي خالفات أأو هماترات بني
ا ألرسة الصحفية

-4

جتن عبارات الس والقدح والتجرمي الشخيص واللزتام ابملسؤولية الوطنية دون شطط أأو
ترخص .

وحقيقة أأن هفا امليثاق _ بر أأينا _ اكن ليكفي وحده أكساس لعمل كبري وواسع ودقيق وابلغ ا ألمهية
للجنة تسوية القضااي العالمية وهو بدوره س يؤثر ابلنتيجة عىل تسوية تكل القضااي ورىض ا ألطراف
املتنازعة بقرارات اجمللس .
املالحظة اخلامسة -:
عدم الزامية قرارات اجمللس بشأأن القضااي العالمية :
عىل الرمغ من أأن املادة /3د تنص عىل أأنه يلزتم الطرف أأو ا ألطراف اليت قدمت الشكوى حبقهم أأمام
اجمللس بتطبيق قرار التسوية الصادر عنه كام يلزتم مقدم الشكوى دلى تقدميها بقبول قرار التسوية أأيض اا
ال أأن التعلاميت مل تعا ج حاةل عدم الزتام أأي من الطرفني بقرار التسوية كام مل ترت أأي أأثر عىل عدم
الزتاهما بفكل القرار ول يتضمن قانون اجمللس اي الزام للصحف بنرش قراراته او ملخصها .
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وميكن القول انه فامي عدا طريقة تعيني اعضاء اجمللس وحتديد اهدافة واليت يدخل بعضها يف همام السلطة
التنفيفيه فان اجمللس ا ألعىل لالعالم اكن مياثل مثيةل يف كثري من ادلول ادلميقراطية اىل حدا  .ولكن
ل ألسف مل تنجح تكل التجربة يف تكل الفرتة  .ومت الغاء اجمللس الاعالم لالعالم يف العام .2008
 -3املعيقات القانونية أأمام انشاء جملس شاكوى يف الاردن:
بعد أأن بينا أأمه الامنذج ادلولية لنشاء جملس شاكوى  ،وبينا التجربة الاردنية هبفا اخلصوص من خالل
جلنة الشاكوى اليت اكنت تعمل حتت مظةل اجمللس الاعىل لالعالم .نعتقد أأن الاولية الامه يف هفه
املرحةل ولتنفيف ما ورد يف الاسرتاتيجة الوطنية خبصوص انشاء جملس خاص للشاكوى يه البحث يف
املعيقات القانونية اليت حتول دون انشاء ذكل اجمللس عىل أأرض الواقع.
وميكن لنا تلخيص هفه املعليقات القانونية ابلنقاط التالية:
ا -عدم اماكنية جملس الشاكوى النظر مجيع الزناعات الاعالمية بسب التعريف القانوين للصحفي
،وعدم الاعرتاف بغري املسجلني يف نقابة الصحفيني.
ب -ل ميكن فرض الزامية اللجوء جمللس الشاكوى قبل اللجوء للقضاء لتعارض ذكل مع نص دس توري
” احملامك مفتوحه للجميع ” .
ج-وجود جمالس للتأأدي تعمل حتت مظةل نقابة الصحفيني  ،ووجود واج ورغبة من النقابة يف
ممارسة سلطة التأأدي عىل الصحفيني املنتس بني لها مبوج قانون نقابة الصحفيني .الامر اذلي يؤدي
اىل وجود تضارب بني صالحية جملس الشاكوى يف النظر يف الشاكوى وبني همام وصالحيات جمالس
التأأدي يف نقابة الصحفيني .
د-وجود اشاكلية قانونية حول الاساس اذلي س يعمتده جملس الشاكوى يف حل الزناعات الاعالمية
نظرا لتعدد وتشع القوانني اليت تطبق عىل الاعالميني واملؤسسات الاعالمية و وجود خلل يف ميثاق
الرشف الصحفي وعدم صدوره من اكمل اجلسم الصحفي .
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ه-وجود اشاكلية يف مصدر متويل ودخل جملس الشاكوى حيث أأن نظام التنظمي اذلايت للصحافة
تتعارض مع متويهل من قبل احلكومة وارشافها املايل والاداري عليه.
و-مدى الصالحيات اليت ميلكها جملس الشاكوى يف اصدار قرارات تسوية أأو عقوابت  ،وقدرة تكل
القرارات يف ارضاء مقدم الشكوى.
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