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 (ةــدرج 02 )                       األول:السؤال  إجابة
  اطئة مع التصويب ؟أمام العبارة الخ× ( ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة ) ضع عالمة ) -

 (   ×)                                   . 2848لسنة  98صدر أول تشريع متكامل لإلذاعة من خالل القانون رقم  .2

                                                   .9949لسنة  98صدر أول تشريع متكامل لإلذاعة القانون رقم  التصويب:

راعددداة الفدددروم العامدددة التدددي تحددديط بدددالمجتمع وتعاصدددر مشددداكمو والتدددي تدددؤثر  دددي مدددادة التحريدددر يقصدددد بالدددذوم العدددام م .1
 (                                                             )                                                                                                         .الصحفي 

                                                                                   (                                                                                         )                         .من جرائم الصحا ة " جرائم التشيير" وتشمل القذم والسب واالىانة والعيب  .3

     ( )         . يد الوجلس األعلي للصحافة في هوضوع تأدية الصحفي  لن يلغي كلية 6991قاًوى تٌظين الصحافة  .4
            (     )   د القوهي الًشاء الصحف الوطثوعة.تفعيل االلتزام تالترخيص هي االتحا6911لسٌة  651أعاد القاًوى رقن  .5

 

 
                                                  درجــة( 02)                      :لسؤال الثانياإجابة 
 ؟  "االمر الخادش لالعتبار  –النبذ التشريعي – اال شاء"  :ما المقصود بكل من - أ

 اإلجابة:

 ما يتضمن إذاعة ألمر من األمور التي يجب أن تبقي سرا ، والتي يجب عمي اإلعالمي ىو  االفشاء : -
 كتمانيا صيانة ألمن الدولة الداخمي والخارجي    
     فقوانين الصحافة والنشر وغيرىا مميئة بالمحظورات التي تحدد مناطق معينة تمنع  النبذ التشريعي : -

ال وقع في احدي جرائم النشر .    الصحفي من االقتراب منيا وا 
 .نسان عند غيرهىو األمر الذى يسيء إلى سمعة اإل االمر الخادش لالعتبار : -

 

 ؟  بايجاز األشكال التي تتخذىا السمطات  ي التحكم  ي الفكرة والمضمون داخل النص االعالمياشرح  - ب

 اإلجابة:

 فالكاتب الصحفي ال يستطيع أن يطمق قممو في أي قضية من القضايا المتعمقة باألديان :  النبذ الديني
ع الحقائق الثابتة ليذه األديان والفيم االجتماعي كثابت أساسي من الثوابت االجتماعية بحيث يتصادم م

 الشائع ليا .



 فالصحفي ال يستطيع ، عمي سبيل المثال أن يتناول موضوعات تتعمق بالجنس أو ما  : يالنبذ االجتماع
 .شاكمو من موضوعات تشكل من نوعا من الخروج االجتماعي

 : بالمحظورات التي تحدد مناطق معينة تمنع فقوانين الصحافة والنشر وغيرىا مميئة  النبذ التشريعي
ال وقع في احدي جرائم النشر .    الصحفي من االقتراب منيا وا 

 أيا كانت أيديولوجيتو والتزامو بأفكاره فإنو ممزم أيضا باال  فالصحفي : النبذ األيديولوجي أو المؤسسي
 ايطمق عميي، و عنيا مالكيا  يتجاوز الخطوط العريضة أليديولوجية الصحيفة التي يعمل بيا كما يعبر

وتكون في الغالب غير مكتوبة ، وتظير في سموكيم وممارستيم لمعمل ، السياسة التحريرية لمصحيفة 
الصحفي اليومي ، وىي تخضع لقدر من المرونة تختمف درجتو من صحيفة آلخري ومن موقف ألخر ومن 

 فترة آلخري داخل الصحيفة نفسيا .
 وخصوصا في ظل القيادات الصحفية التي تتميز بقدرتيا عمي التأثير في  الصحفية : النبذ المتعمق بالقيادة

الغير ، بحيث تعد رمزا لمدرسة صحفية معينة ، أو في ظل القيادات الصحفية ذات الطابع الديكتاتوري 
 .والتي تحدد خطا معينا لمصحيفة تحاول إلزام كتابيا ومحررييا بو

 

 ؟ اذكدددددر -ج  
 . المختمفة العالم دول التي انفرد بيا المجمس األعمي لمصحا ة التي ال توجد  ي نفيره  ي االختصاصات -

 اإلجابة:
  ييتم المجمس ببعض االختصاصات التى تعد من صميم اختصاصات النقابة ومياميا األساسية، كاألذن

والعاممين  لمصحفيين لمعمل بجبيات إعالمية غير مصرية، وضمان حد أدنى مناسب ألجور الصحفيين
 بالمؤسسات الصحفية، وحماية العمل الصحفى وكفالة حقوق الصحفيين وضمان أدائيم لواجباتيم. 

  إعداد التقرير السنوي عن أوضاع الصحافة. 
  مد سن التقاعد بالنسبة لمصحفي. 

  اإلدارة المتابعة الفعالة لألداء األقتصادى لممؤسسات الصحفية القومية من خالل دراسة ومناقشة  تقارير
 .والجياز المركزى لممحاسبات واتخاذ كل ما من شأنو ضمان حسن األداء 

  يصدر المجمس األعمى لمصحافة قرراه فى شأن األخطار المقدم إليو إلصدار الصحيفة. 

    اتخاذ كل ما من شأنو دعم الصحافة  المصرية وتنميتيا وتطويرىا بما يساير التطورات الراىنة فى صناعة
 فى العالم  وفى أوضاع المؤسسات الصحفية فى كل نواحي العمل الصحفىالصحافة  

  تمقى قرارات لجنة القيد بالنقابة ونتائج انتخابات أعضاء مجمس النقابة والنقيب وقرارات الجمعية العمومية
 لمنقابة .

 
 



 األمور التي تتضمنيا قوانين الصحا ة . -

 اإلجابة : 

  إجراءات دائمة أو مؤقتة قد تتخذىا بعض الحكومات لتنظيم أسموب اإلجراءات اإلدارية التي تتمثل في
ترخيص ( ، فرض تأمين نقدي عمي إصدار الصحف  –إصدار الصحف مثل متطمبات اإلصدار) إخطار 

، تنظيم عممية تداول الصحف ، حاالت منع التداول وحظره بالنسبة لمصحف والمطبوعات التي تصدر في 
 عدم إجازة إنذار الصحف أو وقفيا أو تعطيميا أو إلغائيا بالطريق اإلداري. الداخل والخارج ، إجازة أو

  تنظيم النشاط الصحفي والمبادئ التي تحكم النشر مثل تجريم األخبار الكاذبة، حماية األخالق العامة
 ،.....الخ  .

 ردع.تتضمن بعض القوانين االلتزامات القانونية عمي الصحافة سواء أخذت شكل الرقابة أو ال 

  أن تفرض رقابة سياسية عمي وسائل  –في ظروف الطوارئ  –تنص بعض القوانين عمي حق الحكومات
 اإلعالم.

 

 عناصر حرية االعالم بالنسبة لمجميور. -

 اإلجابة:

 نو شريك ايجابي.أعمى  إليوينظر  أنسمبي، بل يجب  ينو مجرد متمقأالجميور عمى  إلىينظر  إالينبغي 

 :  يتعمق بالجميور راعاتيا فيماالحقوق الواجب مومن 
 .حق الفرد في التعبير عن رأيو بحرية 

  الدولة( أسرارحقو في الحصول عمى المعمومات )عدا 
 تكوين آرائو بصورة موضوعية. في حق المواطن 
 .توفير الحماية ضد االىانة واالفتراء وتشويو السمعة 
 . حق الرد والتصحيح 
 رية المسئولة في إطار الح تشجيع الفرد عمى النقد. 
 .حماية حق الفرد في الخصوصية 

 

 . م1024االعالمي لموسائل المسموعة والمرئية الواجبات التي حددىا مشروع ميثام الشرم  -

 اإلجابة:

. عمى اإلعالميين احترام حقوق وكرامة اإلنسان وحرمة الحياة الخاصة لممواطنين واالمتنااع عان انتياكياا باأى صاورة 9
 من الصور .

م إذاعااة مااا يتضاامن التحااريض عمااى انتياااك الدسااتور أو القااوانين أو مواثيااق حقااوق اإلنسااان أو مااا تاانص عميااو . عااد2
 االتفاقيات الدولية الموقعة من قبل الدولة .



. احترام كرامة الشعوب والدول وسيادتيا الوطنياة واختياراتياا األساساية واالبتعااد عان الحماالت اإلعالمياة التاى تيادف 3
 ة أو التعريض بشعب أو بدولة أجنبية .إلى اإلثار 

. االمتناع عن بث ما يسيئ إلى الذات اإلليياة أو األدياان الساماوية والرسال والماذاىب والرماوز الدينياة وااللتازام باالقيم 4
 التى تحددىا األديان السماوية واالمتناع عن تقديم الدعوات اإللحادية أو تحبيذ أعمال الشعوذة .

 .. الحفاظ عمى سالمة المغة العربية باعتبارىا قوام الثقافة العربية ورمز اليوية5
. تعزيااز العماال العربااى المشااترك باعتباااره ركياازة أساسااية لمتضااامن العربااى وتسااخير كافااة إمكانيااات اإلعااالم فااى خدمااة 6

 المصالح العميا لألمة العربية .
صااالح أو جيااات خاصااة أو دول بعينيااا وعاادم بااث أساارار الدولااة أو مااا . االبتعاااد عاان العماال وفقااًا أليااة أجناادة تخاادم م7

 ييدد األمن القومى أو يثير الرأى العام بطرق ومعمومات مغموطة .
. االمتنااع عان التشايير أو التحااريض عماى الكراىياة أو العنااف أو اإلرىااب أو التميياز عمااى أساس العارق أو المااون أو 8

 وى االجتماعى .الدين أو الجنس أو األصل أو المست
. البعد عن إثارة الشك والشائعات واألخبار الكاذبة وعدم إذاعة ما يدعو إلى اإلحباط أو تثبيط اليمام والاروح المعنوياة 9

 لمشعب .
. عدم تناول ما تتواله سمطات التحقياق أو المحاكماة فاى الادعاوى الجنائياة أو المدنياة بطريقاة تساتيدف التاأثير عماى 91

 و سير المحاكمة .صالح التحقيق أ
. يعتباار االفتااراء أو االتيااام لشااخص أو لجيااة دون دلياال ماان األخطاااء الجساايمة التااى تتعااارض مااع أخالقيااات مينااة 99

اإلعالم، وتمتزم المؤسساات اإلعالمياة بتكاذيب أو تصاويب األنبااء التاى يثبات عادم صاحتيا فاور االطاالع عماى الحقيقاة 
 وحق الرد والتصحيح مكفول .

اع عان عارض الجريماة بطريقاة تثيار العطاف أو تغارى بالتقمياد أو تضافى ىالاة مان البطولاة عماى المجارم أو . االمتن92
 تيااااااون ماااااان ارتكاااااااب الفعاااااال اإلجرامااااااى وعاااااادم وصااااااف الجاااااارائم بكافااااااة أشااااااكاليا وصااااااورىا بطريقااااااة تغاااااارى بارتكابيااااااا.

م الواجااب لموالاادين مااا لاام يقصااد بيااا . احتاارام القاايم المثاليااة لمعائمااة واالمتناااع عاان عاارض مشاااىد تتنااافى مااع االحتاارا93
 الموعظة الحسنة .

 . احتاااااااااارام دور الماااااااااارأة فااااااااااى المجتمااااااااااع ومساااااااااااىمتيا فااااااااااى الحياااااااااااة العامااااااااااة وقاااااااااادرىا فااااااااااى الحياااااااااااة األساااااااااارية .94
. حمايااة األطفااال واألحااداث ماان تااأثير المااواد اإلعالميااة التااى تتضاامن مشاااىد عنااف أو أنماطااًا سااموكية غياار سااميمة 95

 لنبيمة .تتناقض مع القيم ا
 . مراعاة حقوق ذوى االحتياجات الخاصة وعدم التعرض ليم بالسخرية وتعزيز فرص اندماجيم فى المجتمع.96

 

 .   ي البند السادس المعايير والضوابط المتعمقة بالعمل االعالمي التي حددتيا وثيقة تنفيم البث الفضائي -

 اإلجابة:

  .أشكال ومحتويات البرامج والخدمات المعروضةاحترام كرامة اإلنسان وحقوق اآلخر في كامل  -

  .احترام خصوصية األفراد، واالمتناع عن انتياكيا بأية صورة من الصور -

االمتنااااع عااان التحاااريض عماااى الكراىياااة أو التميياااز القاااائم عماااى أسااااس األصااال العرقاااي أو الماااون أو الجااانس أو   -
 الدين.

عنف واإلرىاب، مع التفريق بينو وباين الحاق فاي مقاوماة االمتناع عن بث كل شكل من أشكال التحريض عمى ال -
  .االحتالل



تنطااوي عماى إضاافاء البطولااة  االمتنااع عاان وصاف الجاارائم بكافاة أشااكاليا وصاورىا بطريقااة تغااري بارتكابياا، أو  -
 .عمى الجريمة ومرتكبييا، أو تبرير دوافعيا

  .مراعاة أسموب الحوار وآدابو، واحترام حق اآلخر في الرد   -

 اإلعالمية والمعموماتية؛  مراعاة حقوق ذوي االحتياجات الخاصة في الحصول عمى ما يناسبيم من الخدمات - 
 .تعزيزًا الندماجيم في مجتمعاتيم   

 واألخالقي، أو يحرضيم عمى فساد  حماية األطفال والناشئة من كل ما يمكن أن يمس نموىم البدني والذىني  -
 .بشكل يحث عمى فعميا إلى السموكيات الخاطئةاألخالق، أو اإلشارة    

  لممجتمع العربي، ومراعاة بنيتو األسرية وترابطو االجتماعي، واالمتناع عن االلتزام بالقيم الدينية واألخالقية -
 .دعوات النعرات الطائفية والمذىبية   

 نبياء والرسل والمذاىب والرموز االمتناع عن بث كل ما يسيء إلى الذات اإلليية واألديان السماوية واأل - 
 .الدينية الخاصة بكل فئة   

 االمتناع عن بث وبرمجة المواد التي تحتوي عمى مشاىد فاضحة أو حوارات إباحية أو جنسية صريحة. -
 .االمتناع عن بث المواد التي تشجع عمى التدخين والمشروبات الكحولية، مع إبراز خطورتيا -

 

                                                 وضدح كدل مدن  ؟    -د
 .مشاكل تطبيم حم الرد والتصحيح  ي الصحم المطبوعة  -

 اإلجابة:

بعض الصحف ال تمتزم بنشر تصحيح ما سبق أن نشرتو، ويفتقر كميا أو جزئيا لمدقة والصحة، أو يحتاج إلى 
من تصحيح؛ ال تمتزم بالشروط التى حددىا  تنشر ما يرد إلييا التي وبعض الصحف تعقيب من ذوى الشأن ،
مثل النشر فى نفس المكان الذى نشرت بو المادة التى استوجبت التصحيح أو الرد ، إذ  القانون لنشر التصحيح ،

ألولى  ةحفالتصحيحات فى باب بريد القراء، رغم أن ما سبق نشره واستوجب الرد، جاء بالص ىذهإنو غالبا ما تنشر 
 . عض الصحف ال تمتزم أيضا بالموعد المحدد لنشر التصحيحمن الصحيفة، وب

 

 مبررات الحكومة لسرعة إصدار قانون اغتيال الصحا ة . -

 اإلجابة:

الصااحافة تيااادد  حرياااة سااارعة إصاادار ىااذا القاااانون باسااتخدام مبااررات ضااعيفة وغريباااة ماان قبياال: بااررت الحكومااة
فاااي القاااانون الجناااائي ، وعااادم دساااتورية امتياااازات  عفالديمقراطياااة، وحماياااة الحيااااة الخاصاااة والتصااادي لنقااااط الضااا

فشاااء األساارار، والجاارائم التااي تقااع  ، الصاحفيين والكتاااب وأن أحكااام قااانون العقوبااات المتعمقااة بجاارائم القااذف والسااب وا 
أضحت تحتاج إلي إعادة نظر بتشديد العقوباات  ؛ 9937لسنة  58بواسطة الصحف وغيرىا والصادرة بالقانون رقم 

رائم التي تتناوليا بما يتناسب مع خطورتيا ، ويشكل ردعا تعجز عن تحقيقو العقوبات الييناة الخفيفاة المقاررة في الج
وحتااي يعااود إلااي ىااذا التشااريع العقااابي توزانااو مااع  –فااي ىااذا الشااأن  –لياا حاليااا مقااارن بتشااريعات الاادول الديمقراطيااة 

 مسيرة الحرية ودعم الديمقراطية. 
 



 .2855لسنة  295حددىا القانون رقم  التيبة أىم اختصاصات النقا -

 اإلجابة:

العمل عمى رفع مستوى المينة والمحافظة عمى كرامتيا والدفاع عن حقوقيا ومصالحيا، تنمية روح التعاون بين 
 أعضاء النقابة والسعي نحو ترقية شئونيم األدبية والمالية .

 

 م.2892" حرية الرأي والتعبير"  ي دستور اآلراء التي تشير إلي انتكاس وانتياك حرية الصحا ة  -

 اإلجابة:

( حريااة الاارأى والتعبياار وكفمتيمااا لكاال مااواطن وأعقباات كاال ىااذا بمقولااو واحاادة وىااى  فااي حاادود 47فقااد قااررت المااادة )
القانون  وأصبحت تمك الكممة ىي المفتاح السحري النتياكات حرياة الارأي والتعبيار فاي مصار. وتضاافر معياا عباارة 

اطة تتسع ألي انتياك وىي  ضمان سالم الوطن  تمك العبارتين كونا معاًا المطرقاة والساندان التاي وضاعت أخري مط
فبناااء عمييمااا ساان المشاارع المصااري العديااد ماان القااوانين المقياادة لحريااة الاارأي والتعبياار  بينيمااا حريااة الاارأي والتعبياار.

(  مان الدساتور المصاري والتاى كفمات حرياة 48)بحجة حماية سالمة وأمان الاوطن. وينطباق ذات القاول عماى الماادة 
الصحافة والطباعة والنشر ثم حظرت الرقابة عمى الصحف أو إلغاؤىا أو حتاى وقفياا وناأتي لمعباارة التاى ىادمت كال 
صاداراتيا فاي حالاة  تمك الحقوق وىي االستثناء الوارد في ختام تمك المادة والتي أجازت وضع رقابة عماى الصاحف وا 

زماان الحااروب فااي األمااور التااي تتصاال بالسااالمة العامااة أو أغااراض األماان القااومي وكاال ذلااك وفقااا  الطااوارئ أو فااي
 لمقانون.

 

  ؟ نقطة تحول  ي قانون نقابة الصحفيين  2855كان عام  ربما تفس -ىد 
 اإلجابة:

قيو بأن وىذا القانون يتميز عن ساب 9955لسنة  985حيث عنى المشرع أكثر بأحوال الصحافة وصدر قانون رقم 
قصر عضوية نقابة الصحفيين عمى المحررين دون أصحاب الصحف كما جعل القيد فى النقابة إجباريا لمزاولة 

 .مينة الصحافة 
 

 بين القاعدة القانونية والقاعدة االخالقية .  وضح الفرم –و 
                    اإلجابة:

ميا المستقرة في المجتمع والتي ليس ىناك جزاء مادي قواعد األخالق عبارة عن مجموعة من المبادئ والمثل الع
نما ينحصر جزاء مخالفتيا في الجزاء المعنوي الذي يتمثل غالبا في استيجان وازدراء المجتمع  لمخالفتيا ، وا 

لممخالف لمقاعدة األخالقية . في حين أن القاعدة القانونية ىي القاعدة التي يترتب عمي مخالفتيا توقيع الجزاء 
نصوص عميو في القانون.الم  

 مع أطيب التمنيات بالتو يم ،،،،                                                   
 د/ السيد محمود عثمان                                                                   


