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 (درجــة 02 )            األول:السؤال إجابة 
 
  ارة الخاطئة مع التصويب ؟أمام العب× ( ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة ) ضع عالمة ) -

 (     ×.                               )1949لسنة  89صدر أوؿ متكامؿ لإلذاعة تشريع مف خالؿ القانوف رقـ  .1

، واعتبر اإلذاعة ىيئة مستقمة ذات 1949لسنة  98صدر أوؿ تشريع متكامؿ لإلذاعة القانوف رقـ  التصويب:
زراء وليا مجمس إدارة برئاسة رئيس مجمس الوزراء أو مف ينتدبو، وتعييف شخصية معنوية تمحؽ برئاسة مجمس الو 

                                               مستشار فني لإلذاعة.

 (  ×المشاكؿ الرئيسية التي تواجو حرية الصحافة في مصر.     ) 1996لسنة  96عالج قانوف تنظيـ الصحافة  .2

حرية الصحافة في مصر، مثؿ ممكية الحكومة لمصحؼ،  المشاكؿ الرئيسية التي تواجو القانوف لـ يعالج التصويب: 
نشاء جرائد، كما أبقى عمى الترخيص الذي يجب الحصوؿ عميو إلصدار مما يحـر األفراد مف  صحيفة.                                                                            امتالؾ وا 

 ( ×تير عمي تنظيـ عمؿ الصحافة وغيرىا مف وسائؿ االتصاؿ الجماىيري.                        )تنص الدسا .3
أف الدساتير تنص عمي المبدأ األساسي الخاص بحرية الصحافة وغيرىا مػف وسػائؿ االتصػاؿ الجمػاىيري   التصويب:    

 تشريعات تنظيـ عمؿ ىذه الوسائؿ، وتترؾ لقوانيف الصحافة والمطبوعات وقوانيف العقوبات وغيرىا مف ال
 حرمة الحياة الخاصة تعني حؽ الفرد في إضفاء السرية عمي األخبار والمعمومات التي تتولد عف حريتو في  .4

 (   ×)                                                                              اختيار حياتو الخاصة.

خاصة تعني حؽ الفرد في إضفاء السػرية عمػي األخبػار والمعمومػات التػي تتولػد عػف حريتػو سرية الحياة ال التصويب:  
                                                                                                                                                                        في اختيار حياتو الخاصة

         علررر  يمررروق  حمررريف ال ررر  ققه  الل رقررر  اجرررر  .ررر  يممقرررم  ا .رررريج    8991حرررمي اق ررررف الصرررم  ال ررر     .5
(×   ) 
 عمي تقديـ الواجبات عف حقوؽ الصحفييف. 1998حرص ميثاؽ الشرؼ الصحفي  التصويب:   

              
 

 



 درجــة( 02)      إجابة السؤال الثاني: 

                                                
تشرريعات الصرحا ة  –جرائم النشرر  –النبذ التشريعي  –ما المقصود بكل من: " التنظيم الذاتي  -أ

 " ؟ 
 اإلجابة:

ويعنى بما يضعو اإلعالميوف مف قواعد لمعمؿ اإلعالمي يمزموف أنفسػيـ بيػا وتصػب فػي النيايػة  التنظيم الذاتي: -

 وفى صالح مينة اإلعالـ وأخيرا في صالح المجتمع ككؿ.في صالحيـ كإعالمييف 
فقوانيف الصحافة والنشر وغيرىا مميئة بالمحظورات التي تحدد مناطؽ معينة تمنع الصحفي مف  النبذ التشريعي : -

ال وقع في احدي جرائـ النشر .    االقتراب منيا وا 
والعقائػػد والمػػذاىب والمبػػادئ عمػػي اخػػتالؼ أنواعيػػا  ذلػػؾ النػػوع مػػف الجػػرائـ التػػي تتعمػػؽ باألفكػػار جرررائم النشررر : -

وأشػػكاليا سياسػػية كانػػت أو اقتصػػادية أو اجتماعيػػة أو فمسػػفية ، وىػػي تترتػػب عمػػي إسػػاءة اسػػتعماؿ حريػػة اإلعػػالـ 
 بحيث تنجـ عنيا مسئولية مدنية أو مسئولية جنائية أو المسئوليتاف معا .

نيػػة التػػي تضػػع الضػػوابط العامػػة التػػي تحػػدد سػػمفا سػػموؾ األفػػراد ىػػي مجموعػػة القواعػػد القانو  تشررريعات الصررحا ة: -
بصػدد مػػا يمكػف أف يقػػـو بيػنيـ مػػف عالقػات فػػي مجػػاؿ الصػحافة ، وىػػذه الضػوابط قػػد تسػعي إلػػي الحػد مػػف حريػػات 

 األفراد أو تقييدىا في حدود الحفاظ عمي حريات اآلخريف وعمي المصمحة العامة .
 

 الم  ؟اشرح دوائر التحكم  ي وسائل اإلع -ب
 اإلجابة : 

 ليؤالء األشخاص أف يحتفظوا في ذاكرتيـ  األعمؽ ) الخامسة ( ممارسات موظفي الصحافة ، فالبد الدائرة تمثؿ
 بالدوائر األربعة األخرى التي تحيط بيـ 

  تمثؿ الدائرة الرابعة مستوي الممارسة ومبادئ وقواعد األخالؽ التي وضعتيا الصحافة المفردة، فجميع وسائؿ
إلعالـ تعمؿ بموجب إرشادات وقواعد معينة سواء كانت ىذه المبادئ والقواعد مكتوبة أو غير مكتوبة أو ا

بطريؽ المعرفة المكتسبة أو التقاليد. فاألشخاص البد أف يعمموا بموجب مستويات وممارسات المؤسسة التابعيف 
ية نحو الخارج تشتمؿ عمي مستويات مينية ليا أو أف يبحثوا عف أعماؿ في أمكاف أخري  الدائرة الثالثة المتج

 وصناعية لألخالؽ .

 . الدائرة الثانية : الفمسفات الصحفية األساسية وقوانيف الحكومات 

  الدائرة األولي الخارجية: تمثؿ الحدود التي يتسامح بيا الناس بالنسبة إلي جميع أنواع النشاط البشري. وال يستطيع
الحد الخارجي بدوف سقوط . وأولئؾ الموجودوف في الدوائر الثالث الداخمية فرد أو مؤسسة أف يمر وراء ذلؾ 

 يسقطوف إذا تجاىموا الحد الخارجي الذي يطوؽ سموكيـ.



ىذه الدوائر الخاصة بالمباشرة االجتماعية والقانونية ليست ثابتة في جميع األوقات، وىي تتحرؾ مف قرف إلي 
تسقط وتؤثر عمي حقوؽ اإلنساف بدرجة كبيرة بما في ذلؾ حرية آخر ومف جيؿ إلي جيؿ. فالحكومات تنيض و 

 الصحافة  .

 

 اذكرررررر ؟ -ج  
 عمي اختصاصات المجمس األعمى لمصحا ة . 0662لسنة 62اإلضا ات التي أدخمها قانون  -

 اإلجابة :

 إصدار ميثاؽ الشرؼ الصحفي الذي تعده النقابة ووضع القواعد الكفيمة بضماف احترامو وتنفيذه. 
  صدار تقارير دورية عف مدى التزاميا بآداب المينة وميثاؽ الشرؼ متابعة وتقييـ ما تنشره الصحؼ وا 

 الصحفي وتمتـز الصحؼ بنشر تمؾ التقارير.
  أصبح لممجمس اختصاص واضح محدد في النظر في شكاوى األفراد ضد الصحافة أو الصحفييف فيما

 إنشاء لجنة الشكاوى بشأف تصحيح ما ينشر بالصحؼ. يتعمؽ بالتزاـ الصحافة بآداب المينة حيث تـ

 .التوثيؽ التاريخي لتطور صناعة الصحافة في مصر 

وال شؾ في أف إسناد ىذه الميمة لممجمس األعمى لمصحافة ستؤدى إلى المحافظة عمى تراث الصحافة وتسجيؿ 
 تاريخيا لألجياؿ المقبمة.

 ي العالـ وتبادؿ الخبرات والتجارب في األمور التي تدخؿ تنشيط التعاوف مع المجالس والييئات المماثمة ف
 في اختصاص المجمس.

  تحديد نسبة مئوية سنويا مف حصيمة اإلعالنات في الصحؼ والمؤسسات الصحفية لصالح صندوقي
 المعاشات واإلعانات بنقابة الصحفييف والنقابة العامة لمعامميف بالصحافة والطباعة واإلعالـ.

عد ميما لدعـ صندوؽ المعاشات واإلعانات بنقابة الصحفييف والنقابة العامة لمعامميف وىذا االختصاص ي
 بالصحافة والطباعة واإلعالـ.

  ضماف احتراـ الصحؼ والصحفييف لحؽ الرد وحؽ التصحيح 
وىذا االختصاص يعد ضمانو ىامة لمقراء فيما يتعرضوف لو مف حمالت صحفية مغرضة في بعض األحياف 
وبالنظر إلى النصوص المتقدمة في القانوف الحالي والقانوف السابؽ يتبيف أف أىـ تعديؿ أتى بو المشرع عمى 

عمى حؽ رفع الدعوى الجنائية النصوص المنظمة لحؽ الرد ىو إلغاء القيد الذي أورده قانوف سمطة الصحافة 
بسبب االمتناع عف نشر الرد وكاف يتمثؿ ىذا القيد في ضرورة إخطار المجمس األعمى لمصحافة بخطاب 
موصى عميو بعمـ الوصوؿ التخاذ ما يراه لنشر الرد وكاف ال يجوز في ظؿ القانوف السابؽ االلتجاء إلى 

اريخ وصوؿ الخطاب لممجمس دوف إتماـ النشر وال شؾ القضاء الجنائي إال بعد مضى خمسة عشر يوما مف ت
 في أف إلغاء ىذا القيد يعد مسمكا محمودا مف قبؿ ىذا القانوف .



 األمور التي تتضمنها قوانين الصحا ة . -

 اإلجابة : 

  اإلجراءات اإلدارية التي تتمثؿ في إجراءات دائمة أو مؤقتة قد تتخذىا بعض الحكومات لتنظيـ أسموب
ترخيص ( ، فرض تأميف نقدي عمي إصدار الصحؼ  –حؼ مثؿ متطمبات اإلصدار) إخطار إصدار الص

، تنظيـ عممية تداوؿ الصحؼ ، حاالت منع التداوؿ وحظره بالنسبة لمصحؼ والمطبوعات التي تصدر في 
 ي.الداخؿ والخارج ، إجازة أو عدـ إجازة إنذار الصحؼ أو وقفيا أو تعطيميا أو إلغائيا بالطريؽ اإلدار 

  تنظيـ النشاط الصحفي والمبادئ التي تحكـ النشر مثؿ تجريـ األخبار الكاذبة، حماية األخالؽ العامة
 ،.....الخ  .

 .تتضمف بعض القوانيف االلتزامات القانونية عمي الصحافة سواء أخذت شكؿ الرقابة أو الردع 

  ابة سياسية عمي وسائؿ أف تفرض رق –في ظروؼ الطوارئ  –تنص بعض القوانيف عمي حؽ الحكومات
 اإلعالـ.

 

 المحظورات التي حددها ميثاق الشرف لمعاممين باتحاد اإلذاعة والتميفزيون . -

 اإلجابة:

  . ال يجوز إذاعة ما يتضمف المساس باألدياف والعقائد 
  . ال يجوز إذاعة ما يثير الجدؿ الديني بيف الطوائؼ 
 ، أو األىداؼ التي تقوـ عمييا ىذه السياسة .  ال يجوز إذاعة ما يمس السياسة العميا لمدولة 
  .ال يجوز إذاعة ما يمس القومية العربية، أو قيميا الكفاحية، أو تراثيا القومي 
  . ال يجوز إذاعة ىجوـ عمى القوميات األخرى 
  . ال يجوز إذاعة ما مف شأنو تحقير أية مينة مشروعة 
 و يقمؿ مف قدسيتيا، أو ييز القيـ التي يقوـ عمييا بناؤىا . ال يجوز إذاعة ما مف شأنو تيديد كياف األسرة، أ 
  .ال يجوز إذاعة ألفاظ وتعبيرات، أو صور سوقية أو مبتذلة 
  ال يجػػػوز إذاعػػػة مػػػا مػػػف شػػػأنو أف يمػػػس اآلداب العامػػػة أو الوقػػػار أو يخػػػدش الحيػػػاء، سػػػواء بػػػالقوؿ أـ بػػػاألداء أـ

 بالصورة. 
 نحالؿ الخمقي ، سواء بالقوؿ أـ باألداء أـ بالصورة . ال يجوز إذاعة ما يؤدي إلى تحبيذ اال 
   . ال يجوز المساس بالقيـ النابعة مف تقاليدنا الوطنية 
   . ال يجوز إذاعة ما مف شأنو إشاعة البمبمة االجتماعية، أو المبادئ المناىضة ألسس المجتمع العربي وتقاليده 
 بب الموف أو الجنس أو العقيدة أو الطبقة. ال يجوز إذاعة ما مف شأنو التفرقة بيف الناس، بس 

 
 
 

 

 المصادر الرئيسية لألخالقيات اإلذاعية التي حددها ميثاق الشرف اإلذاعي المصري . -



 اإلجابة : 

 التعاليـ السماوية .  -1
 المثؿ العميا لإلنساف المعاصر .  -2
 سيادة القانوف .  -3
 حرمة األسرة ورعاية الطفولة .  -4
 .  اإليماف بالكممة الصادقة -5
 صدؽ اإلذاعي مع نفسو ومع الناس ، باعتباره ، قدوة لمغير .  -6
 المظير الالئؽ في األداء ، سواء كاف بالقوؿ أـ باإلشارة .  -7
 الحفاظ عمى أسرار المينة .  -8

 

 وضرح كرل مرن  ؟                                                    -د
 إللزامية عمي مبادئه ؟عمي صفة ا0661كيف حرص ميثاق الشرف الصحفي  -

 اإلجابة : 

حػػرص ىػػذا الميثػػاؽ عمػػى صػػفة اإللزاميػػة عمػػى مبادئػػو مػػف خػػالؿ المحاسػػبة والمسػػاءلة والتػػي تكفػػؿ لػػو فعاليػػة التنفيػػذ 
الواقعي واختصػاص نقابػة الصػحفييف بػاألمر دوف تػرؾ اتخػاذ إجػراءات التأديػب أو مسػاءلة الصػحفي لجيػات خارجيػة، 

ممموسة لمواجبات التي يجب أف يراعييا الصحفي أثناء قيامو بمياـ عممو. كذلؾ فقد أورد ىػذا كما أولى الميثاؽ عناية 
الميثاؽ ضمف اإلجراءات التنفيذية التي أقرىا بندًا أخيرًا مؤداه التزاـ مجمس نقابة الصػحفييف  تسػميـ صػورة مػف الميثػاؽ 

ف، والتػػزاـ مجمػػس النقابػػة أيضػػا تسػػميـ صػػورة مػػف إلػػى جميػػع أعضػػاء النقابػػة المقيػػديف بجػػدوؿ المشػػتغميف وتحػػت التمػػري
 الميثاؽ إلى كؿ مف تقبؿ أوراؽ قيده في النقابة .

 

 .0621لسنة  96المشكالت المتعمقة بالتشريعات عموما و بقانون العقوبات المصري رقم  -
 اإلجابة : 

نػو لػـ يػتـ مراجعتػو أو تعديمػو عمى وجو الخصوص، ىو أ مف أبرز المشكالت المتعمقة بالتشريعات عموما وىذا القانوف
 والحقوؽ والحريات المكفولة بو. 1971عاـ  ليكوف متسقا مع دستور

 

 متى يحق لمجريدة عدم نشر الرد والتصحيح ؟  -

 اإلجابة :

 -( وهى:0662يحق لمجريدة عدم نشر هذا الرد والتصحيح لعدم استيفائه الشروط التي نص عميها القانون )
 ثالثيف يوما عمى النشر . يى الصحيفة بعد مضإذا وصؿ طمب التصحيح إل 
  وصححت مف تمقاء نفسيا ما يطمب تصحيحأف إذا سبؽ لمصحيفة. 
 .إذا انطوى نشر التصحيح عمى جريمة أو مخالفة لمنظاـ العاـ واآلداب 

 
 

 بما تفسر ؟  -هر 



 ليس ألسباب اإلباحة  ي السب نفس النطاق الواسع لمقذف . -

 اإلجابة:

باحػػة فػػي السػػب نفػػس النطػػاؽ الواسػػع لمقػػذؼ، وعمػػة ذلػػؾ أف السػػب ال يفتػػرض إسػػناد واقعػػة بحيػػث لػػيس ألسػػباب اإل
يتصور القوؿ بأف لممجتمع مصمحة فػي الكشػؼ عنيػا. ولػذلؾ ال يبػاح السػب إال فػي حالػة ارتباطػو بقػذؼ موجػة إلػى 

عميػػو. فػػال موظػػؼ عػػاـ أو شػػخص مكمػػؼ بخدمػػة عامػػة، وتػػوافرت شػػروط القػػذؼ وكػػاف السػػبب ضػػد نفػػس المجنػػي 
يستفيد مف اإلباحة مف ارتكب جريمتي قذؼ وسػب ضػد موظػؼ عػاـ ولكػف ال يقػـو بينيمػا ارتبػاط ، وال يتػوافر سػبب 

 . اإلباحة إذا اختمؼ الجاني أو المجني في الجريمتيف
 

 تأخر الحركة النقابية الصحفية عن غيرها من المهن األخرى .  -
 اإلجابة:

ف غيرىػػا مػػف الميػػف األخػػرى، وذلػػؾ بسػػبب عػػدـ حمػػاس السػػمطات أو عػػدـ تػػأخرت الحركػػة النقابيػػة الصػػحفية عػػ
 اعترافيا أصاًل بالتنظيـ النقابي.

 

 عدم صحة القول بأن "الصحا ة سمطة رابعة" . -

 اإلجابة : 

لكممة سمطة يعني التسمط والقير . ومف ثـ يقولوف سمطات الدولة الثالثة المختمفة  األصل المغويمف المؤكد أف 
ا حؽ إلزاـ األفراد طبقا لمقوانيف بأمور وتكاليؼ عمييـ الوفاء بيا رغما عنيـ أو قسرا عنيـ . فالسمطة ، لكؿ مني

التشريعية تمـز الناس بما تصدره مف قوانيف ، والسمطة التنفيذية تحمؿ الناس حمال عمي تنفيذ قراراتيا التي 
مف ذلؾ فإف ىذه الييئات الثالث ال شؾ في أف تصدرىا ، والسمطة القضائية تكره الناس عمي تنفيذ أحكاميا ، و 

فال يمكف أف تكوف سمطة. ألنو ال يسوغ ليا أف الصحا ة كال منيا تعد سمطة بالمعني العممي الصحيح . أما 
تحمؿ الناس حمال عمي ما ال يريدوف أو تقير الناس عمي أمر معيف. وأقصي ما تستطيعو ىو دعوة الناس إلي 

عمي إصرار في االستجابة ليذه الدعوة أو رفضيا، ومف ثـ فيي أدني إلي أف تكوف مينة  ما يريد كتابيا والناس
 مف أف تكوف سمطة .

                                                                     

 مع أطيب التمنيات بالتو يق ،،،،                                                   
 د/ السيد محمود عثماف                                                                   


