
مدوونة سلوكك تعامل االحكومة مع ووسائل ااالعالمم 

 
اانطالقا من االمباددئئ االتي أأقرهھھھا االدستورر وواالقواانيین االناظظمة لمماررسة مهھنة االصحافة٬، ووااستناددااً إإلى االرؤؤيیة االملكيیة لإلعالمم االتي 

أأكدتت على ضمانن حريیة االصحافة ووحقهھا في االعمل بمهھنيیة ووااستقالليیة٬،  ووإإنسجاماً مع بنودد ميیثاقق االشرفف االصحفي لنقابة 
االصحفيیيین وواالمعايیيیر االمهھنيیة االصحفيیة االمعتمدةة عالميیا٬ً، ووتأسيیساً على كتابب االردد على كتابب االتكليیف االسامي ووتأكيیدهه على 

االتزاامم االحكومة بأهھھھميیة ددوورر ووسائل ااإلعالمم بمختلف أأصنافهھا االمقرووءةة وواالمسموعة وواالمرئيیة ووااإللكتروونيیة ووغيیرهھھھا 
ووضرووررااتت االعمل بحريیة ووااستقالليیة٬، ووتعهھدهھھھا بأنن تبني عالقتهھا مع ووسائل ااإلعالمم على أأساسس االتوااصل ووااحتراامم ددوورر هھھھذهه 

االوسائل ووحقهھا في االحريیة ووااإلستقالليیة ووفي االحصولل على االمعلومة ووفق أأحكامم االتشريیعاتت االنافذةة. 

 
تعلن االحكومة ما يیلي: 

1) اااللتزاامم باتخاذذ ااإلجرااءااتت االالززمة لضمانن حريیة االتعبيیر ووحق ووسائل ااإلعالمم بحريیة ووااستقالليیة. 

 
2) ااالمتناعع عن أأيیة مماررساتت مغلوططة تمت في إإططارر ااالسترضاء وواالمهھاددنة بسبب االخوفف من ااالبتزاازز أأوو سعيیاً ووررااء 

االشعبيیة ااآلنيیة بما في ذذلك تقديیم االحواافز االماليیة آآوو االعيینيیة االتي تستهھدفف االتأثيیر على االصحفيیيین أأوو ووسائل ااإلعالمم وواالعمل 
على إإخضاعع أأيي مماررسة ال تنسجم مع االقواانيین وومع ميیثاقق االشرفف االصحفي االمعتمد من نقابة االصحفيیيین ااألررددنيیيین وومع 

بنودد هھھھذهه االمدوونة للمساءلة االقانونيیة. 

 
3) ااتخاذذ ما يیلزمم لضمانن عدمم ااستخداامم ااالشترااكاتت في االصحف وواالمجالتت ووووسائل ااإلعالمم ااألخرىى للتأثيیر على حريیة 

االصحافة أأوو على ااستقالليیة االمؤسساتت االصحفيیة٬، وولتحقيیق هھھھذهه االغايیة٬، تكونن ااشترااكاتت االوززااررااتت وواالدوواائر االحكوميیة 
وواالمؤسساتت االرسميیة وواالعامة وواالبلديیاتت عن ططريیق ااالشترااكك االمباشر في االصحف ووحسب حاجتهھا مع إإررسالل كشوفف 

باالشترااكاتت إإلى ررئيیس االوززررااء. 

 
4) رربط ااإلعالناتت بمعايیيیر مهھنيیة حيیث سيیقومم ووززيیر االدوولة لشؤوونن ااإلعالمم ووااالتصالل بتعميیم هھھھذهه االمعايیيیر على االوززااررااتت 

وواالمؤسساتت بحيیث ال تستخدمم هھھھذهه ااإلعالناتت ووسيیلة للتأثيیر على ااستقالليیة ووسائل ااإلعالمم ووبما يیضمن ثباتت االجدووىى من 
إإنفاقق االمالل االعامم. 

 
5)  للوززااررااتت وواالدوواائر االحكوميیة وواالمؤسساتت االرسميیة وواالعامة وواالبلديیاتت ااالستعانة بخبرااتت إإعالميیة حسب حاجتهھا على اانن 

يیتم ااخذ مواافقة ررئاسة االوززررااء وويیتم تحديید االرووااتب وواالمكافآتت بما يیتفق ووسلم االرووااتب االمعمولل بهھ في االقطاعع االعامم. 

 
6)  ااالهھھھتمامم بما تنشرهه ووسائل ااإلعالمم وومتابعتهھ ووااألخذ بجواانبهھ اااليیجابيیة ووتوضيیح االحقائق وواالردد على أأيیة معلوماتت غيیر 

ددقيیقة. 

 
7)  يیسريي االعمل بهھذهه االمدوونة ااعتبارراا من تارريیخ ااعتماددهھھھا من مجلس االوززررااء٬، ووهھھھي ملزمة لكافة االوززررااء وواالمسؤووليین 

وواالموظظفيین االعاميین. 


