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 مشروع قانون مجلس شكاوى اإلعالم رقم )..( لسنة ....مسودة 

 مقدم من 

 مركز حماية وحرية الصحفيين

 

 التسمية وبدء العمل( 1المادة رقم )

ن مرر خرا ي   ( قانون مجلس شكاوى اإلعالم) يسمى هذا القانون  ويعمل به بعد مروو  ترنون يومرا

 نشوه في الجويدة الوتمية.

 

 تعريفات( 2المادة رقم )

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لمم 

 تدل القرينة على غير ذلك:

 مجلس المفوضير.المجلس:  .1

 عضو مجلس المفوضير. المفوض: .2

 .المشكلة بموجب أحكام هذا القانون هيئة فض النزاعاتالهيئة:  .3

 ت.عضو هيئة فض النزاعاالعضو:  .4

  ئيس مجلس المفوضير.رئيس المجلس:  .5

  ئيس الجهاز الننفيذي.الرئيس التنفيذي:  .6

 وزيو اإلعالم.الوزير:  .7

 لجنة خشكيل مجلس المفوضير. اللجنة: .8

 اإلعالم.وتائل يعمل في طبيعي  كل شخص اإلعالمي: .9

 األشخاص اإلعنبا ية الني خعمل في قطاع اإلعالم   الوسيلة اإلعالمية: .11

 

 األهداف( 3المادة رقم )

 إلى خحقيق ما يلي: المجلسيهدف 

 .الدتنو  والمعاهدات الدوليةوخطويو مهنية وحوية واتنقاللية اإلعالم بما ينفق وينواءم  .1



 - 2 - 

الننظررري  الرررذاخي لوترررائل اإلعرررالمم واالنرررزام بمررردونات السرررلو  المهنررري وأدوات  خعزيرررز قررري  .2

 واألخالقي.

ودو ه فررري نقلهرررا للجمهرررو  بلرررد  خوتررري  حرررق اإلعرررالم فررري الحلرررو  علرررى المعلومرررات  .3

 وموضوعية دون اجنزاء أو خضليل.

 النزام وتائل اإلعالم بالموضوعية والنوازن في عوض اآل اء والننوع واانلاف. .4

 .خعزيز ثقة الجمهو  بوتائل اإلعالم وحقه في المواقبة على أعمالها ومساءلنها .5

ي  اإلنلراف و بمرا يعرزز قر اإلعرالم لفرض المنازعراتقبو  شكاوى وخظلمرات المجنمرب بحرق  .6

 النلحيح واإلعنذا .

 

 إنشاء المجلس( 4المادة رقم )

ن يسررمى ىمجلررس شرركاوى اإلعررالمع ينمنررب بشخلررية اعنبا يررة  ات  .1 ينشررف فرري المملكررة مجلسررا

اتنقال  مالي وإدا ي وله بهذه اللفة خملك األموا  المنقولة وغيرو المنقولرة الالزمرة لنحقيرق 

نلرروفات القانونيررة بمررا فرري  لررك إبرروام العقررود وقبررو  المسرراعدات أهدافرره والقيررام بجميررب ال

فري اإلجرواءات القضرائية محرام  أو  الهبات وله حق النقاضي وينوب عنرهوالنبوعات والمنح و

 أكثو يوكله لهذه الغاية.

 يكون مقو المجلس في عمان وله فنح مكاخب داخل المملكة وخا جها. .2

 ينفلف المجلس مما يلي: .3

 ضير.مجلس المفو -

 الجهاز الننفيذي. -

 

 الموارد( 5المادة رقم )

 تتكون الموارد المالية للمجلس مما يلي:

 المبالغ السنوية المخللة له في الموازنة العامة. .1

 النبوعات والهبات والمنح واي موا د أخوى يحلل عليها المجلس. .2

م للضروائب المسرنحقة ما نسبنه واحد بالمائرة مرر المجمروع العرافي نهاية كل تنة مالية يقنطب  .3

على كافة المؤتسات اإلعالمية الناشئة عر بيب اإلعالنات وفق أحكام قانون الضرويبة العامرة 

 على المبيعات المعمو  به وين  خخليص هذه النسبة للندو  المجلس.
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 الميزانية السنوية( 6المادة رقم )

حساباخها الخنامية مر المجلرس  يكون للمجلس موازننه المسنقلة وين  إقوا ها والملادقة على .1

 بناء على خنسيب الوئيس الننفيذي.

خبدأ السنة المالية للمجلرس فري اليروم األو  مرر شرهو كرانون الثراني وخننهري فري اليروم الحرادي  .2

والثالثير مر شهو كانون األو  مر السنة  اخها علرى أن خبردأ السرنة الماليرة ااولرى مرر خرا ي  

 حادي والثالثير مر شهو كانون األو  مر السنة  اخها.إنشاء المجلس وخننهي في ال

 

 تشكيل مجلس المفوضين( 7المادة رقم )

بمر فيه   ين  خعيينه و هبمر فيه  الوئيس ونائب اعضو أحد عشوينكون مجلس المفوضير مر  .1

 ئريس المجلرس القضرائي لجنرة يوأترها بإ ادة ملكية ترامية بنراءن علرى خنسريب وقروا   الوئيس

 مر:ها ؤضاينكون أعو

  اإلعالم.الدولة لشؤون وزيو 

 .مديو هيئة اإلعالم 

 .نقيب اللحفيير 

 .نقيب المحامير 

 .ئيس خحويو إحدى اللحف  

  ئيسي إحدى مؤتسرات المجنمرب المردني النري خعنرى بحقرو  اإلنسران والحويرات 

 العامة.

 .ئيس الموكز الوطني لحقو  اإلنسان  

 ند غيابه.صالحيات الوئيس ع  ئيس المجلسينولى نائب  .2

 بمقنضى خعليمات يضعها المجلس لهذه الغاية. ين  خحديد مهام وصالحيات كل مفوض .3

 

 المجلس رئيس وأعضاءتعيين شروط ( 8المادة رقم )

 أن يكون أ دني الجنسية مقيما إقامة دائمة في المملكة. .1

 أن يكون  ا أهلية مدنية كاملة. .2

 غيو محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشوف. .3

ا أدنرى ولديره خبروة ا خقرل حردىبكرالو يو(ع ن حاصالن على الشهادة الجامعيرة األولرى أن يكو .4

م أو أن يكررون حاصررالن علررى عمررل المؤتسررات اإلعالميررة أو الحقوقيررةر تررنة فرري يعشرروعررر 
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ولديررره خبررروة ا خقرررل عرررر عشرررو ترررنوات فررري عمرررل  عالماجسرررنيوالثانيرررة ى الجامعيرررة شرررهادةال

الشرررهادة الجامعيرررة الثالثرررة أو أن يكرررون حاصرررال علرررى المؤتسرررات اإلعالميرررة أو الحقوقيرررة 

 ولديه خبوة ا خقل عر تبب تنوات في عمل المؤتسات اإلعالمية أو الحقوقية. عدكنو اهى

ن  .5 أن ا خكون له منفعة مادية مباشوة أو غيو مباشوة في مجرا  اإلعرالم فري المملكرة أو موخبطرا

أو أقا به مر وأبنائه أن يكون لزوجه بفي أعما  بعوض أو بدون عوض في  لك المجا م أو 

 اللجنرة م إا إ ا  أتالد جنير األولى والثانية منفعرة مرر هرذا القبيرل أو أعمرا  مرر هرذا النروع

الررروئيس أو ن هرررذه المنفعرررة أو األعمرررا  ا خرررؤثو علرررى حياديرررة بفغلبينهرررا المطلقرررة أ توقرررو 

قدي  خلويح خطي برذلك قبرل وعلى الوئيس والمفوض خ في قيامه بمهامه بعد خعيينه المفوض

خعيينه وعليه خبليغ اللجنة عر أي منفعة مر هذا القبيل قد خنشف بعد النعيرير وخرال  فنروة خوليره 

 ألعماله.

ن لدى  .6 المؤتسات اإلعالمية أو أن يكون قد عمل لردى أي منهرا خرال   إحدىأن ا يكون موظفا

 السابقة لنعيينه في المجلس. السنة

ن  اللجنةأن يؤدي أمام  .7 قبل مباشوخه ألعمالره القسر  النرالي ىأقسر  براظ العظري  أن أكرون مخللرا

للوطر والملك وأن أحنوم القوانير واألنظمة المعمو  بها وأن أقروم بالواجبرات الموكولرة إلري 

 بشوف وأمانة وإخالصع.

ع مررر هررذه المررادة 6و ى ع5إ ا خررالف الرروئيس أو أي مررر مفوضرري المجلررس أحكررام الفقرروخير ى .8

 أحكام النشويعات النافذة.وفق يعاقب 

 

 مدة عضوية المجلس( 9المادة رقم )

ة مماثلر ة واحدةووات وللجنة خمديد هذه المدة لمخكون مدة عضوية المفوض والوئيس أ بب تن .1

 . فقط

إ ا شغو موكز أحد مفوضي المجلرس قبرل اننهراء مردة عضروينه ألي تربب كرانم خعرير اللجنرة  .2

ن بدان منه وفقا ألحكام  الجديرد باننهراء  المفروضوخننهي مدة عضروية خير السابقنير المادمفوضا

 .الذي اننهت عضوينه للمفوضالمدة المقو ة 

 

 مهام وصالحيات ووظائف المجلس( 11المادة رقم )

ينررولى المجلررس المهررام واللررالحيات المنلرروص عليهررا فرري هررذا القررانون واألنظمررة والنعليمررات 

 :اللاد ة بمقنضاه بما في  لك ما يلي
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وضرب األنظمررة وإقروا  النعليمررات وإصردا  القرروا ات النرري خضرمر خنفيررذ أحكرام وغايررات هررذا  .1

 القانون.

مناقشة الحسابات الخنامية وإقوا  وخلرديق الميزانيرة وبحرم ومناقشرة ميزانيرة السرنة الماليرة  .2

 النالية.

 خعيير  ئيس للجهاز الننفيذي وفق أحكام هذا القانون. .3

في النزاعات الني خنشف بير اإلعالمي وأي شخص آخو طبيعري أو  خشكيل هيئة أو أكثو للنظو .4

 معنوي.

 النظو في ااعنواض المقدم على قوا  هيئة فض النزاع وإصدا  القوا  المقنضى. .5

إصدا  خقويرو ترنوي أو أكثرو ينضرمر أداء وأعمرا  المجلرس وخالصرة ترجل الملادقة على  .6

ت علرى هيئرة فرض النزاعرات ومدونرة األحكام والقوا ات اللاد ة في النزاعات النري عوضر

 أفضل القواعد الناظمة للعمل اإلعالمي الني خ  خطويوها واكنسابها.

 .عمل المجلسالني خكفل خطويو السياتات وضب  .7

  .المحافظة على أموا  المجلس والعمل على إدا خها وفق أفضل المعاييو .8

 

 اجتماعات المجلس( 11المادة رقم )

يسه أو نائبه عند غيابه مروة علرى األقرل كرل شرهو أو كلمرا دعرت يجنمب المجلس بدعوة مر  ئ .1

ويكررون ويرروأ( ااجنمرراع الرروئيس حررا  حضررو ه أو نائبرره حررا  غيرراب الرروئيس الحاجررة لررذلك 

ن بحضو  ما ا يقل عر  ن يكرون الروئيس أو نائبره مرر مر أعضرائه علرى أ تنةاجنماعه قانونيا

 بينه .

إا إ ا وافرق أ بعرة  الجلسرةعلرى جردو  أعمرا   ا يجوز للمجلس البحم بفي أمو غيرو مرد   .2

فرري محضررو  ثابنررةمررر أعضررائه خررال  الجلسررة علررى ضرروو ة بحثرره بنرراءن علررى أتررباب جديررة 

 الجلسة.

ينخررذ المجلررس قوا اخرره بفكثويررة أصرروات األعضرراء الحاضرروير علررى األقررلم وعنررد خسرراوي  .3

ع عرر النلرويت وا يجروز اامننرا الجلسرةاألصوات يوجح الجانب الذي صوت معره  ئريس 

 .الجلسةوعلى المخالف خسجيل مخالفنه في محضو 

يجوز لثالثرة مرر أعضراء المجلرس الطلرب خطيرا مرر  ئريس المجلرس دعروة المجلرس لالنعقراد  .4

لبحم أمو  محددة وينوجب على الوئيس أو نائبه في هذه الحالة دعوة المجلس إلرى ااجنمراع 

 الطلب. أيام مر خا ي  خسلمه تبعةخال  مدة ا خنجاوز 
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علررى عضررو المجلررس أو الرروئيس أو نائبرره اامننرراع عررر المشررا كة فرري المناقشررات المنعلقررة  .5

بموضرروع يخلرره أو يخررص زوجرره أو أقا برره مررر الررد جنير األولررى والثانيررة ويحظررو عليرره 

خحت طائلة بطالن ااجنماع وما خمخرض عنره بهرذا الخلروص  النلويت على خلك القوا ات

 .فقط

إلبرداء آ ائهر  ومقنوحراخه  فري  إلى اجنماعاخه ة الخبواء أو المسنشا يرللمجلس أن يقو  دعو .6

الموضرروعات المعووضررة عليرره ولرره أن يقررو  خشرركيل لجنررة أو لجرران فنيررة واتنشررا ية لنقرردي  

المشو ة له وللمجلس صوف مكافآت أو أجو  له  وخطبق أحكام الفقوة السابقة على مرر قرو  

 ير واللجان.المجلس دعوخه مر الخبواء والمسنشا 

ينولى خنظي  جدو  أعماله وخسجيل محاضرو جلسراخه  للمجلسأمير تو الوئيس الننفيذي يعير  .7

مر قبرل الروئيس  وحفظ قيوده والمعامالت الخاصة به والقيام بفي واجبات أو أعما  يكلف بها

 .الننفيذي

افرة األعمرا  اللاد ة بمقنضراه علرى كيطبق المجلس أحكام هذا القانون واألنظمة والنعليمات  .8

 انعقاده. تالني خنخللها جلسا

 

 الرئيس التنفيذي( 12المادة رقم )

 يشنوط فيه: له ئيسا خنفيذيا  المفوضير يعير مجلس

 أن يكون أ دني الجنسية مقيما إقامة دائمة في المملكة. .1

 أن يكون  ا أهلية مدنية كاملة. .2

 غيو محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشوف. .3

ا أدنرى ولديره خبروة ا خقرل على الشهادة الجامعيرة األولرى ىبكرالو يو(ع حردأن يكون حاصالن  .4

ر تررنة فرري عمررل المؤتسررات اإلعالميررة أو الحقوقيررةم أو أن يكررون حاصررالن علررى يعررر عشررو

الشرررهادة الجامعيرررة الثانيرررة ىالماجسرررنيوع ولديررره خبررروة ا خقرررل عرررر عشرررو ترررنوات فررري عمرررل 

ن حاصال على الشهادة الجامعية الثالثة ىدكنو اهع المؤتسات اإلعالمية أو الحقوقية أو أن يكو

 ولديه خبوة ا خقل عر تبب تنوات في عمل المؤتسات اإلعالمية أو الحقوقية.

ن اإلعرالم في مجرا   مباشوة أو غيو مباشوة أن ا خكون له منفعة مادية .5 فري المملكرة أو موخبطرا

زوجرره أو أقا برره مررر يكررون ل أنم أو بعرروض أو برردون عرروض فرري  لررك المجررا  بررفي أعمررا 

وعلرى الروئيس خقردي  م ذا القبيل أو أعما  مرر هرذا النروعالد جنير األولى والثانية منفعة مر ه

خلويح خطي بذلك قبل خعيينه وعليه خبليغ المجلس عر أي منفعة مر هذا القبيرل قرد خنشرف بعرد 

 خعيينه وخال  فنوة خوليه ألعماله.
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ن لدى أ .6 خرال   أن يكون قد عمرل لردى أي منهراأو  اإلعالميةالمؤتسات  إحدىن ا يكون موظفا

 السابقة لنعيينه في المجلس. السنة

قبررل مباشرروخه ألعمالرره القسرر   المفوضررير وتررنة مرررالرروئيس بحضررو   المجلررسأن يررؤدي أمررام  .7

ن للرروطر والملررك وأن أحنرروم القرروانير واألنظمررة  النررالي ىأقسرر  برراظ العظرري  أن أكررون مخللررا

 بالواجبات الموكولة إلي بشوف وأمانة وإخالصع. المعمو  بها وأن أقوم

ع مرر 6ع و ى5أو أي مر موظفي الجهاز الننفيذي أحكرام الفقروخير ى الوئيس الننفيذيإ ا خالف  .8

 أحكام النشويعات النافذة.هذه المادة يعاقب وفق 

 

 مهام الرئيس التنفيذي( 13المادة رقم )

 لالحيات النالية:ينولى الوئيس الننفيذي فو  خعيينه المهام وال

مقنضراه والقرروا ات النري يلررد ها بالنعليمرات اللرراد ة وخنفيرذ أحكرام هررذا القرانون واألنظمررة  .1

 القانون.هذا المجلس وفق أحكام 

مجلس ومنابعة شؤونه المالية واإلدا يرة وخنسريق العمرل برير لاإلشواف على الجهاز الننفيذي ل .2

 المجلس وبير اي جهة  ات عالقة.

الننظيمرري للجهرراز الننفيررذي للمجلررس والعمررل علررى خرروفيو المرروا د البشرروية  اقنررواا الهيكررل .3

 واإلمكانات الفنية الالزمة لقيام المجلس بمهامه.

 خوقيب العقود وااخفاقيات. .4

 إعداد مشووع الموازنة السنوية النقديوية للمجلس و فعه إليه. .5

جل األحكرام والقروا ات سنوي الذي ينضمر أداء وأعما  المجلس وخالصة تالإعداد النقويو  .6

اللرراد ة فرري النزاعررات النرري عوضررت علررى هيئررة فررض النزاعررات ومدونررة أفضررل القواعررد 

الناظمة للعمل اإلعالمي الني خ  خطويوها واكنسابها والميزانيرة السرنوية والحسرابات الخناميرة 

 المنعلقة بالسنة المالية السابقة و فعه للمجلس.

 واألنظمة والنعليمات اللاد ة بمقنضاه أوالقانون ذا همنوطة به بموجب  أخوىأي صالحية  .7

 يفوضها اليه المجلس.أية صالحية 

واألنظمررة خفررويض أي مررر صررالحياخه المنلرروص عليهررا فرري هررذا القررانون الننفيررذي للرروئيس  .8

 أنعلررى  الجهرراز الننفيررذيموظررف مررر مرروظفي  ألي أواللرراد ة بمقنضرراه لنائبرره  والنعليمررات

 دا.محدويكون النفويض خطيا 
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 اإلدارة المؤقتة( 14المادة رقم )

إلى إن ين  خعيير الوئيس الننفيذي وفق أحكام هذا القانون يما ( نائب  ئيس المجلس صرالحيات 

ومهررام الرروئيس الننفيررذي المناطررة برره وفررق أحكررام هررذا القررانون واألنظمررة والنعليمررات اللرراد ة 

 بمقنضاه.

 

  انقطاع الرئيس التنفيذي وغيابه عن العمل( 15المادة رقم )

إ ا انقطب الوئيس الننفيذي أو خغيرب عرر العمرل مردة خزيرد علرى عشروة أيرام يمرا ( نائرب الروئيس 

الننفيررذي صرررالحيات ومهرررام الررروئيس الننفيررذي المناطرررة بررره وفرررق أحكررام هرررذا القرررانون واألنظمرررة 

ر الروئيس الننفيرذي الجديرد خرال  مردة ا على أن يقوم المجلس بنعيي والنعليمات اللاد ة بمقنضاه

ن خبدأ مر خا ي  انقطاع أو خغيب الوئيس الننفيذي السابق عر عملهياوز تنخنج  .ر يوما

 

 انتهاء عمل الرئيس التنفيذي( 16المادة رقم )

 في أي مر الحاات النالية: الوئيس الننفيذي عملننهي ي

احدة مماثلة على أن ا خنجاوز مدة العقد أ بب لمدة و اننهاء مدة عقد العمل ما ل  ين  خجديده .1

 تنوات.

 ااتنقالة. .2

 .النعييرفقد احد شووط إ ا  .3

أو مردة  العمرل مردة خمسرة عشرو يومرا منلرلة دون عرذ  مشرووع يقبلره المجلرسمالنغيب عرر  .4

يقبلره مشرووع ودون عرذ   غيرو جديرةغيو مننالية خال  السنة ألتباب خمسة وعشوون يوما 

 المجلس.

 ألتباب عقلية أو جسمية. المهام ة على أداء عدم القد .5

 م أو الحك  عليه باإلفال(.أو اآلداب واألخال  العامةجنحة مخلة بالشوف إداننه بجناية أو  .6

 .أحكام النظام اللاد  بمقنضى هذا القانونوفق  بقوا  مر المجلس الفلل .7

 

 هيئة فض النزاعات( 17المادة رقم )

 هيئة أو أكثو خسمى هيئة فض النزاعات.لوئيس الننفيذي بناءن على خنسيب ايشكل المجلس  .1
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على الروغ  ممرا و د فري أي خشرويب آخرو خخرنص هيئرة فرض النزاعرات برالنظو والفلرل فري  .2

قررابالن النهررائي م ويكررون قرروا  الهيئررة خقررام علررى اإلعالمرري ووتررائل اإلعررالمالنزاعررات النرري 

إ ا كرران وجاهيررا ومررر خررا ي  أيررام مررر خررا ي  صرردو ه  ترربعةلالعنررواض أمررام المجلررس خررال  

 لك ويكون قوا  المجلس اللاد  في ااعنواض قطعيرا وا يقبرل الطعرر خبليغه إ ا كان بغيو 

 .أمام أية جهة أخوى

خرر  إحالررة النررزاع إلررى الهيئررة وفررق أحكررام الفقرروة الثانيررة مررر هررذه المررادةم جرراز للمنررداعير  إ ا .3

 .الهيئةااتنعانة بمحامير لغايات خمثيله  أمام 

خ  إحالة النرزاع إلرى الهيئرة وفرق أحكرام الفقروة الثانيرة مرر هرذه المرادةم ا يجروز للمنرداعير  إ ا .4

 خال  فنوة نظو النزاع أمام الهيئة. اللجوء إلى المحاك  بذات النزاع

ا يجوز للمنداعير حا  لجوئه  إلى المحاك  لذات النزاع إفشاء أية أقوا  أو أو ا  خقدموا بها  .5

ن تروية ا يجروز اإلفلراا عنهرا أو ااحنجرا  أمام الهيئة  وخعنبو أقوا  الفوقاء وبيناخه  أو اقرا

 بها أمام المحاك  النظامية.

ومخاطبة إبواز مسنندات خحت يده  بخه  وإلزام الخلوم ادللهيئة اتندعاء الشهود وتماع شه .6

ر وخحليررف اليمرريالجهررات المخنلررة لجلررب أيررة أو ا  خعنبررو ضرروو ية للفلررل فرري النررزاع 

ألنظمرة والنعليمرات اللراد ة ا ا  مذكوات النبليرغ والحضرو  وفرقوااتنعانة بالخبواء وإصد

قررانوني أصررو  المحاكمررات المدنيررة وفررق القواعررد المقررو ة فرري بمقنضررى أحكررام هررذا القررانون و

 .بهذا الخلوص الجزائية وقانون البيناتو

 د القضرراة المنلرروص يجرروز  د أعضرراء الهيئررة أو  د احررده  عنررد خرروافو ترربب مررر أتررباب  .7

عليها في قانون أصو  المحاكمات المدنية ويقدم طلب الود إلى المجلس الذي عليره أن يفلرل 

قطعيرا بهرذا فيه خال  عشوة أيام مر خا ي  و وده إلى الوئيس الننفيذي ويكون قوا  المجلرس 

 الخلوص.

ن إجرواءات يلد  المجلس خعليمرات خحردد األصرو  اإلجوائيرة لفرض النزاعرات علرى أن خكرو .8

 .مداوات أعضاء الهيئة إلصدا  القوا  فض النزاعات علنية باتنثناء

 

 تشكيل الهيئة( 18المادة رقم )

بقوا  مر المجلرس بنراءن وخعيير  ئيسها خنكون هيئة فض النزاعات مر خمسة أعضاء ين  خشكيلها 

 مر:بمر فيه  الوئيس ها ؤسيب الوئيس الننفيذي وينكون أعضاعلى خن

 قاعد مر قضاة الد جة األولى.قاض  من .1

 إعالميير ما تا مهنة اإلعالم مدة ا خقل عر خمسة عشو تنة. .2
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 مؤتسة مجنمب مدني خعنى بحقو  اإلنسان والحويات العامة. أو مديو  ئيس .3

 محام  عمل أتنا ان مدة ا خقل عر عشو تنوات. .4

  

 مدة العضوية( 19المادة رقم )

نواتم وللمجلرس بننسريب مرر الروئيس الننفيرذي خجديرد تر ثرال خكون مدة العضوية في الهيئرة  .1

 .ة مماثلة فقطلموهذه المدة 

إ ا شغو موكرز أحرد أعضراء الهيئرة قبرل اننهراء مردة عضروينه ألي تربب كرانم يعرير المجلرس  .2

وخننهي مدة عضوية العضرو ع مر هذه المادة  1لفقوة ى أحكام اق عضوان بدان منه في الهيئة وف

 .اننهت عضوينهالمقو ة للعضو الذي  الجديد باننهاء المدة

 

 تغير التشكيل( 21المادة رقم )

فرض النزاعرات كلمرا دعرت الضروو ة لرذلك وبرذات اآلليرة يجوز للمجلرس إعرادة خشركيل هيئرة  .1

 ع مر هذا القانون.18 ق  ىالمنلوص عليها في المادة 

مرر النقطرة النري  لشركوىاإ ا خغيو خشكيل الهيئة جزئيا أو كليا خقوم الهيئرة الجديردة بالسريو فري  .2

وخعنمرد كافررة إجررواءات الهيئرة السررابقة مررا لر  يكررر خغيررو النشركيل بسرربب  د احررد  اوصرلت إليهرر

 أعضائها.

 

 الشكوىتقديم ( 21المادة رقم )

 خحت طائلة الود: اسندعير ويجب أن خنوافو فيهأحد الممر  شكوىال خقدم

مررر  يررةوضرروا وصررواحة وخالب اوأتررانيده اعلررى وقائعهرر الشرركوى خطيررة مشررنملةكررون خأن  .1

 .النكوا  والجد 

 .اإلدعاءبالمادة اإلعالمية والبينات الني خثبت صحة  خكون الشكوى مشفوعةأن  .2

 

 الشكوىاإلجابة على ( 22المادة رقم )

 .اوموفقاخه الشكوىائحة شنكى عليه خقوم الهيئة بنبليغ الم .1

مرر خرا ي  خبليغره علرى أن  خرال  عشروة أيرام الشركوىجوابره علرى خقردي  شرنكى عليره الم على .2

 نات الني خثبت صحة الدفاع.الجواب البيينضمر 

واضرحا شرنكى عليره  د المأن يكرون أن يكون الجواب خطيا مشرنمال علرى وقائعره وأترانيده و .3

 مر النكوا  والجد . ياوخال المشنكيادعاءات وعلى كل بند مر بنود  وصويحا
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 شتكينتعدد الم( 23المادة رقم )

 منحدير فيما بينه  إ ا كانرت طبيعرة النرزاع ةواحد شكوىمر شخص أن ينقدموا بيجوز ألكثو  .1

يجروز للهيئرة ضر  أكثرو مرر إعالمري مادة اإلعالمية وناشئة عنها كما خنعلق بذات ال والشكوى

 الشرركاوى أنعلررى انفررواد وظهررو للهيئررة  شرركاوىإ ا أقيمررت علرريه   مشررنكى علرريه بلررفنه  

 عالمية.المنفودة خنعلق بذات المادة اإل

باترندعاء واحرد  شرنكونينقردم المفي أحوا  النعردد الروا دة فري الفقروة األولرى مرر هرذه المرادة  .2

بنقرردي  جررواب واحرد ويسرروي علررى اتررندعاء شررنكى علريه  ف الهيئررة فرري أحروا  الضرر  الموخكل ر

 .ع مر هذا القانون22و  21ا أحكام المادخير ىوجوابه الشكوى

 

 

 الشكوىتقديم  سقوط الحق في( 24المادة رقم )

 بعد مضي تنون يوما مر خا ي  نشو أو إعادة نشو المادة اإلعالمية. الشكوى خقبلا 

 

 كاتب الهيئة:( 25المادة رقم )

وحفظهرا بعرد اننهراء للهيئرة  الشركوىيعير الوئيس الننفيرذي كاخبرا للهيئرة ينرولى إيرداع إضربا ة  .1

 .الجلسة

تررماء أعضرراء الهيئررة و ئيسررها وأتررماء أينررولى كاخررب الهيئررة ضرربط محضررو الجلسررة وخرردوير  .2

وكرل أمرو يرفموه  ئريس وما يبديه الفوقاء مر طلبات ودفروع  وقائب الجلسةوالفوقاء ووكالئه  

 ويوقب عليه كاخب الهيئة مب أعضائها و ئيسها.الهيئة بندوينه 

و يقوم كاخب الهيئة بإجواءات منابعة طلبرات الفوقراء الموافرق عليهرا خطيرا مرر  ئريس الهيئرة أ .3

 أحد أعضائها حا  غياب الوئيس.

 

 ضمانات وواجبات أعضاء الهيئة( 26المادة رقم )

جلسرات بمرا الا يجوز للعضو تماع أي مر الفوقاء أو وكالئهر  بغيراب الفويرق اآلخرو خرا    .1

 مر شفنه النفثيو في النزاع.

ضراء ا يجوز لعضو الهيئة النفثيو في أي عضو آخو بفي شركل مرر األشركا  وعلرى كرل األع .2

 المجلس بهذا الخلوص. ئيس اامنناع و فض هذا الندخل وخبليغ 

ا يجوز لعضو الهيئة بذاخه أو مر خال  زوجه وأبنائه قبو  الهدايا أو طلبها مر احرد أطرواف  .3

 النزاع.
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فري األحروا  المقرو ة فري  الشركوىعلى عضو الهيئرة الننحري مرر خلقراء نفسره عرر النظرو فري  .4

نية وعليه إ ا اتنشعو الحو  ألي تبب آخو إبالغ  ئيس الهيئرة قانون أصو  المحاكمات المد

 بذلك.

لفض النزاعات اللاد ة على كل عضو مر أعضاء الهيئة النقيد بنعليمات األصو  اإلجوائية  .5

حنرى إصردا  القروا  وعلريه  برذ  الجهرد المناترب  الشكوىمواحل نظو كافة في عر المجلس 

 .القانونفي هذا للفلل فيه ضمر المدد المحددة 

 

 انعقاد الجلسات( 27المادة رقم )

خكون جلسات الهيئة علنية ما ل  خقو  الهيئة مر خلقاء نفسها أو بناءن على طلرب الفوقراء عقردها  .1

 بلو ة توية ألتباب جدية.

 خعقد الهيئة أولى جلساخها بعد خبليغ الفوقاء أو وكالئه . .2

ى تربعة أيرام أو أن خقروم بنفجيرل الجلسرة ا يجوز للهيئة أن خقوم بنفجيل الدعوى مردة خزيرد علر .3

 لذات السبب أكثو مر موة.

 

 االستعانة بالمترجمين والخبراء وسماع الشهود( 28المادة رقم )

أو الشرهود يجهرل اللغرة العوبيرة بعرد أداء إ ا كان أحد الفوقراء أو أكثو بمنوج   ااتنعانةللهيئة  .1

 قوم بمهمني بكل صد  وأمانة وإخالص ".المنوج  للقس  النالي " أقس  باظ العظي  أن أ

القس  النالي " أقس  باظ العظي  أن أقو  الحق كل الحق وا  أدائه للهيئة ااتنماع للشهود بعد  .2

 شيء غيو الحق ".

للهيئة إصدا  مذكوات اإلحضا  بحق الشهود إ ا خبلغ الشاهد وخخلف عر الحضو  وين  خنفيذ  .3

 لمخنلة.مذكوات اإلحضا  بواتطة الجهات ا

للهيئة أن خفخذ شهادة الشراهد فري محرل إقامنره أو فري أي محرل آخرو إ ا خعرذ  حضرو  الشراهد  .4

 لنعذ  حضو ه. ألتباب صحية أو ألي تبب آخو خوى الهيئة أنه كاف  

للهيئة اننخاب خبيو أو أكثو إلبداء خبوخه في أي أمو خوى الهيئة ضروو ة إجرواء الخبروة فيره  .5

ألحوا  يجب على الهيئرة أن يكرون القروا  برإجواء الخبروة محرددا للفلل في النزاع وفي كل ا

 ويبير الغاية مر إجوائها والسبب الذي يدعو إلجوائها.

إن  أي الخبيو في األمو الرذي خقرو  إجرواء الخبروة فيره غيرو ملرزم للهيئرة ألترباب خردون فري  .6

 المحضو بقوا  مر الهيئة.
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القس  النالي " أقس  براظ العظري  أن أقروم بمهمنري يحلف الخبيو بعد إفهامه المهمة الموكلة إليه  .7

 بكل صد  وأمانة وإخالص ".

خحدد الهيئة أخعاب الخبيو وخلوف مر أمروا  المجلرس وخعرود بالننيجرة علرى الفويرق الخاترو  .8

 في الدعوى.

على الهيئة الفلل في النزاع وإصدا  القروا  النهرائي خرال  مردة ا خنجراوز ثالثرة أشرهو خبردأ  .9

 النالي لنا ي  عقد أو  جلسة مر جلسات نظو النزاع. مر اليوم

 

 إصدار القرار في النزاع( 29المادة رقم )

 للهيئة أثبات ما اخفق عليه الفوقاء مر صلح في أي موحلة مر مواحل نظو النزاع. .1

 بعد أن خسنمب الهيئة لبينات الفوقاء وطلباخه  الخنامية خعلق الدعوى للحك  فيها. .2

ر أعضراء الهيئرة قبرل خرالوة القروا  النهرائي تروية وا يجروز برفي حرا  مرر خكون المداولرة بري .3

 خعقد الهيئة جلسة المداولة بحضو  غيو أعضائها.األحوا  أن 

 في اليوم المقو  خنلو الهيئة القوا  عالنية. .4

إ ا خغيو خشكيل الهيئة جزئيا أو كليا قبل خالوة القوا  جاز خالوة القروا  إمرا بعرد أجرواء جلسرة  .5

 ولة مب العضو الجديد أو بعد موافقنه وخوقيعه على القوا .مدا

خحك  الهيئة على الطوف الخاتو بالوتوم مضافا إليها أخعاب الخبروة والنوجمرة والملرا يف  .6

أو خر  صروفها مرر أمروا  المجلرس وفرق أحكرام الفقروة الثامنرة مرر  الني خكبدها الطروف اآلخرو

 .المادة السابقة

 

 القرارأسانيد ( 31المادة رقم )

على الهيئة أن تراعي قبل إصدار القرار مدى التزام المادة اإلعالمية بأخالقيات وسلوكيات عمل 

 اإلعالم ومن ذلك:

 ومدونات السلو  وأفضل المما تات والمعاييو الدولية.مواعاة القواعد المهنية  .1

يل االنرررزام بالموضررروعية والدقرررة والنررروازن فررري عررروض المرررادة اإلعالميرررة وخجنرررب النضرررل .2

 وااجنزاء والنحويف.

 النمييز بير حق النقد وبير الذم والقدا والنحقيو. .3

 عدم الحض على كافة أشكا  الكواهية والعنلوية والدعوة للعنف. .4

 بذ  اإلعالمي للجهد الكافي لنحوي الحقيقة. .5

 .النظو بفهمية لنجاوب اإلعالمي بالنوضيح والنلحيح إ ا خبير له عدم صحة ما نشوه أو بثه .6
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 عاة أهمية عدم الكشف عر الملاد  لإلعالمي.موا .7

 األخد بااعنبا  اللعوبات والعوائق الني واجهت اإلعالمي للحلو  على المعلومات. .8

 النوثق مر احنوام اإلعالمي لحقو  المؤلف وحقو  الملكية الفكوية والحقو  األدبية. .9

 .مواعاة اعنواف اإلعالمي بخطئه المهني في جوابه على ائحة الشكوى .11

 

 طبيعة العقوبات التي تفرضها الهيئة بنتيجة الفصل في النزاع( 31المادة رقم )

 :على اإلعالمي لهيئة فض النزاعات فوض العقوبات النالية

 مادة إعالمية. نشو .1

 نشو اعنذا . .2

 نشو خلحيح واعنذا . .3

 نشو القوا  اللاد  في النزاع. .4

 

 عدم اإلثبات( 32المادة رقم )

إلعالمي ل  يخالف قواعد المهنة وأخالقياخها ومردونات السرلو  قرو ت البرواءة إ ا خبير للهيئة أن ا

القروا  اللراد  فري نشرو  لنقرو الهيئرة أن يسندعي إلى  الشكوىالذي خقو  بواءخه في لإلعالمي و

بنشرو القروا  علرى نفقنره  فويرق اآلخروالنزاع الرذي كران طوفرا فيره وفري هرذه الحالرة خرفمو الهيئرة ال

 المكان الذي نشوت فيه المادة اإلعالمية موضوع النزاع.الخاصة في  ات 

 

 حجية قرارات هيئة فض النزاعات( 33المادة رقم )

يكررون للقرروا ات اللرراد ة عررر هيئررة فررض النزاعررات قرروة القرروا  اللرراد  عررر المحكمررة النظاميررة 

 هيئة فض النزاع بالغوامة ألف دينا .ويعاقب كل مر يمننب عر خنفيذ قوا  

 

 األنظمة والتعليمات( 34م )المادة رق

 .األنظمة الالزمة لننفيذ أحكام هذا القانون ريالمفوضيلد  مجلس 

 

 أحكام عامة( 35المادة رقم )

 . ئيس الوز اء والوز اء مكلفون بننفيذ أحكام هذا القانون

 


