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 نبذة مختصرة –مركـز الميـزان لحقـوق اإلنسـان 

 
مركززا ميزاززامق ي اززسا مهو ززسق  ززس مني ززي  ح ززيا اي  اززر   سماززي 

مازرم  يازسو وت زرل عزل ازحازس  قيسع  زا م تاحي و ار رب اي تتخذ من 

شززستستاس يازززسق  زساززي وم تززرم  وتقااززا  اززسا مهو ززسق و يززازس وو

 مي اسا م قتصسداي وم عتزسااي يح  سق ميفح يا اان. 

 
 أهداف المركز:

تتزثززل ريززسيي مركززا ميزاززامق ي اززسا مهو ززسق  ززز ميقزززل احزز  تقااززا 

و زساززي وميزز  سع اززن  اززسا مهو ززسق بشزز لو اززس و ومي اززسا م قتصززسداي 

ثاس ازي بشز لو صزسوو وميقززل احز  ت  زان يزروت  اززس  وم عتزساازي ومي

ميزسمت ان ميفح يا اانو وصسصي  ميفئست مألكثر تازاشس   اه. واشزل ويسا 

ازل ميزركا مألرمضز ميفح يا اي ميز تحيو وبتركازا صزسو احز  قيزسع 

ا ق  مركا ميزاامق ي اسا مهو زسق ليز  ت ااز    ا .ضزن  ذه ميرؤاي

 مأل  مف ميتسياي:

دام كل ميجاسد مياسد ي لي  لازسل قسما  مياسوسق مي ويز  ز كل مزس  :أولا 

اتقحزز  بسألرمضززز ميفح ززيا اي وتز ززان ميشززقي ميفح ززيا ز مززن مزسريززي 

  اسقه ميزشروايو  يازس  اه  ز تارار مصاره ولقسمي دويته.

ا:  زساززي وم تززرم  وتقااززا مقززساار  اززسا مهو ززسق ميزا سيززي دوياززس و  ثانيااا

سا م قتصزززسداي وم عتزساازززيو وميقززززل احززز  ت  زززز قزززسموان  يززازس مي اززز

  ح يا اي ت  جم وتحك ميزقساار.

ا:  تقااززا مي  ززسد ميزز ازارمتز و صززل مي ززحيستو وتستازز  م زز   يززاسد  ثالثااا

مياسوسقو وتقااا ميشفس اي وميز سدييو وتقااا ميقزل مأل حز  زز ميزجتزز  

 ميفح يا ز.

 
 الهيكلية والتنظيم:

اززامقو لضززس ي  ليزز  و زز   مهدمر و مززن  ربقززي و زز مت ات ززسق مركززا ميز

ميتزز اقززل  اازس تزسقم  –رئا ايو وم ت ي اسمي. وتاس  كزل مزن ميس ز مت 

بسيقزل اح  ت ظام وت فاذ مي رممج ميتز اسظفاس ميزركا مزن  عزل  –من ل 

ت اا     م هو وص مي ميزجتز  ميفح يا ز. و ازس احز وصف مسعا يازذه 

 ميس  مت و   م اس:
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اشزز ل ازززل و زز   مي  ززن ميزازز موز مأليززسل  وحاادة البحاام المياادان : -1

ميذي ااس  احاه ازل ميزركزاو  ازن تزس ر ميزقحسمزست مي لمزي يتز صل 

ميزركا من  عزل م ز  م وتاسكزست وميز  سع ازن مياز ساس. وتاز ف  زذه 

ميس زز   ليزز  رصزز  وتستازز  موتاسكززست  اززسا مهو ززسقو بصززرف مي ظززر 

يس زز    ززز ازحاززس احزز  رصزز  وتستازز  اززن عاززي م وتاززسك. وتركززا م

م وتاسكززست ميزتصززحي بززسي اسا م قتصززسداي وم عتزسااززي وميثاس اززي. بازز  

 وازززس تتزززسب  ميقززززل احززز  تستاززز  موتاسكزززست قزززسمت م  زززت ل ي ازززسا 

ميزسمت ان ميفح يا اان كس يو و ز ياذم ميغرض  ي ز  ياساز   باسوزست 

سا مهو ززسق  ززز مت سمحززي تشزززل مقحسمززست م ززتس س  اززن موتاسكززست  ازز

قيسع  ا . كزس تقزل ميس    اح  ميزتخ م  مي اسوزست ميتزز تجزقازس  زز 

تاسرار صسصيو وت ال ميا ساس لي  عاست م صتصسو  ز ميزركا  و 

 صسرعه من  عل ميقزل اح  لوصس ام.
 

ازثزل اززل و ز   ميز زسا   مياسوسوازي   ز   وحدة المسااعدة القانونياة: -2

ركا يح  سع ان  اسا مهو سقو  ان تا     م مآلياست ميتز اسظفاس ميز

ميس ززز   ميز زززسا   مياسوسوازززيو ومهريزززسد ياززز ساس م وتاسكزززست مجسوزززس . 

وتركزا ميس ز   بشز ل صزسو احز  م زسا   ضز ساس موتاسكزست مي ازسا 

م قتصسداي وم عتزسااي وميثاس اي. كزس تقزل و ز   ميز زسا   مياسوسوازي 

ز تُ تززر   اززه مي راززست احزز  لريززسد وظززس  قززسوسوز وقاززسئز  ح ززيا 

ميقسمززي و اززسا مهو ززسقو وم ززسدا يززاسد  مياززسوسق و صززل مي ززحيستو 

وذيززك مززن صزز ل متسبقززي ميقزززل مزز  ميزجحززل ميتشززراقز ميفح ززيا زو 

وضزسق ت سوقاس م  مقساار  اسا مهو سق. وتاتم ميس ز   كزذيك ب شزر 

 ميساز مياسوسوز  ز  ويزست ميزجتزز  ميفح زيا زو يزازس بزان ميز زسمانو

 ازززن تزززاود م بسيزقحسمزززست ومألدومت مي لمزززي يحززز  سع ازززن  ازززسا 

 مهو سق من ص ل دورمت ت را اي متيسر .
 

ت يح  و    ميتز راي وم تصزسل  وحدة التدريب والتصال المجتمع : -3

ميزجتزقززز  ززز ازحاززس مززن كززسق وشززر ميززساز وميثاس ززي ب اززسا مهو ززسق 

 زسق. و زز تاز ف ل  ى ميسيسئل مأليسياي  زز ميز  سع ازن  ازسا مهو

لي  ر   م تسى واز ميزسمت ان ميفح يا اان باذه مي اساو يزازس بزان 

ميفئزست ميزازشزي  زز ميزجتزز  ميفح زيا ز. ويت ااز   زذم ميغزرض تاززس  

ميس زز   بت ظززام دورمت ت را اززي متخصصززي وم سضززرمت و اززس  ازززل 
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درمياي  ز  ازسا مهو زسق ومي ازارمتازيو م زتا  ي   ئزست مختحفزي  زز 

 زز "تعلايم اقراران" ز . كزس تشرف ميس    اح  ت ظام بروزسمج ميزجت

ميجسمقززست ميفح ززيا ايو وميززذي ااززس  بزسع ززه تزز ن ميجسمقززست ب شززر 

ميساز ب اسا مهو سق ومي ازارمتاي دمصل عسمقستام. ااسف لي  ذيزك 

اززل ميس زز   ميزتسمصزل احزز  تز ززان ميززسمت ان ميفح ززيا اانو ولاززسد  

اززززستامو ومياززززغا احزززز  صزززز سع مياززززرمر قزززز رتام احزززز  ت  ازززز   ويس

ميفح ززيا اان مززن  عززل تسعاززه مي اسيززست ميقسمززي و ززس مرماززس  وم تززرم  

 اسا مهو سقو و ل ميزش  ت ميتزز ت ز ي مقسوزس  يحززسمت انو وذيزك 

وريززست ميقزززل ميتززز و "واجااا الجمهااور"مززن صزز ل ياززسدمت بروززسمج 

  ميز حزز ت ظزاس. كزس ت زق  ميس ز   ليز  تقاازا م تصزسل مز  ميزجتزز

ب س ي مني ستهو وتسعاه ويسئل مها   و س ميقزل اح  تقااا  ازسا 

 مهو سق.

 
تاززز ف و ززز   ميز زززسا   ميف ازززي  وحااادة المسااااعدة الانياااة والتحشااايد: -4

وميت شزززا  ليززز  تاززز ام ميز زززسا   ميف ازززي يحزني زززست ميريززززاي و ازززر 

ميريززززاي ميتزززز تقززززل  زززز مجزززسل مي ازززسا م قتصزززسداي وم عتزساازززي 

 ازيو وذيزك مززن صز ل درميززي  سيزي  زذه مي اززسا احزازس و ومتسبقززي وميثاس

وتسئج مي  ن ميقحززز ا زر ق زسمت مختحفزي. كززس ت زق   زذه ميس ز   ليز  

ميقززززل ميز زززتزر احززز  ت حازززل مسملوزززي مي زززحيي ميست ازززي ميفح زززيا ايو 

وميت ا  من  ق  وعه صرف مألمسمل ميقسمي ارماز م تاسعست لاززسل 

  ميززززسمت ان ميفح زززيا اان ب ازززسقام  احززز  م زززتسى مز زززن مزززن تزتززز

م قتصززسداي وم عتزسااززيو كززسيتقحام وميصزز ي ومي زز ن. واشزز ل ت شززا  

مي ام ميشق ز ومي ويز يحزيسي ي بإازسل  ذه مي اسا     مأل  مف ميتز 

 ت ق  ليااس ميس   .
 

زق زز ر ع سياززسو باقزززل مركززا ميزاززامق احزز  تيززسار م ت ززي  ززز  المكتبااة:

ويز  مزن وساازس  زز م س ظزي يززسل  زا . وت تزسي  ان تقز  ميز ت زي مأل

ميز ت ززي احزز  ميق ازز  مززن مي صززسو وميزرمعزز  وميزصززسدر ذمت ميصززحي 

ب اززسا مهو ززسق ومياززسوسق ميزز ويز ومهو ززسوزو وميت زاززيو ومي ازارمتاززيو 

وميااساس م عتزسااي وم قتصسداي بسيحغتان ميقربازي ومهوجحااازي. وا تظزر 

ز وشزر ميزساز وميثاس زي ب ازسا مهو زسقو و ق من  ذه ميز ت ي  ق ت ام  ز

  تشج  مي  ن ميقحزز  سل  اسا مهو سق  ز ميز ياي.
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 مقدمة
للصحافة واإلعالم بصفة عامة أهمية متنامية في ظل عصر 
التكنولوجية المعلوماتية المتقدمة، األمر الذي يتطلب توفير أكبر قدر 

ي في عملية ساسمن الحرية للصحافة واإلعالم؛ لما لها من دور أ
 واقتصاديا ، واجتماعيا .  ،تنمية المجتمع سياسيا  

يعتبر الحق في حرية التعبير والنشر واإلعالم حقا  أساسيا  من حقوق 
 اإلنسان، والذي يكفل التنمية الشاملة للشخصية اإلنسانية، إال أن حقه

بحرية تامة أصبح من أهم الحقوق  هفي إبداء الرأي والتعبير عن رأي
كافة الدول والمجتمعات التي ترعى وتصون حقوق اإلنسان،  في

كونها تنظر لهذا الحق كحق أصيل وثابت، وال يجوز أن يرد عليه أية 
قيود أو استثناءات، إال ما يفرضه القانون والنظام العام واآلداب 
العامة، ونظرا  ألهمية هذا الحق فقد ورد النص عليه في كافة 

وطنية والمواثيق الدولية واإلقليمية المعنية الدساتير والتشريعات ال
 بحقوق اإلنسان.

يأتي هذا الدليل ضمن سلسة الدليل التي يواصل المركز إصدارها  
تباعا ، وذلك في سياق اهتمام المركز بالحقوق االقتصادية 
واالجتماعية والثقافية كأحد األولويات الرئيسية في نشاطاته، وتتميز 

ة لتتناسب مع جميع فئات المجتمع، إذ الهدف سلسلة الدليل بالسهول
 منها نشر الثقافة القانونية في المجتمع.

ينقسم هذا الدليل إلى قسمين، األول: يتحدث عن المعايير الدولية  
المتعلقة بحرية التعبير والنشر واإلعالم في المواثيق واالتفاقيات 
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" 9رقم " الدولية، والثاني: نستعرض فيه قانون المطبوعات والنشر
 م.1995لسنة 

 
 القسم األول

 المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير والنشر واإلعالم
 في المواثيق واالتفاقيات الدولية.

عنيت العهود والمواثيق الدولية بممارسة حرية الرأي والتعبير والعمل 
الصحفي واإلعالمي وصدور الصحافة في أي بلد هو مؤشر على 

نساني( يجب احترامه إوق اإلنسان )وهو إرث احترام حق من حق
وتسهيل نشاطاته المختلفة والمتنوعة والمهنية بما يخدم عمله، وفيما 
يلي استعراض ألهم المواد المنصوص عليها في هذه المواثيق 

 واالتفاقيات الدولية:
 

 أوال: اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان.
 (19المادة )

لرأي والتعبير، يشمل هذا الحق " لكل شخص حق التمتع بحرية ا
حريته في اعتناق اآلراء دون مضايقة ، وفي التماس األنباء واألفكار 

 وتلقيها ونقلها إلي اآلخرين، بأي وسيلة ودونما اعتبار للحدود."
 ثانيا: العهد الدولي للحقوق المدينة والسياسية.

 (19المادة )



 8 

  .لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة -1"
ويشمل هذا الحق حريته في  .لكل إنسان حق في حرية التعبير -2

آخرين  التماس مختلف ضروب المعلومات واألفكار وتلقيها ونقلها إلى
دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب 

 .وسيلة أخرى يختارها فني أو بأية
من  2 تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة -3

المادة واجبات ومسئوليات خاصة. وعلى ذلك يجوز إخضاعها  هذه
تكون محددة بنص القانون وأن تكون  لبعض القيود ولكن شريطة أن

   :ضرورية
  سمعتهم، )أ( الحترام حقوق اآلخرين أو

)ب( لحماية األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو 
 العامة." اآلداب

  (20المادة)
  .تحظر بالقانون أية دعاية للحرب  -1
دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو  تحظر بالقانون أية  -2

  .العداوة أو العنف الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو
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رابعا: إعالن بشأن المبادئ األساسية الخاصة بإسهام وسائل 
ق اإلنسان، اإلعالم في دعم السالم والتفاهم الدولي، وتعزيز حقو

 ومكافحة العنصرية والفصل العنصري والتحريض علي الحرب.

أصدره المؤتمر العام لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في 
 1978تشرين الثاني/نوفمبر  28دورته العشرين، يوم 

 (2المادة )
إن ممارسة حرية الرأي وحرية التعبير وحرية اإلعالم،  -1

ال يتجزأ من حقوق اإلنسان وحرياته األساسية، المعترف بها كجزء 
 هي عامل جوهري في دعم السالم والتفاهم الدولي.

فيجب ضمان حصول الجمهور علي المعلومات عن طريق  -2
تنوع مصادر ووسائل اإلعالم المهيأة له، مما يتيح لكل فرد التأكد من 
صحة الوقائع وتكوين رأيه بصورة موضوعية في األحداث. ولهذا 

غرض يجب أن يتمتع الصحفيون بحرية اإلعالم وأن تتوافر لديهم ال
أكبر التسهيالت الممكنة للحصول علي المعلومات. وكذلك ينبغي أن 
تستجيب وسائل اإلعالم الهتمامات الشعوب واألفراد، مهيئة بذلك 

  مشاركة الجمهور في تشكيل اإلعالم.
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 القسم الثاني
 لمطبوعات والنشربشأن ا 1995" لسنة 9قانون رقم "

 ما هو قانون المطبوعات والنشر المطبق في فلسطين؟  .1
الخاص بالمطبوعات والنشر، ويشمل  1995" لسنة 9قانون رقم "هو 

" مادة، ولقد صدر هذا القانون قبل تشكيل المجلس التشريعي، 51"
 وذلك بموجب مرسوم صادر عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.

 

 ختصة ؟ما هي الوزارة الم .2
 هي وزارة اإلعالم الفلسطينية.

 

 من هو الوزير المختص؟ .3
 هو وزير اإلعالم الفلسطيني.

 

 من هو المدير؟ .4
 مدير عام المطبوعات والنشر في وزارة اإلعالم.

 

 ما المقصود بالحزب وفقا لقانون المطبوعات والنشر؟ .5
الحزب المعترف به قانونا  والحاصل على ترخيص من السلطة 

 .الفلسطينية
 

 ماذا يقصد بالمطبوعة؟ .6
المطبوعة هي كل وسيلة نشر دونت فيها الكلمات أو األشكال 

 بالحروف أو الصور أو الرسوم أو بالضغط أو الحفر.



 11 

 

 ما هي المطبوعات الدورية ؟ .7
المطبوعة الدورية: هي المطبوعة الصحفية والمتخصصة بكل أنواعها 

 والتي تصدر على فترات منتظمة.
 

 ؟مطبوعات الصحفيةما هي أنواع ال .8
: المطبوعة التي تصدر يوميا  بصورة مستمرة باسم المطبوعة اليومية -

معين وأرقام متتابعة وتكون معدة للتوزيع على الجمهور مجانا  أو 
 بثمن.

: المطبوعة التي تصدر بصورة منتظمة مرة المطبوعة غير اليومية -
زيع على في األسبوع أو على فترات أقصر أو أطول وتكون معدة للتو 

 الجمهور مجانا  أو بثمن.
 

 ما هي المطبوعة المتخصصة؟  .9
المطبوعة المتخصصة هي المطبوعة التي تختص بموضوع أو أكثر 
في مجاالت معينة على وجه التحديد وتكون معدة للتوزيع على 
المعنيين بها أو على الجمهور وذلك حسبما تنص عليه رخصة 

 إصدارها.
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 لة األنباء؟ما هي مطبوعة نشرة وكا .10
نشرة وكالة األنباء هي المطبوعة المعدة لتزويد المؤسسات الصحفية 
باألخبار والمقاالت والصور والرسومات سواء صدرت كل يوم أو 

 أسبوع أو شهر أو فصل أو غير ذلك. 
 

 ماذا يقصد بالصحافة؟ .11
صدارها.   الصحافة هي مهنة تحرير المطبوعات الصحفية وا 

 

 من هو الصحفي؟  .12
ي كل شخص اتخذ من الصحافة مهنة أو مورد رزق وفقا  الصحف

 ألحكام هذا القانون.
 

 ماذا يقصد بالمطبعة؟ .11
هي أجهزة إنتاج المطبوعات بأنواعها المختلفة وأشكالها وال يشمل هذا 

 التعريف اآلالت والطابعة والكاتبة والناسخة وآالت التصوير. 
 

 ما هي المكتبة؟ .11
الكتب وأدوات الكتابة والصحف  هي المحل التجاري المرخص لبيع

 والمجالت والمطبوعات األخرى.
 

 ماذا يقصد بدار النشر؟ .15
نتاجها وبيعها.  هي المؤسسة التي تتولى إعداد المطبوعات وا 
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 ماذا يقصد بدار التوزيع؟ .16
 هي المؤسسة التي تتولى توزيع المطبوعات أو بيعها.

 

 ما هو المكتب الصحفي؟ .17
لمعلومات واألخبار والتقارير الصحفية هو المكتب الذي يتولى جمع ا

 من مصادرها المختلفة بوسائل مختلفة وتوزيعها على وسائل اإلعالم.
 

 ما لمقصود مكتب الدعاية واإلعالن؟ .11
نتاج  هو المكتب الذي يتولى أعمال اإلعالن والدعاية التجارية وا 

 موادها ونشرها أو بثها بوساطة وسائل اإلعالم.
 

 رسات والبحوث؟ماذا يقصد بدار الدا .19
هي المؤسسة التي تتولى إجراء الدراسات والبحوث وتقديم االستشارات 

 في المجاالت االجتماعية والثقافية واالقتصادية واإلنسانية وغيرها.
 

 ما هي دار قياس الرأي العام؟ .20
المؤسسة التي تتولى إجراء بحوث ميدانية بهدف استطالع اتجاهات 

بواسطة االستبيانات أو الوسائل الرأي العام حول موضوع معين 
 المشروعة لالستطالع.

 

 ماذا يقصد بدار الترجمة؟ .21
هي المؤسسة التي تتولى أعمال الترجمة من لغة إلى لغة أخرى بما 

 في ذلك الترجمة الفورية. 
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 ماذا تشمل حرية الصحافة في قانون المطبوعات والنشر؟  .22
 تشمل حرية الصحافة ما يلي : 

على الوقائع واألفكار واالتجاهات والمعلومات على  أ. اطالع المواطن
 المستوى المحلى والعربي واإلسالمي والدولي .

 ب. إفساح المجال للمواطنين لنشر آرائهم .
. البحث عن المعلومات واألخبار واإلحصائيات التي تهم المواطنين ج

من مصادرها المختلفة وتحليلها وتداولها ونشرها والتعليق عليها في 
 حدود القانون .

. حق المطبوعة الصحفية ووكالة األنباء والمحرر والصحفي في د
إبقاء مصادر المعلومات أو األخبار التي يتم الحصول عليها سرية 
إال إذا قررت المحكمة غير ذلك أثناء النظر بالدعاوى الجزائية حماية 

 ألمن الدولة أو لمنع الجريمة أو تحقيقا  للعدالة .
واطنين واألحزاب السياسية والمؤسسات الثقافية هـ. حق الم

واالجتماعية والنقابات في التعبير عن الرأي والفكر واالنجاز في 
 مجاالت نشاطاتها المختلفة من خالل المطبوعات .

 

صدارها؟ .21  هل يحق ألي شخص أو حزب تمّلك الصحيفة وا 
نعم، يحق ألي شخص بما في ذلك األحزاب السياسية الحق في تمّلك 

صدارها وفقا  ألحكام هذا القانون.  المطبوعات الصحفية وا 
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 هل الجهات الحكومية والرسمية مكلفة بتسهيل عمل الصحفي؟ .21
نعم، تعمل الجهات الرسمية على تسهيل مهمة الصحفي والباحث في 

 ومشاريعها. االطالع على برامجها
 

 ما هي الحاالت التي ال يجوز نشرها في المطبوعات؟  .25
مطبوعات أن تمتنع عن نشر ما يتعارض مع مبادئ الحرية أ. على ال

والمسئولية الوطنية وحقوق اإلنسان واحترام الحقيقة وأن تعتبر حرية 
 الفكر والرأي والتعبير واالطالع حقا  للمواطنين كما هي حق لها.

ب. يجب أن ال تتضمن المطبوعات الدورية الموجهة إلى األطفال 
ص أو أخبار تخل باألخالق والقيم والمراهقين أية صور أو قص

 والتقاليد الفلسطينية.
 

 ما هي أخالق وآداب مهنة الصحفي ومن يعمل بالصحافة؟ .26
احترام حقوق األفراد وحرياتهم الدستورية وعدم المساس بحرية أ. 

 حياتهم الخاصة.
 ب. تقديم المادة الصحفية بصورة موضوعية ومتكاملة ومتوازية. 

 والموضوعية في التعليق على األخبار واألحداث.توخي الدقة والنزاهة  . ج
االمتناع عن نشر كل ما من شأنه أن يذكي العنف والتعصب  . د

 والبغضاء أو يدعو إلى العنصرية والطائفية. 
عدم استغالل المادة الصحفية للترويج لمنتوج تجاري أو االنتقاص من  . ج

 قيمته. 
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 يها؟ما هي موارد تمويل المطبوعة والقيود المفروضة عل .27
أ. على المطبوعة الدورية ن تعتمد في مواردها على مصادر مشروعة 
معلنة ومحددة، ويحظر عليها تلقي أي دعم مادي أو توجيهات من 

 أية دولة أجنبية. 
ب. أية مطبوعة دورية تريد تلقي الدعم من جهات خارجية غير 
 حكومية أن تتقدم بطلب إلى وزارة اإلعالم وأن تتلقى الموافقة على

 هذا الدعم قبل الحصول عليه. 
 

 هل يجوز للصحفي العمل مع أي جهة أجنبية؟ .21
يحظر على الصحفي وعلى كل من يعمل بالصحافة أن يرتبط بعالقة 
عمل مع أية جهة أجنبية إال إذا كان ذلك بموجب نظام مراسلي 

 وسائل اإلعالم األجنبية الصادر بموجب هذا القانون. 
 

فرها في رئيس تحرير المطبوعة ما هي الشروط الواجب توا .29
 الصحفية؟ 

يجب أن يكون لكل مطبوعة صحفية رئيس تحرير مسئول يشترط فيه 
 ما يلي:.

 أ. أن يكون صحفيا . 
ب. أن يتقن لغة المطبوعة الدورية التي سيعمل رئيس تحرير مسئوال  
ذا كانت تصدر بأكثر من لغة واحدة فيجب عليه  لها قراءة وكتابة وا 

ى ذلك الوجه اللغة األساسية للمطبوعة وأن يلم إلماما  أن يتقن عل
 كافيا  باللغات األخرى. 
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 أن ال يكون مسئوال  ألكثر من مطبوعة دورية واحدة.  . ج
أن ال يمارس أية وظيفة أخرى في المطبوعة الصحفية التي يعمل  . د

 رئيس تحرير لها أو في غيرها. 
 أو األمانة.ه. غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف 

 و. مقيما  إقامة فعلية في فلسطين إال إذا اقتضت الضرورة غير ذلك. 
أن ال يكون من األشخاص المتمتعين بالحصانة القضائية وفقا    . ز

 للقانون. 
 

ما هي الشروط الواجب توافرها في رئيس تحرير المطبوعة التي 
 يصدرها حزب؟

ئيس تحرير مسئوال  أ. أن يتقن لغة المطبوعة الدورية التي سيعمل ر 
ذا كانت تصدر بأكثر من لغة واحدة فيجب عليه  لها قراءة وكتابة وا 
أن يتقن على ذلك الوجه اللغة األساسية للمطبوعة وأن يلم إلماما  

 كافيا  باللغات األخرى. 
 ب. غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو األمانة.

بالحصانة القضائية وفقا   ج. أن ال يكون من األشخاص المتمتعين
 للقانون. 
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هل يعتبر رئيس التحرير ومالك المطبوعة وكاتب المقال مسئولين  .10
 عما ينشر فيها؟ 

نعم، يكون رئيس التحرير مسئوال  عما ينشر في المطبوعة التي يرأس 
تحريرها كما يعتبر مالك المطبوعة وكاتب المقال الذي نشر فيها 

 مسئولين عما ورد فيه.
 

ما هي الشروط الواجب توافرها في رئيس تحرير المطبوعة  .11
 المتخصصة؟

يجب أن يكون للمطبوعة المتخصصة رئيس تحرير مسئوال  عما ينشر 
  -فيها ويشترط فيه ما يلي:

 أ. أن يكون فلسطينيا . 
أن يكون ممن خدموا في منظمة التحرير الفلسطينية لمن ال  ب. 

 يحملون الجنسية الفلسطينية. 
 غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو األمانة.  ج. 

د. أن يكون حاصال  على مؤهل علمي ذي عالقة بالموضوع الذي 
تخصصت به المطبوعة أو تكون له خبرات في ذلك الموضع تؤهله 

 للعمل في المطبوعة باستثناء المطبوعة التي يصدرها حزب. 
 

حرير مسئول لمطبوعة هل يحق لغير الصحفي أن يكون رئيس ت .12
 متخصصة؟

نعم، يحق لغير الصحفي أن يكون رئيس تحرير مسئول لمطبوعة  
 متخصصة تدخل مواضيعها في مجال اختصاصه. 
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ما هي الشروط الواجب توافرها في المدير المسئول عن  .11
دار النشر ودار الدراسات والبحوث ودار قياس الرأي العام والمكتب 

تب الدعاية واإلعالن والمطبعة ودار الصحفي ودار الترجمة ومك
 التوزيع والمكتبة؟

 أ. أن يكون فلسطينيا . 
أن يكون ممن خدموا في منظمة التحرير الفلسطينية لمن ال ب. 

 يحملون الجنسية الفلسطينية. 
 غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو األمانة. ج. 
عامة ولديه خبرة مناسبة أن يكون حاصال  على شهادة الثانوية الد. 

في المجال الذي يعمل فيه اكتسبها بعد حصوله على ذلك المؤهل 
العلمي إذا كان سيعين مديرا  مسئوال  لدار النشر أو التوزيع أو لمطبعة 

 أو مكتبة أو دار للترجمة أو مكتب لإلعالن والدعاية.
لديه أن يكون حاصال  على الشهادة الجامعية األولى على األقل و  هـ.

خبرة مناسبة في المجال الذي سيعمل فيه اكتسبها بعد حصوله على 
ذلك المؤهل العلمي إذا كان سيعين مديرا  مسئوال  للدراسات والبحوث 

 أو لقياس الرأي العام أو المكتب الصحفي. 
 

ألكثر من  هل يجوز للشخص الواحد أن يكون مسئول .11
لدراسات، البحوث، مؤسسة من المؤسسات التالية: دار النشر، دار ا

دار قياس الرأي العام،المكتب الصحفي، دار الترجمة،مكتب الدعاية 
 ؟اإلعالن، المطبعة، دار التوزيع والمكتبة
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ال يجوز للشخص الواحد أن يكون مديرا  مسئوال  ألكثر من مؤسسة 
 واحدة من المؤسسات المذكورة.

 

 ية؟ما هي الشروط الواجب توافرها في مالك المطبوعة الدور  .35
 أ. أن يكون فلسطيني الجنسية ومقيما  في فلسطين. 

 ب. على الفلسطيني غير المقيم الحصول على موافقة وزارة الداخلية. 
 ج. غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو األمانة. 
 

 من هي الجهات التي يتم منحها رخص إلصدار المطبوعة؟  .16
 ات التالية: أ. تمنح الرخصة إلصدار مطبوعة للجه

الصحفي المعرف في هذا القانون وتوافرت فيه الشروط المنصوص  -
 عليها فيه.

الشركة الصحفية التي أسست وسجلت لغايات إصدار المطبوعات  -
 الصحفية. 

 الحزب السياسي. -
 

 من هي الجهات التي يحق للوزير منحها رخص إلصدار النشرات؟  .17
منح الرخص إلصدار النشرات  -بناء على تنسيب المدير -للوزير   

  -للجهات التالية:
 لوكالة أنباء فلسطينية. -
لوكالة أنباء أجنبية شريطة المعاملة بالمثل على أن يكون رئيس  -

 تحرير النشرة المسئولة صحفيا    فلسطينيا . 
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يتضمنها طلب الحصول  أنما هي المعلومات التي يجب  .11
 على رخصة إصدار المطبوعة الصحفية؟

أن يتضمن طلب الحصول على رخصة إصدار مطبوعة يجب 
  -صحفية ما يلي:

 أ. اسم طالب الرخصة ومحل إقامته وعنوانه. 
 ب. اسم المطبوعة ومكان إصدارها وطبعها. 

ج. مواعيد صدورها وهل هي يومية أسبوعية نصف شهرية أو 
 فصلية.. الخ

 لخ د. تخصصها وما إذا كانت سياسية أو أدبية أو اقتصادية... ا
 ه. اللغة أو اللغات التي ستصدر بها.

و. اسم رئيس التحرير المسئول وعمره ومحل إقامته وعنوانه وشهادته 
 العلمية وخبراته العملية.

 ز. رأس مال المطبوعة الصحفية المصرح به.
ح. التوقيع على سند تعهد بنكي بما يكفل األجور والنفقات للعاملين 

ناء الدوريات األدبية والفنية التي لمدة نصف عام على األقل باستث
 تصدرها االتحادات والروابط الثقافية واألدبية والفنية. 

 

يقدم لها طلب الحصول علي رخصة  أنمن هي الجهة التي يجب   .19
 إصدار المطبوعة الصحفية؟

حصول على رخصة إصدار مطبوعة متخصصة إلى يقدم طلب ال
المدير على النموذج المعد لهذه الغاية، وعلى الوزير بناء على تنسيب 
المدير، أن يصدر قراره خالل مدة ال تزيد عن ثالثين يوما  من تاريخ 
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تقديم الطلب ويكون قرار الرفض معلال  وخاضعا  للطعن لدى محكمة 
 العدل العليا. 

 

الحصول على طلب رخصة إلنشاء مطبعة  ما هي إجراءات .10
أو دار للنشر أو دار للتوزيع أو دار للدراسات والبحوث أو دار 
لقياس الرأي العام أو المكتب الصحفي أو دار للترجمة أو مكتب 

 للدعاية واإلعالن؟
يقدم طلب الحصول على رخصة إنشاء مطبعة أو دار للنشر أو أ. 

بحوث أو دار لقياس الرأي العام أو دار للتوزيع أو دار للدراسات وال
المكتب الصحفي أو دار للترجمة أو مكتب للدعاية واإلعالن إلى 
المدير على النموذج المعد لهذه الغاية وعلى الوزير بناء على تنسيب 
المدير أن يصدر قراره خالل مدة ال تزيد عن ثالثين يوما  من تاريخ 

ضعا  للطعن لدى محكمة تقديم الطلب ويكن قرار الرفض معلال  وخا
 العدل العليا.

ب. تحدد البيانات واإلجراءات الخاصة بتقديم الطلب للحصول على 
الرخصة المنصوص عليها في الفقرة )أ( من هذه المادة بما في ذلك 
جراءات التنازل  إدخال التغيير أو التعديل على مضمون الرخصة وا 

 عنها بموجب نظام يصدر بمقتضى هذا القانون.
تعتبر قائمة على وجه صحيح حتى ولو كانت وضعيتها ال  ج.

تنطبق على أحكام هذا القانون، المطابع ودور النشر والمكتبات 
والمطبوعات المعمول بها قبل تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة 

 60الرسمية شرط أن يتقدم أصحابها إلى وزارة اإلعالم خالل مدة 
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ون بطلب تثبيت وضعيتهم مشفوعا  يوما  من بدء العمل بهذا القان
 بالمستندات والبيانات المؤيدة لها. 

 

ما هو الحد األدنى لرأس المال المطلوب لمنح رخصة للمطبوعة  .11
 اليومية؟

يشترط في منح الرخصة للمطبوعة الصحفية اليومية أن ال يقل 
 رأسمالها المسجل عن خمسة وعشرين ألف دينار.

 

ل المطلوب لمنح رخصة للمطبوعة ما هو الحد األدنى لرأس الما .42
 غير اليومية؟

يشترط في منح الرخصة للمطبوعة الصحفية غير اليومية أن ال يقل 
 رأسمالها المسجل عن عشرة آالف دينار منه.

 

هل هناك حد أدنى لرأس المال في المطبوعة التي يصدرها الحزب  .11
 السياسي ؟

ي المطبوعة ال،  ال يشترط أن يكون هناك حد أدنى لرأس المال ف
الصحفية اليومية وغير اليومية التي يرغب أي حزب سياسي 

 إصدارها.
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كيف يتم نشر اسم مالك و رئيس تحرير و المسئول ومكان وتاريخ   .11
 صدور وبدل االشتراك واسم مطبعة المطبوعة؟

على مالك المطبوعة الصحفية أن ينشر في مكان بارز فيها وبشكل 
يرها المسئول ومكان وتاريخ صدورها واضح اسمه واسم رئيس تحر 

 .وبدل االشتراك فيها واسم المطبعة التي تطبع فيها
 

ما هي المدة الزمنية التي يجب خاللها التبليغ عن أي  .15
 تغيير أو تعديل يطرأ على مضمون الترخيص؟

ن يقدم إشعارا  للمدير بأي تغيير يطرأ على مضمون الترخيص وذلك أ
 يخ وقوع التغيير أو التعديل.خالل ثالثين يوما  من تار 

 

 ما هي الحاالت التي تعتبر رخصة إصدار المطبوعة ملغاة حكما ؟ .16
تعتبر رخصة إصدار المطبوعة ملغاة حكما  في أي حال من الحاالت 

 -التالية:
أ. إذا لم تصدر المطبوعة الصحفية خالل ستة أشهر من تاريخ منح 

 الرخصة.
بينة أدناه عن الصدور دون إذا توقفت المطبوعة الصحفية الم ب.

 عذر مشروع يقبل به الوزير. 
 المطبوعة اليومية لمدة ثالثة أشهر متصلة. -1
 المطبوعة األسبوعية الثني عشر عددا  متتاليا . -2
المطبوعة التي تصدر بصورة منتظمة في مدة أطول من األسبوع  -3

 أربعة أعداد متتالية.
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 لعدم إصدارها ؟ ما هي المطبوعات التي ال تعتبر ملغاة حكمًا  .17
 في فلسطين. المطبوعات الصحفية التي تصدرها األحزاب السياسية

 

 هل يجوز للمالك المطبوعة التنازل عنها أو بأي جزء منها للغير؟ .11
نعم يجوز مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في هذا القانون يمنح 
الترخيص إلصدار مطبوعة صحفية لمالك المطبوعة الصحفية ويحق 

تنازل عنها للغير بكاملها أو بأي جزء على أن تراعى في ذلك له ال
 -الشروط التالية :

أ. أن يبلغ المتنازل المدير إشعارا برغبته في ذلك التنازل قبل ثالثين 
 يوما  من التاريخ المحدد لوقوعه .

ب. أن تتوافر في المتنازل له الشروط المنصوص عليها في هذا 
 المطبوعة أو تملك أي جزء منها . القانون التي تسمح له بتملك

يوما  من التاريخ  30إلى المدير قبل  ج. أن يقدم المتنازل له طلبا  
 المحدد لوقوع التنازل يبين فيه رغبته في ذلك .

د. أن يتم التنازل لدى الوزارة وفقا  لإلجراءات التي يحددها الوزير 
 بتعليمات يصدرها لهذه الغاية .
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التي يتم فيها تصحيح الخبر أو المقال أو نشر ما هي الكيفية  .19
 معلومات غير صحيحة؟

على رئيس التحرير المسئول نشر الرد أو التصحيح مجانا  في العدد 
الذي يلي تاريخ ورود الرد في المكان والحروف نفسها التي نشر فيها 

 وبها الخبر أو المقال في المطبوعة الصحفية .
 

ا الرد لتصحيح الخبر أو المقال أو نشر ما هي الكيفية التي يتم فيه .50
 معلومات غير صحيحة تتعلق بالمصلحة العامة؟

إذا نشرت المطبوعة الصحفية خبرا  غير صحيح أو مقاال  يتضمن 
معلومات غير صحيحة تتعلق بالمصلحة العامة، فعلى رئيس التحرير 
المسئول أن ينشر مجانا  الرد أو التصحيح الخطي الذي يرده من 

ة المعنية وفي العدد الذي يلي تاريخ ورود الرد أو التصحيح وفي الجه
المكان والحروف نفسها التي ظهر فيها و بها الخبر أو المقال في 

 المطبوعة الصحفية.
 

هل ينطبق تصحيح الخبر أو المقال أو نشر معلومات غير  .51
صحيحة تتعلق بالمصلحة العامة على الصحيفة التي تصدر خارج 

 فلسطين؟
على رئيس التحرير المسئول نشر الرد أو التصحيح مجانا  في نعم 

العدد الذي يلي تاريخ ورود الرد في المكان والحروف نفسها التي نشر 
 فيها و بها الخبر أو المقال في المطبوعة الصحفية .
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و أو المقال أما هي الحاالت التي يجوز رفض و تصحيح الخبر  .52
 نشر معلومات غير صحيحة؟

 في أي من الحاالت التالية :نعم يجوز 
أ. إذا كانت المطبوعة الصحفية قد صححت الخبر أو المقال وقبل  

 ورود الرد أو التصحيح إليها بصورة دقيقة وكافية .
ب. إذا كان الرد أو التصحيح موقعا  بإمضاء مستعار أو مكتوبا  بلغة 

 غير اللغة التي حرر بها الخبر أو المقال المردود عليه .
ذا كان مضمون الرد أو التصحيح مخالفا للقانون أو النظام العام ج. إ

 أو منافيا  لآلداب العامة.
د. إذا ورد الرد بعد شهرين على األقل على نشر الخبر أو المقال 

 . المردود عليه إال إذا كان هناك عذر مقنع
 

و أفي حالة امتناع أي مطبوعة تصدر خارج فلسطين من نشر رد  .51
 المقال أو نشر معلومات غير صحيحة؟تصحيح خبر أو 

يحق للوزير بناء على تنسيب المدير أن يتخذ اإلجراء الذي يراه 
 مناسبا  .

 

هل يعتبر إلزاميًا تدوين اسم مؤلف المطبوعة والمطبعة التي طبعت  .51
   ؟فيها وتاريخ طبعها

نعم، يجب أن يدون في كل مطبوعة اسم مؤلفها والمطبعة التي 
 طبعها. طبعت فيها وتاريخ
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هل يجوز استعمال اسم مطبوعة صدرت ثم توقفت عن الصدور  .55
 اسما لمطبوعة جديدة؟ 

ال يجوز استعمال اسم مطبوعة صحفية سبق أن صدرت ثم توقفت 
عن الصدور اسما  لمطبوعة صحفية جديدة إال بعد مرور خمس 
سنوات على األقل على توقفها إال إذا تنازل أصحاب العالقة أو 

 ذلك االسم قبل انقضاء تلك المدة.ورثتهم عن 
 

 هل يجوز لرئيس التحرير نشر أي مقال لشخص باسم مستعار؟ .56
ال يجوز لرئيس التحرير المسئول أن ينشر أي مقال ألي شخص 

 باسم مستعار إال إذا قدم له كاتبه اسمه الحقيقي .
 

 ما هي القيود المفروضة على مالك المطبعة أو مديرها المسئول؟ .57
 -لمطبعة أو مديرها المسئول التقيد يما يلي :على مالك ا

أ. االحتفاظ بسجل يدون فيه بالتسلسل عناوين المؤلفات التي يطبعها 
 وأسماء أصحابها وعدد النسخ المطبوعة من كل منها. 

ب. أن يودع لدى دائرة المطبوعات والنشر أربع نسخ من كل 
 مطبوعة غير دورية تطبع في مطبعته وذلك قبل توزيعها.

 

 ما هي اإلجراءات المتبعة الستيراد أية مطبوعة من خارج فلسطين؟ .51
على كل من يريد أن يستورد أية مطبوعة دورية من الخارج إشعار 

 وزارة اإلعالم بأسبوعين كحد أدنى .
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 هل يحق لدار التوزيع أن تستورد مطبوعات دورية بدون ترخيص؟  .59
تورد مطبوعات دورية ال، إنما على دار التوزيع أو كل من يريد أن يس

من مجالت وصحف وما شابهها الحصول على ترخيص من وزارة 
 اإلعالم بذلك ولمرة واحدة .

 

ما هي البيانات التي يجب توافرها للحصول علي رخصة  .60
من وزارة اإلعالم لبيع الصحف أو الكتب أو المجالت أو الرسومات 

 وغيرها؟
اإلعالم، وهي  على كل من أراد أن يستحصل على رخصة من وزارة

ُتعطى بناء  على بيان يقدمه لها ويتضمن اسمه وكنيته ومهنته وعمره 
ومحل إقامته ويرفق بهذا البيان صور عن الهوية وصورتين 

 شخصيتين.
 

 ما هي المحظورات التي ال يجوز للمطبوعة نشرها؟ .61
 -يحظر على المطبوعة أن تنشر ما يلي:

من العام أو أسلحتها أو أ. أي معلومات سرية عن الشرطة وقوات األ
 عتادها أو أماكنها أو تحركاتها أو تدريباتها .

ب. المقاالت والمواد التي تشتمل على تحقير الديانات والمذاهب 
 المكفولة حريتها قانونا  

ج. المقاالت التي من شأنها  اإلساءة إلى الوحدة الوطنية أو 
الكراهية والشقاق  التحريض على ارتكاب الجرائم أو زرع األحقاد وبذر

ثارة الطائفية بين أفراد المجتمع .  والتنافر وا 
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 د. وقائع الجلسات السرية للمجلس الوطني ومجلس وزراء السلطة .
ه. المقاالت أو األخبار التي يقصد منها زعزعة الثقة بالعملة 

 الوطنية.
و. المقاالت أو األخبار التي من شأنها اإلساءة لكرامة األفراد أو 

 تهم الشخصية أو اإلضرار بسمعتهم.حريا
األخبار والتقارير والرسائل والمقاالت والصور المنافية لألخالق  ز.

 واآلداب العامة.
ح. اإلعالنات التي تروج األدوية والمستحضرات الطبية والسجائر وما 

 في حكمها إال إذا أجيز نشرها مسبقا  من قبل وزارة الصحة.
 

 ؟الخارج إذا تضمنت ما حظر نشرهن هل يجوز إدخال المطبوعات م .62
ال، حيث ُيمنع إدخال المطبوعات من الخارج إذا تضمنت ما حظر 

 .نشره بمقتضى أحكام هذا القانون 
 

 ما هي الحاالت التي يجوز فيها استيراد مطبوعات محظورة؟  .61
للمؤسسات الحكومية والجامعات  يجوز استيراد مطبوعات محظورة

ن تؤخذ موافقة الوزير المسبقة على ومراكز البحث العلمي على أ
 استيرادها .

 

 هل يجوز نشر محاضر المحاكم قبل صدور حكم قطعي؟ .61
ال يجوز نشر محاضر المحاكم في أي قضية معروضة عليها قبل 

 .صدور الحكم القطعي فيها
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عام  16هل يجوز نشر قضية متعلقة بأي مواطن يقل عمره عن  .65
 ذن من المحكمة؟إبدون 

 

عاما  إال إذا  16قضية تتعلق بمواطن يقل عمره عن  ال يجوز نشر
 .أجازت المحكمة نشرها

 

 هل يجوز نشر تحقيق أو أخبار ألي فرد أو وجهة بمقابل اجر؟  .66
نعم يجوز ألي مطبوعة نشر تحقيقات أو أخبارا  تعود ألي فرد أو 
جهة مقابل اجر فيترتب على المطبوعة اإلشارة فيها بصورة واضحة 

 نها مادة  إعالنية.وصريحة إلى أ
هل يجوز لمالك المطبوعة أو مديرها المسئول أن يقوم بطبع أي  .67

مطبوعة قد تم منعها أو نشرها أو توزيعها أو بيعها أو غير 
 مرخصة أو محظورة؟

يحظر على مالك المطبوعة وعلى مديرها المسئول أن يطبع أي 
ا أو بيعها مطبوعة كان قد منع  طبعها أو نشرها أو توزيعها أو تداوله

 أو طبع أي مطبوعة غير مرخص بإصدارها أو حظر نشرها .
 
 

ما هي اإلجراءات المتبعة في جميع المخالفات التي ترتكب خالفًا  .61
 ألحكام هذا القانون؟ 
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تقوم المحكمة المختصة بالنظر فيها ويتولى النائب العام التحقيق فيها 
في القوانين وذلك وفقا  للصالحيات واإلجراءات المنصوص عليها 

 الجزائية المعمول بها .
 

على من تقام دعوى الحق العام في جرائم المطبوعات الدورية في  .69
 هذا القانون؟

تقام دعوى الحق العام في جرائم المطبوعات الدورية على رئيس 
التحرير المسئول للمطبوعة وعلى كاتب المقال كفاعلين أصليين، 

بالتضامن معهما عن الحقوق  ويكون مالك المطبوعة الصحفية مسئوال  
الشخصية الناجمة عن تلك الجرائم، وفي نفقات المحاكمة وال يترتب 
عليه أي مسئولية جزائية إال إذا ثبت اشتراكه أو تدخله الفعلي في 

 الجريمة .
 

على من تقام دعوى الحق العام في جرائم المطبوعات غير الدورية   .70
 في هذا القانون؟

م في جرائم المطبوعات غير الدورية المنصوص تقام دعوى الحق العا
عليها في هذا القانون على مؤلفها كفاعل أصلي وعلى ناشرها كشريك 
ذا لم يكن مؤلف المطبوعة أو الناشر معروفا  فيالحق مالك  له وا 

 المطبوعة.
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هل يعتبر أصحاب المطابع والمكتبات ودور النشر والتوزيع  .71
صية ونفقات المحاكمة التي مسئولين بالتضامن عن الحقوق الشخ

 يحكم بها وفقا لقانون المطبوعات؟
نعم يعتبر أصحاب المطابع والمكتبات ودور النشر والتوزيع مسئولين 
بالتضامن عن الحقوق الشخصية ونفقات المحاكمة التي يحكم بها 
على مستخدميهم في قضايا المطبوعات التي تنطبق عليها أحكام هذا 

 القانون.
 

 ؟فية التي يتم نشر الحكم المكتسب الدرجة القطعيةما هي الكي .72
للمحكمة التي أصدرت الحكم أن تأمر المحكوم عليه بنشر الحكم 
المكتسب الدرجة القطعية بكامله مجانا  أو نشر خالصة عنه في أول 
عدد من المطبوعة الدورية سيصدر بعد تبليغ الحكم وفي ذات المكان 

ل موضوع الشكوى وباألحرف ذاتها من المطبوعة الذي نشر فيه المقا
وللمحكمة إذا رأت ضروريا  أن تقضي بنشر الحكم أو خالصة عنه 

 في صحيفتين أخريين على نفقة المحكوم عليه.
 

ما هي العقوبة المفروضة على عدم نشر الحكم المكتسب الدرجة  .71
 القطعية الصادر من المحكمة؟ 

( 500 تقل عن )يعاقب بالسجن لمدة ال تقل عن شهر أو بغرامة ال
( ألف وخمسمائة دينار أو 1500خمسمائة دينار وال تزيد عن )

 بالعقوبتين معا  ونشر الحكم الذي امتنع عن نشره على نفقته .
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ما هي العقوبة المقررة لرئيس التحرير لنشره خبرًا غير  .71
صحيح أو مقااًل يتضمن معلومات غير صحيحة تتعلق بالمصلحة 

 و خارجها؟ أي تصدر في  فلسطين العامة على الصحفية الت
إذا خالف رئيس التحرير المسئول للمطبوعة الصحفية أحكام أي من 

( من هذا القانون فيعاقب بالسجن لمدة ال تقل 26( و)25المادتين )
( خمسمائة دينار وال تزيد عن 500عن شهر أو بغرامة ال تقل عن )

لك بناء  على ( ألف وخمسمائة دينار أو بالعقوبتين معا  وذ1500)
 شكوى المتضرر .

 
ما هي العقوبة المقررة على المطبوعة في حالة اعتمدها على  .75

 مصادر تمويل غير مشروعة؟ 
يعاقب بالحبس لمدة ال تقل عن أربع أشهر وال تزيد على ستة أشهر 

( أربعة آالف دينار وال تزيد على 4000أو بغرامة ال تقل عن )
محكمة باسترداد أي مبلغ دفع ( ستة آالف دينار، تحكم ال6000)

 للمحكوم عليهم أو لغيرهم وذلك لصالح الخزينة.
 

ما هي العقوبة المقررة على مالك المطبوعة وعلى مديرها  .76
التي يمنع طبعها أو نشرها أو توزيعها أو تداولها أو بيعها أو طبع 

 أي مطبوعة غير مرخص بإصدارها أو حظر نشرها؟
( خمسمائة دينار وال تزيد 500عن ) يعاقب مرتكبها بغرامة ال تقل

( ألفي دينار أما إذا كان صاحب المطبعة شخصا  2000على )
( ألفي دينار وال تزيد عن 2000اعتباريا  فيعاقب بغرامة ال تقل عن )
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( خمسة آالف دينار، أو الحبس شهرين أو بكلتا هاتين 5000)
 العقوبتين معا .

 

هو محظور على المطبوعة  ما هي العقوبة المقررة على مخالفة ما .77
 أن تنشره؟

أية عقوبة أخرى منصوص عليها في القوانين الفلسطينية و يجوز 
للسلطة المختصة بقرار إداري ضبط ومصادرة جميع نسخ المطبوعة 
الصادرة في ذلك اليوم، وللمحكمة أن تأمر بتعطيل صدور المطبوعة 

 تعطيال  مؤقتا  ولمدة ال تزيد عن ثالثة أشهر.
 

ي العقوبات المترتبة على مخالفة أي مادة من مواد هذا ما ه .71
 القانون؟

كل مخالفة ألحكام هذا القانون ولم يرد نص على عقوبة عليها 
( ألف دينار أو الحبس 1000فيعاقب مرتكبها بغرامة ال تزيد على )

 شهر أو بكلتا العقوبتين معا .
 

 انتهي
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 )) ملحق ((
 1995وعات والنشر لسنة مالحظات عامة على قانون المطب

شكل قانون المطبوعات والنشر الفلسطيني مفارقة مهمة لجهة كونه 
صدر قبل صدور القانون االساسي الفلسطيني بعدة سنوات حيث 

د  لميراث سعت السلطة الفلسطينية من خالل سن القانون لوضع ح
كبلت حريات الشعب الفلسطيني وعلى مدار  يمن القمع و القيود الت

 ت طويلة من االحتالل.سنوا
ولقد تضمن قانون المطبوعات والنشر الفلسطيني الصادر عام 

( مادة كفلت الحق في حرية الرأي والتعبير في 51على ) 1995
حدى صور حرية إهي  يادة الثانية ، وحرية الصحافة التنص الم

 الرأي والتعبير في نص المادة الثالثة.
المعدل  2005المؤقت ( لعام  وقد جاء القانون االساسي ) الدستور

متضمن ومؤكد على ضمان حرية الرأي والتعبير قوال وكتابة 
وبضمان حرية وسائل االعالم المقروءة والمسموعة والمرئية والطباعة 

والنشر والبث والتوزيع وحظر الرقابة على وسائل االعالم اال وفقا 
 للقانون وبموجب حكم قضائي.
عات والنشر  الفلسطيني يحتوي على ورغم ذلك فان قانون المطبو 

العديد من المواد التي من شأنها تقييد حرية الصحافة اضافة الحتواء 
مواده على كلمات ومصطلحات غير محددة المعني وتحتمل التأويل 

  -، وفيما يلي توضيح لهذه المواد:
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( فقرة )ب( والتي تنص ) ان يودع لدى دائرة المطبوعات 33المادة ) -1
بع نسخ من كل مطبوعة غير دورية تطبع في مطبعة وذلك والنشر ار 

 قبل توزيعها(.
لم يرد في ديباجة القانون تعريف للمطبوعة غير الدورية وبالتالي يبقى 
معناها عام وقابل للتأويل كما ان تفسير معنى االيداع في االرشيف 
التابع لوزارة االعالم يتجاوز المعني الى الحصول على اذن مسبق 

 ف االيداع هو الحفظ في ارشيف دائرة المعارف وليس الرقابة .فالهد
( والتي تنص ) على كل من يريد ان يستورد أي مطبوعة 34المادة) -2

دورية من الخارج اشعار وزارة االعالم قبل ذلك بأسبوعين كحد ادني( 
وهنا المشرع لم يحدد ازا كان االستيراد هو لعقد التجارة او لفرض 

كتبة مؤسسة مركز علمي او لالطالع على استخدامها داخل م
 الشخصي.

( والتي تنص ) على دار التوزيع او كل من يريد ان 35المادة ) -3
يستورد مطبوعات دورية من مجالت وصحف ومشابهها    الحصول 
على ترخيص من وزارة االعالم بذلك لمرة واحدة(  كلمة ما شابهها 

 تحتمل التأويل وتأخذ اكثر من معني وشكل.
 

 ( فقرة )أ( 42لمادة )ا -4
والتي تنص على ) تقوم المحكمة المختصة بالنظر في جميع 
المخالفات والتي ترتكب طبقا ألحكام هذا القانون ويتولى النائب العام 
التحقيق فيها وذلك وفقا لصالحيات واالجراءات المنصوص عليها في 
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نه لم القوانين الجزائية المعمول بها( ونجد من خالل قراءة النص بأ
يقم بتحديد المحكمة ذات االختصاص بحيث يكون هناك اختصاص 

 نوعي محدد.
 

 ( الفقرة )أ( البند االول 37المادة ) -5
لومات سرية عن يحظر بموجبها على المطبوعة ان تنشر ) أي مع 

و أماكنها أو أو عتادها أسلحتها أو أالعام  منالشرطة وقوات األ
السرية بأنها من االجهزة االمنية تحركاتها او تدريباتها( األصل في 

نفها من خالل ضبط المعلومات ونشر المعلومات وما يتضمن من 
 لوائح وتعليمات داخلية تحكم االجهزة االمنية داخليا والعاملين فيها.

 ( الفقرة )أ( البند الرابع37المادة ) -6
والتي تنص على تحظر على المطبوعة نشر ) وقائع الجلسات السرية 

لوطني ومجلس وزراء السلطة( ان سرية جلسات المجلس للمجلس ا
الوطني ومجلس الوزراء تحدد بلوائح داخلية وتنظيم بموجب قرارات 
تفصيلية وهذا في صلب واختصاص عمل المجلسين، والمحاسبة تتم 
في حالة التسريب ألعضائه او سكرتارية المجلس وليس للصحفيين 

 او الصحافة.
 لبند السادس( الفقرة )أ( ا37المادة ) -7

التي تنص على حظر نشر المقاالت واالخبار التي من شأنها 
االساءة لكرامة االفراد وحرياتهم الشخصية واالضرار بسمعتهم ونحن 
نجد بأن هذه االفعال ومخالفات قد نظمها قانون العقوبات لسنة 

، بحيث يتحمل كل من مارسها وارتكبها المسؤولية الجنائية 1936
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ث جاء في قانون العقوبات الفلسطيني جريمة القدح_ القانونية، حي
الذم_ القذف_ النشر غير المشروع( وهي اشمل في قانون العقوبات 

 وحتى يكون هناك تعارض بين القوانين.
وأثبتت التجربة العملية مع الحكومات المتعاقبة ان قانون المطبوعات 

ية الرأي والنشر وغياب مبدأ سيادة القانون اسهما في الحد من حر 
 والتعبير في األراضي الفلسطينية المحتلة.

وتجدر االشارة الى انه وحتى تاريخ إعداد هذا الدليل لم يطرأ اي 
تعديل أو تغيير على قانون المطبوعات والنشر رغم ما يحظى به 
القانون من معارضة شديدة في أوساط قوى المجتمع المدني المختلفة 

دة بالعديد من الضوابط القانونية ومازالت الصحافة غير حرة ومقي
 والممارسات غير القانونية .

 ىانته
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 مركز الميزان لحقوق اإلنسان

 العنـــوان:
 

 مكتب غزة:

 5270و. ن: مقابل محطة عكيلة  –الميناء  –غزة 

 970 – 8 -2820447 ستف:

 970 -8-2820442:  سكل
 

 مكتب جباليا:

 2714و. ن :  - مخيم جباليا

 970 – 8 -2484555 ستف: 

 970 -8 -2484554 : سكل
 

 مكتب رفح:
 اقولعمارة رشطة الطابق  -ثمان بن عاانشارع ع

 970 -8 -2137120تحافسكل: 
 

info@mezan.org 
www.mezan.org 
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