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 اعتماد الصحفيين بالبرلمانمعايير 

بمجلسيه مجلس النواب ومجلس وبشراكة بين البرلمان المغربي النهوض بالعمل الصحفي بالبرلمان،  في إطار

ابريل  31عقد اجتماع بتاريخ  لناشري الصحف، الفيدرالية المغربيةحافة المغربية وصالمستشارين والنقابة الوطنية لل

 .اعتماد الصحفيين بالبرلمانبحضور ممثلين عن مختلف األطراف السالفة الذكر خصص لموضوع  7132

تم التذكير بالمعايير المتبعة لتدبير اعتماد الصحفيين بالبرلمان خالل الوالية التشريعية السابقة، مع  خالل هذا االجتماع،

اإلشارة إلى اإلشكاالت والنواقص التي ينبغي تداركها لتجويد العالقة بين المؤسسة التشريعية والمؤسسات الصحفية 

ية وإطالع الرأي العام على األنشطة التي يحتضنها الفضاء وتسهيل عمل الصحفيين المهنيين في نقل المعلومة البرلمان

 .التشريعي

تم االتفاق على ما  بالنهوض بالعمل الصحفي بالبرلمان،حول السبل الكفيلة  واألفكاروبعد نقاش عدد من المقترحات 

 :يلي

 ،التأكيد على أن البرلمان مؤسسة منفتحة، تضمن الحق للوصول للمعلومة 

 صحفي المهني هو كل صحفي حاصل على بطاقة الصحافة المهنية الصادرة من وزارة االتصال التأكيد على أن ال

 برسم السنة الحالية، 

 ،احترام أخالقيات المهنة كما ينص على ذلك ميثاق الصحفيين المهنيين 

 حفيين المهنيين المعتمدين وتسهيل حصولهم على المعلومة،يسهر البرلمان على تحسين ظروف اشتغال الص 

 تنظيم اعتماد ولوج الصحفيين للبرلمان حسب المعايير التالية: 

o  ،لمراسل صحفي مهني بالمؤسسة ولوج  تتيحتمنح بطاقة أو بطاقتي اعتماد لكل مؤسسة صحفية مهنية

 ،بمجلسيه مقر البرلمان

o  تمنح بطاقة أو بطاقتي اعتماد لكل مؤسسة صحفية مهنية، تسمح لمصور صحفي مهني بالمؤسسة الولوج

 مقر البرلمان،ل

o  فيما يخص الصحافة اإللكترونية يمنح االعتماد للمؤسسات الصحفية اإللكترونية المهيكلة التي تستجيب

 للضوابط القانونية الجاري بها العمل،

o  ينمستقلال ينمهنيال ينصحفيللتمنح بطاقة اعتماد Freelance    الوطنية للصحافة من النقابةبطلب 

 المغربية،

o  يلج الصحفيون المعتمدون مقر البرلمان خالل أيام انعقاد الجلسات العمومية أو اجتماعات اللجان

مع مراعاة أحكام الدستور  الجهة المعنية،ندوات، أو بعد أخذ موعد مسبق مع المؤتمرات والالبرلمانية أو 

 والنظامين الداخلين لكال المجلسين فيما يخص حضور اشغال اللجان،

o  لمدراء النشر بالمؤسسات الصحفية المهنية،إسمية تمنح بطاقة اعتماد 

o  يمكن إعطاء اعتماد مؤقت من أجل تغطية حدث معين أو إجراء مقابالت صحفية، وذلك بطلب من مدير

 سسة الصحفية وبعد موافقة اإلدارة،المؤ

o  كهيأة تمثل الصحفيين توضع رهن إشارتها، للنقابة الوطنية للصحافة المغربيةمنح بطاقتي اعتماد. 


