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االتحاد العالمي للصحفيين واإلعالميين

13973502 موضوعه االرتقاء بمهنة الصحافة هو اتحاد مرخص في انكلترا برقم 
واإلعالم في العالم العربي والعالم ككل، وتعزيز دور الصحفيين واإلعالميين بوصفهم
الفاعليين األساسيين في المجتمع الديمقراطي، والسعي إلى نشر ثقافة حرية التعبير
والرأي والقلم الحر، والتعاون بين الصحفيين واإلعالميين والمؤسسات الثقافية ودور
الصحافة لخلق بيئة إعالمية متزنة وملتزمة بالضوابط المهنية و خلق مناخ آمن
المهنية، حقوقهم  على  الحفاظ  مع  والصحافة  اإلعالم  حرية  من  يعزز  ومستقر 
والقيام بنشاطات وخدمات تدريبية وتثقيفية لألعضاء، إلى جانب تنظيم المؤتمرات
والندوات ليكون اإلعالم أداة تطوير وتغيير نحو األفضل في كافة مجاالت الحياة.
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من نحن؟
تعمل مؤسستنا على تطوير العمل الصحافي واإلعالمي بمستواه العلمي والعملي
ليكون قادرًا على خدمة قضايا الجماهير بشكل فعال، وإنشاء ملتقى دولي للصحفيين
واإلعالميين، ليكون االتحاد العالمي للصحفيين واإلعالميين مرجع أساسي ألعضائه بما
يتعلق بمهنتهم اإلعالمية من خالل تالقي العقول والقلم الحر وتشارك اآلراء والنقد
البناء في كافة المجاالت والقضايا، وتمكين الصحفيين واإلعالميين من أداء رسالتهم
وتنظيم المهنة  مبادئ  على  المحافظة  مع  التعبير  حرية  ثقافة  نشر  على  والعمل 

ممارستها لالرتقاء بها وتطويرها.

االتحاد العالمي للصحفيين واإلعالميين هو مؤسسة غير حكومية وغير ربحية مسجلة في
المملكة المتحدة وهدفها األساسي توثيق العالقات والصالت بين الصحفيين واإلعالميين
وسائر المؤسسات واألجهزة اإلعالمية وحماية حقوقهم المهنية وتدريبهم وتأهليهم

لتنمية مهاراتهم في هذه المهنة.
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مهمتنا:

الجمع بين اإلمكانيات للصحفيين واإلعالميين في مختلف الدول، والعمل على تدريبهم
الصحفيين حقوق  لحماية  الدائم  والسعي  اإلعالمية  اتهم  مهار وتطوير  وتأهليهم 

واإلعالميين بهدف تنمية وتطوير العمل اإلعالمي والصحفي.
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أهدافنا

المشاركة مع االتحادات الصحفية06
والمؤسسات اإلعالمية لالرتقاء

بمهنة الصحافة واإلعالم.

02
ضمان حرية الصحافة واإلعالم
في أداء رسالتهم لبناء إعالم

واعي سالحه الحقيقة.

المساهمة في التدريب المستمر03
والتأهيل للصحفيين واإلعالميين

والتوجيه الدائم لهم ألخالقيات المهنة
لتطوير العمل اإلعالمي والصحفي.

تحسين صورة القطاع الصحفي01
واإلعالمي لتعزيز دور وسائل

اإلعالم في مرحلة البناء
الديمقراطي.

حماية الحقوق المهنية للصحفيين05
واإلعالميين وتقديم الخدمات

الثقافية واالجتماعية لهم.

إيجاد فرص عمل للصحفيين04
واإلعالميين غير العاملين بما

يتناسب مع مهاراتهم.
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07

القيام بمؤتمرات وندوات07
وورشات عمل لالرتقاء بمهنة

الصحافة وتطويرها.

العمل على  مراعاة االلتزام11
بالتقاليد المهنية ومبادىء
ممارسة العمل الصحفي

واإلعالمي.

حل النزاعات ذات الصلة
بالمهنة التي تنشأ بين الصحفيين

واإلعالميين والهيئات
والمؤسسات والدور الصحفية.

توثيق الصالت والتعاون بين0812
الصحفيين

واإلعالميين بكافة دول العالم.

تعزيز التدفق الحر للمعلومات09
والحوار المفتوح بين الصحفيين

واإلعالميين حول مختلف القضايا.

توثيق الصالت وتنمية التعاون13
مع كافة نقابات الصحافة

واإلعالم والمنظمات الدولية
المشابهة لذلك في جميع دول العالم.

الدفاع عن الصحفيين واإلعالميين10
في حال تعرضهم ألي تعسف
ذي صلة بآرائهم ونشاطاتهم

الصحفية.



كيف تصبح عضواً في مؤسستنا:

إن عضوية االتحاد العالمي للصحفيين واإلعالميين هي مفتوحة ألي
شخص يمارس العمل الصحفي واإلعالمي

ويحقق الشروط اآلتية:
     متمتع باألهلية القانونية.

     حاصل على أحد المؤهالت العلمية من جامعة أو جهة معترف بها:

شهادة دكتوراه في الصحافة أو اإلعالم.   
شهادة الماجستير أو الدبلوم العالي في الصحافة أو اإلعالم.   

شهادة جامعية أولى في الصحافة أو اإلعالم.   
شهادة تدرب على ممارسة المهنة مدة ال تقل عن سنتين.   

شهادة ثانوية عامة أو مايعادلها مع شهادة تدرب على   
             ممارسة المهنة مدة ال تقل عن سنة.
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1. العضوية الفردية:
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نموذج شهادة وبطاقة
العضوية الفردية:
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يحق لنقابات واتحادات الصحفيين واإلعالميين
لتكون كشريكة في انتساب  بطلب  التقدم 
واإلعالميين  للصحفيين  العالمي  االتحاد 

ومنحهم العضوية الدائمة في االتحاد.

2. عضوية  النقابات
واالتحادات:
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نموذج شهادة عضوية
النقابات واالتحادات:
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12 3. عضوية الوكاالت
اإلعالمية:

يحق للوكاالت اإلعالمية واإلخبارية شريطة
التزامها بأخالقيات المهنة، ومنظمات

الصحفيين واإلعالميين -غير النقابية- إذا
كانت تلتزم بمبادئ حرية الصحافة واإلعالم،
والصحف اإللكترونية للمصرح لها بالعمل

الصحفي التقدم بطلب لالنتساب لالتحاد
العالمي للصحفيين واإلعالميين ليتم
 منحهم هذه العضوية وفق للشروط

واألحكام المعمول بها في االتحاد.
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نموذج شهادة عضوية
الوكاالت اإلعالمية:



مزايا العضوية:

ضمان حقوق الصحفيين واإلعالمين المهنية
(المادية والمعنوية) المنتسبين لالتحاد.

حل االتحاد النزاعات التي تنشأ بين الصحفيين
واإلعالميين مع أي جهة ذات صلة بالمهنة.

اكتساب المهارات والخبرات من خالل التدريب
والتأهيل الذي يقدمه االتحاد ألعضائه.

األولية لألعضاء للعمل في االتحاد أوالتوظيف
بالمؤسسات المرتبطة باالتحاد.

االستفادة من المؤتمرات والندوات وورشات
العمل التي يقيمها االتحاد.

المساهمة في تطوير مهنة اإلعالم والصحافة
لالرتقاء بها وتطويرها.

االستفادة من نشر المقاالت والمواضيع األخبارية
ألعضاء االتحاد بشكل مجاني على منصة االتحاد

األخبارية.

بطاقة العضوية سيكون لها حسم %50 من رسوم
الفعاليات التي يقيمها االتحاد.

حضور اجتماعات الجمعية العمومية والمشاركة
في اتخاذ القرارات والتصويت واالنتخابات لعضوية

مجلس االتحاد.

األولية لألعضاء في اللجان التنظيمية للمؤتمرات
التي يقيمها االتحاد.

نشر مقاالت وفعاليات لألعضاء على الموقع وعلى
شبكات التواصل االجتماعي لالتحاد.
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المادة (1):
لكافة الصحفيين واإلعالميين ممارسي المهنة أو حاصلي على شهادة علمية أو شهادة تدرب في

اإلعالم والصحافة الحق في اكتساب العضوية.

المادة (2):
لكافة النقابات الصحفية واتحادات اإلعالم والمنظمات الصحفية واإلعالمية -غير النقابية- التي تلتزم

بمبادئ حرية الصحافة وتقاليد المهنة الحق في اكتساب العضوية.

المادة (3):
يشترط الكتساب عضوية االتحاد التقدم بطلب إلى األمانة العامة لالتحاد إلبداء رغبة في اكتساب
عضوية االتحاد، وبمقتضاها تقرر الجهة الراغبة في االنضمام التزامها بنظام االتحاد والئحتها
التنفذية والتعهد بأداء كافة االلتزامات المنصوص عليها فيها بما في ذلك أداء اشتراك العضو.

المادة (4):
تصدر اإلدارة العامة لالتحاد قرار بقبول العضو الجديد بناء على اقتراح المجلس التنفيذي ويمارس
العضو مهام العضوية فور صدور هذا القرار، وفي حال عدم أداء العضو الشتراك العضوية فإنه

يجوز لإلدارة العامة في دوراته التالية أن تعيد النظر في العضوية.

األحكام والشروط:

شروط العضوية في االتحاد العالمي للصحفيين واإلعالميين:
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المادة (5):
يتمتع جميع األعضاء في االتحاد بالمساواة في الحقوق والواجبات وحرية التعبير عن الرأي.

المادة (6):
إذا قام أحد األعضاء بأعمال تضر باالتحاد أو لم يقم بأداء االلتزامات التي يقررها نظام االتحاد أو الئحته
التنفذية. ويقوم رئيس االتحاد بتوجيه إنذار للتوقف عن العمل والعودة إلى أداء التزاماته. فإذا لم يتمثل
يقوم االتحاد بعرض أمره للمجلس التنفيذي الذي يجمد عضويته. وإذا لم  يقم العضو بأداء التزاماته

بعد تجميد عضويته عرض أمر إلغاء عضويته على اإلدارة العامة في دورته التالية.

المادة (7):
يجوز لإلدارة العامة أن تقبل بصفة مراقب، العضو الذي ال يتوافر فيه شرط أو أكثر من شروط العضوية
باالتحاد، أو األعضاء الذين يطلبون عضوية مراقب، وذلك بناء على توصية من المجلس التنفيذي.

شروط العضوية في االتحاد العالمي للصحفيين واإلعالميين:
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االتحاد العالمي 
للصحفيين واإلعالميين
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الترخيص

(SIC) طبيعة العمل

58130 - نشر الصحف

85422 - التعليم العالي على مستوى الدراسات العليا

94120 - أنشطة المنظمات العضوية المهنية

94990 - أنشطة منظمات عضوية أخرى غير مصنفة في مكان آخر
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Regional office in the Middle East
Mail : info@smart-international.org
Address : Office #7 ,Floor 11, Tower 4,Empire
Business Towers, Erbil, Kurdistan Region, Iraq.

IRAQ

Morroco
N°86, Rue imam malik,
hay boukraa (just next to CIH bank
bni jdid) - Berkane

Jordan
Adress:
Rivan Library for students
services in Amman 
Horizon Library for
student services in Irbid

Algeria
Address: District 156 housing
opposite Clinical El Ihssaniet first floor batna

License number: 13973502

GLOBAL UNION OF JOURNALISTS
& MEDIA PERSONS CIC

Registered address:2 2 EDWARD ROAD, LEICESTER,
UNITED KINGDOM LE2 1TF
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August 5 Avenue. sabra building
sfax tunisia.

Tunis

Kuwait
Kuwait Al-Asimah / Farwaniya,
Jleeb Al-Shuyoukh, Block 8,
Building 19, Office No. 20

Yemen
Yemen . Abbey city

Bahrain
Manama - Sanad
Building 3230, Road 4395, Block 743

Palestine
Palestine/Gaza,Thalathini
street 113b/2070,opposite the
Headquarter of UNRWA, near
Trust  Insurance Company

Libya
Benghazi, Libya, Hawari District

Emirate of Abu Dhabi, Mussafah M 44

UIA

Saudi Arabia
Radwan Asaad Janeer
Jidah- Al Faisalia - Abdullah Bin
Khalid Street-Building Number 19 
ksa@smart-international.org

Mauritania
Mauritania- Nouakchott
Arafat

Egypt
Alexandria
1 Hamed elkholi Street sanstefano

Sultanate of Oman - Muscat,
Al Maabela Street,
in front of Modern Generations
School.
Building No. 294
First floor, Office No. 11

Sultanate of Oman - Muscat
P.O. Box: 1190
Postal Code 131

Sultanate of Oman

In GABON:
Quartier Damas, carrefour après
Money Gram, Libreville Gabon
In Nigeria: Model Polytechnic opposite
7th Days Adventist Church, New layou
 Jebbu Bassa,  Plateau State

Nigeria

Somalia
Hargeisa, Somaliland
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