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يف ختــام ملتقــى "القانــون واإلعــام: اآلفــاق والتحديــات"، الــذي نظمتــه كليــة القانــون بجامعــة قطــر، يومــي 
الســابع والعرشيــن والثامــن والعرشيــن مــن ينايــر 2020، يرشفنــا أن نطلعكــم عــى مــا توصلــت إليــه املداخــات 

والنقاشــات.
ــون  ــن القان ــة ب ــوع العاق ــا موض ــي يطرحه ــكاليات الت ــمل كل اإلش ــات؛ لتش ــّوع املداخ ــر بتن ــز املؤمت ــد متي لق
ــا.  ــا هامًّ ــا فقهيًّ ــي يمكــن أن تشــّكل مرجًع ــة الت ــادة العلمي ــة امل ــدة واملعّمق ــرت النقاشــات املفي واإلعــام. ولقــد أث

وفيام ييل أهم التوصيات املنبثقة عن املؤمتر: 
دراسة مدى احلاجة إىل وضع ترشيع جنائي خاص؛ ملواجهة التضليل اإلعامي.  .      
ــون  .    2  ــر قان ــرشوع تغي ــام يف م ــة اإلع ــم حري ــه يف دع ــذي انتهج ــه ال ــس التوج ــس نف ــرّشع؛ لتكري ــوة امل دع

ــد. ــام اجلدي اإلع
ــرر أن  .       ــص يق ــة ن ــنة 2008؛ بإضاف ــم 8 لس ــري رق ــتهلك القط ــة املس ــون محاي ــى قان ــل ع ــة بالتعدي التوصي

ــكاذب. ــان ال ــة اإلع ــن جريم ــة، ع ــة أصلي ــؤول، بصف ــو املس ــا - ه ــخًصا معنويًّ ــن - وإن كان ش املعل
التوصيــة بإصــدار قانــوٍن متكامــٍل، يكــون بديــًا عــن القانــون رقــم  ، لســنة 2 20، بتنظيــم ومراقبــة وضع  .      

اإلعانــات، ينظــم مجيــع اجلوانــب املوضوعيــة لإلعانــات يف دولــة قطــر. 
النظــر يف التجربــة الفرنســية، ودراســة مــدى تطبيقهــا يف قطــر، حــول الغرامــة املاليــة التــي يتعــن أن يدفعهــا  .      

املعلــن مرتكــب الفعــل الضــار؛ إذا مل يكــن هنــاك عقــد بينــه وبــن املســتهلك. 
دراسة مدى إمكانية النص عى أن تكون مسؤولية املعلن، ووكالة اإلعان، قائمة عى اخلطأ املفرتض. .      
االســتئناس بالتجــارب الترشيعيــة احلديثــة يف جمــال حقــوق التأليــف والنــرش عــر منصــات اإلعــام الرقمــي،  .      

ــه األورويب رقــم 90 ، لســنة 9 20، املتعلــق بحــق املؤلــف، واحلقــوق املجــاورة. عــى غــرار التوجي
رضورة إحــداث هيئــات متخصصــة يف مكافحــة انتهــاك حقــوق النــرش اإللكــرتوين عــر اإلنرتنــت؛ بــام ال  .    8 

خيــل باحلقــوق واحلريــات األساســية.
دراسة مدى احلاجة إىل إنشاء قضاٍء خمتصٍّ بقضايا اإلعام والصحافة. .    9 
تضمن املناهج الدراسية ذات الصلة اجلرائَم املتعلقة بمجال الصحافة واإلعام. . 0  
ــال  .     ــائل االتص ــم وس ــة جرائ ــال مكافح ــدويل يف جم ــريب وال ــي الع ــاون اإلقليم ــة التع ــى أمهي ــد ع التأكي

ــة ملواجهــة  ــط األدل ــي البحــث والتحــري وضب ــق التعــاون يف مرحلت ــة ورضورة توثي ــة الاحدودي احلديث
ــة. ــرة اإلجرامي ــذه الظاه ه
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