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الملخص التنفيذي

ن  ، إذ ظهر مجلس نقابة الصحفي�ي ن اجع واألداء الضعيف كان سيد الموقف خالل الـــ18 شهرا الماضي�ي ال�ت
ي عدم حرص المجلس عىل 

، وهو ما تجىل �ن ن اث بأزمات المهنة والصحفي�ي هل وعدم االك�ت ي حالة من ال�ت
�ن

ن وتقديم حلول جذرية لها. االجتماع بشكل دوري للوقوف عىل مشكالت وشكاوى الصحفي�ي

ي شهدت شكاوى من أعضاء  ي ال�ت
ي منذ انتخابات التجديد النص�ن هل عىل المشهد النقا�ب وبدت مالمح ال�ت

ن لرفع  ، تم رصدها عقب إعالن النتائج، كما توجه بعض المرشح�ي ن ن سابق�ي الجمعية العمومية ومرشح�ي
ي شابتها الشبهات. دعاوى قضائية إلبطال نتائج االنتخابات ال�ت

ي التعامل مع عدد من القضايا، كان أبرزها؛ تشكيل 
، عجز مجلس النقابة الحالي �ن ن ن الماضي�ي وخالل العامي�ي

ي 
ي مكتبه، الفصل التعس�ن

ي �ن
هيئة المكتب، التكويد والتحقيق مع عضو مجلس نقابة عىل إثر وفاة صح�ن

ها من األزمات. ن وغ�ي للصحفي�ي

ي شهر مارس القادم، وستجرى االنتخابات عىل 6 مقاعد 
ي �ن

ومن المقرر أن تنعقد انتخابات التجديد النص�ن
ي ترميم ما تركه المجلس السابق من 

باإلضافة إل مقعد النقيب، ومن المنتظر أن يبدأ المجلس القادم �ن
. ن ي عىل المهنة والمهني�ي ، آثر بشكل سل�ب ي ي األداء النقا�ب

أزمات وخلل �ن

ومن المنتظر أن يضع المجلس القادم نصب عينيه إدخال مجموعة من اإلصالحات الجذرية والهامة 
، وضع الئحة عادلة لألجور، زيادة بدل  ن ي للصحفي�ي

عىل  مجموعة من الملفات من بينها؛ الفصل التعس�ن
وع العالج، وتوف�ي  ، إجراء تعديالت عىل م�ش ي

ي غرضه الحقي�ت
التدريب والتكنولوجيا سنويا واستخدامه �ن

يعية عىل مواد  ورة تحرك مجلس النقابة إلدخال تعديالت ت�ش ، إل جانب �ن ن سكن مالئم للصحفي�ي
ي قوضت من حرية الصحافة واإلعالم. ي تم سنها عىل مدار السنوات الماضية وال�ت ن ال�ت القوان�ي
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المقدمة

ي شهر مارس القادم، ويأمل الصحفيون أن يكون 
ي �ن

   ينتظر الصحفيون إجراء انتخابات التجديد النص�ن
، وذلك بعدما تراكمت عدد من األزمات عىل رأسها  المجلس القادم أك�ث اشتباكا ونشاطا من المجلس الحالي

ن من المؤسسات الصحفية دون تدخل ووضع حلول حقيقية وجذرية  ي للصحفي�ي
استمرار الفصل التعس�ن

للحد من تلك الممارسات.

فة مكتبه  ي من �ش
ي عماد الف�ت

ي مشهد انتحار الصح�ن
فقد حاوطت األزمات أبناء المهنة وهو ما تجىل �ن

ن محمود كامل أبرز تعب�ي عما يمر به  ه عضو مجلس نقابة الصحفي�ي ، األمر الذي اعت�ب
ً
بمؤسسة األهرام شنقا
أبناء المهنة من أزمات.

ن الذي لم يجتمع سوى 9 اجتماعات خالل أك�ث  هل الذي ظهر فيها مجلس نقابة الصحفي�ي ومع حالة ال�ت
، إل  ن سواء عىل المستوى االقتصادي أو االجتماعي من عام وثمانية أشهر، تضاعفت أعباء وأزمات الصحفي�ي
ي لم يسىع المجلس لتعديلها وكان  ي تم سنها عىل مدار السنوات الماضية، وال�ت يعات ال�ت جانب استمرار الت�ش

ي الحد من حرية الصحافة وهو ما أثر بشكل كب�ي عىل المهنة عىل جميع المستويات.
لها الفضل �ن
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ن خالل  الباب األول: نقابة الصحفي�ي
ي ن وتراجع الدور النقا�ب عام�ي

اجع وأزمات متالحقة، بدأ هذا  ، بوضع مرتبك وأداء م�ت ن ن الماضي�ي ن خالل العامي�ي ظهرت نقابة الصحفي�ي
ي بحالة من الجدل  ي إبريل عام 2021، إذ انتىه اليوم االنتخا�ب

ي أجريت �ن ي ال�ت
مع انتخابات التجديد النص�ن

، الذين اشتكوا واستنكروا  ن ن عدد من أعضاء الجمعية العمومية وعىل رأسهم بعض المرشح�ي واالستنكار ب�ي
ي استمرت لساعات،  ي سواء أثناء عملية التصويت وال�ت

ي شهدتها انتخابات التجديد النص�ن من الخروقات ال�ت
أو عىل مستوى فرز األصوات1.

ي أقامها مرشحون  ي المرتبك الذي ظهرت فيه النقابة، مجموعة من الدعاوى ال�ت ونتج عن المشهد االنتخا�ب
ي ورئيس تحرير موقع درب 

ي أقامها الكاتب الصح�ن ة، من بينهم الدعوى ال�ت خاضوا عملية االنتخابات األخ�ي
ي أقامها  ، باإلضافة إل الدعوى ال�ت ي أقامتها الكاتبة الصحفية نور الهدى زكي ، وكذلك الدعوى ال�ت ي

خالد البل�ش
، لما شابها من مخالفات  ي

ي دعواهم ببطالن نتائج انتخابات التجديد النص�ن
، والذين طالبوا �ن ي

حسام السوي�ن
ن )محمود كامل وهشام يونس(  ي أقامها عضوا مجلس نقابة الصحفي�ي وخروقات، هذا إل جانب الدعوى ال�ت

لنفس األسباب2.

ي أبريل 2021 وح�ت كتابة هذه الورقة، شهد أداء المجلس 
وخالل 18 شهرًا، منذ إعالن نتائج االنتخابات �ن

ي  ي تراجع عدد االجتماعات ال�ت
ي حالة من الخمول الشديد وتجىل هذا �ن

، إذ بدأ المجلس �ن
ً
تراجعا ملحوظا

ة الزمنية، إل جانب تصاعد العديد من األزمات سواء  ض أن يعقدها المجلس خالل تلك الف�ت كان من المف�ت
 ، ن ي االشتباك معها بشكل جاد وتقديم حلول جذرية للصحفي�ي

ي فشل المجلس �ن ي وال�ت عىل المستوى المه�ن
ي )االنتخابات،  أو عىل مستوى المجلس نفسه، أذ وصلت بعض أزماته إل ساحات القضاء وتحديدًا قضي�ت

وتشكيل هيئة المكتب(.

ن أ. أداء المجلس خالل عام�ي
ات متباعدة، 8 اجتماعات خالل  ن 9 مرات فقط عىل ف�ت عىل مدار 18 شهرًا اجتمع مجلس نقابة الصحفي�ي

العام األول عام 32021، فيما جاء االجتماع التاسع بعد مرور 5 أشهر انقطاع4، وهو ما يخالف الالئحة 
ي تنص عىل أن: “يعقد مجلس النقابة جلسة دورية كل شهر ويعقد جلسات  ، وال�ت ن الداخلية لنقابة الصحفي�ي

أخرى بناء عىل قرار سابق منه أو من هيئة مكتب المجلس أو بناء عىلي طلب ثالثة فأك�ث من أعضاء مجلس 
النقابة .. ويكون انعقاده صحيحا بحضور سبعة أعضاء. وبهذا يكون المجلس قد تخلف عن عقد 9 

اجتماعات عىل أقل تقدير تنفيذًا لالئحة النقابة.

ي تعطيل مصالح بعض 
، إذ تسبب �ن وأل�ت تراجع اجتماع مجلس النقابة بظالله عىل أدائه بشكل كب�ي

ي الشكاوى والمذكرات المقدمة، باإلضافة إل 
ن أعضاء الجمعية العمومية وبخاصة النظر �ن الصحفي�ي

ن وأزماتهم، فعىل سبيل المثال تعرض عدد من الزمالء إل  ضعف اشتباك المجلس مع قضايا الصحفي�ي

… شكوك مثارة وطعون عىل أبواب اللجان ن 1  انتخابات نقابة الصحفي�ي
ي مرىم القضاء… 6 دعاوى لوقف إعالن النتيجة

ن �ن 2  انتخابات الصحفي�ي
ن ” للعام األول لمجلس نقابة الصحفي�ي 3  تقرير “نقابة مي�ت

ن ي لمجلس نقابة الصحفي�ي
” النصف سنوي من العام الثا�ن 4  تقرير “نقابة مي�ت
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ي المقابل لم يرصد 
ي عدد من المؤسسات الصحفية من بينهم موقع “ مرصاوي” 5، �ن

ي �ن
الفصاللتعس�ن

ي 
للنقابة موقف فعال مع هذه األزمة بشكل أو بأخر. الموقف نفسه اتخذته النقابة مع أزمة انتحار الصح�ن

، الذي قفز منتحرًا من مكتبه بمؤسسة األهرام، فعىل الرغم من تردد أنباء عن تعرضه لضغوط  ي
عماد الف�ت

ي الواقعة والوقوف عىل األسباب 
نفسية بسبب ظروف العمل، لم يتخذ مجلس النقابة موقفا بالتحقيق �ن

الحقيقة وراء الواقعة6.

ة إل حالة من االستياء والغضب لدى  اجع والضعف الذي شاهدها المجلس خالل هذه الف�ت وأدى حالة ال�ت
اب 3 صحفيات داخل مقر النقابة  ي مشهد اعتصام وإ�ن

بعض أعضاء الجمعية العمومية، وهو ما تجىل �ن
ي تقديم الدعم، إذ طالب 

 عىل تراجع دور النقابة �ن
ً
اضا ، اع�ت ي

لمدة 7 أيام متواصلة خالل شهر نوفم�ب الما�ن
، تفعيل  ن ن المحبوس�ي الصحفيات المعتصمات بعدة مطالب من بينها:” التدخل إلخالء سبيل الصحفي�ي

لجنة الحريات”7.

ب. قضايا عجز المجلس عن التعامل معها

، منها ما حاول المجلس التفاعل وتقديم  ي
ت الكث�ي من الملفات والقضايا عىل مدار الـــ18 شهر الما�ن  أث�ي

حات من  لها حلوال لكنها لم تنجح، وأخرى لم يتفاعل معها المجلس، وظلت أزمة عالقة دون تقديم أية مق�ت
مجلس النقابة.

ي داخل مكتبه
- التحقيق مع عضو مجلس النقابة بعد انتحار صح�ن

ن عضو مجلس النقابة محمود كامل ورئيس مجلس األهرام عالء ثابت، وصلت إل تقديم  اندلعت أزمة ب�ي
ي من نافذة مكتبه 

ي عماد الف�ت
ي بعضهم البعض للنيابة العامة، وذلك عىل خلفية انتحار الصح�ن

بالغات �ن
ي 

ي مارسها ثابت عىل عماد الف�ت بمؤسسة األهرام، إذ تحدث عضو مجلس النقابة عن األزمات والضغوط ال�ت
ي تدهور حالته النفسية وإقدامه عىل االنتحار.

وهو ما تسبب �ن

، وعىل إثر ذلك تقدم ثابت ببالغ ضد عضو مجلس النقابة بتهمة  األمر الذي نفاه ثابت متهما كامل بالتشه�ي
8، األمر نفسه قام به عضو مجلس النقابة. السب والقذف والتشه�ي

ن عضو مجلس النقابة ورئيس تحرير  ن ضياء رشوان عقد جلسات ب�ي ي المقابل، حاول نقيب الصحفي�ي
�ن

األهرام الحتواء األزمة والتنازل عن البالغات المقدمة، إال أن المحاوالت باءت بالفشل9، إذ تم التحقيق مع 
-.10

، وقررت النيابة إخالء سبيله بالضمان الشخصي ي
ي 27 نوفم�ب الما�ن

عضو مجلس النقابة محمود كامل �ن

ن من موقع “مرصاوي” 5  حل قسم الفيت�ش وفصل 5 صحفي�ي
ن ن رئيس تحرير األهرام وعضو بنقابة الصحفي�ي : انتحاره يث�ي غضبا واتهامات ب�ي ي

ي عماد الف�ت
6  الصح�ن

ن تنفيذ مطالبهن بات عن الطعام لح�ي 7  “للخروج من النفق المظلم”… صحفيات مرصن
ي واقعة انتحار الف�ت

’ �ن ن 8  رئيس تحرير ‘األهرام’ يتقدم ببالغ ضد عضو مجلس ‘الصحفي�ي
ي
ي بالغ عالء ثابت: مفاوضات النقابة فشلت وأتم�ن عودة حق عماد الف�ت

9  محمود كامل يعلن حضور التحقيق األحد �ن
10  إخالء سبيل محمود كامل بالضمان الشخصي �ني بالغ عالء ثابت.. ومحاميه: هذه طلباتنا أثناء التحقيق وقرار النيابة العامة
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- أزمة تشكيل هيئة المكتب

11، جاءت المرة األول عقب انتخابات  ن خالل العام األول لمجلس النقابة تم تشكيل هيئة المكتب مرت�ي
ي وحملت حالة من الجدل وصلت إل حد ساحات المحاكم، فيما جاءت المرة الثانية بعد 

التجديد النص�ن
ي الصادر من المحكمة اإلدارية ببطالن التشكيل األول12.

ي تنفيذ الحكم القضا�ئ
أشهر من المماطلة �ن

، عدم التقيد  ي
ي مارس الما�ن

، قرر عضوا المجلس محمد شبانة وإبراهيم أبو كيلة �ن ي
ي مارس الما�ن

و�ن
بمنصبيهما 13�ني هيئة المكتب لصفتهما النيابية، وذلك تنفيذا للحكم الصادر من محكمة القضاء اإلداري �ني 

، بإعادة تشكيل هيئة المكتب واستبعاد كال منهما من التشكيل الجديد. وأعيد تشكيل هيئة  ي
يناير الما�ن

ي الـ25 من أبريل.
ن والذي عقد �ن ي االجتماع األخ�ي لمجلس نقابة الصحفي�ي

المكتب �ن

، وكذلك  ن ي حكمها إل إشغال محمد شبانة لمنصب السكرت�ي العام لنقابة الصحفي�ي
واستندت المحكمة �ن

يعات، اعتباًرا من 22 أبريل  ن ورئيس لجن�ت التسويات والت�ش إبراهيم أبو كيلة منصب وكيل نقابة الصحفي�ي
من العام المنرصم، رغم أن سبق تعيينهما كعضوين بمجلس الشيوخ بموجب القرار الجمهوري رقم )590( 

بتاريخ 16 أكتوبر من عام 2020.

ووفقا للقانون فإنه ال يجوز إلبراهيم أبوكيلة ومحمد شبانة شغل منص�ب وكيل النقابة ورئيس لجن�ت 
، ألنهما عضوين بمجلس الشيوخ؛ وذلك لتعذر  يعات لألول، وسكرت�ي عام النقابة للثا�ن التسويات والت�ش

ن التفرغ الالزم لهذا العمل التنفيذي، والتفرغ المقرر بحكم الدستور والقانون لعضوية هذا  الجمع ب�ي
المجلس.

وتعود أزمة تشكيل هيئة المكتب إل أبريل من العام 2021، تاريخ االجتماع األول للمجلس لتشكيل هيئة 
المكتب، حينما أصدر كل من: محمد خراجة ومحمد سعد عبد الحفيظ وهشام يونس ومحمود كامل، 

ا للجمعية 
ً
، بيان ن األعضاء األربعة المستبعدين من تشكيل هيئة مكتب ولجان مجلس نقابة الصحفي�ي

ي تشكيل هيئة المكتب واللجان، مؤكدين أن المغالبة وتجاوز القانون يسيطران 
العمومية بتفاصيل ما جرى �ن

عىل مشهد البداية14.

ي المؤسسات الصحفية 
ي �ن

- الفصل التعس�ن

ي المقابل غاب موقف 
ي بعض المؤسسات الصحفية، �ن

ن �ن ي عدد من الصحفي�ي
طالت أزمة الفصل التعس�ن

ن عىل مجلس  ي تقوم بها بعض المؤسسات الصحفية، فكان يتع�ي ي ال�ت
الرسمي للحد من الفصل التعس�ن

ن  ي فصل الصحفي�ي
ي تلك الوقائع أو تحويل إدارات المؤسسات المتسببة �ن

النقابة عىل أقل التقدير التحقيق �ن
للتحقيق، لكنه لم يحدث.

ن
11  إعادة تشكيل هيئة مكتب نقابة الصحفي�ي

ن بإعادة تشكيل هيئة المكتب
12  استبعاد شبانة وأبو كيلة.. حكم قضا�ئي بإلزام نقيب الصحفي�ي

ن
اما لحكم القضاء اإلداري«.. »أبو كيلة« يعتذر عن عضوية هيئة مكتب نقابة الصحفي�ي 13  »اح�ت
«: 8 أعضاء شكلوها �ني غياب النقيب بعد انسحابنا ن

14  المستبعدون من هيئة مكتب »الصحفي�ي
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ي كذريعة لرفض تكويد بعض المؤسسات مثل )السوق العربية، 
كما استخدم المجلس أزمة الفصل التعس�ن

ن أك�ث من المؤسسة.
ن بلجنة القيد، ويرصن بالصحفي�ي

ن المستحق�ي
اليوم( 15وهو ما يعرقل التحاق الصحفي�ي

ن  ي زيادة البطالة ب�ي
ي تشهدها الجماعة الصحفية بقوة وتسببت �ن ي من األزمات ال�ت

وتعت�ب أزمة الفصل التعس�ن
ن 

ن إل القضاء كأحد الحلول ال�تي يتجه نحوها الصحفي�ي
16، الذين لجأ البعض منهم �ني أخر عام�ي ن الصحفي�ي

ي مرص لحل أزماتهم وفق ما يقتضيه القانون.
�ن

- تكويد الصحف

ن خالل األشهر الستة األول من عمر  ن عدد من الصحف ونقابة الصحفي�ي اندلعت أزمة ملف التكويد ب�ي
ن عىل  ، بعدما استقرت لجنة التكويد بنقابة الصحفي�ي ي

المجلس عام 2021، واستمرت ح�ت نوفم�ب الما�ن
ي الحصول عىل التكويد من النقابة سيتم إرسال األوراق الخاصة بها إل المجلس األعىل 

أن الصحف الراغبة �ن
ي الخاص بها17.

لتنظيم اإلعالم وذلك لمعرفة الوضع القانو�ن

ي 
ن الذين يراودهم حلم الحصول عىل عضوية النقابة، ف�ن ات من الصحفي�ي ويدفع ثمن هذه األزمة الع�ش

سبتم�ب لعام 2021 أصدر مجلس النقابة  مجموعة من القرارات بشأن الصحف المتقدمة للتكويد. 

: “ استمرار إيقاف 6 صحف معتمدة بالنقابة عن القيد فيها، والسماح  ي
ي اآل�ت

وتمثلت تلك القرارات �ن
لصحيفة واحدة بااللتحاق بلجنة القيد، باإلضافة إل رفض اعتماد 10 صحف متقدمة للنقابة لعدم توفيق 

أوضاعها وفقا للمادة 43 من القانون 180 لسنة 2018، مع السماح بإعادة التقدم لالعتماد عقب توفيق 
أوضاعها”.

ي صدور المطبوعة، لمدة 
ي وجود مقر ثابت للصحيفة، واالنتظام �ن

وط تكويد الصحف �ن وتتمثل ضوابط و�ش
ال تقل عن عام، مع إخطار المجلس األعىل لتنظيم اإلعالم، وكذلك النقابة باإلصدار الخاص بالصحيفة، 
ن  ط تعي�ي ن وهو �ش وط أخرى تضمن حقوق العامل�ي سواء كانت يومية أو أسبوعية أو شهرية، بجانب �ش

ن عليهم- وفقا لالئحة النقابة الخاصة بالتكويد18. ن بها والتأم�ي العامل�ي

ن 
وعقب قرار المجلس اجتمع رؤساء تحرير الصحف المذكورة وأصدورا بيانا 19حملوا فيه نقيب الصحفي�ي

ي وقعت وستقع عىل المحررين المنتظرين قرار التكويد. ار ال�ت وأعضاء المجلس المسؤولية كافة األ�ن

ن فيها  ن العامل�ي ن للصحيفة، يجرى عىل هذا اإلقرار قيد الصحفي�ي والتكويد هو عبارة عن إقرار نقابة الصحفي�ي
ي 

ي جداول النقابة للحصول عىل عضويتها، ومن ثم تحصل الصحيفة عىل كود يدرج بناء عليه صحفييها �ن
�ن

ن لمن أمضوا  القيد، ويتس�ن لهم التقدم بأوراقهم للجان القيد سواء تحت التمرين، ومن بعدها المشتغل�ي
ن المدة القانونية المطلوبة وفًقا لقانون والئحة نقابة الصحفي�ي

”: معاي�ي موحدة العتماد كل الصحف بالنقابة ن
15  مجلس “الصحفي�ي

ن ومنع 6 من أداء عملهم لمطالبتهم 
ن للتحقيق مع رئيس تحرير “صوت البلد” بعد فصل 4 صحفي�ي

16  مذكرة لمجلس نقابة الصحفي�ي
بمستحقاتهم المتأخرة 

17  إرسال أوراق الصحف الراغبة �ني التكويد لألعىل لإلعالم لمعرفة وضعها القانو�ني
ن

18   بعد رفض 10 صحف جديدة.. تفاصيل أزمة “التكويد” بنقابة الصحفي�ي
19  بعد أزمة تكويد الصحف ، من المسئول عن تأخر قطار التنمية �ني مرص ؟
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ن  وني�ي ن اإللك�ت اف بالصحفي�ي وطها وضوابطها الباب حول الحديث عن أزمة االع�ت وتفتح أزمة التكويد ب�ش
ن لاللتحاق بقيد النقابة، وهو  ي للحصول عىل التكويد وإتاحة الفرصة للصحفي�ي

اط اإلصدار الور�ت وإش�ت
ي فيها الصحافة الورقية من أزمة بالغة 

ي تعا�ن ي تعيشها الصحافة المرصية وال�ت ة ال�ت ما يعكس الفجوة الكب�ي
ا  ونية تصاعدا ونموا كب�ي الصعوبة وبخاصة مع تراجع نسب التوزيع20، �ني المقابل تشهد الصحافة اإللك�ت

ة. خالل السنوات األخ�ي

حة لمجلس  : أجندة مق�ت ي
الباب الثا�ن

ن نقابة الصحفي�ي

ي سيتم فيها انتخاب  ي مارس القادم 2023، وال�ت
ي �ن

ن إلجراء انتخابات التجديد النص�ن تستعد نقابة الصحفي�ي
6 من أعضاء مجلس النقابة إل جانب النقيب. ويحمل المجلس بكافة أعضائه سواء الذين سيوافيهم 

تهم القانونية، مسؤولية القيام بعدد من  ي من ف�ت
ي االنتخابات القادمة، أو الذين يقضون النصف الثا�ن

الحظ �ن
اإلجراءات والخطوات لعودة النقابة إل مسارها الصحيح، وتقديم الدعم والحماية للمهنة وأبنائها.

ي الفصل األول: عودة وتنظيم العمل النقا�ب

ن أ.انتظام اجتماعات مجلس نقابة الصحفي�ي

، ألن هذا يضمن مناقشة القضايا واألزمات  ي تعد اجتماع مجلس النقابة من أهم عالمات انتظام العمل النقا�ب
ي الشكاوى والطلبات المقدمة عىل المجلس وهو ما يضمن عدم 

المستجدة أول بأول، إل جانب النظر �ن
ي 

ن والتفاعل معها بشكل �يع وصحيح. وبالتالي يحتاج المجلس لالنتظام �ن تأخ�ي مصالح الصحفي�ي
االجتماع عىل األقل مرة شهريا وفقا لالئحة النقابة.

ن ب. عودة اجتماعات الجمعية العمومية داخل نقابة الصحفي�ي

ي 
ي ترا�ن

خلت النقابة من تجمعات أو اجتماعات أعضاء الجمعية العمومية، وهو ما ساهم بشكل أو بأخر �ن
ات داخل النقابة  ي كانت تنعقد عىل ف�ت دور المجلس، إذ انقطعت اجتماعات أعضاء الجمعية العمومية وال�ت
حات للمجلس لبحث سبل  لمناقشة قضايا المهنة والبحث عن طرق االشتباك معها، وتقديم طلبات ومق�ت

تنفيذها.

: تراجع حجم توزيع الصحف الورقية إل 300 ألف نسخة ن
20  عماد الدين حس�ي



قبل انتخابات التجديد النصفي  نظرة على أوضاع 
11السلطة الرابعة 

وإلعادة تنشيط دور مجلس النقابة البد من تنشيط دور أعضاء الجمعية العمومية والذي بمثابة صاحب 
ي السابق 

ي أدوار النقابة كما كان �ن
السلطة األعىل، وذلك من خالل فتح أبواب النقابة وإتاحة المقاعد �ن

وبخاصة الدور األول الذي طالما كان شاهدا عىل اجتماعات أعضاء الجمعية العمومية واالعتصامات 
الخاصة بقضايا المهنة.

ورة االنتهاء من ترميم واجهة النقابة المكفنة بالخيش والحديد21 لمدة قاربت الثالث  باإلضافة إل �ن
. ن ن الصحفي�ي سنوات، وإعادة تيس�ي فتح قاعات النقابة إلقامة الندوات واالجتماعات ب�ي

يعات- الحريات( وتفعيل دورها ج. عودة اللجان المعطلة وتحديدا )الت�ش

اتيجية  ي أو اس�ت هل واإلهمال، إذ تعمل اللجان دون جدول زم�ن ي لجان مجلس النقابة من حالة من ال�ت
تعا�ن

ي الوقت الذي ظهرت بعض اللجان بأداء ضعيف، اخت�ن دور لجان أخرى وطلت خاملة 
أو خطة عمل، و�ن

ي الدفاع عن حرية 
ى �ن ي لها أهمية ك�ب دون أية أسباب واضحة. ومن أبرز اللجان المعطلة لجنة الحريات وال�ت

ض أن يكون دورها هو تقديم  ي من المف�ت يعات وال�ت المهنة وأبنائها. األمر نفسه ينطبق عىل لجنة الت�ش
، وتكبل حرية  ن ن حبس الصحفي�ي ي تج�ي ي خلق مناخ أفضل للمهنة، وبخاصة ال�ت

يعية تساهم �ن تعديالت ت�ش
الصحافة واإلعالم.

، البد من أوال عودة انتظام  ن ي تقديم الخدمات والدعم للصحفي�ي
ولكي تعود لجان النقابة إل سابق عهدها �ن

اك  اتيجية لتفعيل وعمل اللجان، أما ثالثا عودة إ�ش ، وثانيا وضع اس�ت ن اجتماع مجلس نقابة الصحفي�ي
ي احتياجاتهم 

حاتهم �ن ن واالستماع آلرائهم ومق�ت ي دور اللجان، واالجتماع مع الصحفي�ي
الجمعية العمومية �ن

ومتطلباتهم لتطوير عمل اللجان.

ي ف المه�ن ي تفعيل ميثاق ال�ش
د. مراقبة المؤسسات الصحفية �ن

ي هذا كنتيجة طبيعية لما وصلت 
، ويأ�ت ن ي الصحافة المرصية من انرصاف عدد كب�ي من القراء والمتابع�ي

تعا�ن
يند لزيادة نسبة المشاهدة، األمر الذي  ي أصبحت تعتمد بشكل كب�ي عىل ال�ت إليه حال الصحافة المرصية ال�ت

ي من حالة انحراف شديدة وصلت إل حد انتهاك 
، الذي أصبح يعا�ن ي

أثر بشكل كب�ي عىل المحتوى الصح�ن
، فىهي المخول لها  ن ي ظل تراجع شديد لدور نقابة الصحفي�ي

الحياة الخاصة وانتشار كب�ي لألخبار المضللة، �ن
، لكن هذا لم يحدث، حيث توارت أنظار  ي ام بالميثاق المه�ن ن ورة االل�ت أن تتدخل وتفرض عىل المؤسسات �ن
ن الذين  ي تقدم له من وقت آلخر ضد عدد من رؤساء تحرير الصحف والصحفي�ي المجلس عن الشكاوى ال�ت

مون المهنة وينتهكون الميثاق دون أية إجراءات ضدهم. ال يح�ت

ي التغطية الصحفية لواقعة تخص مواطنة مرصية من محافظة الغربية دفعت ثمن تشه�ي 
األمر تجىل �ن

ن 
22، األمر الذي دفع محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفي�ي

ي
ي يناير من العام الما�ن

الصحافة بها �ن
ي بعد تكرار 

ف الصح�ن لتقديم مذكرة لمجلس النقابة تطالب بتطبيق إجراءات عملية لتفعيل ميثاق ال�ش
وقائع انتهاكه.

، ولذلك  ي ي عىل المجلس اتخاذها لضبط األداء المه�ن ي من أهم الخطوات ال�ت ف المه�ن ويعد تفعيل ميثاق ال�ش
 ، ورة لتشكيل لجنة من أساتذة المهنة إلعداد تقرير شهري بشكل دوري يتضمن مخالفات الن�ش هناك �ن
، إل جانب  ن ن المخالف�ي عىل أن يتم تقديمه للمجلس التخاذ اإلجراءات الالزمة ضد المؤسسات والصحفي�ي

ي وقانون النقابة.
ف الصح�ن ح نصوص ميثاق ال�ش ن ل�ش تنظيم دورات تدريبية بشكل عاجل للزمالء الصحفي�ي

ميم واجهة مب�ن النقابة ”: بدء العمل ب�ت ن
ن عام “الصحفي�ي

21  أم�ي
« بعد تكرار وقائع انتهاكه ف الصح�ني 22  طبيبة المحلة تفجر قضية تفعيل »ميثاق ال�ش
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ي يجب أن تتقدم النقابة بتعديلها
يعات ال�ت : الت�ش ي

الفصل الثا�ن
ن هو الدفاع عن حرية واستقالل  ض أن يقوم بها مجلس نقابة الصحفي�ي ي من المف�ت أحد أهم الواجبات ال�ت

ة، وتحد من  ي سنت خالل السنوات األخ�ي يعات ال�ت الصحافة، وأحد األدوات لتحقيق هذا هو مجابهة الت�ش
حرية واستقالل الصحافة.

يعية لمجلس النواب، لتعديل تلك  وكان الدور المأمول لمجلس النقابة، أن يعمل عىل تقديم تعديالت ت�ش
ض أن  ة، ولهذا من المف�ت ي وهو ما لم يحدث خالل سنوات األخ�ي

ن بيئة العمل الصح�ن يعات، وتحس�ي الت�ش
يعية  ي وضع تعديالت ت�ش

يعات، واالجتهاد �ن يحمل المجلس القادم عىل عاتقه أهمية مجابهة تلك الت�ش
. ي

ي محاولة لتعديلها وخلق بيئة أفضل للعمل الصح�ن
والتقدم بها لمجلس النواب �ن

اخيص( أ. قانون تنظيم الصحافة واإلعالم والئحته التنفيذية )الحجب - ال�ت

اخيص  تسبب قانون رقم 180 لسنة 2018 لتنظيم الصحافة واإلعالم عام 201823،  والئحة تنظيم ال�ت
 ، ن

ن الصحفي�ي
الصادرة بقرار رئيس المجلس األعىل لإلعالم رقم 26 لسنة 202024، �ني حالة من الجدل ب�ي

يع من شأنه القضاء عىل  ه الصحفيون أن هذا الت�ش اضهم عىل القانون، إذ اعت�ب الذين أعلنوا عن اع�ت
ي البالد، وأن بعض أحكامه تتعارض مع أحكام الدستور.

المساحات المتبقية لحرية الرأي والتعب�ي �ن

ي قانون تنظيم الصحافة واإلعالم، المادة السادسة25 وال�تي أعطت 
ي أثارت الجدل �ن ن المواد ال�ت ومن ب�ي

ي مواده 
ي وضعها القانون �ن سلطة حجب المواقع للمجلس األعىل لإلعالم.  وكذلك المحاذير ال�ت

2912،2811،2710،269  عىل حق الحصول عىل المعلومات، واستخدمت بعض المصطلحات الفضفاضة ال�تي 
، الدفاع عن الوطن….” ال تستند عىل معاي�ي محددة يمكن القياس عليها، مثل” مقتضيات األمن القوىمي

23  قانون تنظيم الصحافة واإلعالم والمجلس األعىل لتنظيم اإلعالم رقم 180 لسنة 2018
24  الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة واإلعالم والمجلس األعىل لتنظيم اإلعالم رقم 180 لسنة 2018

ونية تعمل من خارج الجمهورية، إال  ونية �ني جمهورية مرص العربية، أو إدارتها، أو إدارة مكاتب أو فروع لمواقع إلك�ت 25ال يجوز تأسيس مواقع إلك�ت
ي هذا الشأن.ومع عدم اإلخالل بالعقوبات الجنائية المقررة، 

ي يضعها �ن وط ال�ت بعد الحصول عىل ترخيص بذلك من المجلس األعىل وفق الضوابط وال�ش

ي حالة 
خيص، أو وقف نشاط الموقع أو حجبه، �ن ي ذلك إلغاء ال�ت

ي حالة مخالفة أحكام الفقرة السابقة اتخاذ اإلجراءات الالزمة بما �ن
للمجلس األعىل �ن

عدم الحصول عىل ترخيص سار. ولذوي الشأن الطعن عىل القرار الصادر بذلك أمام محكمة القضاء اإلداري

م الجهات الحكومية والجهات العامة  26  للصح�ني أو اإلعالىمي حق ن�ش المعلومات والبيانات واألخبار ال�تي ال يحظر القانون إفشاءها. وتل�تن
ي أو اإلعالىمي من الحصول عىل البيانات والمعلومات 

ن الصح�ن ي لالتصال بالصحافة واإلعالم لتمك�ي
و�ن األخرى بإنشاء إدارة أو مكتب أو موقع إلك�ت

واألخبار.

ونية ووسائل  ن مختلف الصحف المطبوعة واإللك�ت
27  يحظر فرض أي قيود تعوق توف�ي المعلومات أو إتاحتها، أو تحول دون تكافؤ الفرص ب�ي

، والدفاع عن الوطن. ي الحصول عىل المعلومات، وذلك كله دون اإلخالل بمقتضيات األمن القوىمي
اإلعالم المرئية والمسموعة، أو حقها �ن

ن )9، 10( من هذا القانون، للصح�ني أو اإلعالىمي الحق �ني تل�تي إجابة عىل ما يستف� عنه من معلومات وبيانات 
28  .مع مراعاة أحكام المادت�ي

وأخبار، وذلك ما لم تكن هذه المعلومات أو البيانات أو األخبار �ية بطبيعتها أو طبقا للقانون.

 ، ن
29  للصح�ني أو اإلعالىمي �ني سبيل تأدية عمله الحق �ني حضور المؤتمرات والجلسات واالجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطن�ي

ي تتطلب ذلك. ي األحوال ال�ت
ي األماكن العامة غ�ي المحظور تصويرها، وذلك بعد الحصول عىل التصاريح الالزمة �ن

والتصوير �ن
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باإلضافة إل المادة )101(30  من قانون تنظيم الصحافة واإلعالم، وال�تي تعاقب  كل رئيس تحرير أو مدير 
ي خالف أحكام المادة )22( بغرامة ال تقل عن 

و�ن مسؤول عن صحيفة أو وسيلة إعالمية أو موقع إلك�ت
ن ألف جنيه وال تزيد عىل مئة ألف جنيه. خمس�ي

ي إقرار ما وصفه بـ”جملة عقوبات” عىل صحيفة 
ي إبريل 2020، استخدم المجلس بالفعل هذه المادة �ن

و�ن
ي بنقابة  ن الغرامة المالية واإلحالة إل التحقيق سواء التأدي�ب المرصي اليوم، إذ تراوحت العقوبات ما ب�ي

ي 
ا والمنع من الظهور �ن ونيًّ ا وإلك�ت ي بالنيابة العامة وحجب أحد أبواب الجريدة ورقيًّ

ن أو الجنا�ئ الصحفي�ي
وسائل اإلعالم. وذلك عىل خلفية سلسلة مقاالت لمالك الجريدة، صالح دياب، تتعلق بسيناء31.

يد األمر تعقيدًا أمام الصحف بنوعيها  ن ي أصدرت عام 2020، فقد جاءت ل�ت اخيص وال�ت أما الئحة ال�ت
اخيص، ورغم التعديل الذي طرأ  وط للحصول عىل ال�ت ي وضعت عدد كب�ي من ال�ش ونية، وال�ت وبخاصة اإللك�ت

طت إيداعها كمبلغ  ي أقرتها المادة واش�ت اير 2021، والخاص بتخفيض المبالغ المالية ال�ت ي  ف�ب
عىل الالئحة �ن

ي أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المرصي، الزالت الالئحة تتضمن عددا من المواد 
ن بوضع �ن تأم�ي

. ي
ي تعرقل العمل الصح�ن ال�ت

اخيص صالحيات أوسع للمجلس األعىل فيما يتعلق بإدارة المنظومة  فعىل سبيل المثال تضمنت الئحة ال�ت
ي مرص، فقد نصت المادة )4(32 عىل ما يتعلق بحق المجلس �ني قبول أو رفض 

الصحفية أو اإلعالمية �ن
ي المادة )5( من القانون 

ي جاءت �ن اإلندماج، وهذا  قد يتعارض مع اختصاصات الهيئة الوطنية للصحافة وال�ت

ن ألف جنيه وال تزيد عىل مائة ألف جنيه، كل رئيس تحرير أو مدير مسئول عن صحيفة أو وسيلة إعالمية 
30  يعاقب بغرامة ال تقل عن خمس�ي

ن )21( و)22( من هذا القانون. ي خالف أحكام المادت�ي
و�ن أو موقع إلك�ت

ي ارتكبت  ي ال�ت
و�ن ي صحيفة يومية واحدة عىل نفقة الصحيفة أو الجهة اإلعالمية أو الموقع اإللك�ت

وعند الحكم باإلدانة تأمر المحكمة بن�ش الحكم �ن
ي خالل مدة ال تجاوز 

ي ن�ش أو بث بها موضوع الدعوى، وذلك �ن ي أو الوسيلة اإلعالمية ال�ت
و�ن ه أو بثه بالصحيفة أو الموقع اإللك�ت الخطأ، فضال عن ن�ش

. ي
خمسة ع�ش يوما من تاريخ صدور الحكم النها�ئ

تب عىل ن�ش التصحيح عىل الوجه المقرر قانونا، قبل بدء إجراءات المحاكمة، انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة إل رئيس التحرير أو المدير  وي�ت
المسئول.

31  تغريم صحيفة “المرصي اليوم” بسبب مقاالت “نيوتن” حول تنمية سيناء وقت احتالل إ�ائيل
ونية أو �ني حصة من أي منهما كلًيا أو جزئًيا إل الغ�ي أو االندماج مع أو �ني مؤسسة أو صحيفة  32  ال يجوز الترصف �ني الصحيفة الورقية أو اإللك�ت

ن الكيانات المتشابهة .  فعلًيا ال يقل عن عام، وأن يكون الترصف أو االندماج ب�ي
ً

أخرى إال بعد ممارسة عمال

ي حصة منها كلًيا أو جزئًيا إل الغ�ي أو 
ونية أو الرقمية أو �ن ي المؤسسة أو الوسيلة اإلعالمية التليفزيونية أو اإلذاعية أو اإللك�ت

كما ال يجوز الترصف �ن
ن الكيانات المتشابهة . ي مؤسسة أو وسيلة أخرى إال بعد ممارسة عمال فعليا ال يقل عن عام، وبمراعاة أن يكون الترصف أو االندماج ب�ي

االندماج مع أو �ن

ي جميع األحوال ال يجوز الترصف أو االندماج إال بعد الحصول عىل موافقة كتابية من المجلس األعىل، ويكون الترصف قبل الحصول عىل الموافقة 
و�ن

الكتابية للمجلس األعىل باطاًل .

رات الترصف أو االندماج وبيانات األشخاص أو الجهات المطلوب الترصف أو االندماج معهم وُيقدم الطلب إل األمانة العامة ُمرفًقا به بيان بم�ب
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ي تنص عىل اختصاصات الهيئة وتتضمن 22 بندا33. رقم 179 لسنة 2018،  وال�ت

ونية، وهو ما يتعارض مع نص  ن )5( و)6( كلمة  “ترخيص”  للصحف والمواقع اإللك�ت فقد تضمنت المادت�ي
خيص34.  المادة 70 من الدستور الذي أكد عىل أن إنشاء الصحف باإلخطار وليس ال�ت

خيص، دون ذكر  باإلضافة إل أن المادة )6 (35 من الالئحة تحدثت عن إمكانية  رفض المجلس لطلب ال�ت
ي قد تؤدي إل الرفض. وكذلك نصت المادة نفسها عىل سحب %90 من الرسوم  األسباب المحتملة ال�ت
داد مقدىمي الطلبات المرفوضة للرسوم  خيص، ولم تنظم الالئحة إجراءات اس�ت ي حال رفض طلب ال�ت

�ن
المدفوعة.

ن واللوائح المتعلقة بمجال 
وعات القوان�ي : 1- إبداء الرأي �ني م�ش 33  تبا�ش الهيئة اختصاصاتها المبينة �ني هذا القانون، ولها عىل األخص ما يأ�تي

اف عليه من خالل آليات علمية للرصد والمتابعة والتقويم،  عملها. 2- الرقابة عىل األداء االقتصادي واإلداري للمؤسسات الصحفية القومية، واإل�ش
ن المؤسسات  اكة ب�ي ي تضعها المؤسسات، وتوافق عليها الهيئة. 3- إقرار برامج التعاون وال�ش ي ضوء السياسات والخطط االقتصادية ال�ت

وذلك �ن
ن المؤسسات  اكة ب�ي الصحفية القومية، والمؤسسات الصحفية األخرى، والمؤسسات غ�ي الصحفية ذات الصلة بعملها، واعتماد برامج التعاون وال�ش

ن رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية، ورؤساء تحرير  الصحفية القومية والجهات المرصية وغ�ي المرصية ذات الصلة بعملها. 4- تعي�ي
ي قرارات تشكيل مجالس إدارات وتحرير المؤسسات 

ي الجمعيان العمومية، وتل�ت
ن �ن ونية، واألعضاء المعين�ي المطبوعات الصادرة عنها، والمواقع اإللك�ت

الصحفية القومية. 5- إجراء تقييم دوري شامل لكل إدارات المؤسسات الصحفية وإصداراتها، واتخاذ إجراءات التصويب الالزمة. 6- مساءلة القيادات 
ي  وط ال�ت ي األداء طبقا للخطة المعتمدة، وعزلهم وفقا للقواعد وال�ش

ي حالة ثبوت خلل أو تع�ث �ن
اإلدارية والتحريرية للمؤسسات الصحفية القومية �ن

ي هذا الشأن. 7- وضع اللوائح والنظم والمعاي�ي الالزمة لتقويم األداء، واللوائح الداخلية والمالية واإلدارية للهيئة، وذلك كله دون التقيد 
تضعها الهيئة �ن

ي التقارير ربع السنوية من المؤسسات الصحفية القومية حول األداء االقتصادي والمالي للمؤسسة لمناقشتها 
بالقواعد والنظم الحكومية. 8- تل�ت

ي محا�ن اجتماعات مجالس اإلدارة، وعقد 
ي شأنها، وتل�ت

ي التقارير النهائية للجهاز المركزي للمحاسبات، واتخاذ اإلجراءات الالزمة �ن
وإقرارها، وتل�ت

الجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية، العتمادها. 9- اعتماد أسعار اإلعالنات، وأسعار بيع الصحف والمجالت الصادرة عن المؤسسات 
ها. 11-  ن غ�ي ي قد تنشأ بينها وب�ي ن المؤسسات الصحفية القومية، والمنازعات ال�ت ي قد تنشأ فيما ب�ي ي المنازعات ال�ت

الصحفية القومية. 10- التوفيق �ن
ي المواعيد المقررة وفق أحكام 

وضع قواعد إجراء انتخابات أعضاء مجالس اإلدارة وتأسيس الجمعيات العمومية للمؤسسات القومية، والدعوة إليها �ن
ي هذا 

عات والوصايا وفقا للقواعد المقررة �ن القانون. 12- اعتماد الهيكل التنظيمي واإلداري للمؤسسات الصحفية. 13- قبول المنح والهبات والت�ب
الشأن. 14- الموافقة عىل القروض الالزمة لتمويل أعمال الهيئة وفقا للقواعد القانونية المقررة. 15- الموافقة للمؤسسات الصحفية القومية عىل 

، أو  ة أنشطة اقتصادية أو استثمارية ال تتعارض مع أغراضها، وعىل األخص ما يتعلق بالن�ش ها لمبا�ش اك مع غ�ي كات سواء بمفردها أو باالش�ت تأسيس �ش
اء الورق  ن واللوائح المنظمة. 16- �ش اد أو اإلنتاج اإلعالىمي بجميع أشكاله، وذلك كله وفقا للقوان�ي اإلعالن، أو الطباعة، أو التوزيع، أو التصدير، أو االست�ي

ن  الالزم لطباعة الصحف والمجالت المملوكة للدولة. 17- اعتماد قرارات مجالس إدارة المؤسسات الصحفية القومية بمد السن بالنسبة للصحفي�ي
ن والعمال إذا اقتضت حاجة العمل ذلك. 18- تشكيل لجان لتقصي الحقائق بناء عىل طلب الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية  واإلداري�ي

ن بالمؤسسات الصحفية القومية وموازناتها وحساباتها الختامية. 20- تحديد  ي اللوائح الداخلية والمالية واإلدارية ولوائح شئون العامل�ي
القومية. 19- تل�ت

ي يتقاضاها رؤساء وأعضاء الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية. 21- دمج المؤسسات، ودمج وإلغاء اإلصدارات الصحفية  البدالت ال�ت
ن العام عرضه عىل المجلس. داخل المؤسسة الواحدة. 22- النظر فيما يرى رئيس الهيئة أو األم�ي

ن من أشخاص طبيعية أو اعتبارية, عامة أو 
و�ن مكفولة، وللمرصي�ي حرية الصحافة والطباعة والن�ش الور�ت والمر�ئ والمسموع واإللك�ت  34

خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة، ووسائط اإلعالم الرقم. وتصدر الصحف بمجرد اإلخطار عىل النحو 
ونية. الذى ينظمه القانون. وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث اإلذاع والمر�ئ والصحف اإللك�ت

داد  خيص اس�ت خيص المقدمة إليه بمناسبة تطبيق أحكام هذه الالئحة يحق لطالب ال�ت 35 �ني حال قرر المجلس األعىل البت بالرفض �ني طلبات ال�ت
نسبة مقدارها 90% من قيمة فئة الرسم الوارد بهذه الالئحة .

وال ت�ي أحكام هذه المادة عىل الرسوم الواردة بالقانون والالئحة التنفيذية .
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ة: “ للمجلس األعىل أن ُيقرر -وفقا لتقديره-  وكذلك المادة )8(36 من الالئحة ال�تي نصت �ني فقرتها األخ�ي
عدم الموافقة عىل دخول وتداول تلك المطبوعات إذا كان ذلك متعلقا باعتبارات الحفاظ عىل مقتضيات 

ي تتحدث عنها المادة. ”، دون أن تحدد المادة ما هي مقتضيات األمن القوىمي ال�ت األمن القوىمي

ن الــ7،8 من ألفاظ مطاطة تحمل �ني طياتها 
وكذلك المادة )9( 37 وال�تي تضمنت ما سبق وتضمنته المادت�ي

، ما يجعل تقدير المحتوى قد يعود إل األهواء الشخصية، األمر الذي يعد تقويضا  أك�ث من تأويل وتفس�ي
ي كفلها الدستور. لحرية الصحافة ال�ت

اد أو تداول مطبوعات من الخارج أن ُيقدم طلب إل األمانة العامة عىل النموذج الُمَعد لهذا الغرض دون رسوم،  36  عىل من يرغب �ني است�ي
، وصورة من بطاقة الرقم القوىمي وصورة من السجل  ي

موضحا به اسم صاحب الطلب وصفته وجنسيته ومحل إقامته، ونوع نشاطه، ومحله القانو�ن
التجاري بعد االطالع عىل األصل، واسم المطبوعات المطلوب دخولها، ولغتها، وملخص عنها، واسم المؤلف، واسم دار الن�ش األجنبية، ورقم اإليداع 

ن من المطبوعات المطلوب دخولها أو تداولها. بالخارج، ويرفق مع النموذج نسخت�ي

ي الطلب بعد فحصه خالل 
ِعد اللجنة تقريًرا برأيها �ن تحيل األمانة العامة الطلب إل لجنة إجازة المطبوعات األجنبية خالل أسبوع من تاريخ قيده، وتُ

ي الموافقة عىل دخول أو تداول هذه المطبوعات من عدمه .
ن يوًما، وُيعَرض تقريرها عىل المجلس األعىل للنظر �ن مدة ال تزيد عن ثالث�ي

وللمجلس األعىل أن ُيقرر - وفًقا لتقديره - عدم الموافقة عىل دخول أو تداول تلك المطبوعات إذا كان ذلك متعلًقا باعتبارات الحفاظ عىل مقتضيات 
األمن القوىمي

37  ُتراعي لجنة إجازة المطبوعات األجنبية عند الفحص أال تتضمن هذه المطبوعات أي مواد يرى المجلس األعىل عدم مالءمتها للتداول 
ن هذه المواد : ويكون من ب�ي

عرًضا من شأنه تكدير السلم العام .
َ
ي تتعرض لألديان والمذاهب الدينية ت 1-    المواد ال�ت

ن أو العنف أو العنرصية أو الكراهية . ي تحض عىل التمي�ي 2-    المواد ال�ت

ي تدعو إليها . 3-    المواد اإلباحية أو ال�ت

ي تدعو إل مخالفة الدستور أو القانون .   4-    المواد ال�ت

ي تتنا�ن مع النظام العام أو اآلداب العامة . 5-    المواد ال�ت

ي تدعو لإلخالل بأمن البالد . 6-    المواد ال�ت

ي جمهورية مرص العربية أو لمؤسساتها.    ي تمس السمعة أو الكرامة ألي من مواط�ن 7-    المواد ال�ت

شجع عىل ارتكابها . مجد الجريمة أو تُ ي تُ 8-    المواد ال�ت

ي ال تراعي التصنيف العمري لألطفال . 9-    المواد ال�ت
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خيص المقدم،  دون تحديد أسباب الرفض،  أما الفقرة الثانية من المادة )15(38 فقد أجازت رفض طلب ال�ت
ونية الصحفية بمجرد اإلخطار وفقط. وباألخص أن الدستور سمح بإنشاء الصحف والمواقع االلك�ت

فيما احتوت المادة )16(39 عىل  بعض الكلمات ال�تي  تحمل �ني طياتها فرض المجلس سيطرته وهيمنته عىل 
اخيص الممنوحة للصحف لمجرد تغ�ي البيانات  دون  ي إلغاء ال�ت

المؤسسات الصحفية، ويكون له الحق �ن
ع  بإقرار غرامة مالية   ي الم�ش

علم المجلس، ما يعد عقوبة تعسفية مشددة، حيث كان من الممكن أن  يكت�ن
اخيص، وهو ما يخالف النص المادة 3  ع أن يضع ضوابط موضوعية إللغاء ال�ت فقط، وكان األول بالم�ش
ي تنص عىل أن: ”ُيحظر، بأى وجه، فرض رقابة عىل الصحف ووسائل اإلعالم  من القانون رقم 180 وال�ت

المرصية، ويحظر مصادرته، أو وقفها، أو إغالقها”.

خيص أو برفضه بموافقة أغلبية أعضائه  وكذلك تضمنت المادة )يصدر المجلس قراره بقبول طلب ال�ت
ي للرفض أو الموافقة ويكون بأغلبية أعضاء المجلس 

ع أن يحدد نصاب قانو�ن ين(. وكان األولي بالم�ش الحا�ن
اخيص الخاصة بتشغيل وسيلة إعالمية أو  ين، حيث أن سلطة منح ورفض ال�ت التسع وليس بأغلبية الحا�ن

ي تمس مهنة الصحافة واإلعالم. ي من األمور ال�ت
و�ن موقع إلك�ت

ن عىل خلفية قضايا ن�ش أخبار كاذبة( ب. قانون العقوبات )حبس الصحفي�ي

يعات، تم  ي تضمنتها عدد من الت�ش ن باستخدام تهمة ن�ش أخبار كاذبة، وال�ت اتسعت رقعة حبس الصحفي�ي
ن  ي الحكم بالحبس عىل بعض الصحفي�ي

ي مرص، كما كان لها دورا �ن
ي غلق مساحات التعب�ي �ن

االستناد إليها �ن
ي نوفم�ب 2021 بالحبس 4 سنوات 

كما حدث مع  هشام فؤاد وحسام مؤنس اللذان تم الحكم عليهما �ن
. بتهمة ن�ش أخبار كاذبة، قبل أن يتم إطالق �احهما مؤخرًا بموجب عفو رئاسي

ونية الُمشار إليها بالمادة )13( من هذه الالئحة عىل النموذج الُمَعد لذلك باألمانة العامة موقًعا عليه  38  ُيقدم طلب ترخيص المواقع اإللك�ت
ي يشتمل عىل اسم ولقب وجنسية ومحل إقامة المالك وصورة من بطاقة الرقم القوىمي وصورة من السجل التجاري بعد 

من المالك أو الممثل القانو�ن
انيته، ومحله  ن ي ُيبث بها، ونوع نشاطه، ومصادر تمويله، وبيان م�ي ، وعالمته التجارية المسجلة، واللغة ال�ت ي

و�ن االطالع عىل األصل، واسم الموقع اإللك�ت
ن ألف جنيًها مرصًيا . ، ومكان بثه، و نوع الخدمة وحدودها الجغرافية، وتقنية البث المستخدمة، ويرفق بالطلب إيصال سداد رسم فئة خمس�ي ي

القانو�ن

ي الطلب بعد فحصه وأخذ رأي الجهاز القوىمي لتنظيم 
ِعد اللجنة تقريًرا برأيها �ن اخيص الُمختصة وتُ خيص إل لجنة ال�ت وتحيل األمانة العامة طلبات ال�ت

خيص  خيص من عدمه بعد استيفاء موافقة األجهزة المعنية، وتكون مدة ال�ت ي إصدار ال�ت
االتصاالت. وُيعَرض تقريرها عىل المجلس األعىل للنظر �ن

خيص مقابل  خمس سنوات يجوز تجديدها بناًء عىل طلب ُيقدم من الُمرَخص له إل المجلس األعىل قبل ستة أشهر من انتهائه، ويكون تجديد ال�ت
وط تجديده. سداد رسم بالقيمة ذاتها المنصوص عليها بالفقرة األول من هذه المادة وبعد مراجعة �ش

ن والقرارات السارية داخل جمهورية مرص العربية وبصفة خاصة أحكام  خيص ُمتفًقا مع أحكام الدستور والقوان�ي ي جميع األحوال يجب أن يكون ال�ت
و�ن

ا له.
ً

القانون 180 لسنة 2018 الُمشار إليه واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذ

ونية الُمشار إليها بالمادة )13( من هذه الالئحة غ�ي مستوفاة، فيجب عىل المجلس األعىل  39  إذا كانت بيانات طلب ترخيص المواقع اإللك�ت
اخيص عليه، ويكون اإلخطار بكتاب ُمسجل مو� عليه بعلم  ن يوًما من تاريخ عرض تقرير لجنة ال�ت إخطار مقدم الطلب الستيفائها وذلك خالل ست�ي

الوصول .

ن يوًما من تاريخ وروده إليه  ين وذلك خالل تسع�ي خيص أو برفضه بموافقة أغلبية أعضائه الحا�ن ي الطلب بال�ت
وُيصدر المجلس األعىل قراره �ن

مستوفًيا كافة البيانات والمستندات، وُيخَطر مقدم الطلب بقرار المجلس األعىل بكتاب ُمسجل مو� عليه بعلم الوصول .

خيص وذلك بكتاب ُمسجل مو� عليه بعلم  ي تضمنها طلب ال�ت ي جميع األحوال إعالن المجلس األعىل بأي تغي�ي يطرأ عىل البيانات ال�ت
ويجب �ن

الوصول، للموافقة عىل البيانات الجديدة .

خيص أو إلغاؤه تب عىل تغي�ي البيانات قبل موافقة المجلس األعىل وقف ال�ت وي�ت

. 
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ن الذين يقبعون خلف أسوار السجن سواء تحت قيد الحبس  ات من الصحفي�ي إل جانب هذا يوجد الع�ش
ي المادة 65، 

ي مخالفة واضحة للنص الدستوري �ن
االحتياطي أو تم الحكم عليهم، بموجب تلك التهمة �ن

.40 والذي يؤكد عىل حرية التعب�ي باستخدام كافة وسائل الن�ش

يعات؛ من  ، البد من إدخال بعض التعديالت الت�ش ن وللتوقف عن استخدام تلك التهمة للتنكيل بالصحفي�ي
ان الحبس بتهمة ن�ش أخبار كاذبة.  ن بينها المادة 41188و 80)د( 42من قانون العقوبات، اللذان يج�ي

ن )أزمات القيد( ج. قانون نقابة الصحفي�ي

، نظرا  ن ة تخص القيد بنقابة الصحفي�ي ونية، أزمة كب�ي يعيش الصحفيون العاملون بمواقع صحفية إلك�ت
اطاته �ني مادته الخامسة لقيد  ألن القانون الذي أقر منذ سنوات بعيدة عام 431970 كان من ضمن اش�ت

44، أن يكون الصح�ني يبا�ش عمله �ني صحيفة مطبوعة سواء يومية أو دورية، وهو ما بات ال 
ي الصحف�ي

ونية وحلت بشكل كب�ي محل  ، حيث اتسعت رقعة الصحافة اإللك�ت ن يالئم الوضع الحالي آلالف الصحفي�ي
ورة إلعادة النظر لقانون نقابة  الصحافة الورقية نظرا لقلة التكلفة و�عة االنتشار، وهو ما يجعل هناك �ن

ورة تعديلها لتصبح تالئم الواقع، وبالتالي يسمح بقبول قيد الصحف  وط القيد، و�ن ن بشأن �ش الصحفي�ي
ونية إل جانب الورقية. اإللك�ت

. 40 حرية الفكر والرأى مكفولة. ولكل إنسان حق التعب�يعن رأيه بالقول، أو بالكتابة، أو بالتصوير، أو غ�ي ذلك من وسائل التعب�ي والن�ش

41  المادة 188

ن كل من ن�ش  ن العقوبت�ي ين ألف جنيه أو بإحدى هات�ي يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز سنة وبغرامة ال تقل عن خمسة آالف جنيه وال تزيد عىل ع�ش
, إذا كان من شأن ذلك   إل الغ�ي

ً
 مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا

ً
بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا

ر بالمصلحة العامة. ن الناس أو إلحاق الرصن تكدير السلم العام أو إثارة الفزع ب�ي

42  المادة 80 )د(

ن  ن العقوبت�ي يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وال تزيد عىل خمس سنوات وبغرامة ال تقل عن 100 جنيه وال تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هات�ي

ي الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول األوضاع الداخلية للبالد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو 
كل مرصي أذاع عمدًا �ن

ي زمن حرب.
ار بالمصالح القومية للبالد. وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة �ن  من شأنه اإل�ن

ً
هيبتها واعتبارها أو با�ش بأية طريقة كانت نشاطا

. ن
ن وبإلغاء القانون 185 لسنة 1955 بتنظيم نقابة الصحفي�ي

43  بشأن إنشاء نقابة الصحفي�ي

 غ�ي مالك لصحيفة أو وكالة أنباء تعمل �ني الجمهورية 
ً
فا  مح�ت

ً
ط لقيد الصح�ني �ني جدول النقابة والجداول الفرعية: )أ( أن يكون صحفيا يش�ت  44

ي الجمهورية العربية المتحدة. )ج( أن يكون حسن السمعة لم  ي رأس مالها. )ب( أن يكون من مواط�ن
 �ن

ً
ي ملكيتها أو مسهما

 �ن
ً
يكا العربية المتحدة أو �ش

ف أو األمانة. )د( أن يكون حاصاًل  ف أو األمانة أو تقرر شطب اسمه من الجدول ألسباب ماسة بال�ش ي جناية أو جنحة مخلة بال�ش
يسبق الحكم عليه �ن

عىل مؤهل دراسي عال.
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الفصل الثالث: الشق االجتماعي

ن أ. سكن الصحفي�ي

اف عليها إل عضو مجلس  ي أسند اإل�ش ، وال�ت ن ن الماضي�ي تراجع دور لجنة اإلسكان بشكل كب�ي خالل العامي�ي
أسه اللجنة45.  النقابة محمد شبانة بعد شهور من رفض جميع األعضاء ل�ت

ن خالل السنوات القليلة الماضية، بسبب الوحدات  وهناك الكث�ي من االنتقادات وجهت لنقابة الصحفي�ي
46، وهو ما دفع عدد كب�ي من  ن ها، إذ أن العروض كانت ضعيفة وال تالئم الصحفي�ي ي يتم توف�ي السكنية ال�ت
ن ضياء رشوان يتحدثون عن أهمية وجود سكن الئق  أعضاء مجلس النقابة وعىل رأسهم نقيب الصحفي�ي

ي يتخذها المجلس  ي 2021، وبالرغم من ذلك مازالت الخطوات ال�ت
ن خالل حملتهم االنتخابية �ن للصحفي�ي

” بطيئة جدا، فبعد أك�ث من عام ونصف عىل تشكيل مجلس النقابة  ن وع “ مدينة الصحفي�ي نحو إنجاز م�ش
اكة مع  ي الموافقة عىل إبرام اتفاق �ش

ي أكتوبر الما�ن
ي إبريل 2021، قرر المجلس برئاسة ضياء رشوان �ن

�ن
، بالسادس من اكتوبر وتفويض  النقيب باستكمال التفاوض،  ن وع مدينة الصحفي�ي وزارة األوقاف لتنفيذ م�ش

واتخاذ اإلجراءات اإلدارية الالزمة لهذا الشأن47.

ن إل اتخاذ خطوات أك�ث �عة وجدية، ح�ت ال تواجه قطعة األرض مجددا  وع مدينة الصحفي�ي ويحتاج م�ش
ي قد تصل  خطر سحب األرض )للمرة الثالثة( ورد المبالغ المدفوعة  بعد خصم نسبة الرسوم اإلدارية وال�ت

إل %12.

ي ثمن 
وكانت النقابة قد دفعت  47 مليون جنيه المقدم المطلوب لتخصيص األرض وتوقيع 10 شيكات ببا�ت

ن بسبب تأخر البناء عليها48. األرض عىل 5 سنوات، وتعرضت لخطر السحب مرت�ي

ي أسعارها، وهو ما يجعل 
ا �ن ي المقابل تشهد العقارات ارتفاعا كب�ي

ي الرواتب، �ن
ي �ن

ي الصحفيون من تد�ن
ويعا�ن

ض أن يكون أولوية لمجلس النقابة القادم، إذ أصبح  ” وتوف�ي سكن الئق من المف�ت ن بناء” مدينة الصحفي�ي
ي تراجعت  ي أمس الحاجة إل توف�ي وحدات سكنية بنظام دفع تراعي أوضاعهم االقتصادية وال�ت

الصحفيون �ن
ي حال عدم إتمام بناء المدينة سيؤدي إل سحب 

ا خالل السنوات الماضية. هذا باإلضافة إل أنه �ن كث�ي
ي إهدار مال عام بسبب تباطؤ اإلجراءات. األرض وهو ما يع�ن

ن وع عالج الصحفي�ي ب. م�ش

ي 2021 
ء �ن ي اك بشكل مفا�ب وع العالج، ارتفعت قيمة االش�ت ي أو إصالح لمشكالت م�ش

دون تطور حقي�ت
ليصبح بـــ250 جنيها بدال من 180 جنيها للفرد49.

ن
وط القيد بجدول االنتساب.. قرارات مهمة لـ مجلس نقابة الصحفي�ي 45  تشكيل لجنة لبحث �ش

ن زبون ممتاز لتسويق الشقق “البايرة”
46  نقابة الصحفي�ي

ن بأكتوبر
وع مدينة الصحفي�ي ن توافق عىلي إبرام اتفاق مع األوقاف لتنفيذ م�ش

47  الصحفي�ي
.. وسنبنيها قريبا ن

ن بأكتوبر بعد سحبها مرت�ي
48  ضياء رشوان: عودة أرض الصحفي�ي

ن 2022 إل 250 جنيها للفرد
وع عالج الصحفي�ي اك م�ش 49  زيادة رسوم اش�ت
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وع  ورة حلها وتوف�ي م�ش ن برصن وع العالج عدد من اإلخفاقات طالب الكث�ي من الصحفي�ي ويالحق م�ش
وع العالج من عدم وجود تعاقد مع المستشفيات بشكل كا�ني �ني  50، إذ يعا�ني م�ش عالج خدىمي بشكل أك�ب

وع فيما يخص )كوبون الكشف( إل جانب أن األدوية  ي يتحملها الم�ش المحافظات وقلة التكلفة المالية ال�ت
ي بعض األحيان تغلق بعض المراكز الطبية 

وع. باإلضافة إل أنه �ن ي إطار الم�ش
والتعاقد مع الصيدليات ليس �ن

ئ بإلغاء التعاقد من بعض األطباء دون الرجوع إل النقابة، إل جانب أن  ، ويفا�ب ي
ي وجه الصح�ن

أبوابها �ن
وع ال يغطي حاالت األمراض المستعصية. الم�ش

وع يغطي  وع عالج يقدم خدمات طبية أك�ب وأعمق، من خالل م�ش ولذلك هناك حاجة ملحة لتقديم م�ش
ي التعاقدات مع المستشفيات 

، ويكون هناك توسع �ن وع الحالي ي يغطيها الم�ش نسبة أعىل من النسبة ال�ت
وع  ورة أن يشمل الم�ش ، إل جانب �ن وع العالج الحالي ي ال يغطيها م�ش لتغطية المحافظات والمناطق ال�ت

. ن األدوية من خالل التعاقد مع عدد كب�ي من الصيدليات بتقديم نسب خصم أك�ب تفيد الصحفي�ي

الفصل الرابع: الشق االقتصادي

أ. الحد األد�ن لألجور

ي لمجلس الوزراء باالمتناع  ي يونيه عام 2016، قضت محكمة القضاء اإلداري الصادر، بإلغاء القرار السل�ب
�ن

ن وهو آخر أحكام المستشار يح�ي دكروري رئيس محاكم القضاء  عن وضع حد أد�ن ألجور الصحفي�ي
اإلداري، قبل ترقيته لمنصب النائب األول لرئيس مجلس الدولة.

ي وقعتها مرص، كلفت  ي حكمها، أن المواثيق واالتفاقيات الدولية ال�ت
وكانت من ضمن حيثيات المحكمة �ن

ي الحصول عىل أجر عادل وضمان حد أد�ن لألجور، وال ريب أن 
ن �ن ن وعىل قمتهم الصحفي�ي حق العامل�ي

ي واختلفت النظريات االقتصادية حول أسس تحديد األجر، 
ي والبد�ن ي يعتمد عىل الجهد الذه�ن

العمل الصح�ن
إال أن التطور االقتصادي واالجتماعي الذي شهده العالم وانعكس صداه بكافة األنظمة االقتصادية، وامتد 

ام بمبدأ عدالة األجر ومبدأ الحد األد�ن  ن ورة االل�ت أثره إل الدسات�ي ومنها الدستور المرصي، كشف عن �ن
ن ح�ت اآلن رغم مرور تلك السنوات.

لألجور51. وهو ما لم يحدث مع الصحفي�ي

ورة وضع الئحة  . وطالب عدد من القيادات الصحفية برصن ي األجور بشكل كب�ي
ي �ن

ي الصحفيون من تد�ن
ويعا�ن

ن عىل مجلس النقابة العمل  ن يتم إلزام المؤسسات الصحفية بها، وهو األمر الذي يتع�ي أجور عادلة للصحفي�ي
ي دفعت رئيس الجمهورية عبد  ي منها البالد، وال�ت

ي تعا�ن عىل تحقيقه وبخاصة مع تزايد األعباء االقتصادية ال�ت
الفتاح السي�ي لرفع الحد األد�ن لألجور إل 2700 جنيها.

ن  ولذلك عىل المجلس القادم أن يأخذ عىل عاتقه عقد مؤتمٍر عام بشأن مناقشة قضية األجور؛ لتحس�ي
؛ واإليفاء بمطالبات المهنة والحياة المعيشية بعد زيادة األسعار.. والعمل عىل  ن األوضاع المعيشية للصحفي�ي

.52 ن وع قانون بشأن أجور الصحفي�ي تقديم م�ش

ن 
وع عالج الصحفي�ي اك م�ش 50  جدل حول زيادة اش�ت

وع العالج بالنقابة كان يحتاج إل العالج م�ش
«: عملهم يعتمد عىل الجهد الذه�ن والبد�ن ن

51  حيثيات »الحد األد�ن ألجور الصحفي�ي
52  الصحفيون ُيطالبون بزيادة األجور والمعاشات
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ي
ب. الفصل التعس�ن

ي عدد من المؤسسات 
ي يتعرض لها الصحفيون �ن ي الممنهجة ال�ت

لم تتوقف عمليات الفصل التعس�ن
ن حلول جذرية أو تتخذ مواقف حاسمة إزاء إدارة تلك المؤسسات،  الصحفية، ولم تقدم نقابة الصحفي�ي

ي االنتخابات 
ن ضياء رشوان وأخرين ممن فازوا بمقاعد مجلس النقابة �ن عىل الرغم من أن نقيب الصحفي�ي

ن خالل حمالتهم االنتخابية وهو ما  ي الممارس الصحفي�ي
ة، كانوا قد وعدوا بالتصدي للفصل التعس�ن األخ�ي

لم يحدث ح�ت اآلن.

فعىل مدار األشهر الماضية، أقدمت أك�ث من مؤسسة صحفية عىل سبيل المثال موقع مرصاوي53، صدى 
ن تعسفيا دون رصد خطوات فاعلة  هم عىل فصل صحفي�ي 55، شبكة رؤية اإلخبارية56 وغ�ي البلد54، األهالي

. ن من قبل نقابة الصحفي�ي

ي الذي يتعرض له الصحفيون ضمن أولوياته، نظرا 
وكان عىل المجلس أن يضع التصدي للفصل التعس�ن

ن عىل  . وكان يتع�ي ي تردي أوضاعهم اقتصادياً
ن وهو ما ساهم بشكل كب�ي �ن ن الصحفي�ي الرتفاع معدل البطالة ب�ي

ي تلك المؤسسات وأن يتخذ خطوات 
ن �ن ن عن فصل الصحفي�ي ي التحقيق مع المسؤول�ي

المجلس أن ي�ع �ن
فاعلة لوقف تلك الممارسات وهو األمر الذي من شأنه قد يحد من نسبة الصحفيون الذين يتعرضون 

. ي
للفصل التعس�ن

ج. بدل التدريب والتكنولوجيا

ن  ي والهدف منه، إذ أصبح السواد األعظم من الصحفي�ي
حاد بدل التدريب والتكنولوجيا عن مساره الحقي�ت

ص كوسيلة  يعتمدون عليه كمصدر من مصادر الدخل. وبالرغم من أن بدل التدريب والتكنولوجيا ُخصِّ
؛ نتيجة تراجع دخله  ي

وريات الحياة أل�ة الصح�ن ، أصبح يذهب لإلنفاق عىل توف�ي �ن ي
لتطوير أداء الصح�ن

ي المؤسسات الصحفية57.
�ن

، إحدى   ن وعىل هذا األساس بات بدل التدريب والتكنولوجيا، الذي يحصل عليه أعضاء نقابة الصحفي�ي
ي يستخدمها النقباء المرشحون لجمع األصوات من قبل أعضاء الجمعية العمومية قبل انتخابات  الوسائل ال�ت

ورة زيادة البدل  58، إال أن بعض أعضاء الجمعية العمومية طالبوا برصن ن ي تتم كل عام�ي ي ال�ت
التجديد النص�ن

 بمعزل عن انتخابات النقابة59.
ً
سنويا

ن والذي  ي أهمية بدل التدريب والتكنولوجيا كوسيلة لتطور أداء الصحفي�ي
وبناء عليه؛ البد من إعادة النظر �ن

ي مرص، ولذلك من المهم أن يعود البدل إل هدفه 
سينعكس بالتأكيد عىل مستوى الصحافة بشكل عام �ن

، ح�ت ال يتث�ن ألي مرشح عىل  ي
ي بأن تكون زيادته سنوية منفصلة عن انتخابات التجديد النص�ن

الحقي�ت
مقعد النقيب استخدامه كأداة لجمع األصوات، وح�ت يعود البدل لهدفه األساسي لن يحدث هذا بمعزل عن 
ن عىل  ف نقابة الصحفي�ي ي كافة المؤسسات الصحفية وت�ش

ن يتم تطبيقها �ن إقرار الئحة أجور عادلة للصحفي�ي
تنفيذها.

ن من موقع “مرصاوي”
53  حل قسم الفيت�ش وفصل 5 صحفي�ي

54  المركز المرصي يحصل عىل حكم بتعويض صح�ني 49 ألف جنيه جراء فصله تعسفيا
55  صحيفة األهالي تفصل صحفية تعسفيا لخالفات حزبية

56  تفاصيل فصل 14 صحفًيا من شبكة رؤية اإلخبارية.
57  الكاتب الصح�ن “محمد خراجة ” يكتب لـ ” المحروسة نيوز عن : ..ويسألونك عن البدل!

ن المه�ني والسياسي والخدىمي
ة ب�ي 58  انتخابات “صاحبة الجاللة” المرصية... ح�ي

ن
59  21 أبريل الجاري الحكم �ني قضية زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفي�ب
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خاتمة وتوصيات

ن وهو ما أثر بشكل كب�ي عىل المهنة وأبنائها، فالهدف  ن ساءت أوضاع نقابة الصحفي�ي ن الماضي�ي خالل العام�ي
ي هو الدفاع عن أبناء المهنة وتقديم الخدمات المختلفة لهم، ولذلك البد من عودة  من العمل النقا�ب

ن عىل المجلس القادم اتخاذ مجموعة من اإلجراءات  ، وح�ت يحدث ذلك يتع�ي ي
النقابة إل مسارها الحقي�ت

: ي
ي السابق، ولذلك نو�ي باآل�ت

والقرارات، لعودة النقابة إل ما كانت عليه �ن

ي عقد اجتماعاته الدورية وفقا لالئحة النقابة.
ن �ن 1- انتظام مجلس نقابة الصحفي�ي

ن عقد مجموعة من الندوات وجلسات النقاش مع أعضاء الجمعية  ي عىل مجلس نقابة الصحفي�ي
2- ينبىعن

ي تواجه المهنة وطرح الحلول الممكنة بطريقة تشاركية. العمومية لمناقشة األزمات ال�ت

اتيجية لعمل اللجان وإعادة تفعيل اللجان المعطلة. 3- وضع اس�ت

اف عىل المؤسسات للتأكد من تنفيذها. 4- وضع الئحة عادلة لألجور واإل�ش

ي تمارس  ي واتخاذ اإلجراءات الالزمة تجاه المؤسسات ال�ت
اتيجية لمواجهة الفصل التعس�ن 5- وضع اس�ت

ذلك.

6- تحرير بدل التدريب والتكنولوجيا من موسم االنتخابات وزيادته سنويا.

ن لتوف�ي سكن مالئم لهم. ي االنتهاء من مدينة الصحفي�ي
7- اإل�اع �ن

. وع الحالي وع العالج لجعله أك�ث تكافليا ولمعالجة قصور الم�ش 8- إدخال تعديالت جوهرية عىل م�ش

. ن وني�ي ن اإللك�ت 9- تعديل قانون النقابة بما يسمح بقيد الصحفي�ي

يعية عىل مواد القانون المقيدة لحرية  يعات والحريات عىل تقديم تعديالت ت�ش ي الت�ش ي عىل لجن�ت
10-ينبىعن

لمان المرصي.  الصحافة واإلعالم لل�ب


