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1المرصد المصري للصحافة واإلعالم

وعن عنهم  يدافع  لهم  ظهيًرا  يجدوا  أن  في  واإلعالميين  للصحفيين  الكامل  بالحق  منا  وإيماًنا  جانبنا،   من 
المتهمين أو  انتهاكـــات  مـن  بحقهم  يقـــع  مــا  بشأن  والمعنوي،  القانوني  الدعم  لهم  ويقدم   حريتهم، 
الرأي والتعبير، وحريتهم في تجسيد الواقع ونقل الحقيقة، فإننا نقوم نحن  في قضايا تهدد حريتهم في 
الصحفيين واإلعالميين القانوني لكل قضايا  الدعم  بتقديم  المصري للصحافة واإلعالم”،  “المرصد   مؤسسة 

وذلك عن طريق 3 أنواع من الدعم؛ المباشر وغير المباشر والدعم اإلعالمي.  

 ويأتي هذا التقرير السنوي، تعبيًرا عن تلك المجهودات، وتعبيًرا عن الحالة القانونية التي يعيشها الصحفيين
واإلعالميين، ويتكون هذا التقرير من 5 أقسام رئيسية كاآلتي:

• القسم األول: قضايا الصحفيين واإلعالميين خالل عام 2019.     
• القسم الثاني: مجهودات المرصد المصري للصحافة واإلعالم خالل 2019.      

• القسم الثالث: المستجدات القانونية واللوائح الحاكمة للصحافة واإلعالم  خالل عام 2019.    
• القسم الرابع: معوقات التقاضي: العقبات والصعوبات التي يواجهها المحامون.

• القسم الخامس: أوراق وإصدارات قانونية خالل عام 2019.    
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 يهدف هذا القسم من التقرير إلى عرض قضايا الصحفيين واإلعالميين التي رصدها “المرصد المصري للصحافة
 واإلعالم” خالل الفترة من )1 يناير – 31 ديسمبر 2019(، ويتم تصنيف هذه القضايا وفًقا لنوع القضية، الجهة
أحكام. ونهدف التي صدرت فيها  القضايا  الصادرة في هذه  األحكام  نوع  وأخيًرا  القضية،  أمامها   المنظور 
 من ذلك إلى تسليط الضوء على قضايا الصحفيين واإلعالميين والتطورات التي حدثت فيها خالل عام 2018،
)84( قضية للصحفيين واإلعالميين، تابع “المرصد” عدد   وعرضها للمهتمين بشئون الصحافة واإلعالم. لقد 
2018. ويمكن تصنيف هذه أو قديمة وحدثت فيها تطورات خالل عام  القضايا مستجدة   سواء كانت هذه 

القضايا وفًقا لعدة تصنيفات كالتالي: 

 تركزت كل قضايا الصحفيين واإلعالميين في عام 2019 في نطاق القاهرة الكبرى، فجاءت محافظة القاهرة
 في المركز األول بنسبة %50 من إجمالي القضايا، وسجلت محافظة الجيزة حوالي %48.2 من إجمالي القضايا،

بينما كانت هناك قضية واحدة بنسبة %1.8 في محافظة اإلسماعيلية. 

 شكل )1( يوضح تصنيف قضايا الصحفيين/اإلعالميين في
عام 2019 وفًقا للنطاق الجغرافي
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 قضايا الفصل التعسفي، هي أكثر أنواع قضايا الصحفيين واإلعالميين خالل عام 2019، مسجلة حوالي 39.6%
وفي  ،26.8% بنسبة  إرهابية  لجماعة  اإلنضمام  قضايا  تلتها  المحاكم،  في  المنظورة  القضايا  إجمالي   من 
إرهابية جماعة  مشاركة  باتهامات  واإلعالميين  الصحفيين  فيها  يحاكم  التي  القضايا  جاءت  الثالثة   المرتبة 
 مع العلم بأغراضها بنسبة %6.9، ثم جاء الطعن على قرار إداري بنسبة %5.12، وجاءت باقي القضايا بسبب

اتهامات بالسب والقذف، أو إثارة الشغب أو نشر أخبار كاذبة...إلخ. كما هو موضح بالجدول.

 شكل )2( يوضح تصنيف قضايا الصحفيين/اإلعالميين في
عام 2019 وفًقا لنوع القضية
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 بخصوص الجهات المنظور أمامها القضايا، جاءت دوائر العمال في المرتبة األولى بنسبة حوالي %39.7 من
 إجمالي القضايا، تلتها دوائر اإلرهاب بنسبة حوالي 24.1 %، وتبعها في الترتيب نيابة أمن الدولة العليا بنسبة
النيابة الدولة بنسبة %5.2 لكل منهما، وجاءت  الجنايات ومجلس  الرابعة جاءت دوائر  المرتبة   %10.4، وفي 
الصحفيين لنقابة  االستئنافية  اللجنة  من  كل  جاءت  ثم  منهما،  لكل   3.5% بنسبة  المدنية  والدوائر   العامة 

ودوائر الجنح ونيابات جنوب القاهرة بنسبة حوالي %1.8 لكل منهما.

 شكل )3( يوضح تصنيف قضايا الصحفيين/اإلعالميين في
عام2019 وفًقا للجهة المنظور أمامها القضية
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عدم أحكام  مع  متساوية  البراءة  أحكام  جاءت  الصادرة،  والقرارات  لألحكام  وفًقا  القضايا  لتصنيف   بالنسبة 
25 حكم لكل منهما، تلتها أحكام بالحبس وأحكام بالغرامات المالية  االختصاص في المرتبة األولى بواقع 
بـ”المؤسسة” حكم مراقبة القانونية  الوحدة  14 حكم، بواقع 7 حاالت لكل منهما، وأخيًرا سجلت   بإجمالي 

وحيد صدر خالل عام 2018.

شكل )4( يوضح تصنيف قضايا الصحفيين/اإلعالميين في عام 2019 وفًقا لألحكام والقرارات الصادرة
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    مجهودات
 المرصد المصري

للصحافة واإلعالم  
2خالل عام 2019
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 يتناول هذا القسم رصًدا لعدد القضايا التي قدم “المرصد” فيها دعًما مباشًرا أو غير مباشر أو متابعة إعالمية،
 خالل عام 2019، ثمَّ نتناول نوع األحكام التي حصل عليها “المرصد” عام 2019، وفي آخر هذا القسم نتناول

نماذج تفصيلية من هذه القضايا.

أوًل: قضايا الصحفيين/اإلعالميين التي عمل عليها “المرصد” خالل عام 2019
20 لعدد  مباشر  غير  ودعًما  34 قضية،  لعدد  مباشًرا  دعًما  واإلعالم”  للصحافة  المصري  “المرصد   لقد قدم 

قضية، ومتابعة إعالمية لعدد 4 قضايا، وذلك بإجمالي 84 قضية للصحفيين/اإلعالميين هذا العام. 

 شكل )5( يوضح عدد قضايا الصحفيين/اإلعالميين خالل عام
2018 وفًقا لنوع الدعم المقدم من “المرصد”
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القضايا التي قدم لها “المرصد” دعًما مباشًرا:
)34( قضية وذلك عن طريق حضور جلسات  المباشر في عدد  الدعم  بتقديم  القانونية  الوحدة   قام محامو 
القيام وكذلك  الالزمة،  القانونية  المذكرات  وإعداد  عنهم  والدفاع  الصحفيين  مع  والتحقيقات   المحاكمة 
 باإلجراءات القانونية المناسبة في حالة وجود أحكام عن طريق الطعن عليها بكافة طرق الطعن المتاحة.

وكانت هذه القضايا تفصيلًيا كالتالي:

نوع القضية/ التهاماسم الصحفي/ اإلعالميرقم القضية

 القضية 1967 لسنة
 2018 عمال كلي الجيزة،
 والمستأنفة برقم 4295
 لسنة 136 ق مستأنف

عمال

 القضية رقم 1966 لسنة
2018 عمال الجيزة

 القضية رقم 1718 لسنة
2019 عمال كلي الجيزة

 القضية رقم 194 لسنة
2019 كلي عمال الجيزة

 القضية رقم 1967 لسنة
 2018 كلي عمال الجيزة
 والمستأنفة برقم 4840
 لسنة 136 ق مستأنف

عمال

أحمد عبده

دينا حسين

نصر عبد هللا

رضا جمال

محمود عبد الباقي

فصل تعسفي

فصل تعسفي

فصل تعسفي

فصل تعسفي

فصل تعسفي
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نوع القضية/ التهاماسم الصحفي/ اإلعالميرقم القضية

 القضية رقم 837 لسنة
2019 كلي عمال الجيزة

 القضية رقم 839 لسنة
2019 كلي عمال الجيزة

 القضية رقم 840 لسنة
2019 كلي عمال الجيزة

 القضية 3298 لسنة 2018
كلي عمال جنوب القاهرة

 القضية 3298 لسنة 2018
كلي عمال جنوب القاهرة

 القضية رقم 441 لسنة
 2018  حصر أمن الدولة

العليا

أحمد عاشور

شريف رجائي

إسالم فارس

 علي رزق

والء عاطف

معتز ودنان

فصل تعسفي

فصل تعسفي

فصل تعسفي

فصل تعسفي

فصل تعسفي

 االنضمام إلى جماعة
 ُأسست على خالف أحكام

الدستور والقانون
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نوع القضية/ التهاماسم الصحفي/ اإلعالميرقم القضية

 القضية رقم 441 لسنة
 2018  حصر أمن الدولة

العليا

 القضية رقم 441 لسنة
 2018  حصر أمن الدولة

العليا

 القضية رقم 441 لسنة
 2018  حصر أمن الدولة

العليا

 القضية رقم 441 لسنة
 2018  حصر أمن الدولة

العليا

 القضية رقم 441 لسنة
 2018  حصر أمن الدولة

العليا

 القضية رقم 441 لسنة
 2018  حصر أمن الدولة

العليا

مصطفى األعصر

زينب أبو عونة

عادل صبري

محمد أبوزيد

إسالم جمعة

حسام الدين مصطفى

 االنضمام إلى جماعة
 ُأسست على خالف أحكام

الدستور والقانون

 االنضمام إلى جماعة
 ُأسست على خالف أحكام

الدستور والقانون

 االنضمام إلى جماعة
 ُأسست على خالف أحكام

الدستور والقانون

 االنضمام إلى جماعة
 ُأسست على خالف أحكام

الدستور والقانون

 االنضمام إلى جماعة
 ُأسست على خالف أحكام

الدستور والقانون

 االنضمام إلى جماعة
 ُأسست على خالف أحكام

الدستور والقانون
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نوع القضية/ التهاماسم الصحفي/ اإلعالميرقم القضية

 القضية رقم 441 لسنة
 2018  حصر أمن الدولة

العليا

 القضية رقم 441 لسنة
 2018  حصر أمن الدولة

العليا

 القضية رقم 1365 لسنة
 2018 حصر أمن الدولة

العليا

 القضية 488 لسنة 2019
حصر أمن الدولة العليا

 القضية 488 لسنة 2019
حصر أمن الدولة العليا

 القضية رقم 1480 لسنة
 2019 حصر أمن الدولة

العليا

حسين الحسيني

يسري مصطفى

محمود حسين جمعة

مصطفى الخطيب

حسام الصياد

مي مجدي

 االنضمام إلى جماعة
 ُأسست على خالف أحكام

الدستور والقانون

 االنضمام إلى جماعة
 ُأسست على خالف أحكام

الدستور والقانون

 االنضمام إلى جماعة
 ُأسست على خالف أحكام

الدستور والقانون

 االنضمام إلى جماعة
 ُأسست على خالف أحكام

الدستور والقانون

 االنضمام إلى جماعة
 ُأسست على خالف أحكام

الدستور والقانون

 االنضمام إلى جماعة
 ُأسست على خالف أحكام

الدستور والقانون
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نوع القضية/ التهاماسم الصحفي/ اإلعالميرقم القضية

 القضية رقم 1250 لسنة
 2019 حصر أمن الدولة

العليا

 القضية 1338 لسنة 2019
حصر أمن الدولة العليا

 القضية 488 لسنة 2019
حصر أمن الدولة العليا

 القضية 488 لسنة 2019
حصر أمن الدولة العليا

 القضية رقم 36792 لسنة
 2015 جنح بوالق الدكرور،
 والمقيدة برقم 202 لسنة
2017 كلي جنايات الجيزة

 القضية رقم 2210 لسنة
 2014 جنح العجوزة،

 والمقيدة برقم 59 لسنة
2014 كلي شمال الجيزة

عبد الرحمن يس

كريم عبد المعين

إسالم مصدق

سوالفة مجدي

تامر إبراهيم مجلي

 محمد العادلي

 االنضمام إلى جماعة
 ُأسست على خالف أحكام

الدستور والقانون

 مشاركة جماعة إرهابية
مع العلم بأغراضها

 مشاركة جماعة إرهابية
مع العلم بأغراضها

 مشاركة جماعة إرهابية
مع العلم بأغراضها

قذف علني بطريق الكتابة

 االشتراك في اتفاق
 جنائي الغرض منه تهديد

المصلحة العامة
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نوع القضية/ التهاماسم الصحفي/ اإلعالميرقم القضية

 القضية رقم 2210 لسنة
 2014 جنح العجوزة،

 والمقيدة برقم 59 لسنة
2014 كلي شمال الجيزة

 القضية رقم 39418 لسنة
72 ق قضاء إداري

 القضية رقم 2888 لسنة
 2019 إدراي قسم ثالث

أكتوبر

 القضية رقم 3165 لسنة
2019 مدني كلي الجيزة

 القضية رقم 3166 لسنة
2019 مدني كلي الجيزة

سامحي مصطفى

 الطعن على الئحة جزاءات
المجلس األعلى لإلعالم

مدحت عيسى

مها البديني

صفاء عبد الرازق

 االشتراك في اتفاق
 جنائي الغرض منه تهديد

المصلحة العامة

طعن على قرار إداري

نشر أخبار كاذبة

 احتساب مدة تأمينية عن
العمل الصحفي

 احتساب مدة تأمينية عن
العمل الصحفي



نوع القضية/ التهاماسم الصحفي/ اإلعالميرقم القضية

 القضية رقم 1152 لسنة
2016

حصر أمن الدولة العليا

 القضية رقم 915 لسنة
 2017 حصر أمن الدولة

العليا

 القضية رقم 1963 لسنة
2018 عمال الجيزة

 القضية رقم 1969 لسنة
2018 عمال الجيزة

 القضية رقم 1991 لسنة
2018 عمال الجيزة

محمود حسين جمعة

محمد الحسيني

شيماء عصام

زينب محمد محمد

إيمان عبد اللطيف

 االنضمام إلى جماعة
 ُأسست على خالف أحكام

الدستور والقانون

 االشتراك في جماعة
 أسست على خالف احكام

القانون والدستور

فصل تعسفي

فصل تعسفي

فصل تعسفي
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القضايا التي قدم لها “المرصد” دعًما غير مباشر:
ي الصحف والصحفيين \  قدم “المرصد” دعًما غير مباشر لعدد 20 قضية، وذلك من خالل التواصل مع محاميِّ
ي  وتقديم المساعدة القانونية إذا لزم األمر، والتواصل مع أعضاء نقابة الصحفيين ونقابة اإلعالميين أو محاميِّ
 تلك النقابات لتقديم المساعدة في حل المشكالت مع الصحفيين واإلعالميين إذا لزم األمر لذلك، وكانت هذه

القضايا تفصيلًيا كالتالي:
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نوع القضية/ التهاماسم الصحفي/ اإلعالميرقم القضية

 القضية رقم 1971 لسنة
2018  عمال الجيزة

 القضية رقم 1993 لسنة
2018 عمال الجيزة

 القضية رقم  1989 لسنة
2018 عمال الجيزة

 القضية رقم 1977 لسنة
2018 عمال الجيزة

 القضية رقم 2001 لسنة
2018 عمال الجيزة

 القضية رقم 2002 لسنة
2018 عمال الجيزة

ميادة سيف الدين

وائل عبد الحميد

دينا جمال

ريم عبد المعز

محمد حنفي

محمد عبد الوهاب

فصل تعسفي

فصل تعسفي

فصل تعسفي

فصل تعسفي

فصل تعسفي

فصل تعسفي



نوع القضية/ التهاماسم الصحفي/ اإلعالميرقم القضية

 القضية رقم 1972 لسنة
2018 عمال الجيزة

 القضية رقم 1970 لسنة
2018 عمال الجيزة

 القضية رقم 1974 لسنة
2018 عمال الجيزة

 القضية رقم 1984 لسنة
2018 عمال الجيزة

 القضية رقم 2158 لسنة
2018 عمال الجيزة

 القضية رقم 8609 لسنة
2019 جنح الدقي

طارق حواش

هبة عبد المنعم

السيد محمد

سالي محمد

معتز عادل

 صحفيو صدى البلد: أحمد
 صبري، أحمد سالم، إسالم

مقلد

فصل تعسفي

فصل تعسفي

فصل تعسفي

فصل تعسفي

فصل تعسفي

ضرب وإتالف
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نوع القضية/ التهاماسم الصحفي/ اإلعالميرقم القضية

 القضية رقم 2332
 لسنة 2014 كلي جنايات

اإلسماعيلية

 القضية رقم 118 لسنة
 2016 عرائض النائب العام
 وُأحيلت للمحاكمة وقيدت
برقم كلي جنايات الجيزة

 القضية رقم 10993 لسنة
135 ق

 القضية رقم 26480 لسنة
73 ق إدارية عليا

 القضية 488 لسنة 2019
حصر أمن الدولة العليا

عبد هللا شوشة

يوسف الحسيني

صفاء عبد الرازق

 قناة “ال تي سي”
الفضائية

أحمد شاكر

 التظاهر وإثارة الشغب
 والتحريض على العنف

.وقلب نظام الحكم

 سب وقذف، وإهانة
السلطة القضائية

 تظلم من قرار رفض القيد
بنقابة الصحفيين

 طعن على قرار منع بث
القناة

مشاركة جماعة إرهابية

القضايا التي قدم لها “المرصد” متابعة إعالمية:
الصحفيين بعض  قضايا  متابعة  طريق  عن  وذلك  قضايا؛   )4( لعدد  إعالمية  متابعة  بعمل  “المرصد”   قام 

واإلعالميين الذين لم ُيتمكن من التواصل المباشر أو غير المباشر معهم، وكانت هذه القضايا كالتالي:



نوع القضية/ التهاماسم الصحفي/ اإلعالميرقم القضية

 القضية رقم 11962 لسنة
2018 جنح أول أكتوبر

 القضية رقم 37725 لسنة
73 ق قضاء إداري

محمد الغيطي

 قناة “بي بي سي” –
 رئيس المجلس األعلى

لإلعالم

 ازدراء األديان، والتحريض
على الفسق والفجور

 إلغاء القرار السلبي 
 بامتناع رئيس المجلس

 األعلى لإلعالم عن إصدار
 قرار بغلق مكتب “بي بي

سي “ بالقاهرة
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 المستجدات
 القانونية

 واللوائح الحاكمة
  للصحافة واإلعالم

3خالل عام 2019



1- لإلطالع على الئحة الجزاءات من خالل الرابط التالي
2- لالطالع على القرار رقم 1763 لسنة 2019 من خالل الرابط

21المرصد المصري للصحافة واإلعالم

القانوني الوضع  تأطير  2018؛  العام  خالل  التشريعية،  السلطة  ذراع  خالل  من  التنفيذية  السلطة   استطاعت 
180 أهمها؛ 175,179,  القوانين  إصدار عدد من  التشريعية، عن طريق  البنية  وتشكيل  واإلعالم،   للصحافة 
واللوائح القرارات  عدد من  على مستوى  إال  بجديد  يأت  لم  الذي   ،2019 عام  على  أثر  ما  وهو   ،2018  لسنة 

التنفيذية.

الصحافة بتنظيم  الخاصة  والقرارات  التنفيذية  اللوائح  من  لعدد  وتفسيًرا  عرًضا  القسم  هذا  يتناول  ثم   ومن 
الرأي حرية  على  تأثيرات  من  والقرارات  اللوائح  هذه  تمثله  وما   ،2019 عام  مصر  في  صدرت  التي   واإلعالم 
 والتعبير، وحرية الصحافة واإلعالم في مصر سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. وقد جاءت معظم هذه اللوائح
التحقيق إلى  الموظف  إحالة  اإلدارة من  لتتضمن نصوًصا عامة ومطاطة، تمكن جهة   التنفيذية والقرارات 
 أو المحاكمة أو توقيع جزاء بشكل مباشر، من خالل اتهامات، منها: خروج الموظف عن مقتضيات الوظيفة
التي النصوص  من  وغيرها  الجزاءات()1(  )الئحة  وغيرها،  الوظيفة  بكرامة  تمس  أفعال  ممارسة  أو   العامة 
فرضت قيود على الصحفيين دون ممارسة حرة في ميدان العمل الصحفي؛ كما نوضح في السطور التالية .

أوًل: إصدار الالئحة التنفيذية لقانون الهيئة الوطنية للصحافة
 نشرت الجريدة الرسمية، في 21 يوليو 2019، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1763 لسنة 2019)2( الالئحة

التنفيذية لقانون الهيئة الوطنية للصحافة رقم 179 لسنة 2018، والتي جاءت لتفسير عمل الهيئة.

 وقد القت الالئحة اعتراضات كثيرة بسبب أنها أعطت الهيئة الوطنية للصحافة كافة الحقوق للسيطرة التامة
)2( من االئحة المادة  المالية واإلدارية؛ فقد نصت  القومية وكافة االختصاصات   على المؤسسات الصحفية 
القومية، والعمل على تطويرها وضمان استقاللها بإدارة المؤسسات الصحفية  الوطنية للصحافة   للهيئة 
 بأداء مهني واإلداري واالقتصادي، وللهيئة أن تتخذ كافة القرارات وتجري جميع التصرفات واألعمال الالزمة
القومية من المؤسسات  للقانون رقم 71 لسنة 1979 ألن  المادة مخالفة  اهدافها، وتعتبر هذه   لتحقيق 
 المفترض أن لها مجلس إدارة منتخب وجمعية عمومية كان يجب أن تضمن الالئحة هذه النقطة، وأن يكون

لها دورًا في هذا األمر مما يعني أن مجالس االدارات أصبحت صورية وتدار من قبل الهيئة الوطنية.

 كما القت الفقرة )6( من نفس المادة، عدًدا من االعتراضات وذلك بسبب منحها اختصاص وضع آليه للتوفيق
 في المنازعات التي قد تنشأ فيما بين المؤسسات الصحفية القومية أو بينها وبين غيرها وتنظيم طريقة
 لجوء أطراف النزاع إلى اللجنة وتحديد الصالحيات المخولة للجنة، وهو ما يسلب شرعية القوانين التي تنظم

عملية فض المنازعات واإلجراءات القانونية المحددة في القانون.

العاملين لكافة  التدريبية  الدورات  وتنظيم  التي نصت على عقد   )8( الفقرة  أيًضا، وفي  المادة   وفي نفس 
الحق أعطت  والتي  المهني،  بالمستوى  لالرتقاء  ومستمرة  دائمة  بصفة  القومية  الصحفية   بالمؤسسات 
“بالتنسيق مع نقابة القومية، دون أن تضيف فقرة  الوطنية للصحافة تدريب صحفيين المؤسسات   للهيئة 

الصحفيين وليس الهيئة وحدها”، ما يضعنا أمام سلب آخر للعمل النقابي ودوره في تطوير المهنة.

 وغيرها من المواد التي سلبت الدور النقابي حقه وغيرها من الجهات المختصة، واقتصار إدارة المؤسسات
الصحفية القومية للهيئة الوطنية للصحافة فقط ما يخالف أعراف القوانين.

https://drive.google.com/file/d/1txe_92r9KNdpJDGe9S9f5neRIeXrGLmP/view
https://drive.google.com/file/d/1QzhW2Yv34HUAg-U-ij3SpQK_684vzOfR/view
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3- لالطالع على القرار رقم 62 لسنة 2019 من خالل الرابط   

العالمية والمؤسسات  الصحفية  المؤسسات  التزام  لضمان  الالزمة  والمعايير  الضوابط  لئحة   ثانًيا: 
بأصول المهنة.

 في الخامس من سبتمبر من العام 2019، أصدر رئيس مجلس الوزراء قرار رقم 62 لسنة 2019،)1(  الخاص
المهنة بأصول  واإلعالمية  الصحفية  المؤسسات  التزام  لضمان  الالزمة  والمعايير  الضوابط  الئحة   بإصدار 
المهنية والمعايير  والقواعد  بمحتواها،  المتعلقة  الفكرية  الملكية  حقوق  على  والحفاظ   وأخالقياتها 
والحفاظ على المهنة  والتي وضعت أسس عملية ألصول  واإلعالني،  واإلعالمي  الصحفي  لألداء   الضابطة 
 حقوق الملكية الفكرية، والتي شملت على عدم تقديم أية معلومات إال بعد التأكد من صحتها وعدم تقديم
 محتوى من شأنه اإلضرار بالمصلحة العامة للمجتمع ومؤسساته، أو من شأنه اإلساءة للمعتقدات الدينية

للمجتمع، أو من شأنه التحريض علي العنف أو التمييز أو الكراهية أو التعصب.

 كما نصت الالئحة، على عدم إهانة األشخاص ذوي اإلعاقة او استخدام ألفاظ من شأنها إثارة الشفقة عليهم،
 ومراعاة حقوق الملكية الفكرية لحماية المبدعين والناشرين وعدم نشر أو بث مواد اعالمية تستغل الطفل

أو المرأة بصورة تسيئ إليهم، عدم نشر أو بث أي مواد إباحية، أو التحريض علي الفسق والفجور.

 وكذلك شملت في جزئها الثالث األعراف المكتوبة ) األكواد( والتي نصت على كود الحفاظ على قيم وأخالق
 ومبادئ وتقاليد المجتمع، وعدم الخوض في األعراض واحترام الرأي اآلخر والحفاظ على النظام العام واآلداب

العامة، وكود التعامل مع قضايا المرأة وكود ضمان حماية حقوق الملكية الفكرية وغيرها من الحقوق.

 وجاءت هذه الالئحة على عكس ما تم إصداره من لوائح خالل عام 2019، فقد شملت على الكثير من االيجابيات
 وجاءت ضامنه للعديد من الحقوق التي تتناسب مع  طبيعة العمل الصحفي او االعالمي، وضمان الحقوق

الفكرية وعدم التحريض علي العنف.

ثالًثا: لئحة جزاءات المجلس األعلى لإلعالم
 في 18 من مارس 2019 أصدر المجلس األعلي لتنظيم اإلعالم الئحة الجزاءات والتدابير التي يجوز توقيعها
الصادر اإلعالم  لتنظيم  األعلى  والمجلس  واإلعالم  الصحافة  تنظيم  قانون  ألحكام  الخاضعة  الجهات   على 

بالقانون رقم 180 لسنة 2018.

بعض وكذلك  واإلعالميين  الصحفيين  من  كبير  عدد  جانب  من  االعتراضات  من  كبيًرا  عدًدا  الالئحة   والقت 
المؤسسات مثل نقابة الصحفيين والمجلس القومي لحقوق اإلنسان.

 وطبًقا لمواد الدستور المصري الصادر عام 2014، فإن مواد الالئحة تتعارض بشكل صريح مع مبدأ الديمقراطية
 طبًقا لنص المادة األولي من الدستور والتي أسست للنظام الديمقراطي الذي يقوم على أساس المواطنة

وسيادة القانون.

 وشملت عدد من المواد الكثير من المصطلحات الفضفاضة مثل المواد )17 - 21( والتي نصت علي الحض
علي العنف أو الكراهية أو تهديد وحدة النسيج الوطني.

 باإلضافة إلى توسع الالئحة في اعطاء اختصاصات مطلقة لرئيس المجلس كما جاء في المادة )7( بإصدار أو
إلغاء أي جزاء أو تدبير بحق الوسيلة االعالمية دون عرضها على المجلس للموافقة.

https://drive.google.com/file/d/1txe_92r9KNdpJDGe9S9f5neRIeXrGLmP/view 
https://drive.google.com/file/d/1txe_92r9KNdpJDGe9S9f5neRIeXrGLmP/view 
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 كما أفرط المشرع في المنهجية التي قام بها في وضع الالئحة حيث استخدم المشرع منهجية تهدف إلى
)8( والمعنية  مد أيادي الرقابة علي جميع الوسائل اإلعالمية بكافة الطرق الممكنة باإلضافة إلى المادة 
 بسلطة التحقيق مع المادة )7( حيث إنهم مختصين بسلطة التحقيق وتوقيع العقوبات والجزاء بحق الصحفيين
 واإلعالميين إلى المجلس دون وضع أي اعتبار للنقابات المهنية وأحقيتها في تأديب أعضائها، وبالتالي قد

حولت الالئحة اختصاصات المجلس من تقديم الشكاوى إلى النقابات المختصة إلى حق التأديب والعقاب.

 ويذكر أن الئحة الجزاءات الصادرة، ال تختلف كثيًرا عن مشروع الالئحة القديمة التي القت الكثير من االنتقادات
 من جانب نقابة الصحفيين ونقابة االعالميين، ودفعت العديد من الصحفيين واإلعالميين والشخصيات العامة
 لتبني حملة جمع توقيعات على مذكرة اعتراًضا على مسودة الالئحة، ووصل عدد الموقعين عليها ما يقرب

من 600، من بينهم أعضاء بمجلس النقابة.



24المرصد المصري للصحافة واإلعالم

العقبات  
والصعوبات  

التي يواجهها  
4اااالمحامون
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 يتناول هذا القسم من التقرير المشاكل والصعوبات التي يواجهها المحامين بـ “المرصد” خالل تأدية أعمالهم
في المحاكم والنيابات، ومن هذه الصعوبات:

أوًل: معوقات الدعم القانوني في قضايا اإلرهاب
في هي  والتي  اإلرهاب”،  “جنايات  قضايا  ذمة  على  احتياطًيا  المحبوسين  الصحفيين  أعداد  العام  هذا   تزايد 
 أساسها قضايا نشر أخبار كاذبة، وملحق بها االتهام باالنضمام أو مشاركة جماعة إرهابية، والذين يتم نظر
 قضاياهم أمام نيابة أمن الدولة العليا، أو أمام دوائر اإلرهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة. وفيما يلي بيان

بأهم ما يعيق المحامين من تقديم الدعم القانوني الالزم لهم:

1- منع الدفاع من اإلطالع
 لكي يتمكن المحامي من إبداء الدفاع الواجب، دفاًعا حقيقًيا منصًبا على جوهر االتهام، وكي يتمكن من
 تقييم وضع موكله التخاذ اإلجراءات الالزمة له، يجب بداهة وبداية، أن يقوم باالطالع على كافة أوراق الدعوى،
 ليقوم بفحصها ودراستها بشكل كاف، إال أنه إذا كنت محامًيا ممن يمثل موكليهم كمتهمين أمام نيابة
 أمن الدولة العليا، وطالبت بحقك في اإلطالع، ومهما كان إصرارك، ومهما كررت من نصوص قانونية تستند
 عليها لتأصيل حقك القانوني في اإلطالع، فإن هذا األمر مستحيل، ولن تتمكن حتى من االطالع على أي من

التحريات أو محضر الضبط.

 باإلضافة إلى أنه غالًبا ما يتم إجراء التحقيق األول مع المتهم في غياب محاميه األصيل، بالتالي فإن مصدرك
 األول للمعلومة هو ما قد يتم توجيهه لموكلك من أسئلة مقتضبة بجلسات تجديد الحبس التي عادة ما
 تستمر لمدة 150 يوم، ومصدرك الثاني واألخير هو موكلك ذاته، وما يرويه لك من تفاصيل وقعت بجلسة
 التحقيق األولى، سواء من ناحية االتهامات أو األحراز وخالفه، والتي بالطبع ربما تكون معلومات غير دقيقة

أو غير كاملة. وبالحديث عن ما يرويه لك موكلك، يقودنا ذلك للنقطة التالية.

2- منع تواصل الدفاع مع المتهم إل في حدود
 بالرغم من وجود حق أصيل لك كمحام دفاع، وهو عدم الفصل بينك وبين موكلك، وحقك في اإلنفراد به، إال
 أنه في الغالب ما سيتم حرمانك من هذا الحق المشروع، وخاصة بنيابة أمن الدولة العليا. وإذا حاولت الحديث
 لموكلك بأي شكل سيقوم حرس المأمورية وحرس النيابة وربما بعض األفراد بزي مدني بالصراخ في وجهك
 “ممنوع يا أستاذ”.  واإلمكانية الوحيدة ليتاح لك ذلك هي أن تقوم باالستئذان من النيابة بالحديث مع موكلك
 لمدة ال تجاوز الخمس دقائق بعد الجلسة، والتي ربما يصر ممثل النيابة على أن تجري حديثك معه في حضور

النيابة.

 ويتبقى أمامك خياًرا واحًدا وهو زيارة موكلك في السجن، ولكن هذا األمر أيًضا ليس بالسهولة التي يبدو
عليها، ويقودنا ذلك للحديث تفصيال عن النقطة التالية.

3- زيارة المحامي لموكله في محبسه
نيابة، تصريح  على  بالحصول  سوى  زيارته  من  تتمكن  لن  العمومية  السجون  بأحد  مودًعا  موكلك  كان   إذا 

وللحصول على تصريح بذلك من نيابة أمن الدولة العليا يستغرق األمر على األقل حوالي أسبوعين.
 بعد حصولك على التصريح وتوجهك للسجن، ستقوم باالنتظار أمام بوابة السجن )في الشارع( لمدة حوالي
زائر محام  بصفتك  السجن  على  التردد  معتاد  كنت  ولو  حتى  عنك،  الالزمة  التحريات  عمل  لحين   3ساعات، 

لموكليه.
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 وإذا تمكنت من الدخول للزيارة ربما تتفاجئ بأحد أفراد المباحث يخبرك بأن الزيارة “5 دقايق ع الواقف يا أستاذ”
 في ساحة مفتوحة يحيط بك رجال المباحث من كل ناحية، أو ربما لو كنت سعيد الحظ ستتمكن من “الزيارة
 في المكتب” وهناك ستجد فرًدا من المباحث أو األمن الوطني، يجلس برفقتك أنت وموكلك، وبالطبع يقوم

بتدوين كل ما يدور بالزيارة، إذن عليك أن تنسى حقك في االنفراد بموكلك.

4- عدم تمكين المحامين من الدخول بالتليفونات المحمولة أو الحقائب
أوراقك الالزمة لحمل  الحقائب  العليا، عليك أن تذهب بدون أي حقائب، سواء  الدولة  لنيابة أمن   إذا توجهت 
الحقيبة بهذه  الدخول  من  تتمكن  لن  هناك  إلى  وذهبت  حدث  وإذا  الشخصية،  الحقائب  حتى  أو   كمحامي، 
 مهما حاولت، وعليك أن تجد مكانا لحفظ حقيبتك لحين انتهاء عملك بالداخل، حتى ولو اضطررت ألن تتركها

في الشارع.

 باإلضافة إلى ذلك، عليك تسليم تليفونك المحمول للحرس المتواجد على بوابة النيابة، واالستعداد لالنعزال
عن العالم الخارجي، لمدة ساعات تقضيها داخل النيابة، قد تصل لـ 12 ساعة.

 وحتى منتصف عام 2019 كان يسمح للمحامين بدخول معهد أمناء الشرطة لحضور جلسات جنايات اإلرهاب
أيًضا، من يدخلها من أنه حاليا تم منع ذلك، وأصبحت هذه المحكمة   وبحوزتهم تليفوناتهم المحمولة، إال 

المحامين عليه أن ينعزل عن العالم الخارجي لمدة قد تصل إلى 8 ساعات.

المثول بشخصه أمام المحكمة، وعدم سماع أقوال المتهم من  الحبس دون تمكين  5- نظر تجديد   
النيابة

قبل والمتهم  العامة  النيابة  أقوال  سماع  وجوب  على  نص  حين  واضحا  الجنائية  اإلجراءات  قانون  نص   كان 
 إصدار قرارها بتجديد الحبس، إال أنه إذا كنت حاضرا بأحد جلسات تجديد الحبس امام دوائر اإلرهاب، فربما تجد
المحكمة إذا طلبت من  بالتالي  المداولة،  بدال من غرفة  المنصة  الجلسة على  انعقاد   المحكمة قد قررت 
 استخراج المتهم من القفص إلبداء أقواله أمام هيئة المحكمة، ففي أحيان كثيرة ال تمكنك المحكمة من

ذلك.

 كما أنه عادة ما يتم نظر تجديد الحبس دون سماع مبررات النيابة العامة في طلبها لمد حبس المتهم، لذلك
 عليك أن تدفع بانتفاء مبررات الحبس االحتياطي بشكل عام وتكون مرافعتك كلها هي حديث عام عن ظروف
 احتجاز المتهم، فال أنت قد تمكنت من اإلطالع لتقوم بمرافعة صحيحة منصبة على جوهر االتهام، وال حتى
 أنت تعلم ما هي مبررات النيابة في طلبها لمد الحبس، وحتى ذلك الحق، أحيانا كثيرة ما يتم حرمانك منه كما

سيتم سرده في النقطة التالية.

6- عدم تمكين الدفاع من إبداء كافة دفاعه ودفوعه
 تقوم المحكمة بنظر التجديدات بشكل جماعي لجميع المتهمين المعروضين على ذمة نفس القضية في
 نفس اليوم، فإذا كنت سيء الحظ من الذين يعرض موكليهم مع عدد كبير من المتهمين في نفس القضية،
 فإنه ينبغي عليك أوال أن تخوض هذه المعركة “السباق إلى المنصة” لتقوم “بحجز مكان في الصف األول”
 لتتمكن من إبداء دفاعك قبل اآلخرين، نعم، هي فعال أشبه بالمسابقة. والسبب في ذلك، هو أن المحكمة
 في أحيان كثيرة ال تمكن الدفاع من إكمال مرافعته، بل أنها قد تكتفي بسماع مرافعة محام أو اثنين عن

موكليهم، ثم تقرر نظر القضية التالية وتتجاهل طلب دفاع باقي المتهمين في المرافعة.
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7- التجديد الجماعي للمتهمين بنيابة أمن الدولة العليا
 حتى مطلع النصف الثاني من 2019 كانت ثمة مساحة كبيرة ممنوحة للمتهم ودفاعه بجلسات تجديد الحبس
 أمام نيابة أمن الدولة العليا، حيث يتم التجديد لكل متهم بشكل منفرد، ويتاح له الفرصة هو ودفاعه في
 إبداء كل ما يريده من أقوال وشكاوى ودفوع متعلقة بالقضية وبظروف حبسه. وبالفعل في هذه الجلسات
 -وإحقاقا للحق- كانت النيابة عادة تصغي لكل ما يقوله المتهم، وتقوم بإثبات كل الطلبات المتعلقة بظروف

احتجازه، وحالته الصحية، وتصرح له بدخول أدوية معينة أو احتياجات شخصية ضرورية.

 ولكن مع تزايد أعداد القضايا بالنيابة، واألعداد المهولة للمتهمين المعروضين أمامها بشكل يومي، أصبح
 التجديد الفردي في بعض أيام هو أمر مستحيل، وإال قد تمتد جلسات التجديد حتى الصباح. فأصبح الحل “من
 وجهة نظر النيابة” هو التجديد الجماعي، أي اتباع نفس النمط المذكور سابقا في جلسات محكمة الجنايات.
 وبالطبع أثر ذلك على إمكانية إثبات أقوال جميع المتهمين الذي قد يجاوز عددهم عشرة متهمين بجلسة

تجديد واحدة، وأيضا صعوبة إثبات جميع دفوع ودفاع محاميهم.

8- عدم تمكين المتهم من حقه في الستئناف
 بالرغم من أن الحق في االستئناف هو حق ثابت قانونا لكل من النيابة والمتهم، إال ان إجراء استئناف على
لتمكين بالنسبة  أما  بالمستحيل،  أشبه  أمر  هو  يوًما،   15 لمدة  متهم  بحبس  العليا  الدولة  أمن  نيابة   أمر 
 المتهم من عمل استئناف على أمر محكمة الجنايات بمد حبسه لمدة 45 يوما، فهو أمر يستلزم الكثير من
 المحاوالت والمتابعات، ليس كأي إجراء استئناف حبس في أية من النيابات األخرى. وبالرغم من ذلك، نجد أن

النيابة تستخدم حقها في االستئناف فور علمها بقرار المحكمة بإخالء سبيل أحد المتهمين.

ثانًيا: معوقات الدعم القانوني في قضايا الفصل التعسفي
 تزايد هذا العام أعداد الصحفيين المفصولين تعسفًيا من قبل المؤسسات الصحفية، والذين يتم نظر قضاياهم
 أمام المحاكم العمالية بدرجتيها االبتدائية واالستئنافية. وفيم يلي بيان بأهم ما يعيق محاميهم من تقديم

الدعم القانوني الالزم لهم:

1- عدم فاعلية اإلجراءات السابقة على مرحلة رفع الدعوى 
العمل قبل رفع اللجوء لمكتب  الدعاوى، مثل  إجراءات معينة قبل رفع بعض  اتخاذ  المشرع   عندما اشترط 
 الدعاوى العمالية، أو اللجوء لبعض لجان فض المنازعات قبل رفع الصحفيون ضد هيئة التأمينات الحتساب
 المدة التأمينية لهم عن فترة عملهم الصحفي، فإن غرض المشرع األساسي من هذه الشروط، هي الحد
 من أعداد المتقاضين والدعاوى أمام المحاكم، لتتمكن المحاكم والهيئات المعاونة لها من تقديم الخدمة

المرجوة منها لهؤالء المتقاضين.

 إال أن عدم فاعلية هذه اإلجراءات السابقة على رفع الدعاوى، ولجوء المتقاضين لها فقط لكي يتم قبول
 دعواهم شكال أمام المحاكم، بل وعدم جدوى وجود هذه األماكن من األساس، هو السبب في كثرة عدد
 القضايا والمتقاضين أمام المحاكم. بمعنى، أنه إذا قامت هذه المكاتب واللجان بالدور الواجب عليها قانونا،
لما اضطر الخصوم إلى اللجوء لرفع الدعاوى القضائية التي تشكل عبئا على المحاكم لوقت قد يمتد لسنوات.
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2- طول أمد التقاضي
 قد تصل مدة نظر الدعاوى العمالية أمام المحكمة إلى عامين، وربما أكثر، والسبب في ذلك هو تعدد اإلجراءات
 المطلوبة، بداية من اللجوء لمكتب العمل، واالنتظار حتى يقوم المكتب بإحالة الشكوى للمحكمة، وتحديد
والتي واإلخطارات،  اإلعالن  وإعادة  اإلعالنات  إرهاًقا،  األكثر  للمرحلة  الدعوى، ووصواًل  نظر  لجلسة   المحكمة 
 قد تتطلب فعلًيا االنتقال إلى أكثر من ثالثة محاكم إلتمام جميع مراحل إعالن صحيفة الطلبات الموضوعية
الثالثة أشهر في بعض األحيان. إلى أن إلى   بالدعوى، أي أن مرحلة اإلعالن فقط قد تتطلب ما بين الشهر 
 نصل إلى المرحلة األهم، وهي صدور حكم المحكمة التمهيدي بإحالة الدعوى إلى أحد الخبراء المتخصصين

بمكاتب خبراء وزارة العدل.

عليك يكون  الخبراء،  ألحد  الدعوى  إحالة  عند  فإنه  أيضا،  الخبراء  أمام  عددها  وكثرة  القضايا  لتكدس   ونظًرا 
 االنتظار مدة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر، ليقوم الخبير بتحديد أول موعد لمناقشة القضية، وقد تستمر هذه
ونظًرا القضية،  النهائي عن  تقريره  إيداع  الخبير  يكون مطلوب من  بعدها  أشهر،  إلى عدة  أيًضا   المناقشة 
 لكثرة القضايا، يتطلب ذلك لالنتظار مرة أخرى. فإذا حصلت على حكم لصالحك، عليك االنتظار لصورته النهائية،
التي الحكم  تنفيذ  مرحلة  وحتى  االستئناف.  في  نهائي  حكم  بصدور  أو  عليه،  خصمك  استئناف  بعدم   إما 

تتطلب العديد من اإلجراءات التي قد تمتد لشهور.

جنايات لحضور جلسات  الشرطة  أمناء  بدخول معهد  المحامون يسمح لهم  2019 كان  عام   وحتى منتصف 
 اإلرهاب وبحوزتهم تليفوناتهم المحمولة، إال أنه حاليا تم منع ذلك، وأصبحت هذه المحكمة أيًضا، من يدخلها

من المحامين عليه أن ينعزل عن العالم الخارجي لمدة قد تصل إلى ثمان ساعات.

3- عدم مالئمة مباني المحاكم والمرافق بها
 يترتب على كثرة عدد المتقاضين وتكدسهم أثًرا كبيًرا على مدى مالئمة أماكن الجلسات ومكاتب الموظفين،
 وأيًضا جودة المرافق الملحقة لخدمة هذه المحاكم من دورات مياة ومصاعد وخالفه. فنجد أنه بسبب كثرة
 عدد القضايا العمالية مثاًل، يتم استحداث دوائر جديدة لتكون قادرة على نظر هذا الكم من الدعاوى، بالتالي
 عند انعقاد أكثر من دائرة في نفس اليوم، قد تضطر بعض الدوائر إلى االنعقاد بغرفة المداولة بدال من القاعة،
 ومعنى ذلك أن المحامين عليهم االنتظار خارج الغرفة لحين نداء القضية الخاصة بموكليهم، واالنتظار بالخارج
 معناه أنك ستضطر للوقوف بالممر “الطرقة” التي تكون مزدحمة بكل المتقاضين والمحامين المنتظرين
 لهذه الجلسة، وهو أمر غاية في العناء وقد يطول لساعات مما يؤدي إلى استنزاف الطاقة البدنية والذهنية

للمحامي قبل نظر الجلسة.
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 يعرض هذا القسم للنشرات الدورية واألوراق البحثية القانونية التي أصدرها “المرصد” خالل عام 2019 والتي
تتمثل في التالي.

أوًل: النشرات الدورية 
لعام ربع سنوية  )3(  نشرات  )11( نشرة شهرية، وعدد  بـ”المؤسسة” عدد   القانوني  الدعم   صدر عن وحدة 
 2019، بهدف تسليط الضوء علي قضايا الصحفيين واالعالميين المتداولة بالمحاكم، والتعريف بمجهودات

“المؤسسة” أثناء نظر هذه القضايا، وكانت النشرات الدورية كالتالي:

1- النشرة القانونية لشهر يناير.                   )لالطالع عليها اضغط هنا(      
2- النشرة القانونية لشهر فبراير.                )لالطالع عليها اضغط هنا(  

3- النشرة القانونية لشهر مارس.                )لالطالع عليها اضغط هنا(    
4- النشرة القانونية الربع سنوية األولى.     )لالطالع عليها اضغط هنا(    

5- النشرة القانونية لشهر ابريل.                  )لالطالع عليها اضغط هنا( 
6- النشرة القانونية لشهر مايو                    )لالطالع عليها اضغط هنا(     

7- النشرة القانونية لشهر يونيو.                  )لالطالع عليها اضغط هنا(
8- النشرة القانونية الربع سنوية الثانية       )لالطالع عليها اضغط هنا(   

9- النشرة القانونية لشهر يوليو                   )لالطالع عليها اضغط هنا(      
10- النشرة القانونية لشهر أغسطس          )لالطالع عليها اضغط هنا(      

11- النشرة القانونية لشهر سبتمبر             )لالطالع عليها اضغط هنا(  
12- النشرة القانونية الربع سنوية الثالثة      )لالطالع عليها اضغط هنا(  
13- النشرة القانونية لشهر أكتوبر                )لالطالع عليها اضغط هنا(  
14- النشرة القانونية لشهر نوفمبر              )لالطالع عليها اضغط هنا(

ثانًيا: األوراق القانونية البحثية
صدر عن وحدة الدعم القانوني مجموعة من األوراق القانونية البحثية، وكانت كالتالي:

1- ورقة قانونية بعنوان: الفصل التعسفي.. هيمنة للمؤسسات وتشريد الصحفيين، مارس 2019.      
 ) لالطالع عليها اضغط هنا (                      

2- ورقة قانونية عن الئحة جزاءات المجلس األعلى لإلعالم.. تنظيم أم تحجيم مارس 2019.       
 ) لالطالع عليها اضغط هنا(                                    

3- ورقة قانونية عن الصحفيين وجرائم النشر: المعالجة التشريعية لجرائم الصحافة والمخاطر القانونية      
       للعمل الصحفي في مصر يوليو 2019.

)  لالطالع عليها اضغط هنا(                                 

https://eojm.files.wordpress.com/2019/02/d8a7d984d986d8b4d8b1d8a9-d8a7d984d982d8a7d986d988d986d98ad8a9-d98ad986d8a7d98ad8b1-1.pdf
https://eojm.files.wordpress.com/2019/03/d8a7d984d986d8b4d8b1d8a9-d8a7d984d982d8a7d986d988d986d98ad8a9-d8b4d987d8b1-d981d8a8d8b1d8a7d98ad8b1.pdf
https://eojm.files.wordpress.com/2019/04/d8a7d8b6d8bad8b7-d987d986d8a7-1.pdf
https://eojm.files.wordpress.com/2019/04/d982d8a7d986d988d986d98a-d8b1d8a8d8b9-d8b3d986d988d98a.pdf
https://eojm.files.wordpress.com/2019/07/rob3-snawe.pdf
https://eojm.files.wordpress.com/2019/06/pdf-kanone.pdf
https://eojm.files.wordpress.com/2019/07/pdf-kanone.pdf
https://eojm.files.wordpress.com/2019/07/rob3-snawe.pdf
https://eojm.files.wordpress.com/2019/08/pdf-kanone.pdf
https://www.eojm.org/wp-content/uploads/2019/09/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B31.pdf
https://www.eojm.org/wp-content/uploads/2019/10/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A-%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B11.pdf
https://www.eojm.org/wp-content/uploads/2019/11/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A-%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88-%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B13.pdf
https://www.eojm.org/wp-content/uploads/2019/11/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1.pdf
https://www.eojm.org/?p=4217&preview=true
https://eojm.files.wordpress.com/2019/03/fasl-t3asofe-fainal-pdf-1.pdf
https://eojm.files.wordpress.com/2019/03/fasl-t3asofe-fainal-pdf-1.pdf
https://eojm.files.wordpress.com/2019/03/d984d8a7d8a6d8add8a9-d8a7d984d8acd8b2d8a7d8a1d8a7d8aa.pdf
https://eojm.files.wordpress.com/2019/03/d984d8a7d8a6d8add8a9-d8a7d984d8acd8b2d8a7d8a1d8a7d8aa.pdf
https://eojm.files.wordpress.com/2019/07/d8acd8b1d8a7d8a6d985-d8a7d984d986d8b4d8b13.pdf
https://eojm.files.wordpress.com/2019/07/d8acd8b1d8a7d8a6d985-d8a7d984d986d8b4d8b13.pdf


 مؤسسة مجتمع مدني مصرية، تأسست بالقرار رقم 5805 لسنة
 2016. وتتخذ “المؤسسة” من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

 والمعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بحرية الصحافة واإلعالم
 والدستور المصري مرجعية لها.

 تهدف “المؤسسة” إلى الدفاع عن الحريات الصحفية واإلعالمية
 وتعزيزها، والعمل على توفير بيئة عمل آمنة للصحفيين

 واإلعالميين في المجتمع المصري من ناحية، والعمل على دعم
 استقاللية ومهنية الصحافة واإلعالم من ناحية أخرى.

 ومن أجل تحقيق هذه األهداف يعمل “المرصد” عبر برامج وآليات
 متنوعة؛ تقوم بعضها برصد االنتهاكات الواقعة بحق الصحفيين

 واإلعالميين وتوثيقها من ناحية، ورصد ونقد لبعض أنماط
 الالمهنية في عدد من الصحف والمواقع اإللكترونية ووسائل
 اإلعالم من ناحية أخرى. كما تقدم “المؤسسة” الدعم القانوني
 المباشر أو غير المباشر للصحفيين أو اإلعالميين المتهمين في

 قضايا تتعلق بممارستهم لمهنتهم. كما تقوم “المؤسسة”
 بالبحوث والدراسات الخاصة بوضع حرية الصحافة واإلعالم

 في المجتمع، وتقدم أيًضا مجموعة من التدريبات والندوات
 التثقيفية من أجل تعزيز قدرات الصحفيين واإلعالميين، واالرتقاء

 بمستواهم المهني وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم وطرق
أمنهم وسالمتهم أثناء تأدية عملهم. 

رؤيتنا

 دعم وتعزيز حرية الصحافة واإلعالم واستقاللهما، والوصول إلى
 بيئة مهنية ومناخ آمن ومالئم لعمل الصحفيين واإلعالميين في

دولة يكون أساسها سيادة القانون واحترام حقوق اإلنسان.


