


برنامج الرصد
والتوثيق 

إعداد وتحرير

وحدة الرصد والتوثيق

إخراج فني

الوحدة اإلعالمية



قائمة المحتويات

المقدمة

المنهجية

القسم األول: العرض البياني واإلحصائي لالنتهاكات خالل الربع الرابع من عام 2021

القسم الثالث: أبرز األحداث الهامة خالل الربع الرابع من عام 2021

القسم الثاني: مستجدات الهيئات المعنية بتنظيم العمل الصحفي واإلعالمي خالل
الربع الرابع من عام 2021



رصد برنامج الرصد والتوثيق باملؤسسة 31 حالة انتهاك خالل الربع 
ومنها  املؤسسة،  معايير  عليه  ينطبق  من  منها   2021 عام  من  الرابع 
تحت دراسة الحالة ومنها من ال ينطبق عليها معايير املؤسسة، وبالتالي 
فإن عدد الحاالت التي ينطبق عليها معايير املؤسسة خالل هذا الربع 

تبلغ إجمالي 13 حالة. 

والفصل  الئق  الغير  التعامل  بين  ما  بين  االنتهاكات  هذه  وتنوعت 
%23 من  بين االنتهاكات بنسبة  اللذان احتال املرتبة األولى  التعسفي 
إجمالي الحاالت لكل منهما، ثم جاءت في املرتبة الثانية انتهاكات )إيقاف 
متعلقات  سرقة  السفر،  من  منع  التغطية،  من  منع  العمل،  عن 
موقع  وحجب  لفظي  اعتداء  صحفي،  محتوى  سرقة  شخصية، 
الكتروني( في املرتبة الثالثة بنسبة %7.7 لكل منهم بواقع حالة واحدة 
انتهاك. تنوعت تخصصات الصحفيين/ات واإلعالميين/ات  لكل نوع 
الذين تعرضوا النتهاكات خالل الربع الرابع من عام 2021، إذ رصدت 
بنسبة  صحفيين  مصورين  بحق  انتهاكات  حاالت  أربع  عدد  املؤسسة 
%30.7 من إجمالي االنتهاكات، ومثلهم للمحررين الصحفيين، وتوزعت 

باقي االنتهاكات على بعض التخصصات األخرى. 

كما صدرت خالل هذا الربع بعض القوانين واللوائح املؤثرة على حرية 
الرسمية  الجريدة  نشرت   2021 نوفمبر   29 ففي  واإلعالم  الصحافة 
والجوائح  األوبئة  مواجهة  بشأن   2021 لسنة   152 رقم  القانون 
 2021 62 لسنة  القرار رقم  2021؛ صدر  12 ديسمبر  الصحية. وفي 
عن املجلس األعلى لتنظيم اإلعالم، بتعديل الئحة الضوابط واملعايير 
اإلعالمية  واملؤسسات  الصحفية  املؤسسات  التزام  لضمان  الالزمة 

بأصول املهنة وأخالقياتها.

تقريره  واإلعالم،  للصحافة  املصري  املرصد  ُيصدر  اإلطار؛  هذا  وفي 
بهدف   2021 لعام  ديسمبر(   - الرابع)أكتوبر  سنوي  الربع  اإلحصائي 
تسليط الضوء على االنتهاكات التي تعرض لها الصحفيون/ات في هذا 
الربع من العام، كما يهدف التقرير إلى رسم صورة عن حالة الحريات 
أهم  على  والتعليق  واإلحصائي  البياني  العرض  طريق  عن  اإلعالمية 
املعنية  الهيئات  أصدرتها  التي  والقرارات  األحداث  وأبرز  املستجدات 

بالصحافة واإلعالم في مصر. 
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ويتكون هذا التقرير من ثالثة أقسام رئيسية، يضم القسم األول منه 
البياني لالنتهاكات التي استطاعت “املؤسسة” توثيقها خالل  العرض 
أهم قرارات  الثاني  القسم  يتناول  بينما   ،2021 الرابع من عام  الربع 
في  واإلعالمي  الصحفي  العمل  بتنظيم  املعنية  واملؤسسات  الهيئات 
ملف  في  الهامة  األحداث  أبرز  الثالث  القسم  يعرض  وأخيًرا  مصر، 

الصحافة واإلعالم خالل الربع الرابع من عام 2021.
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تعتمد منهجية برنامج الرصد والتوثيق على عدة مصادر في عملية الرصد وهي:
1-   الرصد املباشر لألحداث؛ وذلك من خالل فريق العمل امليداني الخاص باملؤسسة والذي 

يقوم بالرصد امليداني لألحداث. 
الشهود  مع  التواصل  عبر  توثيقها  ويتم  وشكاوى؛  بالغات  من  “املرصد”  إلى  يرد  ما     -2

والصحفيين/ات واإلعالميين/ات وتجميع الشهادات واألدلة وما إلى ذلك. 
3-   البحث عبر األرشيف الرقمي للصحافة واملنصات الرسمية والشهادات املنشورة للعامة 
عبر مواقع التواصل االجتماعي أو مؤسسات املجتمع املدني أو محامين معنيين بملف حرية 

اإلعالم.
 أما عملية التوثيق فهناك نوعين من التوثيق؛

1- التوثيق املباشر: هو التوثيق الذي يتم من خالل التواصل مع الصحفيين/ات أو ذويهم أو 
مع من يمثلهم قانونًيا وتوثيق شهاداتهم وما تعرضوا له من انتهاكات، وتوثيق تلك الشهادات 
مع  املباشر  والتواصل  الدولية،  املعايير  حسب  والشكاوى  البالغات  تلقي  آليات  خالل  من 

الصحفيين/ات أو ذويهم. 
أو  االنتهاكات  ضحايا  مع  التواصل  فيه  يتعذر  الذي  التوثيق  هو  املباشر:  غير  التوثيق   -2
الحقوقية  أو  الصحفية  أو  القضائية  املصادر  أو  الرسمية  الجهات  ويتم من خالل  ذويهم، 
ذات املصداقية مع تحري صحة املنشور؛ من خالل األشخاص ذوي الصلة، كأعضاء مجلس 
من  أو  العمل  في  الحاالت  زمالء  أو  اإلعالميين  نقابة  مجلس  أعضاء  أو  الصحفيين  نقابة 

صفحات التواصل االجتماعي الرسمية للصحفيين/ات واإلعالميين/ات. 

ويلتزم هذا التقرير بالحدود الزمنية املعنية؛ إذ يغطي االنتهاكات في الفترة من 1 أكتوبر 2021 
إلى 31 ديسمبر 2021، كما تشمل عملية الرصد كل االنتهاكات الواقعة ضد الصحفيين/ات 
واإلعالميين/ات في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية. وقد تحدث اختالفات بسيطة 
التقارير الشهرية؛ ألن املرصد  في  النهائية  التقرير، وإجمالي األرقام  النهائية لهذا  بين األرقام 
مصداقيتها  من  والتأكد  االنتهاك  حاالت  جميع  بيانات  بتحديث  يقوم  مستمر  بشكل  يقوم 
وتفاصيلها. وفي كل األحوال ال يعد هذا االختالف البسيط عامل يتغير على أساسه النتائج 
والتحليالت الواردة بالتقرير، كما يجب التنويه عن أن حاالت االنتهاك قد تقع على شخصيات 

حقيقية )صحفي – إعالمي( وشخصيات اعتبارية )موقع – مؤسسة(.

    • أهم املصطلحات الواردة بالتقرير
    • حالة االنتهاك: يصنف االنتهاك بثالثة متغيرات رئيسية )املكان، التوقيت، نوع االنتهاك(، 

سواء كان االنتهاك فردي أو جماعي. 
    • الصحفي/ اإلعالمي الواقع بحقه االنتهاك: هو كل شخص تعّرض النتهاك على خلفية 
أو  الصحفيين/اإلعالميين  نقابة  بعضوية  عمله  يثبت  ما  ويمتلك  الصحفي،  عمله  تأدية 
تصريح عمل أو تكليف من مؤسسة صحفية/ إعالمية أو أرشيف صحفي/ إعالمي أو شهادة 
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للمؤسسة الصحفية/ اإلعالمية عبر منصاتها اإلعالمية أو املسؤولين بها.
    • تخصص الصحفي/ اإلعالمي: تختلف مهمة الصحفي واإلعالمي والتخصص الذي يعمل 
رئيس   - )محرر- مصور- مراسل  الصحافة:  بند  اآلتية تحت  التخصصات  تندرج  به، حيث 
في  تتمثل  اإلعالم  مجال  في  التخصصات  بينما  الصحفية(  باملؤسسات  والعاملين  تحرير- 

)مذيع- معد - العاملين في مؤسسات اإلذاعة - العاملين في القنوات التلفزيونية(.
أن  مراعاة  مع  التغطية،  من  املنع  وسائل  جميع  تشمل  الصحفية:  التغطية  من  املنع   •     
تكون الواقعة محددة الزمان واملكان، مرتبطة بحدث عام مثل املؤتمرات والندوات، بدون 
التقيد بعدد الصحفيين املتضررين. أما في حالة الوقائع متغيرة األبعاد املكانية والزمانية مثل 

املظاهرات واملسيرات، نسجل كل حالة منع من التغطية لكل صحفي على حدة.
    • التعامل غير الالئق: استخدام أسلوب حوار غير مهذب.

العامل  إخطار  دون  املنفردة  بإرادته  العمل  صاحب  يقوم  أن  هو  التعسفي:  الفصل   •     
باالستغناء عن خدماته أو إخطاره ولكن بدون إبداء أي أسباب، ودون أن يصدر منه خطًئا 
نهائي  حكم  ضده  يصدر  ولم  العمل.  قانون  من   69 للمادة  طبًقا  فصله  يستدعي  جسيًما 
بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسة بالشرف أو األمانة أو اآلداب العامة، 
معه  يستوجب  مما  تعسفًيا   

ً
فصال ُيعد  العقوبة،  تنفيذ  بوقف  املحكمة  تأمر  لم  ما  وذلك 

تعويض العامل عما أصابه من أضرار. 
    • االعتداء اللفظي: توجيه بعض العبارات واأللفاظ السلبية والنابية.
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العرض  هذا  ويتم  الفترة؛  هذه  خالل  واإلعالميون  الصحفيون  لها  تعرض  التي  لالنتهاكات  بيانًيا  عرًضا  القسم  هذا  يتناول 
والتصنيف عبر ثمانية متغيرات كاآلتي: 

ا لنوع االنتهاك:
ً

    1. توزيع االنتهاكات وفق
تنوعت حاالت االنتهاك خالل الربع الرابع من عام 2021، حيث رصد برنامج الرصد والتوثيق 13 حالة انتهاك، تنوعت ما بين 
التعامل الغير الئق والفصل التعسفي اللذين احتال املرتبة األولى بين االنتهاكات بنسبة %23 من إجمالي الحاالت لكل منهما، 
ثم جاءت في املرتبة الثانية انتهاكات )إيقاف عن العمل، منع من التغطية، منع من السفر، سرقة متعلقات شخصية، سرقة 

محتوى صحفي، اعتداء لفظي وحجب موقع الكتروني( بنسبة %7.7 لكل منهم بواقع حالة واحدة لكل نوع انتهاك.

ا لتخصص الصحفي/ اإلعالمي
ً

    2. توزيع االنتهاكات وفق
2021، إذ رصدت  تنوعت تخصصات الصحفيين/ات واإلعالميين/ات الذين تعرضوا النتهاكات خالل الربع الرابع من عام 
املؤسسة أربع حاالت انتهاك بحق مصورين صحفيين بنسبة %30.7 من إجمالي االنتهاكات، ومثلهم للمحررين الصحفيين، 
%15.5 من إجمالي االنتهاكات، باإلضافة إلى رصد حالة واحدة  بينما رصدت حالتي انتهاك بحق مراسلين صحفيين بنسبة 

بحق كل من معلق ريا�ضي، مترجم وموقع الكتروني بنسبة %7.7 لكٍل منهم.

القسم األول: العرض البياني واإلحصائي لالنتهاكات
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ا لنوع االنتهاك
ً

شكل )1( توزيع االنتهاكات وفق

ا لتخصص الصحفي/ اإلعالمي
ً

شكل )2( توزيع االنتهاكات وفق



ا للنوع االجتماعي للصحفي/اإلعالمي
ً

    3. توزيع االنتهاكات وفق
تعرض الصحفيون الذكور إلى تسع حاالت انتهاك تم توثيقها خالل الربع الرابع من عام 2021، وهو ما يمثل نسبة %75 من 
إجمالي االنتهاكات، في مقابل تعرض الصحفيات اإلناث إلى حالتي انتهاك من إجمالي االنتهاكات، ورصدت الوحدة الرصد حالتي 

انتهاك غير محددة النوع، وذلك لوقوعهم في انتهاك جماعي، ووقوع االنتهاك على موقع الكتروني.

ا لجهة عمل الصحفي/اإلعالمي
ً

    4. توزيع االنتهاكات وفق
حاالت  أربع  رصد  تم  حيث  مختلفة،  بقطاعات  العاملين  واإلعالميين/ات  الصحفيين/ات  من  لعدد  وقائع  “املرصد”  سجل 
للعاملين  تم رصد ثالث حاالت  االنتهاكات، كما  %30.7 من إجمالي  يمثل  ما  الخاصة وهو  بالصحف  العاملين  انتهاك بحق 
حالة  رصد  تم  وأخيًرا   .15.5% بنسبة  القومية  بالصحف  العاملين  بحق  انتهاك  وحالتي   ،23% بنسبة  اإللكترونية  باملواقع 
جهة  محدد  غير  وحالة  الحر  الصحفي  بالقطعة،  العاملين  التلفزيونية،  بالقنوات  )العاملين  من  لكٍل  فقط  واحدة  انتهاك 

عملها( وذلك بنسبة %7.7 من إجمالي االنتهاكات لكٍل منهم.
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ا لجهة عمل الصحفي/ اإلعالمي
ً

شكل )4( توزيع االنتهاكات وفق

ا للنوع االجتماعي للصحفي/ اإلعالمي
ً

شكل )3( توزيع االنتهاكات وفق

الصحفيون

الصحفيات

غير محدد
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ا لجهة املعتدي
ً

    5. توزيع االنتهاكات وفق
ا للصحفيين خالل الربع الرابع من عام 2021 بواقع مسئوليتهم عن خمس حاالت 

ً
كانت الجهات الحكومية أكثر الفئات انتهاك

انتهاك وذلك بنسبة %38.5 من إجمالي االنتهاكات، وتالها في املرتبة الثانية املؤسسات الصحفية بواقع مسئوليتها عن ثالث 
حاالت انتهاك بنسبة %23 من إجمالي االنتهاكات. وجاء املدنيون في املرتبة الثالثة بواقع مسئوليتهم عن حالتي انتهاك بنسبة 
%15.4 من إجمالي االنتهاكات، وتالها في املرتبة الرابعة كل من )الجهات املستقلة وجهة غير معلومة( بواقع مسئوليتهم عن 

حالة انتهاك بنسبة %7.3 لكٍل منهم.

ا لجهة املعتدي
ً

شكل )5( توزيع االنتهاكات وفق
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ا لنوع التوثيق
ً

شكل )7( توزيع االنتهاكات وفق

ا للنطاق الجغرافي
ً

    6. توزيع االنتهاكات وفق
على الصعيد الجغرافي؛ تركزت أكثر حاالت االنتهاك املوثقة خالل الربع الرابع من 2021 في محافظة القاهرة بواقع 8 حاالت 
إجمالي  من   15.4% بنسبة  انتهاك  بحالتي  الشيخ  كفر  محافظة  تلتها  االنتهاكات،  إجمالي  من   61.5% بنسبة  وذلك  انتهاك 
االنتهاكات. كما رصدت املؤسسة حالتين غير محدد نطاقها الجغرافي، وفي املرتبة األخيرة، جاء محافظة البحيرة برصيد حالة 

انتهاك واحدة بنسبة %7.7 من إجمالي االنتهاكات.

ا لنوع التوثيق
ً

    7. توزيع االنتهاكات وفق
بينما تم توثيق ثالث حاالت   ،77% 10 حاالت توثيًقا مباشًرا وذلك بنسبة   قام برنامج الرصد والتوثيق باملؤسسة بتوثيق 

انتهاك توثيًقا غير مباشر بنسبة %23 من إجمالي االنتهاكات املوثقة.

ا للنطاق الجغرافي
ً

شكل )6( توزيع االنتهاكات وفق
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ثانًيا: المقارنة بين الثالث شهور من الربع الرابع من عام 2021

باملقارنة بين شهور الربع السنوي الرابع من 2021 )أكتوبر- نوفمبر- ديسمبر(، نجد أن غالبية حاالت االنتهاك تركزت في شهر 
التعامل  انتهاكات متعددة كان أبرزها  9(، حيث شهد شهر نوفمبر عدة  8 حاالت )انظر الشكل رقم  2021 برصيد  نوفمبر 
من  الين  أون  مصر  موقع  مراسل  هاشم  كريم  الصحفي  مع  الئق  الغير  التعامل  في  تمثلت  حاالت  ثالث  برصيد  الئق  الغير 
إلى  باإلضافة  لفيلم “فرق خبرة”،  الخاص  العرض  الصحفي  تغطية  أثناء  بـ”ويجز”، وذلك   الشهير  املطرب أحمد علي  ِقبل 
التعامل الغير الئق مع  املصور الصحفي أكرم السعودي أثناء تغطيته النتخابات الجمعية العمومية لنادي دمنهور وذلك 
لعمل تقرير لبرنامج “ملعب الناشئين” لإلعالمي سعيد لطفي، وأخيًرا التعامل الغير الئق مع الصحفي بالبوابة نيوز أحمد 
ا بإحدى مدارس كفر الشيخ، داخل مستشفى العبور للتأمين الصحي، 

ً
العشري أثناء تغطية الصحفي واقعة تسمم 50 تلميذ

حيث قام مدير الشئون املالية واإلدارية باملستشفى بمحاولة خطف هاتفه الشخ�ضي، ومحاولة التعدي عليه، كما حاول 
إخراج الصحفي بالقوة.

كما شهد شهر نوفمبر قرار نقيب اإلعالميين طارق سعدة بـ إيقاف مدحت شلبي مقدم البرامج واملعلق الريا�ضي عن التعليق 
على أي مباريات بأي وسيلة إعالمية مرئية أو مسموعة داخل جمهورية مصر العربية حتى نهاية العام 2021، وذلك ملخالفته 
ميثاق الشرف اإلعالمي ومدونة السلوك املنهي. باإلضافة إلى حالة منع الصحفيين واإلعالميين أثناء تغطية عملية انتخابات 
النادي األهلي من أداء مهام عملهم خالل العملية االنتخابية وتغطية عملية فرز األصوات داخل الخيمة االنتخابية، وأخيًرا 
جاء حجب جهة غير معلومة موقع “ديسكلوز الفرن�ضي للصحافة االستقصائية” في مصر، وذلك بعد يومين من نشر وثائق 

سرية تتعلق بالكشف عن أوراق مصرية حول التعاون مع فرنسا.

وخالل شهر ديسمبر 2021؛ تم رصد أربع حاالت انتهاك، تمثلوا في فصل الصحفي عمرو عاطف والصحفية إسراء حامد 
 تعسفًيا من ِقبل إدارة مؤسسة دار الهالل القومية، وذلك تخفيًضا لعدد العمالة، باإلضافة إلى منع السلطات بمطار 

ً
فصال

القاهرة الصحفي حيدر قنديل من السفر إلى روسيا صباح السبت املوافق 11 ديسمبر 2021 واحتجزت جواز سفره وأمرته 
بالتوجه إلى مقر األمن الوطني الستعادته، وأخيًرا حالة انتهاك لحقوق امللكية الفكرية للصحفية عبير مصطفى  حيث كانت 
الصحفية تبحث على موقع “جسور” املوقع الذي كانت تعمل به سابًقا منذ 6 أشهر عن أرشيفها داخل املوقع بعد مغادرتها 

ا لحقوق امللكية الفكرية.
ً
للعمل به فاكتشفت أن جميع أعمالها مسجلة تحت اسم صحفية أخرى وهو ما ُيعد انتهاك

أكتوبر

نوفمبر

ديسمبر

شكل )9( املقارنة بين الثالث شهور من الربع الرابع من عام 2021
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كما رصد برنامج الرصد والتوثيق باملؤسسة حالة انتهاك واحدة فقط طبًقا ملعايير املؤسسة خالل شهر أكتوبر 2021، تتمثل 
هذه الحالة في حالة سرقة هاتف الصحفي باليوم السابع محمود راغب من أعلى كوبري الدائري بجوار منطقة بهتيم في شبرا 
الخيمة، أثناء بث مباشر يعلق فيه على خبر الزلزال الذي شعر به سكان القاهرة واملحافظات صباح يوم الثالثاء املوافق 19 

أكتوبر 2021.
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يتناول هذا القسم من التقرير أبرز القرارات والتوصيات التي أصدرتها الهيئات املعنية بتنظيم العمل الصحفي واإلعالمي 
في مصر، وكذلك أهم املستجدات التي طرأت على هذه الجهات، ويجب أن نضع في االعتبار أن بعض هذه القرارات جاءت 
معوقة ومؤثرة بالسلب على حرية العمل الصحفي واإلعالمي، بينما جاء بعضها اآلخر منظًما للحقوق والواجبات طبًقا ملبادئ 
الدستور ومواد القانون املصري. وكانت أبرز القرارات صادرة عن: املجلس األعلى لتنظيم اإلعالم، والهيئة الوطنية للصحافة، 

الهيئة الوطنية لإلعالم، نقابة الصحفيين، نقابة اإلعالميين، وبعض الجهات األخرى.

    1( املجلس األعلى لتنظيم اإلعالم 
لتنظيم اإلعالم  األعلى  املجلس  التي صدرت عن  والتوصيات واملستجدات  القرارات  أبرز  التقرير  الجزء من  في هذا  نتناول 

خالل الربع الرابع من عام 2021. وفيما يلي نقدم عرًضا ألهم القرارات واملستجدات والبيانات التنظيمية والعقابية: 
- بتاريخ 24 أكتوبر 2021: قرر املجلس األعلى لإلعالم مناقشة بنود كود جديد لتغطية حوادث االنتحار ومحاوالته، يتضمن 

الكود 10 بنود. للقراءة التفاصيل كاملة اضغط هنا.

- بتاريخ 20 نوفمبر 2021: قرر املجلس األعلى لتنظيم اإلعالم، تشكيل لجنة ملناقشة مشروع الالئحة التنفيذية للقانون رقم 
206 لسنة 2017 بشأن اإلعالنات الطبية املقترحة من وزارة الصحة وبحثها في ضوء اختصاص املجلس األعلى لتنظيم اإلعالم 

وفًقا للقانون 180 لسنة 2018. للقراءة التفاصيل كاملة اضغط هنا.

- بتاريخ 23 نوفمبر 2021: كشف املستشار محمود فوزي األمين العام للمجلس األعلى لإلعالم، أن هناك عدد من التوصيات 
الخاصة بمدونة السلوك بشأن حقوق األطفال وتأثير اإلعالم منها كفالة حرية اإلعالم والصحافة مع اإلدراك أن الطفولة 

تحتاج محتوى آمن ومناسب للمرحلة العمرية. لالطالع على التوصيات اضغط هنا.

- بتاريخ 7 ديسمبر 2021: وافق املجلس األعلى لتنظيم اإلعالم خالل اجتماعه على مشروع “كود ضوابط وأخالقيات نشر 
الجريمة” واتخاذ اإلجراءات القانونية وإرساله للنقابات والجهات املعنية إلبداء الرأي. وأضاف املجلس األعلى لإلعالم، تكون 
التغطية الصحفية واإلعالمية للجرائم والتحقيقات واألفعال الضارة والخطيرة مطابقة لألكواد واملعايير. للقراءة التفاصيل 

كاملة اضغط هنا.

- بتاريخ 12 ديسمبر 2021: نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر يوم األحد املوافق 12 ديسمبر 2021، القرار رقم 62 
لسنة 2021 الصادر عن املجلس األعلى لتنظيم اإلعالم، بتعديل الئحة الضوابط واملعايير الالزمة لضمان التزام املؤسسات 
الصحفية واملؤسسات اإلعالمية بأصول املهنة وأخالقياتها، والحفاظ على حقوق امللكية الفكرية املتعلقة بمحتواها والقواعد 

واملعايير املهنية الضابطة لألداء الصحفي واإلعالمي واإلعالني واألعراف املكتوبة. للقراءة التفاصيل كاملة اضغط هنا.

   2( ثانًيا: الهيئة الوطنية للصحافة
يتناول هذا الجزء من التقرير أهم املستجدات القرارات والتوصيات التي اتخذتها الهيئة الوطنية للصحافة خالل الربع الرابع 

من عام 2021؛ ونعرض فيما يلي أبرز هذه املستجدات:
2020 الخاص بإصدار  23 لسنة  الهيئة الوطنية للصحافة رقم  2021: نشرت الجريدة الرسمية قرار  10 أكتوبر  بتاريخ   -

الئحة نظام الخدمات الطبية لألعضاء والعاملين بالهيئة الوطنية للصحافة. للقراءة التفاصيل كاملة اضغط هنا.

الهيئة الوطنية للصحافة، قرارا بإعادة تشكيل  2021: أصدر املهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس  26 أكتوبر  - بتاريخ 
لجنة التثقيف وتنمية الوعي القومي، بعد االطالع على القانون رقم 179 لسنة 2018 بإصدار قانون الهيئة الوطنية والئحته 
التنفيذية، وعلى قرار الهيئة رقم 8 لسنة 2020، بشأن اعتماد تشكيل اللجان النوعية. لقراءة التفاصيل كاملة اضغط هنا.

- بتاريخ 1 نوفمبر 2021: اعتمد املهندس  عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة حيثيات االختيار ألعمال 

القسم الثاني: مستجدات الهيئات المعنية بتنظيم العمل الصحفي واإلعالمي

https://www.youm7.com/story/2021/10/24/10-%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%84%D8%AA%D8%BA%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%A5%D9%8A%D8%B0%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81/5505001
https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2021/11/20/2126281/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://www.youm7.com/story/2021/11/23/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-5-%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9-%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%83/5550120
https://www.youm7.com/story/2021/12/7/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%88%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9/5569304
https://www.youm7.com/story/2021/12/12/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%83%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%BA%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1/5576121
https://www.youm7.com/story/2021/10/10/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9/5490745
https://www.youm7.com/story/2021/10/26/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AB%D9%82%D9%8A%D9%81-%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B9%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%89/5509433
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الفائزين في املسابقة التي أطلقتها الهيئة )مسابقة الكاريكاتير واملقال(.   للقراءة التفاصيل كاملة اضغط هنا.

- بتاريخ 22 نوفمبر 2021: أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق الشوربجي، أنه سيتم صرف مكافأة نهاية 
الخدمة للزمالء املحالين للمعاش باملؤسسات الصحفية القومية عن شهر يوليو، يوم الخميس املوافق 25 نوفمبر 2021.   

للقراءة التفاصيل كاملة اضغط هنا.

أعضاء  بحضور  اليوم،  الشوربجي،  الصادق  برئاسة عبد  للصحافة  الوطنية  الهيئة  اجتمعت   :2021 ديسمبر   16 بتاريخ   -
الهيئة وأمين عام الهيئة، التخاذ بعض القرارات الخاصة باملؤسسات القومية. وقررت الهيئة في اجتماعها ما يلي.  للقراءة 

القرارات كاملة اضغط هنا.

  3( الهيئة الوطنية لإلعالم
يتناول هذا الجزء من التقرير أهم املستجدات، وكذلك القرارات والتوصيات التي اتخذتها الهيئة الوطنية لإلعالم خالل الربع 

الرابع من عام 2021؛ وفيما يلي أبرزها:
- بتاريخ 17 أكتوبر 2021: أعفت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، اليوم، الهيئة الوطنية لإلعالم، من رسوم 

التوثيق والشهر، وألزمت مصلحة الشهر العقاري برد ما حصله من هذه الرسوم. للقراءة التفاصيل كاملة اضغط هنا.

دورته  في  بتونس  والتليفزيون  لإلذاعة  العربي  باملهرجان  جوائز  ثالث  لإلعالم  الوطنية  حصدت   :2021 أكتوبر   22 بتاريخ   -
الحادية والعشرين تحت شعار »دورة التواصل والتجديد« الذي نظمه اتحاد إذاعات الدول العربية. للقراءة التفاصيل كاملة 

اضغط هنا.

- بتاريخ 1 ديسمبر 2021: أحالت هيئة النيابة اإلدارية والقائم بأعمال رئيس القناة األولى السابق ومديرة البرامج املوجهة وكبير 
عدين بالقناة للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك إلضرارهم بأموال جهة عملهم وخروجهم على مقت�ضى الواجب الوظيفي 

ُ
امل

بأن قام األخير بالعمل بإحدى القنوات الفضائية والحصول على راتبه من خزينة التلفزيون بمساعدة األول والثانية. لقراءة 
التفاصيل كاملة اضغط هنا.

  4( نقابة الصحفيين
يتناول هذا الجزء من التقرير؛ أهم القرارات والتوصيات، وكذلك املستجدات املواقف التي اتخذتها نقابة الصحفيين خالل 

الربع الرابع من عام 2021؛ ونعرض فيما يلي أبرزها:
“الدفعة  القيد  للجنة  املتقدمين  الصحفيين  استقبال  عن  والتدريب  املهنة  تطوير  لجنة  أعلنت   :2021 أكتوبر   1 بتاريخ   -
العام املساعد، رئيس لجنة تطوير  السكرتير  الرمحي  2021، صرح بذلك حماد  أكتوبر   2 املوافق  السبت  يوم  الخامسة”، 

املهنة والتدريب بنقابة الصحفيين. للقراءة التفاصيل كاملة اضغط هنا.

- بتاريخ 12 أكتوبر 2021: أعلنت نقابة الصحفيين غلق باب التقدم ملسابقة جوائز الصحافة املصرية عن األعمال املنشورة 
خالل عام 2020، وبلغ عدد املتقدمين للمسابقة منذ فتح باب التقديم في 21 أغسطس 2021 وحتى غلق باب التقديم، يوم 

. للقراءة التفاصيل كاملة اضغط هنا.
ً

اإلثنين املوافق 11 أكتوبر 2021 )395( عمال

عت لجنة التحقيقات في نقابة الصحفيين، قراًرا بإحالة نيفين العارف، املستشار اإلعالمي لوزير 
ّ
- بتاريخ 19 أكتوبر 2021: وق

السياحة واآلثار )صحفية بجريدة األهرام ويكلي(، وإسماعيل جمعة، صحفي بجريدة األهرام، إلى لجنة التأديب، وذلك على 
خلفية الواقعة املعروفة إعالميا بأزمة وزير السياحة واآلثار والصحفيين في سقارة، والتي تعود أحداثها إلى ١٤ نوفمبر املا�ضي 

)أي منذ نحو عام(. للقراءة التفاصيل كاملة اضغط هنا.

- بتاريخ 2 نوفمبر 2021: أعلنت لجنة القيد بنقابة الصحفيين، أسماء املتقدمين للجنة تحت التمرين، املقرر عقدها أيام 13 
و14 و16 نوفمبر الجاري، في الساعة الخامسة مساًء بمقر النقابة.   للقراءة التفاصيل كاملة اضغط هنا.

https://www.anbaaalyoumeg.com/515238
https://www.baladnaelyoum.com/news/619bd6e7a2432173d96da69e/%D8%AA%D8%BA%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%A3%D8%A9-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B4
https://www.elwatannews.com/news/details/5860024
https://www.elwatannews.com/news/details/5751115
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2444403
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2473990
https://www.youm7.com/story/2021/10/1/%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86/5480033
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2437683
https://www.youm7.com/story/2021/10/1/%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86/5480033
https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2021/11/2/2116248/%D9%86%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D9%82%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
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2021: أعلنت لجنة تطوير املهنة والتدريب بنقابة الصحفيين، تنظيم أول ورشة متخصصة في تقنيات  2 نوفمبر  - بتاريخ 
الواقع املعزز- في اإلعالم اإللكتروني. للقراءة التفاصيل كاملة اضغط هنا.

الصحفية  لألعمال   2021 املصرية  الصحافة  جوائز  مسابقة  نتيجة  الصحفيين  نقابة  أعلنت   :2021 ديسمبر   2 بتاريخ   -
النجار، املشرف  في املسابقة بعد اجتماعها مع لجان تحكيم املسابقة برئاسة دعاء  الفائزين  2020 وأسماء  املنشورة عام 

العام على جوائز الصحافة املصرية.   للقراءة التفاصيل كاملة اضغط هنا.

أن  املقبل على  النقابة، األسبوع  التقديم ملشروع عالج  باب  نقابة الصحفيين، فتح  2021: قرر مجلس  7 ديسمبر  بتاريخ   -
يستمر حتى نهاية شهر يناير 2022. للقراءة التفاصيل كاملة اضغط هنا.

التمرين،  القيد لجدول تحت  نتيجة  بنقابة الصحفيين برئاسة خالد ميرى،  القيد  2021: أعلنت لجنة  8 ديسمبر  بتاريخ   -
جاء ذلك عقب اعتماد النتيجة من مجلس النقابة خالل اجتماعه الذي عقده مساء يوم الثالثاء. للقراءة التفاصيل كاملة 

اضغط هنا.

- بتاريخ 15 ديسمبر 2021: وافق مجلس النقابة في اجتماعه األخير يوم الثالثاء املوافق ٧ ديسمبر ٢٠٢١ على االقتراح املقدم 
من نقيب الصحفيين ضياء رشوان، بتنظيم وتوسيع استفادة الزميالت والزمالء املتعطلين عن العمل ألسباب مختلفة، من 

إعانة البطالة التي تقدمها النقابة. للقراءة التفاصيل كاملة اضغط هنا.

 5( نقابة اإلعالميين
يتناول هذا الجزء أهم القرارات واملستجدات التي اتخذتها نقابة اإلعالميين خالل الربع الرابع من عام 2021؛ ونعرض فيما 

يلي أهمها: 
- بتاريخ 3 أكتوبر 2021: أكد الدكتور طارق سعده نقيب اإلعالميين، أنه تم اعتماد ختم النقابة من قبل األحوال املدنية 
 عن أنه تم 

ً
ووضع قانون بالنقابة أن اإلعالمي من هو املقيد بنقابة االعالميين وذلك ملحاربة منتحل صفة اإلعالمي، فضال

تحرير ضدهم محاضر وتم اتخاذ أحكام ويتم املتابعة على السوشيال ميديا لرصد أي شخص ينتحل صفة إعالمي ليتم 
 الى انه تم تحرير أكثر من 100 محضر ضد منتحلي صفة إعالمي في الفترة 

ً
التعامل معه ارساله الى مباحث االنترنت، الفتا

األخيرة. للقراءة التفاصيل كاملة اضغط هنا.

- بتاريخ 2 نوفمبر 2021: يدرس املجلس األعلى لإلعالم بالتعاون مع الهيئة الوطنية لإلعالم، بجانب نقابة اإلعالميين، تقنين 
قرار  وجاء  صادم،  بشكل  مؤخًرا  الوضع  تدهور  بعد  املقبلة،  الفترة  خالل  التليفزيون  قنوات  على  املباعة  الفترات  أوضاع 
دراسة األوضاع بعد شكاوى تم تقديمها لجهات مختلفة حول املحتوى الذي يتم تقديمه على شاشات التليفزيون.  للقراءة 

التفاصيل كاملة اضغط هنا.

- بتاريخ 7 نوفمبر 2021: قرر مجلس نقابة اإلعالميين برئاسة النائب الدكتور طارق سعدة، استدعاء اإلعالمي مدحت شلبي 
للتحقيق بشأن مباراة الزمالك واألهلي األخيرة.  للقراءة التفاصيل كاملة اضغط هنا

- بتاريخ 9 نوفمبر 2021: كشف الدكتور طارق سعدة، نقيب اإلعالميين، تفاصيل إيقاف الكابتن مدحت شلبي بسبب مباراة 
القمة بين األهلي والزمالك، موضحا أنه تم إيقافه عن التعليق الريا�ضي حتى نهاية العام. للقراءة التفاصيل كاملة اضغط هنا

https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2021/11/20/2126330/%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A
https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2021/12/2/2134043/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%B2-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-2021-
https://www.youm7.com/story/2021/12/7/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%A8%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84/5570149
https://www.youm7.com/story/2021/12/8/%D9%86%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D8%A9-%D9%82%D9%8A%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86/5570703
https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2021/12/15/2141561/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%B7%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84
https://m.akhbarelyom.com/news/newdetails/3521479/1/%D9%86%D9%82%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%8A%D9%86--%D8%A5%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D8%AA%D9%85-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B9-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9---%D8%AE%D8%A7%D8%B5
https://www.elfagr.org/4320694
https://www.elwatannews.com/news/details/5789500?t=push
https://www.youm7.com/story/2021/11/9/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%AA-%D8%B4%D9%84%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%81%D9%89-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%D9%87-%D9%88%D8%A5%D9%8A%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%87-%D8%B9%D9%86/5530406
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في ميثاق  لها ضوابط، متمثلة  الدكتور طارق سعدة، نقيب اإلعالميين، إن اإلعالم مهنة  2021: قال  22 ديسمبر  بتاريخ   -
 إلى أن ميثاق الشرف عندما تم البدء في عمله، تم النظر إلى املواثيق الخاصة 

ً
الشرف اإلعالمي ومدونة سلوك منهي، مشيرا

باألمم املتحدة ونماذج من دول كبرى كالواليات املتحدة وفرنسا والنمسا وغيرهم، من أجل الوصول لنموذج يليق بالجمهورية 
الجديدة. للقراءة التفاصيل كاملة اضغط هنا

 6( لجنة اإلعالم بمجلس النواب
يتناول هذا الجزء أهم القرارات واملستجدات التي اتخذتها لجنة اإلعالم بمجلس النواب خالل الربع الرابع من عام 2021؛ 

ونعرض فيما يلي أهمها: 
- بتاريخ 3 أكتوبر 2021: أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة اإلعالم والثقافة واآلثار بمجلس النواب، بدور االنعقاد الثاني 
من الفصل التشريعي الثاني عن فوز النائبة درية شرف الدين برئاستها، وكال من النائبين يوسف الحسيني ونادر مصطفى 

بمقعدي الوكالة، وهند رشاد أمينا للسر.   للقراءة التفاصيل كاملة اضغط هنا.

- بتاريخ 2 نوفمبر 2021: أصدرت لجنة اإلعالم بمجلس النواب 6 توصيات للتأكيد على أهمية الدور التنوير إلذاعة القرآن 
 متطرفة، فضال عن تحسين التردد لإلذاعة الصوتية لتصل إلى معظم 

ً
الكريم في مواجهة اإلذاعات األخرى التي تبث أفكارا

الدول األفريقية واإلسالمية. لقراءة التفاصيل كاملة اضغط هنا. 

نهاية اجتماعها األخير  النائبة درية شرف الدين،  2021: أوصت لجنة اإلعالم بمجلس النواب، برئاسة  1 ديسمبر  - بتاريخ 
بآرائهم  اللجنة  بموافاة  أخرى  مؤسسات  عن  فضال  مختلفة  وزارات   10 العربية،  اللغة  لحماية  قانون  مشروعي  ملناقشة 
التفصيلية عن مشروعي القانون املتقدمين من النائبتين منى عمر وسوالف درويش لحماية اللغة العربية. للقراءة التفاصيل 

كاملة اضغط هنا. 

7( قرارات صادرة من جهات أخرى
يتناول هذا الجزء أهم القرارات والتوصيات التي اتخذتها الجهات التنفيذية والقضائية تجاه الصحافة واإلعالم خالل الربع 

الرابع من عام 2021؛ ونعرض فيما يلي أهمها:
- بتاريخ 17 أكتوبر 2021: أعفت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، اليوم، الهيئة الوطنية لإلعالم، من رسوم 

التوثيق والشهر، وألزمت مصلحة الشهر العقاري برد ما حصله من هذه الرسوم.   للقراءة التفاصيل كاملة اضغط هنا. 

- بتاريخ 9 نوفمبر 2021: قضت املحكمة الدستورية العليا، برئاسة املستشار سعيد مرعي عمرو، بجلسة السبت 7 نوفمبر، 
بعدم قبول الدعوى املطالبة بعدم دستورية املواد )1 , 3 , 4 , 13 , 16 , 33 , 37( من القانون رقم 76 لسنة 1970 بشأن نقابة 

الصحفيين.     للقراءة التفاصيل كاملة اضغط هنا. 

للحقوق  املصرية  املبادرة  مدير   – بهجت  حسام  الحقوقي  بتغريم  االقتصادية  املحكمة  قضت   :2021 نوفمبر   29 بتاريخ   -
الشخصية –   10 آالف جنيه  التهامه بإهانة  الهيئة الوطنية لالنتخابات  وذلك في حكمها بالقضية املعروفة باسم قضية 

تغريدة االنتخابات.    للقراءة التفاصيل كاملة اضغط هنا.

- قرار بتاريخ 1 ديسمبر 2021 أحالت هيئة النيابة اإلدارية والقائم بأعمال رئيس القناة األولى السابق ومديرة البرامج املوجهة 
التأديبية العاجلة، وذلك إلضرارهم بأموال جهة عملهم وخروجهم على مقت�ضى الواجب  بالقناة للمحاكمة  عدين 

ُ
امل وكبير 

األول  بمساعدة  التليفزيون  خزينة  من  راتبه  على  والحصول  الفضائية  القنوات  بإحدى  بالعمل  األخير  قام  بأن  الوظيفي 
والثانية.   للقراءة التفاصيل كاملة اضغط هنا.

- قرار بتاريخ 1 ديسمبر 2021 أحالت هيئة النيابة اإلدارية والقائم بأعمال رئيس القناة األولى السابق ومديرة البرامج املوجهة 
التأديبية العاجلة، وذلك إلضرارهم بأموال جهة عملهم وخروجهم على مقت�ضى الواجب  بالقناة للمحاكمة  عدين 

ُ
امل وكبير 

األول  بمساعدة  التليفزيون  خزينة  من  راتبه  على  والحصول  الفضائية  القنوات  بإحدى  بالعمل  األخير  قام  بأن  الوظيفي 

https://www.youm7.com/story/2021/12/22/%D9%86%D9%82%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%AC-%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%89/5589148
https://www.youm7.com/story/2021/10/3/%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%89-%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89/5482750
https://www.youm7.com/story/2021/11/2/6-%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A5%D8%B0%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%81%D9%89-%D8%A8%D8%AB/5516654
https://www.youm7.com/story/2021/12/1/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%89-10-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9/5561518
https://www.elwatannews.com/news/details/5751115
https://www.masrawy.com/news/news_cases/details/2021/11/9/2120052/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B6%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89-%D8%A8%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://elhak.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%BA%D8%B1%D9%85-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87%D8%AC%D8%AA-10-%D8%A7%D9%84/
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2473990
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والثانية.   للقراءة التفاصيل كاملة اضغط هنا.

- بتاريخ 1 ديسمبر 2021: قضت املحكمة التأديبية بمجلس الدولة ببراءة مدير عام الشئون اإلدارية بالهيئة الوطنية لإلعالم، 
وعدم قبول الدعوى بشأن 3 مسئولين بمحطة صوت العرب لإلرسال اإلذاعي بعد ثبوت بطالن قرار اإلحالة وما نسبته إليهم 

النيابة اإلدارية بإرتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة واإلضرار باملال العام. للقراءة التفاصيل كاملة اضغط هنا.

- بتاريخ 6 ديسمبر 2021: قضت املحكمة التأديبية ملستوى اإلدارة العليا بمجلس الدولة، بمجازاة مدير عام باملعاش بعقوبة 
 ال يتفق 

ً
الغرامة التي تعادل 10 أمثال أجره الوظيفي، لكونه خرج على مقتضيات الواجب الوظيفي وسلك في تصرفاته مسلكا

واالحترام الواجب للوظيفة العامة، بأن طلب وأخذ لنفسه “عطية” من مسئول آخر تتمثل في مبلغ مقداره عشرين ألف 
جنيه، على سبيل الرشوة مقابل اإلخالل بواجبات وظيفته.    للقراءة التفاصيل كاملة اضغط هنا

https://www.almasryalyoum.com/news/details/2473990
https://www.elbalad.news/5067601
https://gate.ahram.org.eg/News/3178757.aspx


16

القسم الثالث: أبرز األحداث الهامة خالل الربع الرابع من عام 2021

يتناول هذا القسم أبرز االنتهاكات التي رصدتها وحدة الرصد والتوثيق باملؤسسة خالل الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2021، 
باإلضافة إلى تسليط الضوء على القرارات املؤثرة في بيئة العمل الصحفي واإلعالم والتي استجدت أو استحدثت خالل هذه 

الفترة الزمنية.

ا خالل 
ً
التعسفي كأكثر االنتهاكات حدوث التعامل غير الالئق وانتهاك الفصل  انتهاك   2021 الربع األخير من عام   برز خالل 

العام وسجل كل منهما ثالث حاالت بنسبة %23 لكل منهما من إجمالي االنتهاكات. ولعل الفصل التعسفي يعتبر من أخطر 
االنتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون ال سيما  في ظل أزمة كوفيد 19، ولم يمنع “انتشار الفيروس” االنتهاكات من التوقف، 
واتجهت املؤسسات الصحفية إلى تخفيض العمالة في سبيل تفاديها لألزمة املالية الناتجة عن “انتشار الفيروس”. وفي ظل 
 من املسؤوليات واالحتياجات األساسية ُيفترض عليه 

ً
هذه األجواء؛ سرعان ما يجد “الصحفي املفصول” نفسه أمام جبال

تلبيتها، فيجب على الصحفي أن يكافح من أجل توفير املأكل وامللبس، وقد يضطر إلى دفع تكاليف العالج الباهظة، في حال 
إصابته بفيروس كورونا املستجد “كوفيد 19”، ويحدث كل ذلك في سوق عمل غير مشجع وغير متكافئ، يمتلئ بالعاطلين، في 

مقابل قلة فرص العمل.

من ناحية أخرى؛ في 12 ديسمبر 2021؛ صدر القرار رقم 62 لسنة 2021 عن املجلس األعلى لتنظيم اإلعالم، بتعديل الئحة 
الضوابط واملعايير الالزمة لضمان التزام املؤسسات الصحفية واملؤسسات اإلعالمية بأصول املهنة وأخالقياتها، والحفاظ 
واإلعالني  واإلعالمي  الصحفي  لألداء  الضابطة  املهنية  واملعايير  والقواعد  بمحتواها  املتعلقة  الفكرية  امللكية  حقوق  على 
تحتمل  ومطاطة  واسعة  مفاهيم  معظمها  ضمت  فرعًيا،  بنًدا  و61  رئيسَيا  بنًدا   21 تحت  جاءت  والتي  املكتوبة.  واألعراف 
تفسيرات كثيرة، كمقتضيات األمن القومي الذي يمكن تفسيره بأكثر من طريقة وتوسيع أو تضييق حدوده طبًقا لرؤية أعضاء 

املجلس والتي تتغير بتغير األشخاص.

وفي 29 نوفمبر 2021 نشرت الجريدة الرسمية القانون رقم 152 لسنة 2021 بشأن مواجهة األوبئة والجوائح الصحية. 1 
 باتخاذ التدابير الالزمة ملواجهة أخطار تف�ضي األمراض واألوبئة بما 

ً
وُيعطي القانون لرئيس مجلس الوزراء سلطة إصدار قرارا

 ،
ً
 أو جزئيا

ً
يحفظ الصحة والسالمة العامة، منها وضع قيود على حرية األشخاص في التنقل، وتعطيل العمل والدراسة كليا

وغيرها من التدابير األخرى على أن تكون مدة سريان هذا القرار ال تجاوز السنة. وقد نصت املادة الخامسة من القانون على 
“مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة ال تزيد على عشرين ألف جنيه، 
أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أٍي من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفًقا لنص املادة )1( 
 لهذا القرار، ويعاقب بالحبس مدة ال تجاوز سنة وبغرامة ال تزيد على 

ً
من هذا القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذا

عشرة آالف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حرض على مخالفة أِي من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء 
بالعقوبة  يعاقب  القرار، كما  لهذا   

ً
تنفيذا اللجنة  الصادرة من  القرارات  أو  القانون  )1( من هذا  املادة  الصادر وفًقا لنص 

 أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة 
ً
 أخبارا

ً
املقررة في الفقرة السابقة، كل من أذاع أو نشر أو روج عمدا

الوبائية، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين املواطنين أو إلحاق الضرر باملصلحة العامة”.

القانون رقم 152 لسنة 2021 بشأن اصدار قانون إجراءات مواجهة األوبئة والجوائح الصحية - املنشور في الجريدة الرسمية بالعدد 47 مكرر - 29 نوفمبر 2021 - املنشور عبر املوقع االلكتروني ملحكمة النقض عبر اللينك -

https://www.youm7.com/story/2021/12/7/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%88%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9/5569304
https://www.youm7.com/story/2021/12/7/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%88%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9/5569304
https://www.cc.gov.eg/i/L/417557.pdf 


 يهدف برنامج الرصد والتوثيق، إلى متابعة كافة االنتهاكات التي يتعرض
 لها الصحفيون واإلعالميون والمؤسسات الصحفية واإلعالمية في مصر.

 ويعتمد منهجيته الخاصة في عملية الرصد التي تقوم على 3 محاور رئيسة
 في رصد اإلنتهاكات؛ األول: الرصد الميداني عبر فريق العمل الميداني؛،
 والثاني: التواصل مع الضحايا للتأكد من وقوع انتهاكات بحقهم وتوثيق
 شهاداتهم، والثالث: يتم في حالة عدم توافر معلومات ميدانية أو تواصل
 مباشر، ويتم الرصد والتوثيق من خالل الصحف والقنوات عبر وسائل

اإلعالم اإللكترونية.

 وبرنامج الرصد والتوثيق، بمثابة مركز الدائرة لعمل المرصد المصري
 للصحافة واإلعالم؛ حيث يتم من خالله إبالغ برنامج الدعم والمساعدة

 القانونية بالقضايا التي يجب العمل عليها، وإبالغ البرامج البحثية األخرى
بالقضايا الملحة في هذا التوقيت والتي يستلزم العمل عليها.


