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 سؤال وجواب حول قانون نقابة الصحفیین

 س1. امتى اتأسست نقابة الصحفیین؟
الرئیسي ومقرها .1941 لسنة 10 رقم للقانون وفقا 1941 مارس 31 في الصحفیین نقابة                اتأسست

 بالقاهرة.
 

 س2. النقابة ایه أهدافها؟
المهني1. مستواهم ورفع الصحفیة األبحاث عمل على الصحفیین بتشجیع الصحفیین نقابة             بتهتم

 والفكري.
 وتعمل على االرتقاء بمستوى المهنة والمحافظة على كرامتها والدفاع عن حقوقها ومصالحها.2.
الفصل3. حاالت في خصوصا عملهم، أثناء حقوقهم وتكفل الصحفیین تحمي ضمانات وجود من               وبتتأكد

 والمرض والبطالة والعجز.
حیاة4. لهم یكفل مادي تعویض تعوضهم بتحاول أو عاملین الغیر للصحفیین عمل فرص إلیجاد                بتسعى

 كریمة.
 بتلزم الصحفیین بمراعاة االلتزام بتقالید المهنة وآدابها ومبادئها.5.
الهیئات6. وبین بینهم أو بعضهم و النقابة أعضاء بین تحصل ممكن مشكلة أي لتسویة النقابة                 بتتدخل

 والمؤسسات الصحفیة اللي بیشتغلوا فیها.
في7. والمشاركة العربیة البالد في المشابهة والمنظمات العرب الصحفیین اتحاد مع العالقات              توثیق

 المنظمات الصحفیة العالمیة.
 

 س3. ایه هي المهن الصحفیة؟
في بتطبع دوریة أو یومیة صحیفة في الصحافة مهنة في ومنتظمة أساسیة بصفة عمل من كل صحفي                   یعتبر
أنه وبشرط ثابت أجر عملة عن بیتقاضى ویكون مصر، في بتشتغل أجنبیة أو مصریة أنباء وكالة أو                   مصر
والمحرر الرسام والمحرر المراجع والمحرر المترجم المحرر وكمان أخرى. مهنة في شغال              میكونش
أو مصر في بیشتغل كان سواء ثابت مرتب بیتقاضى كان إذا للمراسل باإلضافة الخطاط. والمحرر                 المصور

 خارج مصر.
 

طب ایه هي شروط االنضمام لنقابة الصحفیین؟  س4. 
العربیة1. مصر جمهوریة في تعمل أنباء وكالة أو صحیفة تملك/ي ال محترفة صحفیة تكون/ي                انك

 أو شریك/ة في ملكیتها أو مساهمة في رأس مالها.
 تكون/ي حاصلة على الجنسیة المصریة.2.
األمانة3. أو بالشرف مخلة جنحة أو جنایة في علیك/ي الحكم یسبق ولم السمعة حسن فیك/ي                 یتوفر

 أو تم شطب اسمك من جدول النقابة ألسباب ماسة بالشرف أو األمانة.
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 تكون/ي حاصلة على مؤهل دراسي عال. (بكالوریوس، لیسانس، ما یوازیهم).4.
 

 س5. ایه هي لجنة القید؟
 هي لجنة بتنعقد في جداول النقابة للتأكد من انطباق الشروط على كل المتقدمین لعضویة النقابة.

 
  س6. و تشكیلها بتكون من ایه؟

واللجنة المجلس. طریق عن اختیارهم بیتم النقابة مجلس أعضاء من اثنین ومعاه النقابة وكیل رئیسها                 بیكون
كان وأي مسبب. القرار بیكون الرفض حالة وفي ، القید طلب تقدیم تاریخ من یوم ستین خالل قرارها                    بتصدر
الوصول بعلم مسجل بخطاب صدوره تاریخ من أسبوعین خالل بقرارها القید طالب بتعلن القید لجنة                 القرار

 أو عن طریق استالم الطالب لصورة من القرار بإیصال یوقع علیه.
 

 س7. و لو صدر القرار بالرفض؟
رسمیا. بیه علمك أو إبالغك تاریخ من یوم ثالثین خالل منه تتظلمي حقك من قیدك برفض القرار صدر                    لو

  وده بیكون قصاد هیئة بتتكون من:
النیابة رؤساء وأحد االستئناف لمحكمة العمومیة الجمعیة بتنتدبه االستئناف، محاكم مستشارین             أحد
المجلس بینتخبهم النقابة مجلس أعضاء من واثنان عنه ینوب من أو االستعالمات هیئة رئیسا                العامة

  سنویا.
 

 س8. و ایه هي مراحل القید األساسیة؟
 الزم تقید/ي نفسك في جدول الصحفیین تحت التمرین و بعدین تقید/ي نفسك في جدول الصحفیین المشتغلین.

 
 س9. وإیه شروط القید في جدول الصحفیین تحت التمرین؟

الصحافة1. أقسام لخریجي سنة التمرین مدة وتعتبر الصحفیة المؤسسات إحدى في تتمرن/ي              أوال
العلیا والمعاهد الكلیات باقي لخریجي وسنتین بها، المعترف العلیا والمعاهد الجامعات             في

 المعترف بها، وتبدأ مدة التمرین من تاریخ القید في جدول الصحفیین تحت التمرین.
من2. وكالة أي أو مصر في تصدر التي الصحف دور أحد في التمرین مدة یقضي الصحفي/ة                  الزم

لقضاء النقابة مجلس من خاص بترخیص طلب یتقدم وممكن مصر. في العاملة األنباء               وكاالت
 مدة التمرین في الصحف ووكاالت األنباء في الخارج.

وكالة3. أو الصحیفة واسم إقامته محل عن النقابة مجلس یبلغ أنه التمرین تحت الصحفي/ة                على
 األنباء اللي بیتدرب فیها وعن كل تغییر بیحصل في البیانات دي.

 
 س10. وطب وتفرق عن شروط القید في جدول الصحفیین المشتغلین بایه؟

وترفق/ي خاللها، ظاهر صحفي نشاط لیك/ي ویكون انقطاع بدون التمرین مدة قضیت/ي تكون/ي               الزم
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 بطلب القید شهادة مفصلة عن نشاطك في الصحیفة أو وكالة األنباء اللي اتمرنت/ي فیها.
 
 

 س11. ایه هو الشكل التنظیمي للنقابة؟
 بتنقسم بشكل أساسي لجمعیة عمومیة و لمجلس نقابة.-

 
 س12. والجمعیة العمومیة عبارة عن أیه؟

المشتغلین/ات- الصحفیین/ات جدول في المقیدین األعضاء جمیع عن عبارة بتكون العمومیة             الجمعیة
منها. إعفائهم تم لو أو الماضیة المالیة السنة آخر حتى علیهم المستحقة االشتراك رسوم سددوا                 اللي

 وبتعتبر هي السلطة األعلى في مجلس النقابة.
كل- من مارس شهر من األول الجمعة یوم في العادي اجتماعها في للنقابة العمومیة الجمعیة                 وبتنعقد

عاجلة و مهمة مواضیع لمناقشة عادي غیر طارئ اجتماع إلى العمومیة الجمعیة دعوة وممكن                سنة.
من عضو مائة بانعقادها طلب قدم إذا دعوتها كمان ویجوز لعقدها. ضرورة شاف النقابة مجلس                 لو

 اللي لیهم حق حضور اجتماعاتها وده في خالل شهر من تقدیم الطلب.
 

 س13. و ایه اختصاصاتها؟
المالیة1. للسنة الختامي الحساب واعتماد أعماله، عن السنوي النقابة مجلس تقریر واعتماد              مراجعة

 المنتهیة و بتقر مشروع المیزانیة الخاصة بالسنة المالیة المقبلة.
 انتخاب النقیب/ة وأعضاء/عضوات مجلس النقابة بدل من األعضاء اللي انتهت مدة عضویتهم.2.
في3. أهمیة النقابة مجلس یرى التي األمور في والنظر للنقابة الداخلیة الالئحة مشروع               إقرار

 عرضها على الجمعیة العمومیة.
المقیدین● األعضاء نصف حضره لو إال صحیحا العمومیة الجمعیة اجتماع یكون ال األحوال كل                وفي

لو صحیح العمومیة الجمعیة انعقاد بیعتبر ده العدد متوفرش فلو األقل. على المشتغلین جداول                في
الجمعیة قرارات وبتصدر ده. العدد اكتمال حتى الدعوة تتكرر وإال األعضاء، عدد ربع               حضره

 العمومیة باألغلبیة المطلقة لألعضاء الحاضرین.
 

 س14. طیب و ایه هو مجلس النقابة؟
  بیعتبر مجلس النقابة الجهاز التنفیذي للنقابة وبیتكون من:

لم- اللي من األقل على نصفهم و العمومیة. الجمعیة حضور حق لیهم اللي من عضو/ة و12                  النقیب/ة
العمومیة الجمعیة طریق عن النقابة مجلس انتخاب وبیتم سنة. 15 المشتغلین جدول في قیده مدة                 یتجاوز

 باالنتخابات السریة العامة.
النقیب- انتخاب وبیكون للحاضرین، الصحیحة لألصوات النسبیة باألغلبیة بیكون المجلس أعضاء             وانتخاب
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أعید األغلبیة هذه على المرشحین أحد یحصل لم فإذا للحاضرین، الصحیحة لألصوات المطلقة               باألغلبیة
باألغلبیة الحالة هذه في االنتخاب ویكون األصوات، أكثر على الحاصلین/ات المرشحین/ات بین              االنتخاب

 النسبیة.
 

 س15. وامتى تنتهي دورة مجلس النقابة المنتخب؟
النقابة، مجلس أعضاء نصف عضویة سنتین كل وتنتهي سنوات، أربع كل النقابة لمجلس العضویة مدة                 بتنتهي
سنتین، فهي النقیب/ة عضویة مدة أما منهم. ستة عضویة إلنهاء األعضاء بین الثانیة السنة نهایة بعد                  وبیقترع
یختار والزم مكافأة أو أجر بال النقابة مجلس في والعضویة بعض، ورا مرتین من أكتر انتخابه یجوز                   وال
دول هما و للصندوق وأمین/ة عام/ة وسكرتیر/ة وكلیلیتن وكیلین/ انتخابه بعد النقیب/ة برئاسة النقابة                مجلس
بناء أو النقیب من بدعوة األقل على شهر كل مرة النقابة مجلس وبیجتمع المكتب. هیئة النقیب مع بیكونوا                    اللي
أعضائه من 7 حضره إذا إال صحیحا االجتماع یعتبر وال المجلس، من أعضاء 3 من مكتوب طلب                   على

علیها موافق اللي القرارات اختیار بیتم األصوات تساوت وإذا المطلقة، باألغلبیة قراراته وبتصدر األقل،                على
 رئیس المجلس.

 
 س16. وایه اختصاصات مجلس النقابة؟

  العمل على تحقیق أهداف النقابة و إعداد تقریر سنوي عن نشاط النقابة.1.

  إعداد الحساب الختامي للسنة المالیة الماضیة ومشروع المیزانیة عن السنة المالیة الجدیدة.2.

 دعوة الجمعیة العمومیة لالنعقاد، وتنفیذ قراراتها.3.

النقابة4. لجان لعضویة تقدموا اللي المجلس أعضاء واختیار العضویة جداول على             اإلشراف
 المختلفة.

على5. وعرضها تعدیلها واقتراح األخرى واللوائح المهنة آداب والئحة الداخلیة الالئحة             إعداد
 الجمعیة العمومیة إلقرارها ومراقبة تنفیذ اللوائح.

النقابة6. تنظیمات بین االتصال وتحقیق تنفیذها، ومتابعة النقابة في السیاسي العمل خطة               وضع
 المختلفة.

 
 س17. یعني ایه هیئة التأدیب االبتدائیة؟

الداخلیة الالئحة أو القانون في علیها المنصوص الواجبات بیخالف صحفي/ة كل مع تحقیق لجنة بتعمل                 النقابة
و للمهنة العامة بالصورة یضر ممكن بمظهر ظهر أو الغیر، أمام أو زمالئه تجاه سواء آداب الئحة أو                    للنقابة

 للنقابة، وبتتكون لجنة التحقیق من:
ما بعد و . الدولة مجلس من مستشار و النقابة سكرتیر/ة من كل وعضویة النقابة وكیل/ة هو بیكون                    رئیس
على المناسب الحكم بتصدر اللي هي و االبتدائیة التأدیب لهیئة الورق بتبعت عملها التحقیق لجنة                 بتخلص
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الهیئة أمام الواقعة ثبتت لو للصحفي/ة االتهام بتوجیه التحقیق لجنة رئیس/ة وبیقوم المخالف.               الصحفي/ة
 التأدیبیة.

 
 

 س18. وایه هو تشكیل هیئة التأدیب؟
 بتتكون هیئة التأدیب االبتدائیة من:

  ثالث أعضاء بیختارهم مجلس نقابة الصحفیین من بین أعضائه في أول كل دورة نقابیة.1.

  عضو/ة من المجلس األعلى للصحافة یختاره المجلس من بین أعضائه الصحفیین/ات.2.

  مستشار من مجلس الدولة یختاره مجلس الدولة.3.
 

 س19. طب هل یجوز استئناف قرارات هیئة التأدیب؟
التأدیب- هیئة اسمها اعلي هیئة أمام االبتدائیة التأدیب هیئة قرار في تطعن/ي حقك               من

 االستئنافیة في خالل 15 یوم من تاریخ إبالغك بقرار الهیئة التأدیبیة.
 

 س20. و هیئة التأدیب اإلستئنافیة بتتكون من مین؟
بین من منهم واحد المجلس بیختار وعضوین القاهرة استئناف محكمة دوائر أحد من التأدیب هیئة بتتكون                  

 أعضائه، وبیختار الثاني الصحفي/ة اللي اتحقق معاه و أصدرت في حقه الهیئة التأدیبیة االبتدائیة قرار.
الوصول بعلم مسجل بخطاب تأدیب هیئة أي أمام بالحضور تأدیبیا محاكمته المطلوب العضو إعالن                وبیتم
على أیام 8 ب الجلسة تاریخ قبل ده وكل إلیه المنسوبة التهم وملخص ومكانها الجلسة موعد فیه                   بیتوضح

 األقل.
بحضور تأمر أنها التأدیبیة وللهیئة عنه، للدفاع بمحام/یة یستعین أو بنفسه یحضر انه الصحفي/ة حق من                  و
لو و تانیة، مرة إعالنه/ا بیتم مقبول عذر غیر من الحضور عن تأخر/ت فلو شخصیا.                 الصحفي/ة

 محضرش/تش بعد اإلعالن التاني من حق الهیئة أنها تحاكمه/ا غیابیا.
 

  س21. و ایه العقوبات اللي ممكن تتوقع على الصحفي/ة المخالف/ة؟
 العقوبات التأدیبیة بالترتیب:

 اإلنذار.1.

 الغرامة بما ال تتجاوز عشرین جنیها وتدفع لصندوق المعاشات واإلعانات.2.

 المنع من مزاولة المهنة مدة ال تتجاوز سنة.3.

المساس4. الجدول من نهائیا االسم شطب على یترتب وال النقابة، جدول من االسم               شطب
 بالمعاش المستحق.
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