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الوقــائـع

أقام المدعي دعواه الماثلة بصحيفة موقعةة مةن المةدعي موقعةة مةن محةام مقبةو أمةام هةاه المح مةة أودعة

قلةم

الكتاب يوم الثالثاء الموافق  2008/11/4طلب في ختامها الح م:
أوالً :قبو الدعوى ش الً.

ثاني ةاً :بصةةفة مسةةتع لة بوقةةت تنفيةةا الق ةرارين المتضةةمنين اتمتنةةا عةةن مةةن الطالةةب اعانةةة شةةهرية وعةةدم اي ةةاد
فرصة عمل له صحفي عمالً بقانون نقابة الصحفيين مع ما يترتب على الة مةن آثةار أهمهةا صةرإل اتعانةة دواي ةاد

فرصة عمل للمدعي ب ريدة من ال رائد.

ثالثة ةاً :وف ةةي الموض ةةو ب ل ةةاء القة ة اررين المطع ةةون فيهم ةةا م ةةع م ةةا يترت ةةب عل ةةى الة ة م ةةن آث ةةار م ةةع الة ة ام النقاب ةةة

المصروفا

ومقابل أتعاب المحاماة .

وا ةةر المةةدعي شةةرحا لةةدعواه أنةةه عضةةو بنقابةةة الصةةحفيين منةةا  1998/12/5وقةةد التحةةق بالعمةةل ب ريةةدة آفةةا

عربية صحفي  ،اال انه وألسباب سياسية ت اه ال ريدة تم وقفها منا  ، 2006/3/7ولما ان العمل بهاه ال ريدة هو

مصدر ر

المدعي الوحيد  ،و ان قانون النقابة يل مها بالسعي تي اد عمل ألعضاء النقابة المتعطلين أو تعويضهم

تعويض ةاً ي فةةل له ةم الحيةةاة الكريمةةة  ،فقةةد تقةةدم المةةدعي بتةةاري  2008/4/19بطلةةب للنقابةةة للحصةةو علةةى حقةةه فةةي
اتعانة والعمةل اال انهةا امتنعة دون ةدوى  ،دواا ينعةى المةدعى مخالفةة القةرار المطعةون فيةه ألح ةام القةانون  ،األمةر
الاي حدا به الى اقامة دعواه الماثلة بطلباته آنفة البيان.

و رى نظر الشق العا ل من الدعوى أمام المح مة  ،فب لسة  2009/1/18قدم الحاضر عن المدعي –

ابلتوكيل الرمسي العام /2514ب لس نة  – 2008حافظة مستندا

طوي

على صورة ضوئية من الطلب المقدم للمدعى عليه

بصفته للحصو على عمل بديل في أحد ال رائد القومية  ،و اا صورة ضوئية من الطلب المقدم من المدعي

لصندو المعاشا

الخاص بالنقابة لصرإل معاش  ،ما قدم ب لسة  2009/3/29حافظة مستندا

المستند المعلى ب الفها  ،وصحيفة معلنة  ،ما قدم ب لسة  2009/6/7حافظة مستندا

طوي

طوي

على

على صورة ضوئية

من عقد العمل المبرم بين المدعي وح ب األحرار للعمل بالصحت التابعة للح ب  ،ما قدم الحاضر عن النقابة

المدعى عليها ما رة بدفاعه  ،وباا
القانوني في شقيها  ،وقد ورد

ال لسة قرر المح مة احالة الدعوى لهيئة مفوضي الدولة تعداد تقرير بالرأي

الينا الدعوى تعداد تقرير مفوض الدولة فيها .
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الرأي القانوني

ومن حيث أن المدعي يهدإل بدعواه – وفقاً للتكييت القانوني الصحي لطلباته – الى طلب الح م بقبولها ش الً
توفير عمل للمةدعي أو صةرإل اعانةة

 ،وبوقت تنفيا دوال اء قرار نقابة الصحفيين السلبي باتمتنا عن اتخاا ا راءا

ش ةةهرية ل ةةه ص ةةحفي عض ةةو بالنقاب ةةة متعط ةةل ع ةةن العم ةةل  ،م ةةع م ةةا يترت ةةب عل ةةى الة ة م ةةن آث ةةار  ،دوالة ة ام ه ةةة اتدارة
المصروفا .
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى  ،ولما ان

الدعوى الماثلة من دعةاوى ال ةاء القة ار ار اتداريةة السةلبية التةي

دعةوى اتل ةاء المنصةوص عليهةا فةي قةانون م لةو الدولةة الصةادر بةالقرار بقةانون رقةم 47

ال تتقيةد بمواعيةد دوا ةراءا
لسةةنة  ، 1972دواا تعةةد الةةدعوى الماثلةةة مةةن الةةدعاوى المسةةتثناة مةةن العةةرض علةةى ل ةةان التوفيةةق فةةي بعةةض المنا عةةا
بمو ب المادة ( )11من القانون رقم  7لسنة  2000تقتران طلب اتل ةاء بطلةب لوقةت التنفيةا  ،دواا اسةتوف
سائر أوضاعها الش لية األخرى المتطلبة قانوناً  ،ف نها ت دو مقبولة ش الً .

الةدعوى

ومن حيث إن بحث موضوع الدعوى يغني  -بحسب األصل  -عن بحث الشق العاجل فيها .

ومن حيث إنهه عهن موضهوع الهدعوى  ،فة ن المةادة ( )8مةن دسةتور مهوريةة مصةر العربيةة والنافةا اعتبةا اًر مةن

 2012/12/25والمنش ةةور ف ةةي ال ري ةةدة الرس ةةمية بالعة ةدد  51م ةةرر ب ب ةةاا

الت ةةاري ت ةةنص عل ةةى أن " تكف ةةل الدول ةةة

 ، ..............وتعمل على تحقيق حد الكفاية ل ميع المواطنين  ،دون تميي ".
م ةةا ت ةةنص الم ةةادة ( )52من ةةه عل ةةى أن " حري ةةة انش ةةاء النقاب ةةا

واتتح ةةادا

والتعاوني ةةا

م فول ةةة  .وتك ةةون له ةةا

الشخصية اتعتبارية  ،وتقوم على أساو ديمقراطي  ،وتمارو نشاطها بحرية  ،وتشار في خدمةة الم تمةع وفةي رفةع

مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفا عن حقوقهم ." ............................ .
مةةا تةةنص المةةادة ( )53منةةه عل ةةى أن " يةةنظم القةةانون النقابةةا

المهني ةةة  ،دوادارتهةةا علةةى أسةةاو ديم ةةوقراطي ،

وتحدي ة ةةد موارده ة ةةا  ،وطريق ة ةةة مس ة ةةاءلة أعض ة ةةائها ع ة ةةن س ة ةةلو هم ف ة ةةي ممارس ة ةةة نش ة ةةاطهم المهن ة ةةي وف ة ةةق مواثي ة ةةق ش ة ةةرإل
أخالقية." ................

وتةنص المةةادة ( )64منةه علةةى أن " العمةل حةةق ووا ةب وشةةرإل لكةل مةواطن  ،تكفلةه الدولةةة علةى أسةةاو مبةةاد

المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص . ........................................
وتكفل الدولة حق ل عامل في األ ر العاد واأل ا ا

وتنص المادة ( )66منه على أن " تكفل الدولةة خةدما

." ............................... ،

التةنمين ات تمةاعي  .ولكةل مةواطن الحةق فةي الضةمان

ات تماعي؛ ااا لم ي ن قاد اًر على اعالة نفسه أو أسرته ،في حاالت العجز عهن العمهل و البلاله أو الشةيخوخة ،وبمةا
يضمن لهم حد الكفاي ".

ومةةن حيةةث ان المةةادة المةةادة ( )23مةةن اتعةةالن العةةالمي لحقةةو اتنسةةان الصةةادر عةةن ال معيةةة العامةةة ألمةةم

المتحدة بالقرار رقةم  217ألف (د )3-المؤرخ في  10ديسيمرر  1948تةنص علةى أن "  .1لكةل شةخص حةق العمةل،
وفى حرية اختيار عمله ،وفى شروط عمل عادلة ومرضية وفى الحماية من البطالة.

 .2ل ميع األفراد ،دون أي تميي  ،الحق في أ ر متساو على العمل المتساوي.
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 .3لكةةل فةةرد يعمةةل حةةق فةةي م افةةنة عادلةةة ومرضةةية تكفةةل لةةه وألسةرته عيشةةة الئقةةة بالك ارمةةة البشةرية ،وتسةةتكمل،

عند االقتضاء ،بوسائل أخرى للحماية اال تماعية.
 .4لكل شخص حق انشاء النقابا

مع آخرين واالنضمام اليها من أ ل حماية مصالحه.

ما تنص المادة ( )25منه على أن "  .1لكل شخص حةق فةي مسةتوى معيشةة ي فةى لضةمان الصةحة والرفاهةة

له وألسةرته ،وخاصةة علةى صةعيد المنكةل والملةبو والمسة ن والعنايةة الطبيةة وصةعيد الخةدما
وله الحق في ما ينمن بةه ال وائةل فةي حةاال

اال تماعيةة الضةرورية،

البطالةة أو المةرض أو الع ة أو الترمةل أو الشةيخوخة أو نيةر الة مةن

الظروإل الخار ة عن ارادته والتي تفقده أسباب عيشه ".

ومةن حيةث ان العهةةد الةدولي الخةةاص بةالحقو االقتصةةادية واال تماعيةة والثقافيةةة  ،واذلي اعمتددو وعددرت قيتوواددص والت ددو
والانضامم بقرار امجلعية العامة ل ألمم املتحوة  2200أألف (د  )21 -املؤرخ يف  16ديسمرب  1996والنافذ اعتبار ًا من  3ناير  ، 1976طبقا قيامدة  27منه واذلي ووعت
عييه مرص بتارخي  1967/8/4وصووت عييه بتارخي  14ناير  ، 1982ينص في المادة ( )6تنص على أن "  -1تعتةرإل الةدو االطةراإل
في هاا العهد بالحق في العمل ،الاي يشمل ما لكل شخص من حق في أن تتاح له ام انية سةب ر قةه بعمةل يختةاره

أو يقبله بحرية ،وتقوم باتخاا تدابير مناسبة لصون هاا الحق ".

ما تنص المادة ( )7منه على أن " تعترإل الدو األط ارإل في هاا العهد بما لكةل شةخص مةن حةق فةي التمتةع

بشروط عمل عادلة ومرضية تكفل على الخصوص:
أ -م افنة توفر ل ميع العما  ،حد أدنى:

 -1أ ة ار منصةةفا ،وم افةةنة متسةةاوية لةةدى تسةةاوي قيمةةة العمةةل دون أي تميية  ،علةةى أن يضةةمن للمةرأة خصوصةةا

تمتعهةةا بشةةروط عمةةل ال تكةةون أدنةةى مةةن تلة التةةي يتمتةةع بهةةا الر ةةل ،وتقاضةةيها أ ة ار يسةةاوي أ ةةر الر ةةل لةةدى تسةةاوي

العمل؛

 - 2عيشا ريما لهم وألسرهم طبقا ألح ام هاا العهد؛ ." ................................
وتنص المادة ( )8منه على أن "  -1تتعهد الدو األطراإل في هاا العهد ب فالة ما يلي:

أ  -حق ل شخص في تكوين النقابا

باالشت ار مع آخةرين وفةي االنضةمام الةى النقابةة التةي يختارهةا ،دونمةا

قيةةد سةةوى قواعةةد المنظمةةة المعنيةةة ،علةةى قصةةد تع ية مصةةالحه االقتصةةادية واال تماعيةةة وحمايتهةةا .وال ي ةةو أخضةةا

ممارسةةة هةةاا الحةةق أليةةة قيةةود نيةةر تل ة التةةي يةةنص عليهةةا القةةانون وتش ة ل تةةدابير ضةةرورية ،فةةي م تمةةع ديمق ارطةةي،

لصيانة األمن القومي أو النظام العام أو لحماية حقو اآلخرين وحرياتهم؛

وتنص المادة ( )9على أن " تقر الدو األطراإل في هاا العهد بحق ل شةخص فةي الضةمان اال تمةاعي ،بمةا

في ال التنمينا

اال تماعية ".

ومن حيث ان المادة الثالثة من القانون رقم  76لسنة  1970ب نشاء نقابة الصحفيين تنص على أن " تستهدإل
النقابة :

( أ ) . .......................

(ب) العمل على االرتفا بمستوى المهنة والمحافظة على رامتها والاود عن حقوقها والدفا عن مصالحها.
(ج) ضةةمان حريةةة الصةةحفيين فةةي أداء رسةةالتهم و فالةةة حقةةوقهم  ،والعمةةل علةةى صةةيانة هةاه الحقةةو فةةي حةةاال

الفصل والمرض والتعطل والع

.
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(د) السعي تي اد عمل ألعضاء النقابة المتعطلين وتش يلهم أو تعويضهم تعويضا ي فل لهم حياة ريمة.

...................................................

".

ومةن حيةث ان المقةرر فةى قضةاء المحكمه الدسهووية العييها أن " البةين مةن أح ةام الدسةتور بمةا يحقةق تكاملهةا

وي فل عدم انع ا بعضها عن بعض فةى اطةار الوحةدة العضةوية التةى ت معهةا وتصةون ترابطهةا  ،أنةه فةى م ةا حةق

العمل والتنمين اال تماعى  ،فل الدستور أمةرين :أولهمةا ان العمةل ،لةيو ترفةاً يم ةن النة و عنةه  ،وال هةو منحةه مةن
الدولةة تبسةطها أو تقبضةها وفةق مشةيئتها لتحةدد علةى ضةوئها مةن يتمتعةون بهةا أو يمنعةون عنهةا .وال هةو اكةراه للعامةل
على عمل ال يقبل عليه باختياره  ،أو يقع التميي فيه بينه وبين نيره العتبار ال يتعلق بقيمة العمةل أو نيةر الة مةن

الشةةروط الموضةةوعية التةةى تتصةةل باألوضةةا التةةى ي ةةب أن يمةةارو فيهةةا ،وس ةواء انع ةةو هةةاا التميي ة فةةى ش ة ل آثةةار
اقتصةادية أم ةان مرهقةا لبيئةة العمةل ااتهةا مثية ار لنةوا

عدائيةة فيمةا بةين العةاملين فيهةا objectively hostile to

 work environmentالة أن مةواد الدسةتور وهنم العمهل بوصهفه حاها لكهل مهوالن اليجهوز إ هدايق و واييهدق بمها

يعلل جو يق ،ووا باً يلت م بمسئولية ما أدائه ،وشرفا يرنو اليه أمال .وهو باعتباره ال  ،وألهميته فى تقدم ال ماعة
دواشبا احتيا اتها ،ولصلته الوثيقة ال بالحق فى التنمية بمختلت وانبها ،ولضمان تحقيق اتنسةان لااتةه ولحرياتةه

اآلساسةةية ،و ةةال تعمةةا مةةا يتكامةةل معهةةا مةةن الحق ةو  ،توليةةه الدولةةة اهتمامهةةا وت يةةل العوائةةق مةةن طريقةةه وفق ةاً
تم اناتها  ،والي و بالتالى أن يتدخل المشر ليعطل حق العمل ." ...............................

(حكم المحكمة الدستورية في الطعن رقم  3لسنة  16ق .دستورية – جلسة  – 1995/2/4مشار إليه لدى الموسوعة
الدستورية المصرية – المستشار /رجب عبد الحكيم سليم – الجزء األول – ص )430

ما أستقر قضاؤها على أن " الدستور حرص على دعةم التةنمين اال تمةاعى حةين نةاط بالدولةة مةد خةدماتها فةى

هاا الم ا الى المواطنين ب ميع فئاتهم فى الحةدود التةى يبينهةا القةانون  ،مهن اله ت وايةهي مها يعيهنه عيه مواجهه

بلالوه أو ع هم عن العمل أو شةيخوختهم  ،الة أن مظلةة التةنمين اال تمةاعى هةى التةى تكفةل بمةداها واقعةاً أفضةل
يؤمن المواطن فى نةده  ،ووكفل له الحهد األدنه مهن المعاميه اننسهاني الوهي ال ومهوهن فيهها مدميوهه ا والوه وهوفي

لحيةوههه الشالصههي موليباوههها ولضههمان الحههق فه الحيهها

محيطها  ،ويصون مقوماتها ".

ه يوافههد ا  ،بمةةا ي فةل انتمةةاءه لل ماعةةة التةى يعةةيش فةةى

حكم المحكمة الدستورية في القضية رقم  29لسنة  15ق .دستورية – جلسة  ، 1997/5/3وحكمها في القضية رقم 286

لسنة  25ق .دستورية – جلسة  2005/3/13مشار إليهما لدى مؤلف مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الدستورية العليا في
أربعين عاماً – ط – 2009ص )267

ومةةن حيةةث ان مفةةاد مةةا تقةةدم مةةن نصةةوص أن المشةةر الدسةةتوري قةةرر حمايةةة حةةق العمةةل ب عتبةةاره حةةق ووا ةةب

وشةرإل لكةل مةواطن  ،ال ي ةو اهةةداره أو تقييةده أو تعطيلةةه أو اتنتقةاص منةه ب عتبةةاره وسةيلة مشةةروعة للحصةو علةةى
أ ر مناسب ي فل له توفير الحياة الكريمة لشخصه ولمن يعو  ،وأو ب على الدولة أن تسةعى لتةوفيره وت يةل العوائةق

من طريقه في ضوء ام انياتها  ،واتساقاً مع نفو النهج  ،دوانطالقاً من مبدأ الحريةة النقابيةة  ،فةل المشةر لكةل عامةل

الحق في اختيار النقابةة التةي يطمةئن فةي اتنضةمام اليهةا والبقةاء فيهةا أو انهةاء عضةويته منهةا وفقةاً ترادتةه  ،مةا ألة م

الدولةةة ب فالةةة خةةدما

التةةنمين ات تمةةاعي ب عتبارهةةا أساس ةاً للحةةق فةةي الضةةمان ات تمةةاعي وال ة فةةي حةةاال
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بةه المواثيةق الدوليةة وأهمهةةا اتعةالن العةالمي لحقةو اتنسةان والعهةةد

الدولي للحقو اتقتصاديةةة وات تمةاعيةة والثقةافيةةة الصادر عن األمم المتحدة .
ولمةةا انة

نصةةوص الدسةةتور تش ة ل فةةي م ملهةةا ةالً ال يت ة أ ت معهةةا وحةةدة عضةةوية تحقةةق تكاملهةةا وترابطهةةا

وص ةوالً لتحقيةةق ال ايةةا

التةةي ابت اهةةا المشةةر الدسةةتوري  ،وقةةد ةةاء مةةن أهةةم هةةاه ال ايةةا

تحقيةةق حةةد الكفايةةة ل ميةةع

الم ةواطنين  ،و"حهههد الكفايههه " هةةو الح ةةد ال ةةاي ي فةةي معيش ةةة الفةةرد م ةةن وم ةةن يعةةو م ةةن الحا ةةا

األساس ةةية والحا ي ةةة

والتحسةينية التةةي اعتةاد أفةراد الم تمةع علةةى االحتيةاج اليهةةا دون اسةراإل أو تقتيةةر أي تةوفير مسةةتوى الئةق للمعيشةةة ,مةع

مراعاة الظروإل التي يعيشها الم تمةع علةى المسةتوى العةام سةعة وضةيقاً وهةو مةا يختلةت عةن "حهد الكفها " وهةو الةاي

القصةةوى مةةن مطعةةم ومس ة ن وملةةبو التةةي تكفةةل الحيةةاة أي تةةوفير حةةد أدنةةى للمعيشةةة ،

الضةةرورريا
يقتصةةر علةةى سة رةد ر
وعلةةى الة يتعةةين أن تهةةدإل نصةةوص الدسةةتور الةةى تحقيةةق حةةد الكفايةةة ب عتبةةاره مةةن مقومةةا
الدستور لتنظيمه  ،ويتعين تفسير هاه النصوص في ضوء ال .

الم تمةةع الةةاي ةةاء هةةاا

ولما ان السبيل لضمان حد الكفاية هو الما والةاي يتةنتى بنحةد طةريقين وال مها أن ي ةون أ ة اًر مقابةل عمةل ،

وثانيهمهها أن ي ةةون اعانةةة تمنحهةةا الدولةةة عنةةد تعةةار و ةةود هةةاا العمةةل س ةواء لع ة أو مةةرض أو شةةيخوخة أو بطالةةة ،
والدولة تلت م بتوفير أحد هاين األمرين دوالت امها هاا ينتي متفرعاً من الت امها بتحقيق حد الكفاية ل ميع المواطنين وهو
اتلت ام الاي تضمنه صراحة نص المادة ( )8من الدستور المشار اليه .
وفةةي ضةةوء مةةا تقةةدم مةةن مبةةاد فة ن مةةا تضةةمنه قةةانون نقابةةة الصةةحفيين رقةةم  76لسةةنة  1970فةةي مادتةةه الثالثةةة

الفق ةرة (د) مةةن أن النقابةةة تسةةتهدإل السةةعي تي ةةاد عمةةل ألعضةةاء النقابةةة المتعطلةةين وتش ة يلهم أو تعويضةةهم تعويضةةا

ي فةةل لهةةم حيةةاة ريمةةة لةةيو م ةةرد هةةدإل سةةامي تسةةعى النقابةةة الةةى تحقيقةةه دوانمةةا هةةو التة ام يقةةع علةةى عاتقهةةا ب عتبارهةةا
ال هةة المسةئولة عةن مصةال الصةةحفيين وحقةوقهم  ،وهةو ةاا لةةيو التة ام ببةا عنايةة  ،دوانمةةا هةو التة ام بتحقيةق نتي ةةة
مفادها السعي لدى ال رائد والم ال

ونيرها من أصحاب األعما في م ا الصحافة لتةوفير عمةل مالئةم ألعضةائها

المتعطلين  ،ب عتبار أن هاا العمل هو وسيلة الحصو علةى األ ةر الةاي يةوفر الحيةاة الكريمةة للفةرد أو يصةل بةه الةى

حد الكفاية  ،أو بالسعي لدى الدولة وأصحاب األعما ونيرهم لتةوفير المةوارد الماليةة لمةنحهم تعويضةاً نقةدياً ي فةل لهةم
هةةاه الحيةةاة الكريمةةة  ،وي ةةون تحقيةةق مةةا سةةبق عةةن طريةةق وضةةع القواعةةد والضةواب وات ةراءا الال مةةة للوصةةو لهةةاه
النتي ة  ،دوامتناعها عن ال يعد ق ار اًر سلبياً نير مشرو .
ومةةن حيةةث انةةه تنسيسةاً علةةى مةةا تقةةدم  ،ولمةةا ةةان الثابة

مةةن األو ار أن المةةدعي عضةةو بنقابةةة الصةةحفيين منةةا

تاري  1998/12/5و ان يعمل رئيو تحرير ريدة آفةا عربيةة التابعةة لحة ب األحةرار بنةاء علةى عقةد العمةل المبةرم

بينه وبين الح ب بتاري  ، 1995/7/1وبتوقت ال ريدة عن العمل اعتبا اًر من  1998/3/7أضحى المدعي بال عمل
يقتا

منه  ،فتقدم بطلبين للنقابة مؤرخين  2008/4/19لتقوم النقابة ونفاااً لنص المادة  3فقرة د المشار اليها بتوفير

عمل في احدى ال رائد القومية وصرإل اعانة شهرية له وتعويضةه عةن فتةرة التعطةل  ،اال ان النقابةة امتنعة

عليةةه  ،ولمةةا ان ة

عةن الةرد

النقابةةة المةةدعى عليهةةا فةةي معةةرض ردهةةا علةةى الةةدعوى الماثلةةة لةةم تن ةةر علةةى المةةدعي حقةةه فةةي

الحصو على فرصة عمل دوانما تارع

بعدم قدرتها المادية على صرإل تعويض أو اعانة وانها ليسة

صةاحبة عمةل

حتى توفر عمل مناسب ألعضائها المتعطلين  ،ولما ان المقرر حسبما أوضحنا سلفاً أن الت ام النقابة في هاا الشةنن
يتمثل في قيامها بوضع القواعد والضواب دواتخاا ات راءا
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الصحفي لتوفير عمل ألعضائها من الصحفيين المتعطلةين ومةنهم المةدعي  ،أو تةوفير المةوارد الماليةة لمةنحهم اعانةا
أو ار الدعوى ومستنداتها مةا خلة

الالئحةة الداخليةة للنقابةة مةن ثمةة مةا

شهرية لحين الحصو على عمل  ،دواا خل
يفيد قيام النقابة بوضع هاا النظام لتوفير العمل لألعضاء المتعطلين أو منحهم تعةويض عةن بطةالتهم لحةين الحصةو

على عمل ف ن ال يعد امتناعاً عن تنفيا الت ام أو به الدستور والقانون وهو مةا يشة ل قةرار اداري سةلبي نيةر مشةرو

 ،ويتعين التقرير ب ل ائه مع ما يترتب على ال من آثار .

وال يفوتنةةا فةةي هةةاا المقةةام أن نشةةير الةةى أن ب م ةةان نقابةةة الصةةحفيين  ،وهةةي نقابةةة عريقةةة مت ل لةةة فةةي الت ةاري

المصةةري المعاصةةر  ،أن تسةةعى لةةدى المؤسسةةا

الصةةحفية  ،وخصوص ةاً فةةي ظةةل مةةا نص ة

عليةةه المةةادة ( )15مةةن

القانون رقم  96لسنة  1996بشنن تنظيم الصحافة من أنه " لم لو نقابة الصحفيين عقد اتفاقةا
أص ةةحاب الص ةةحت وو ةةاال

عمةل ماعيةة مةع

األنب ةةاء والص ةةحت العربي ةةة واأل نبي ةةة تتض ةةمن ش ةةروطا أفض ةةل للص ةةحفي .وتك ةةون نقاب ةةة

الصحفيين طرفا في العقةود التةي تبةرم وفقةا ألح ةام  .............الفقةرة األولةى مةن هةاه المةادة "  ،لتةوفير فةرص عمةل
عةةن طريةةق اتتفةةا علةةى نسةةبة معينةةة مةةن العةةاملين ب ةةل مؤسسةةة قائمةةة ونسةةبة أكبةةر مةةن المؤسسةةا

المنشةةئة حةةديثاً

تخصةةص ألعضةةاء نقابةةة الصةةحفيين  ،و ةةاا السةةعي لةةدى الم لةةو األعلةةى للصةةحافة فةةي ظةةل الت امةةه بمو ةةب المةةادة

( )9/70من قانون تنظيم الصةحافة المشةار اليةه ب ة " حمايةة العمةل الصةحفي و فالةة حقةو الصةحفيين وضةمان أدائهةم
وا باتهم ،وال

له على الو ه المبين في القانون " باتسهام في توفير اتعتمادا

المالية الال مة لصرإل تعويضا

مناسةبة للصةةحفيين المتعطلةةين عةن العمةةل  ،و ةةاا مطالبةةة الدولةة والسةةعي لةةديها لتةةوفير اعتمةادا

اا

ال رض وصوالً منها للوفاء ب لت اماتها ت اه أعضائها من الصحفيين المتعطلين عن العمل .

ماليةةة مناسةةبة لتحقيةةق

ومن حيث أنه من أصابه الخسر في الدعوى ُيل م بمصاريفها  ،عمالً بنص المادة ( )184من قانون المرافعا
المدنية والت ارية .

فلهذه األسباب

ا راءا

ن ر الحكم ر  /بقبةةو الةةدعوى شة الً  ،وفةةي الموضةةو ب ل ةةاء قةرار نقابةةة الصةةحفيين السةةلبي باتمتنةةا عةةن اتخةةاا
توفير عمل للمدعي أو صرإل اعانةة شةهرية لةه صةحفي عضةو بالنقابةة متعطةل عةن العمةل  ،مةع مةا يترتةب

على ال من آثار  ،دوال ام النقابة المدعى عليها المصروفا
المةقةرر
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