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مقدمة

المجتمع في  واإلعالميون  الصحفيون   يتعرض 
التي االنتهاكات  من  عدة  أنماط  إلى   المصري 
ومنع البرامج،  وإيقاف  التغطية،  من   تبدأ بالمنع 
وخفض التعسفي،  بالفصل  مروًرا   المقاالت، 
 المرتبات، وصواًل إلى التهديدات بالحبس، والتعرض
 إلى القبض أو االعتقال، وتنتهي في بعض األحيان
التقرير هذا  يأتي  َثمَّ  ومن  القتل.  أو   بالتعذيب 
التي االنتهاكات  ليعرض  الشهري،   اإلحصائي 
تأدية أثناء  واإلعالميون  الصحفيون  لها   يتعرض 

مهام عملهم.

يتناول أساسيين؛  قسمين  إلى  التقرير   وينقسم 
التي لالنتهاكات  البياني  العرض  األول   القسم 
الشهر خالل  واإلعالميون  الصحفيون  لها   يتعرض 
7 عبر  والتصنيف  العرض  هذا  ويتم   المنقضي، 
المرصد به  الذي قام  التوثيق  نوع   متغيرات هي؛ 
والنوع مباشر(،  غير  وتوثيق  مباشر،   )توثيق 
االنتهاك، بحقه  الواقع  للصحفي   االجتماعي 
ثم وتخصصه،  الصحفي،  هذا  عمل  جهة   وكذلك 
 نوع االنتهاك، والجهة التي قامت بهذا االنتهاك،
على االنتهاكات  لهذه  الجغرافي  التوزيع   وأخيًرا 

كل محافظات الجمهورية.

سردًيا عرًضا  التقرير  من  الثاني  القسم   ويتناول 
 تفصيلًيا لهذه االنتهاكات، ويتم عرض هذا السرد

طبًقا لكل أسبوع على حدة.



المنهجية.

 يعتمد “المرصد” منهجيته الخاصة في عملية الرصد والتوثيق، وتقوم هذه المنهجية على 3 محاور
التواصل والثاني:  الميداني.  العمل  الميداني عبر فريق  الرصد  األول:  االنتهاكات؛   رئيسية في رصد 
 مع الضحايا للتأكد من وقوع انتهاكات بحقهم وتوثيق شهاداتهم. والثالث: يتم في حالة عدم توافر
 معلومات ميدانية أو تواصل مباشر، وذلك من خالل الصحف والقنوات، والبيانات الرسمية، وعبر وسائل

اإلعالم اإللكترونية. 

المرصد المرصي للصحافة واإلعالم3



توزيع االنتهاكات وفًقا لنوع التوثيق
سجل برنامج الرصد والتوثيق )12( انتهاًكا عن طريق التوثيق المباشر مع ضحايا االنتهاكات.

شكل رقم )1( توزيع االنتهاكات وفًقا لنوع التوثيق

شكل رقم )2( توزيع االنتهاكات وفًقا للنوع االجتماعي للصحفي/ة أو اإلعالمي/ة

توزيع االنتهاكات وفًقا للنوع االجتماعي للصحفي/ة أو اإلعالمي/ة
 سجل “المرصد” )12( انتهاًكا خالل الشهر المنقضي، بواقع )7( انتهاكات بحق الذكور، و)5(انتهاكات

بحق اإلناث .
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القسم األول: العرض البياني لالنتهاكات
خالل شهر أغسطس 2020.
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توزيع االنتهاكات وفًقا لتخصص الصحفي/ة أو اإلعالمي/ة
سجل “المرصد”  )6( حاالت بحق مراسلين، و)4( حاالت بحق صحفيين، وحالتين بحق مصورين صحفيين. 

توزيع االنتهاكات وفًقا لجهة عمل الصحفي/ة أو اإلعالمي/ة
سجل حيث  مختلفة،  بمؤسسات  العاملين  الصحفيين/واإلعالميين  من  لعدد  وقائع  “المرصد”   سجل 
عاملين بحق  حاالت  و)4(  أجنبية،  تليفزيونية  بقنوات  عاملين  بحق  حاالت   )6( والتوثيق  الرصد   برنامج 

بصحف قومية، وحالة واحدة بحق كل من )عاملين بمواقع إلكترونية، وصحف خاصة(.
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شكل رقم )3( توزيع االنتهاكات وفًقا لتخصص الصحفي/ة أو اإلعالمي/ة

شكل رقم )4( توزيع االنتهاكات وفًقا لجهة عمل الصحفي/ة أو اإلعالمي/ة
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توزيع االنتهاكات وفًقا لنوع االنتهاك
 رصد التقرير )12( حالة انتهاك خالل الشهر، بواقع 7 حاالت منع من التغطية، و3 حاالت واقعة قبض أو

اتهام،  وحالة واحدة لكل من تحرش لفظي، واستيالء على معدات.
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توزيع االنتهاكات وفًقا لجهة المعتدي
 كانت وزارة الداخلية المتورط الوحيد في االنتهاكات، إذ سجل “المرصد” )12( حالة انتهاك، جميعها

قام بها أفراد تابعين لوزارة الداخلية.

شكل رقم )5( توزيع االنتهاكات وفًقا لنوع االنتهاك

12

شكل رقم )6( توزيع االنتهاكات وفًقا لجهة المعتدي
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توزيع االنتهاكات وفًقا للنطاق الجغرافي
 على الصعيد الجغرافي، سجل البرنامج )12( حالة انتهاك خالل أغسطس 2020، وقعت منها )6( حاالت
بمحافظة الجيزة، وكان نصيب محافظة القاهرة )5( حاالت، بينما وقعت حالة واحدة بمحافظة البحيرة.

شكل رقم )7( توزيع االنتهاكات وفًقا للنطاق الجغرافي
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 يقدم التقرير في هذا الجزء سرًدا تفصيلًيا لحاالت االنتهاكات التي وقعت خالل شهر أغسطس 2020.
ويراعي التقرير عرض هذه الحاالت وفًقا لألسبوع.

األسبوع األول )1-7  أغسطس 2020(
 ال يوجد انتهاكات

األسبوع الثاني )8-14 أغسطس 2020(
 انتهاك )1-2(: بتاريخ 11 أغسطس 2020، قال الصحفي خالد فريد، إنه ُكلف بتغطية انتخابات مجلس
 الشيوخ في مدرستي ليسيه الحرية، وابن سينا بمنطقة مصر الجديدة، ولم يتمكن من ممارسة عمله
 داخل اللجان في أول أيام التصويت؛ بسبب اعتراض القوات المكلفة بالتأمين؛ على التصوير، رغم إبرازه
 لتصريح الهيئة العليا لالنتخابات، موضًحا أنه استأذن للدخول إلى رئيس اللجنة )ليسيه الحرية(، لمعرفة
 سبب المنع، فحال أحد أفراد األمن دون ذلك، وقال له: ”أنا اللي بقولك ممنوع.. عندي تعليمات من

الهيئة العليا لالنتخابات.. وأنا هنا المنوط بتأمين اللجان”.

 انتهاك )3-4(: بتاريخ 11 أغسطس 2020، قال أحمد طاهر، الصحفي بوكالة أنباء الشرق األوسط، في
 حديثه إلى “المرصد”، إنه ُمنع من التصوير بلجان مدرستي ليسيه الحرية، وابن سينا؛ بمنطقة بمصر

الجديدة، موضًحا أن أحد ضباط األمن منعه، قائاًل: “مسموح تصور من بره مش من جوه”.

 انتهاك )5(: بتاريخ 11 أغسطس 2020، ُمنعت الصحفية بجريدة الوطن، منة أحمد، من التواجد داخل
 لجنة ليسيه الحرية، وقالت في حديثها لـ”المرصد”: ”قالوا لنا ممنوع التصوير جوه خالص”، وأشارت إلى
 أن التصوير خارج اللجنة فقط كان مسموًحا به، لكن بحضور وزير التنمية المحلية إلى اللجنة، استطاعت

أن تمارس عملها، واضطرت “منة” إلى مغادرة المكان، فور انصراف الوزير منه.

 انتهاك )6-11(: بتاريخ 11 أغسطس 2020، ُمنعت الصحفية رشا منير، وزميلها المصور أحمد مجاهد،
 من التصوير في الشارع، أثناء تواجدهما بالقرب من مسجد الحصري بأكتوبر، وهما في طريقهما إلى

مقابلة أحد المصادر للتسجيل معه، لصالح إحدى القنوات العربية.

 القسم الثاني: السرد التفصيلي لوقائع االنتهاكات خالل شهر
أغسطس 2020.
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 وأثناء انتظارهما بجوار مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر، قاما بتصوير الالفتات االنتخابية
 لرجل األعمال أحمد أبو هشيمة، وبعدها بلحظات تعرضت الصحفية إلى التحرش اللفظي من جانب
أحد أفراد األمن المتواجدين بالمنطقة، ثم تدخل أحد الضباط المتواجدين وطلب منهما عدم التصوير.1

 وأثناء مغادرتهما اعترض طريقهما، فرد األمن الذي تحرش بالصحفية سابًقا، وقام بسحب الكاميرا
من يد المصور الصحفي، بشكل عنيف ووضعها داخل كشك صغير لبيع زيت الزيتون.1

 وبعد مشادات استمرت لدقائق؛  اصُطحبا إلى قسم شرطة أول أكتوبر، وأفرج عنهما في تمام الساعة
 الواحدة صباًحا، بعد إجراء اتصاالت مع نقابة الصحفيين، ومع عضو مجلس نقابة الصحفيين، عمرو بدر،

والنقيب ضياء رشوان، الذي تدخل لإلفراج عنهما؛ ورد جميع متعلقاتهما الشخصية.

 انتهاك )12(: بتاريخ 13 أغسطس 2020، ألقت قوات األمن القبض على مراسل “القاهرة 24”، بمحافظة
البحيرة، محمد العيسوي، اليوم الخميس، أثناء تغطيته لحادث غرق معدية بمركز كوم حمادة.

في جماعة  ومشاركة  كاذبة  أخبار  بنشر  اتهمته  التي  حمادة،  كوم  نيابة  على  “العيسوي”   وُعرض 
تحقيق أهدافها عبر البث لصالح قناة الجزيرة، وقررت حبسه 15 يوًما.

األسبوع الثالث )15-22 أغسطس 2020(
ال يوجد انتهاكات

األسبوع الرابع )23-31 أغسطس 2020(
ال يوجد انتهاكات



”المرصد المرصي للصحافة واإلعالم“

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

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

 تهدف ”المؤسسة“ إىل الدفاع عن الحريات الصحفية واإلعالمية
 وتعزيزها، والعمل عىل توفري بيئة عمل آمنة للصحفيني

 واإلعالميني في المجتمع المرصي من ناحية، والعمل عىل دعم
استقاللية ومهنية الصحافة واإلعالم من ناحية أخرى.

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

 واإلعالميني وتوثيقها من ناحية، ورصد ونقد لبعض أنماط
 الالمهنية في عدد من الصحف والمواقع اإللكرتونية ووسائل

 اإلعالم من ناحية أخرى. كما تقدم ”المؤسسة“ الدعم القانوني
 المبارش أو غري المبارش للصحفيني أو اإلعالميني المتهمني 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 الصحفيني واإلعالميني، واالرتقاء

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

رؤيتنا
 دعم وتعزيز حرية الصحافة واإلعالم واستقاللهما، والوصول إىل
 بيئة مهنية ومناخ آمن ومالئم لعمل الصحفيني واإلعالميني في

دولة يكون أساسها سيادة القانون واحرتام حقوق اإلنسان.


