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مقدمة

المجتمع في  واإلعالميون  الصحفيون   يتعرض 
التي االنتهاكات  من  عدة  أنماط  إلى   المصري 
ومنع البرامج  وإيقاف  التغطية،  من   تبدأ بالمنع 
إلى  المقاالت، مروًرا بالفصل التعسفي وصواًل 
األحيان بعض  في  وتنتهي  بالحبس،   التهديدات 
اإلحصائي التقرير  هذا  ويأتي  القتل.  أو   بالتعذيب 
للصحافة المصري  “المرصد  لمؤسسة   الشهري 
يتعرض التي  لالنتهاكات  ليعرض   واإلعالم” 
مهام تأدية  أثناء  لها  واإلعالميون   الصحفيون 

عملهم.

يتناول أساسيين؛  قسمين  إلى  التقرير   وينقسم 
التي لالنتهاكات  البياني  العرض  األول   القسم 
الشهر خالل  لها  واإلعالميون  الصحفيون   يتعرض 
7 عبر  والتصنيف  العرض  هذا  ويتم   المنقضي، 
المرصد به  الذي قام  التوثيق  نوع   متغيرات هي؛ 
والنوع مباشر(،  غير  توثيق  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  فريق  عبر  الميداني  الرصد  األول:  االنتهاكات؛  رصد   رئيسية في 
 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. 
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توزيع االنتهاكات وفًقا لنوع التوثيق
 سجل برنامج الرصد والتوثيق بـ “المرصد” عدد )31( حالة انتهاك خالل شهر نوفمبر 2020، تم توثيق
)80.6%( من إجمالي االنتهاكات بما نسبته حوالي  المباشر مع ضحايا  التوثيق   )25( حالة عن طريق 
حوالي يمثل  بما  الصحفية  الجهات  عبر  المباشر  غير  التوثيق  طريق  عن  انتهاكات  و)6(   االنتهاكات، 

19.4% من إجمالي االنتهاكات.1

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” عدد )31( حالة انتهاك خالل الشهر المنقضي، وقعت منها )21( حالة بحق الذكور بما
 يمثل حوالي67.7% من إجمالي االنتهاكات، و)8( حاالت بحق اإلناث بما يمثل حوالي 25.8% من إجمالي
  االنتهاكات، بينما تم توثيق حالتين غير محددتين النوع لوقوعهما بحق مواقع إلكترونية وذلك بنسبة

4.5% من إجمالي االنتهاكات.

المرصد المرصي للصحافة واإلعالم4

القسم األول: العرض البياني لالنتهاكات
خالل شهر نوفمبر 2020.
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توزيع االنتهاكات وفًقا لتخصص الصحفي/ة أو اإلعالمي/ة
 تعرض المصورون إلى )13( حالة انتهاك بنسبة حوالي 42% من إجمالي االنتهاكات، وتعرض الصحفيون 
3 حاالت “المرصد”  بينما سجل  االنتهاكات،  إجمالي  انتهاك بنسبة حوالي 38.7% من  )12( حالة   إلى 
 بحق المراسلين الصحفيين بنسبة حوالي 9.6% من إجمالي االنتهاكات، وحالتان لجهات غير محددة
 التخصص بنسبة حوالي 6.5% من إجمالي االنتهاكات، وحالة واحدة بحق محرر وبنسبة حوالي %3.2

من إجمالي االنتهاكات.
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شكل رقم )3( توزيع االنتهاكات وفًقا لتخصص الصحفي/ة أو اإلعالمي/ة
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توزيع االنتهاكات وفًقا لجهة عمل الصحفي/ة أو اإلعالمي/ة
بواقع مختلفة؛  إعالمية  بقطاعات  العاملين  الصحفيين/اإلعالميين  من  لعدد  وقائع  “المرصد”   سجل 
 عدد )12( حالة انتهاك بحق عاملين بمواقع إلكترونية بنسبة حوالي 38.7% من إجمالي االنتهاكات،
 وعدد )11( حالة انتهاك بحق عاملين بصحف خاصة بنسبة حوالي 35.5% من إجمالي االنتهاكات، و)7(
 حاالت بحق عاملين بصحف قومية بنسبة حوالي 22.6% من إجمالي االنتهاكات. وحالة واحدة بحق

عاملين بصحف حزبية بنسبة حوالي 3.2% من إجمالي االنتهاكات.

شكل رقم )4( توزيع االنتهاكات وفًقا لجهة عمل الصحفي/ة أو اإلعالمي/ة
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توزيع االنتهاكات وفًقا لنوع االنتهاك
التغطية من  منع  انتهاك  حالة   )18( بواقع:  المنقضي،  الشهر  خالل  انتهاك  حالة   )31( التقرير   رصد 
 الصحفية بنسبة حوالي 58.2% من إجمالي االنتهاكات، و)10( حاالت تعامل غير الئق بنسبة حوالي
 32.2% من إجمالي االنتهاكات، بينما وقعت حالة انتهاك واحدة لكاًل من )مسح المحتوى الصحفي،
اختراق موقع إلكتروني، حجب موقع إلكتروني( بنسبة حوالي 3.2% لكل منهم من إجمالي االنتهاكات.
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شكل رقم )5( توزيع االنتهاكات وفًقا لنوع االنتهاك
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توزيع االنتهاكات وفًقا لجهة المعتدي
 من حيث جهات االعتداء؛ جاءت في المرتبة األولى وزارتي الداخلية واآلثار بواقع )10( حاالت انتهاك
 قام بها كاًل منهما وبنسبة حوالي 32.2% لكل منهما من إجمالي االنتهاكات، تلتها الجهات القضائية
 بواقع )8( حاالت انتهاك وبنسبة حوالي 25.8% من إجمالي االنتهاكات، وأخيًرا جاءت الجهات التنظيمية

والمؤسسات الصحفية وجهات غير معلومة بحالة وحدة وبنسبة 3.2% لكل منهم.
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شكل رقم )6( توزيع االنتهاكات وفًقا لجهة المعتدي
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توزيع االنتهاكات وفًقا للنطاق الجغرافي
،2020 نوفمبر  انتهاك خالل  حالة   )31( عدد  والتوثيق،  الرصد  برنامج  الجغرافي، سجل  الصعيد   على 
االنتهاكات، إجمالي  القاهرة بنسبة حوالي 42% من  العاصمة  انتهاك داخل نطاق  )13( حالة   بواقع 
 باإلضافة إلى )12( حالة انتهاك بمحافظة الجيزة وبنسبة حوالي 38.7% من إجمالي االنتهاكات، و3

حاالت لكل من محافظة الدقهلية ومحافظة القليوبية، وبنسبة حوالي 9.6% لكل منهما.

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 نوفمبر 2020،
ويراعي التقرير عرض هذه الحاالت وفًقا لألسبوع.

األسبوع األول )1-7 نوفمرب 2020(
 انتهاكان )1-2(: بتاريخ 7 نوفمبر 2020، ُمنع مصور صحفي بموقع إلكتروني خاص، من التصوير أثناء
 تغطيته للمرحلة الثانية النتخابات مجلس النواب، حيث تم منعه من التصوير داخل لجنتي: مدرسة ابن
 سينا، ومدرسة طيبة بمنطقة بمصر الجديدة، بناًء على تعليمات مستشاري اللجنتين، وذلك وفًقا لما

قاله أحد الضباط المكلفين بتأمين اللجان.
 انتهاك )3(: بتاريخ 7 نوفمبر 2020، ُمنعت المصورة الصحفية بـ “الفجر”، ياسمين عليوة، من التصوير
 خالل تغطيتها للمرحلة الثانية النتخابات مجلس النواب، داخل لجنة كلية الفنون الجميلة، بالزمالك، من

جانب قوات التأمين بناًء على تعليمات لم يتم تحديد مصدرها.
تغطيته التصوير خالل  خاصة، من  بجريدة مصرية  ُمنع صحفي   ،2020 نوفمبر   7 بتاريخ   :)4(  انتهاك 
 للمرحلة األولى من انتخابات مجلس النواب، بلجنة جراج النقل العام باألميرية، من جانب قوات األمن
المكلفة بالتأمين بناًء على “تعليمات” صادرة بذلك، رغم امتالكه لتصريح الهيئة الوطنية لالنتخابات.

 انتهاكان )5-6(: بتاريخ 7 نوفمبر 2020، ُمنعت مراسلة روز اليوسف بمحافظة الدقهلية، مي الكناني،
 من التغطية داخل مجمع مدارس آداب بالمنصورة، في اليوم األول من التصويت في المرحلة الثانية

النتخابات مجلس النواب، وجاء المنع من جانب القضاة المسؤولين عن اللجان.
 انتهاك )7(: بتاريخ 7 نوفمبر 2020، ُمنع المصور الصحفي بـ”المصري اليوم”، محمد الجرنوسي، من
 التصوير داخل لجنة مدرسة قصر الدوبارة بدائرة قسم قصر النيل، خالل تغطيته للمرحلة األولى من
لتصريح امتالكه  رغم  بالتأمين،  المكلفة  األمن  جانب قوات  المنع من  وجاء  النواب،   انتخابات مجلس 

رسمي من الهيئة الوطنية لالنتخابات.
 انتهاك )8(، )9(: بتاريخ 7 نوفمبر 2020، ُمنعت المصورة الصحفية بـ”فيتو”، وفاء حسين، من التصوير
“حسين” وأوضحت  النواب.  مجلس  انتخابات  من  الثانية  للمرحلة  تغطيتها  خالل  اللجان،  إحدى   داخل 
 لـ”المرصد”، أن قوات األمن المكلفة بتأمين مدرسة الطبري بالحجاز، منعتها من التصوير داخل اللجنة،
 مشيرة إلى أنها ُمنعت من التصوير أيًضا بمدرسة الشهيد مصطفى عميرة، وهي اللجنة التي أدلى
 الرئيس عبد الفتاح السيسي بصوته فيها، وجاء المنع من قبل قوات التأمين والتي أوضح أحد أفرادها

أن هناك تعليمات بالسماح بإعالم “الرئاسة” فقط بالتصوير داخل اللجنة.

 القسم الثاني: السرد التفصيلي لوقائع االنتهاكات خالل شهر
نوفمبر 2020.
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 انتهاكان )10-11(: بتاريخ 7 نوفمبر 2020، ُمنع مصور بإحدى الصحف المصرية الخاصة، من التصوير
 خالل تغطيته انتخابات مجلس النواب، في لجان: مدرسة الفردوس بمنطقة الجمالية، ومدرسة الحسين

بمنطقة الحسين.
 انتهاكات )12-14(: بتاريخ 7 نوفمبر 2020، ُمنع مصور صحفي، بموقع إلكتروني، من التصوير خالل
-الذي المصور  وأوضح  الخيمة.  بمنطقة شبرا  النواب،  انتخابات مجلس  الثانية من  للمرحلة   تغطيته 
الشعراوي متولي  بمدرسة  اللجان  عن  المسؤولين  القضاة  أن  لـ”المرصد”،  اسمه-  ذكر  عدم   فضل 
 بمنطقة شبرا الخيمة، منعه من التصوير داخل اللجان الموجودة بالمدرسة، كما تم منعه من التصوير
 داخل لجان مدرسة الشهيد محمد مجدي، وكذلك اللجان الموجودة بمدرسة عمار بن ياسر، من جانب

قوات األمن التي طالبته باستخراج تصريح من مديرية األمن.

األسبوع الثاني )8 - 14 نوفمرب 2020(
 انتهاك )15(: بتاريخ 8 نوفمبر 2020، ُمنعت مراسلة روز اليوسف بمحافظة الدقهلية، مي الكناني،
 من التصوير داخل أحد لجان ميت غمر، أثناء تغطيها لليوم الثاني من المرحلة الثانية النتخابات مجلس

النواب.
 انتهاكات )16-18(: بتاريخ 8 نوفمبر 2020، ُمنع مصور بإحدى الصحف المصرية الخاصة، من التصوير
 خالل تغطيته لليوم الثاني من المرحلة الثانية النتخابات مجلس النواب. وأوضح لـ”المرصد”، أن قوات
 التأمين منعته من التصوير خارج وداخل لجان مدرسة الحرية اإلعدادية، وخارج مدرسة مصطفى كامل
 الرسمية للغات، بمنطقة بوالق أبو العال. كما تم منعه من التصوير خارج مدرسة األخالق الحميدة

بمنطقة روض الفرج، من قبل قوات األمن المسؤولة عن تأمين اللجان.
10 صحفيون مكلفون بتغطية أخبار وزارة اآلثار 2020، تقدم   انتهاكات )19-28(: بتاريخ 14 نوفمبر 
 بمذكرة لنقيب الصحفيين ضياء رشوان، ضد وزير اآلثار خالد العناني، بعد قيام األخير بالحديث معهم
أثناء تغطيتهم مؤتمر صحفي عن االكتشاف األثري األخير بمنطقة سقارة األثرية  بطريقة مهينة 
 بتاريخ 13 نوفمبر 2020، وطالب الموقعون على المذكرة، نقيب الصحفيين وأعضاء المجلس باتخاذ

الالزم تجاه األمر. لقراءة المذكرة اضغط هنا.

األسبوع الثالث )15– 22 نوفمرب 2020(
ال يوجد انتهاكات

األسبوع الرابع )23– 30 نوفمرب 2020(
واجهة من  صورة  االجتماعي  التواصل  مواقع  رواد  تداول   ،2020 نوفمبر   25 بتاريخ   :)29(  انتهاك 
لقناة اإللكتروني  والحريات. Ten الموقع  للحقوق  المصرية  المبادرة  “معتقلي”  مع  فيها   تتضامن 
 وأوضحت القناة أن قراصنة اخترقوا الموقع وقاموا بنشر الصورة، بجانب نشر صورة، لنشأت الديهي،

مقدم البرامج على القناة، تحمل تضامًنا مع “المعتقلين”.

https://www.albawabhnews.com/4188035
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 انتهاك )30(: بتاريخ 25 نوفمبر 2020، حذفت جريدة الشروق مقال للكاتب الصحفي عبد هللا السناوي؛
عبر فيه عن وجهة نظره من الرفض الشعبي المصري للتطبيع.

مباشر األهرام  موقع  بحجب  لإلعالم  األعلى  المجلس  قام   ،2020 نوفمبر   25 بتاريخ   :)31(  انتهاك 
 نيوز، وإزالة صفحته على موقع “فيسبوك”، وذلك على خلفية شكوى تقدمت بها مؤسسة األهرام
القومية”، “األهرام  مؤسسة  وشعار  اسم  مباشر”  “األهرام  استخدام  بسبب  الموقع،  ضد   القومية 

ونشره أخبار قد تنسب لها بسبب ظهور الشعار الخاص بالمؤسسة عليها.



”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.


