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 في العاشر من سبتمبر 2020، أصدرت الهيئة الوطنية لالنتخابات قرارها رقم 52 لسنة 2020 بدعوة
 الناخبين النتخابات مجلس النواب، على أن تجرى االنتخابات داخل مصر على مرحلتين في الفترة من 24
 أكتوبر 2020 إلى 8 ديسمبر 2020، وجرت انتخابات المرحلة األولى داخل مصر في 14 محافظة يومي
 24 و25 أكتوبر 2020، وكانت اإلعادة بتاريخ 23 و24 نوفمبر 2020، بينما جرت انتخابات المرحلة الثانية
 داخل مصر في 13 محافظة في 7 و8 نوفمبر 2020، وكانت اإلعادة بتاريخ 7 و8 ديسمبر 2020، وتم

إعالن النتيجة النهائية للمرحلتين بتاريخ 30 نوفمبر و14 ديسمبر 2020، على الترتيب. )1( 

 وفي مثل هذا النوع من االستحقاقات االنتخابية، تعمل وسائل اإلعالم على تغطية االنتخابات ونقل
 األخبار والبيانات المتعلقة باالنتخابات إلى الجمهور، والعمل على التوعية السياسية للجمهور، وحثهم
 على المشاركة الفعالة في العملية االنتخابية من ناحية، ومن ناحية أخرى طرح النقاشات المتعلقة
 بالبرامج واألهداف االنتخابية لكل مرشح وفصيل سياسي، بالتوازي مع قيامها بدور الرقيب الشعبي
 على نزاهة وحيادية عملية االنتخابات، وهو ما يعزز أدوار وسائل اإلعالم في بناء مجتمع ديمقراطي

عادل قائم على التشاركية والتداول السلمي للسلطة.

 ولكي تقوم وسائل اإلعالم بهذه األدوار، ينبغي أن تكون متمتعة بالحرية واالستقاللية، ويجب على
 الجهات المسؤولة عن االنتخابات أن توفر مناًخا ديمقراطي يدعم عمل وسائل اإلعالم، وُتلزم التابعين
 لها بممارسات عملية حقيقية تفيد بضرورة تمكين العاملين بوسائل اإلعالم من أداء أدوارهم بكل

حرية.
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مقدمة

1- ينتظر مقعدان الحسم بمجرد بدء البرلمان الجديد انعقاده، وذلك بعد وفاة المرشح الفائز جمال حجاج عن دائرة بنها وكفر شكر على نظام الفردي والذي من المتوقع أن  
 تجرى على دائرته انتخابات تكميلية بعد إعالن رئيس البرلمان الجديد خلو المقعد، وأيًضا مقعد آخر للنائب فوزي فتى والذي وافته المنية وهو المرشح الفائز على نظام القائمة

 بالقائمة الوطنية من أجل مصر عن محافظة الدقهلية، والمتوقع أن يتم تصعيد االحتياطي عنه وهي نجلته آية فوزي فتى
 انظر.. قرار الهيئة الوطنية لالنتخابات رقم 52 لسنة 2020، متاح على الرابط

 انظر.. قرار الهيئة الوطنية لالنتخابات رقم 53 لسنة 2020، بشأن الجدول الزمني النتخابات مجلس النواب، متاح على الرابط

https://www.elections.eg/images/pdfs/decrees/nea-decree-52_2020.pdf 
https://www.elections.eg/images/pdfs/decrees/nea-decree-52_2020.pdf 
https://www.elections.eg/images/pdfs/decrees/nea-decree-53_2020.pdf 
https://www.elections.eg/images/pdfs/decrees/nea-decree-53_2020.pdf 


 وبناًء على ذلك؛ شكلت مؤسسة المرصد المصري للصحافة واإلعالم غرفة عمليات خاصة بمراقبة
وأي واإلعالميون،  الصحفيون  يواجهها  صعوبات  أي  برصد  تختص   ،2020 النواب  مجلس   انتخابات 
بهدف  ،2020 البرلمان  انتخابات  بتغطية  المعني  عملهم  ممارسة  أثناء  عليهم  تقع  قد   انتهاكات 

تقييم مدى تمكن الصحفيين واإلعالميين من متابعة العملية االنتخابية وتغطيتها بشكل سلس.

الصحفيون لها  التي تعرض  االنتهاكات  لكل  ليقدم عرًضا شاماًل ومفصاًل  التقرير  يأتي هذا  ثم   ومن 
 واإلعالميون خالل مدة االنتخابات، ويتكون التقرير من قسمين أساسيين، أولهما معني بتناول اإلطار
الهيئة من  الصادرة  االنتخابات  بتغطية  الخاصة  والقواعد  االنتخابات،  لتغطية  المنظم   التشريعي 
 الوطنية لالنتخابات، بينما يتناول القسم الثاني عرض االنتهاكات التي استطاع “المرصد” رصدها أثناء
 فترة االنتخابات، ويتم عرض هذه االنتهاكات بيانًيا، ويتبع ذلك عرًضا سردًيا ألبرز االنتهاكات وفق رؤية
 تحليلية تم عن طريقها الوصول إلى أكثر األنماط التي تتبعها الجهات المعتدية في التضييق على

الصحفيين واإلعالميين أثناء ممارسة عملهم.
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 يتناول التقرير نتائج غرفة عمليات المرصد المصري للصحافة واإلعالم المعنية بمراقبة مدى تمكن
بحرية والقيام بعملهم   ،2020 المصري  النواب  انتخابات مجلس   الصحفيين واإلعالميين من تغطية 

دون التعرض إلى صعوبات أو انتهاكات تؤثر على ممارسة عملهم.

 ويقدم هذا التقرير عرًضا شاماًل ومفصاًل لكل االنتهاكات التي قام برصدها المرصد المصري للصحافة
 واإلعالم، والتي تعرض لها الصحفيون واإلعالميون خالل فترة االنتخابات بمرحلتيها األولى والثانية،
 ومرحلتي اإلعادة. وقد اعتمد “المرصد” على منهجيته الخاصة في عملية الرصد والتوثيق، وتقوم
 هذه المنهجية على 3 محاور رئيسية في رصد االنتهاكات؛ األول: الرصد الميداني عبر فريق العمل
الهاتف لسؤالهم عمَّ الصحفيين واإلعالميين من خالل  والتواصل مع عدد من  ناحية،   الميداني من 

 إذا كانوا تعرضوا النتهاكات أم ال أثناء تأدية أعمالهم في التغطية من ناحية أخرى. والثاني: التواصل
 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.

 ويلتزم التقرير بالحدود الزمنية لمراحل انتخابات مجلس النواب في الفترة من 24 أكتوبر 2020 إلى 8
 ديسمبر 2020، على مدار 8 أيام وهي: مواعيد انتخابات المرحلة األولى داخل مصر في 14 محافظة
 يومي 24 و25 أكتوبر 2020، وكانت اإلعادة بتاريخ 23 و24 نوفمبر 2020، وانتخابات المرحلة الثانية

داخل مصر في 13 محافظة يومي 7 و8 نوفمبر 2020، وكانت اإلعادة بتاريخ 7 و8 ديسمبر 2020.

 وتم تسجيل كل حالة محددة بتوقيت معين ومكان معين يحدث فيها انتهاك معين، لعدد “صحفي
 واحد”، فعلى سبيل المثال إذا تم منع عدد )2( صحفيين من التصوير في مدرسة واحدة، يتم احتساب
  الواقعة بحالتي انتهاك، وكذلك - الوضع نفسه- إذا تعرض الصحفي نفسه إلى عدد من االنتهاكات

في أماكن مختلفة، باعتبار كل مدرسة تمثل لجنة انتخابية هي مكان مستقل بذاته.

 وقد ورد إلى غرفة العمليات عدد من الشكاوى التي تم تدقيقها جيًدا، واستبعاد عدًدا منها وذلك
واالستفتاءات، االنتخابات  عمليات  لتغطية  المنظم  والقانوني  التنظيمي  لإلطار  متجاوزة   لكونها 
 الذي أرساه الدستور المصري الصادر عام 2014، والقوانين المتماسة باألخص قانون الهيئة الوطنية
الواردة االنتهاكات  توثيق جميع  “المؤسسة”  بــ  العاملون  المختلفة، واستطاع   لالنتخابات وقراراتها 
ص( )م.  مستعار  اسم  استخدام  تم  وقد  االنتهاكات،  ضحايا  مع  التواصل  عبر  مباشر  بشكل   بالتقرير 

اختصاًرا لمصطلح “مصور صحفي” ويشير إلى الصحفيين المتحفظين على نشر أسمائهم.

منهجية التقرير
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لالنتخابات دون غيرها، الوطنية  الهيئة   2014 الصادر عام  المصري  الدستور  208 من  المادة   منحت 
 السلطة واالختصاص إلدارة االستفتاءات واالنتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، بدًء من إعداد قاعدة
 بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، واإلنفاق االنتخابي،
 واإلعالن عنه، والرقابة عليه، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين في الخارج، وغير ذلك من

اإلجراءات حتى إعالن النتيجة.)2(

 كما نص القانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية لالنتخابات على االختصاص ذاته مع
 عدم جواز التدخل في أعمالها واختصاصاتها ولها في سبيل ذلك العديد من السلطات على رأسها
 إصدار جميع القرارات المنظمة لعملها، وتنفيذ عملية االستفتاءات واالنتخابات، وفًقا ألحكام القوانين،
 وطبًقا لألسس والقواعد المتعارف عليها دولًيا، وضمان االستقاللية والحيادية التامة للعملية، ومنح
المنظمة لمتابعة االستفتاءات واالنتخابات من جانب القواعد  الحق دون غيرها في وضع   “للهيئة” 

وسائل اإلعالم ومنظمات المجتمع المدني.. وغيرها.)3(

 وفي سبيل تطبيق هذه االختصاصات؛ أعلنت “الهيئة” عن عدد من القرارات اإلدارية تتضمن القواعد
واالنتخابات على االستفتاءات  تغطية  أثناء  بها  والعاملين  اإلعالم  بتنظيم عمل وسائل  تختص   التي 
 وجه العموم، أهمها قرار الهيئة الوطنية لالنتخابات رقم )23( لسنة 2019 الذي يقضي بإنشاء قاعدة
معلومات البيانات”  “قاعدة  وتتضمن  واالستفتاءات،  االنتخابات  لمتابعة  اإلعالمية  التغطية   بيانات 

تفصيلية عن المؤسسة الصحفية.)4(

 ويكون القيد بقاعدة البيانات بناًء على طلب يقدم “للهيئة” في غير أوقات إجراء االنتخاب أو االستفتاء،
 ويوقف القيد اعتباًرا من تاريخ دعوة الناخبين وحتى إعالن النتيجة، وتعلن الهيئة الوطنية لالنتخابات
قيدها، تم  التي  اإللكترونية  والمواقع  اإلعالمية  والوسائل  الصحفية  المؤسسات  أسماء  بأول   أواًل 

وتمنح كل منها تصريًحا بتغطية االنتخابات واالستفتاءات سارًيا لمدة عام.

والمواقع اإلعالم  ووسائل  الصحفية  المؤسسات  قبل  من  المرشح  المصري  العضو  في   ويشترط 
 اإللكترونية، أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، ومقيد بنقابة الصحفيين أو اإلعالميين إذا كان
 صحفًيا أو إعالمًيا، وأال يقل سنه عند التقدم عن 18 عاًما، وأن يستوفي كافة بيانات استمارة التسجيل

المطروحة على الموقع اإللكتروني للهيئة.

2- الدستور المصري الصادر عام 2014، متاح على الرابط
3- القانون رقم 198 بشأن الهيئة الوطنية لالنتخابات، متاح على الرابط  

4- قرار الهيئة الوطنية لالنتخابات رقم )23( لسنة 2019، متاح على الرابط  

https://www.elections.eg/images/pdfs/laws/Constitution_2014.pdf 
https://www.elections.eg/images/pdfs/laws/NEAlaw2017-198.pdf 
https://www.elections.eg/images/pdfs/laws/NEAlaw2017-198.pdf 
https://www.elections.eg/images/pdfs/decrees/nea-decree-ref19-23_2019.pdf 
https://www.elections.eg/images/pdfs/decrees/nea-decree-ref19-23_2019.pdf 
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 وتتولى الهيئة فحص استمارات أفراد أطقم العمل وتصدر تصاريح المتابعة لمن استوفى الشروط
 المقررة، وتكون هذه التصاريح سارية مدة سريان تصريح المؤسسة الصحفية أو الوسيلة اإلعالمية أو

الموقع اإللكتروني التابع له.

“الهيئة”، قبل  من  لهم  المصرح  على  اإلعالمية  االنتخابات  تغطية  تقتصر  “الهيئة”؛  لقواعد   وطبًقا 
عند وتقديمه  ظاهرة  بطريقة  التصريح  بحمل  العامة  واللجان  االقتراع  لجان  مراكز  دخول   وُيشترط 
 الطلب، عقب الحصول على إذن من رئيس اللجنة بما ال يؤثر على سير إجراءات االقتراع أو الفرز، ويحق
 للصحفيين حاملي تصاريح المتابعة حضور عملية فرز األصوات وإعالن الحصر العددي للنتائج بما ال يخل

بسير العملية االنتخابية.

 ومنحت “الهيئة” لرؤساء اللجان الفرعية والعامة حق تحديد مدة تواجد طاقم التغطية وعددهم داخل
 اللجان تفادًيا الزدحامها أو عرقلة عملها، وأنه في حالة ارتكاب طاقم التغطية أو أفراده أي مخالفة،
 يحرر رئيس اللجنة الفرعية مذكرة بها تسلم ضمن أوراق العملية االنتخابية للجنة العامة وإرسالها

للهيئة الوطنية لالنتخابات.

 أما عن الصحفيين غير حاملي “تصاريح التغطية” داخل اللجان، تسري عليهم القوانين المنظمة للعمل
 الصحفي واإلعالمي بشكل عام في مصر، وتكفل القوانين المصرية الحق في التغطية اإلعالمية من
 خارج لجان االنتخابات، وكذلك النقل عن القنوات المصرح لها، حيث ال يحتاج ذلك لتصريح بل يخضع للمواد
على نصتا  واللتان  واإلعالم  الصحافة  تنظيم  بشأن  الصادر   2018 لسنة   180 رقم  القانون  من   9 و   7 
 استقالل الصحفيين وعلى حق الصحفي في نشر المعلومات والبيانات واألخبار التي ال يحظر القانون
 إفشاؤها، وضماًنا لحرية الصحافة التي كفلها الدستور في مادته رقم 70، وتأكيًدا لحق وسائل اإلعالم

في نقل المعلومات وتداولها، وحق الجمهور في المعرفة.)5( 

5- القانون رقم 180 لسنة 2018، متاح على الرابط

https://bit.ly/37m3p6i 
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 سجل برنامج الرصد والتوثيق )72( حالة انتهاك بحق وسائل اإلعالم والعاملين بها خالل ممارسة
المرحلة خالل  انتهاك  حالة   )54( منها   ,2020 النواب  مجلس  انتخابات  بتغطية  المعني   عملهم 

األولى من االنتخابات، بينما تم تسجيل )18( حالة انتهاك خالل المرحلة الثانية.

 • أوًل: العرض اإلحصائي لالنتهاكات التي تعرض لها الصحفيون واإلعالميون.
به الذي قام  التوثيق  نوع  المتغيرات وهي:  لالنتهاكات عبر عدد من  بيانًيا  القسم عرًضا   يتناول هذا 
بحقه الواقع  للصحفي  االجتماعي  النوع  االنتهاك،  نوع  مباشر(،  غير  توثيق  مباشر،  )توثيق   المرصد 
 االنتهاك، وكذلك جهة عمل هذا الصحفي، ثم تخصصه، يليها الجهة القائمة بهذا االنتهاك، وأخيًرا

التوزيع الجغرافي لهذه االنتهاكات في كل محافظات الجمهورية.

 سجل “المرصد” )72( انتهاك عن طريق التوثيق المباشر مع الضحايا، خالل
التي جرت خالل شهري أكتوبر ونوفمبر النواب  انتخابات مجلس   مراحل 

.2020

شكل )1( توزيع االنتهاكات على مرحلتي االنتخابات األولى والثانية

شكل رقم )2( توزيع االنتهاكات وفًقا لنوع التوثيق

المرحلة األوىل

المرحلة الثانية

54 انتهاك

18 انتهاك

72
توثيق مبارش
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69
منع من التغطية

45
ذكر

27
أنىث

1
 مسح محتوى

صحفي

2
تعامل غري الئق

االنتهاك أكثر حاالت  واإلعالمية  الصحفية  التغطية  المنع من   كانت حاالت 
 التي تم تسجيلها بنسبة تتجاوز 95% من إجمالي الحاالت، بينما تم تسجيل
محتوى لمسح  واحدة  وحالة  الصحفيين،  بحق  الئق  غير  تعامل   حالتي 

صحفي.

،2020 النواب  انتخابات  متابعة  خالل  انتهاك  حالة   )72( “المرصد”   سجل 
 وقعت منها )45( حالة بحق الذكور بنسبة 63%، في مقابل )27( حالة بحق

اإلناث بنسبة 37% من إجمالي االنتهاكات.

شكل رقم )2( توزيع االنتهاكات وفًقا لنوع التوثيق

شكل رقم )3( توزيع االنتهاكات وفًقا للنوع االجتماعي
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56
مواقع إلكرتونية

13
صحف خاصة

5
صحفي

1
رئيس تحرير

63
مصور

3
مراسل

الصحفيين/اإلعالميين من  لعدد  وقائع  والتوثيق،  الرصد  برنامج   سجل 
نصيب من  منها  األكبر  العدد  كان  مختلفة؛  إعالمية  بقطاعات   العاملين 
 العاملين بالمواقع اإللكترونية بنسبة 78% من إجمالي االنتهاكات، بواقع
 )56( حالة انتهاك، بينما تم تسجيل )13( حالة انتهاك بحق العاملين بالصحف
العاملين بحق  انتهاكات  3 حاالت  18%، في مقابل  بنسبة حوالي   الخاصة 

بالصحف القومية، وذلك بنسبة حوالي 4% من إجمالي عدد االنتهاكات.

 كان المصورون الصحفيون األكثر تعرًضا لالنتهاك بواقع )63( حالة انتهاك
 بنسبة 87.5% من إجمالي االنتهاكات، بينما تعرض الصحفيون إلى 5 حاالت
 انتهاك بنسبة حوالي 7% من إجمالي االنتهاكات، وتعرض المراسلون إلى
انتهاك 4%، في حين تعرض رئيس تحرير إلى حالة   3 حاالت بنسبة حوالي 

واحدة.

شكل رقم )4( توزيع االنتهاكات وفًقا لجهة عمل الصحفي

شكل رقم )5( توزيع االنتهاكات وفًقا لتخصص الصحفي/ اإلعالمي

3
صحف قومية
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47
وزارة الداخلية

24
جهات قضائية

1
مدنيني

الداخلية بنسبة  من حيث جهات االعتداء؛ جاءت في المرتبة األولى وزارة 
 65% من إجمالي االنتهاكات بواقع )47( حالة، تلتها الجهات القضائية بـ)19(
 حالة انتهاك بنسبة 26.4% من إجمالي االنتهاكات، في حين تم تسجيل حالة

واحدة كان المعتدي فيها من المدنيين.

شكل رقم )6( توزيع االنتهاكات وفًقا لجهة المعتدي
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نطاق داخل  حالة   )54( بواقع  انتهاك،  حالة   )72( “المرصد”  سجل  الجغرافي،  الصعيد   على 
 محافظة الجيزة بنسبة 72% من إجمالي االنتهاكات، بينما تم تسجيل )11( حالة انتهاك داخل
 نطاق العاصمة القاهرة بنسبة حوالي 15.3% من إجمالي االنتهاكات، كما تم تسجيل 3 حاالت
حالة تسجيل  تم  بينما  القليوبية،  محافظة  داخل  ومثلهم  الدقهلية،  محافظة  داخل   وقعت 

واحدة بمحافظة سوهاج في صعيد مصر.

شكل رقم )7( توزيع االنتهاكات وفًقا للنطاق الجغرافي

الجزية

54

1

11

3

3

سوهاجالقليوبيةالدقهليةالقاهرة
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 • ثانًيا: العرض السردي ألبرز النتهاكات التي واجهها الصحفيون.
 سجل برنامج الرصد والتوثيق عدد )72( انتهاك بحق الصحفيين، خالل انتخابات مجلس النواب التي جرت
الذي األبرز  االنتهاك  التغطية هي  المنع من  2020، وقد كانت حاالت  أكتوبر ونوفمبر   في شهري 
التعامل المختلفة، وقد صاحب هذا االنتهاك حالتين من  االنتخابية  اللجان  له الصحفيون في   تعرض 
 غير الالئق وحالة واحدة تم فيها مسح محتوى صحفي من جهاز أحد الصحفيين، وذلك من قبل قوات

األمن المكلفة بتأمين اللجان.

 وخالل عملية توثيق االنتهاكات، برزت قوات األمن الُمكلفة بتأمين اللجان باعتبارها أكثر الجهات التي
 منعت الصحفيين من أداء عملهم بواقع )52( حالة انتهاك، منهم )20( حالة لم تعطي “قوات األمن”
 الصحفيين أي أسباب واضحة لعملية المنع، بينما في )16( حالة من إجمالي الحاالت، طالبت “قوات
 األمن” من الصحفيين استخراج تصاريح صادرة من “وزارة الداخلية” تفيد بأحقيتهم بتغطية االنتخابات،
 رغم امتالك الصحفيين التصاريح الرسمية الصادرة من الهيئة الوطنية لالنتخابات، وهو إجراء تعسفي
“الهيئة” طبًقا التصاريح هي  المنوطة بمنح  الوحيدة  األمن، فالجهة   وغير قانوني من جانب قوات 
 لنصوص مواد الدستور والقوانين المعنية. كما تم منع الصحفيين من التصوير في )10( حاالت بناًء

على تعليمات لم يتم تحديد مصدرها.

 ومن إجمالي الحاالت الموثقة؛ تم رصد عدد )24( واقعة تم فيها منع الصحفيين من التصوير بناًء على
 تعليمات رؤساء اللجان االنتخابية، وهو ما يعد إجراء تعسفي؛ فالقرارات الصادرة عن “الهيئة الوطنية
 لالنتخابات” تمنح لرجال القضاء الحق فقط في تحديد مدة تواجد طاقم التغطية وعددهم داخل اللجان،
 وذلك الشرط مقترن بتفادي الزحام، أو عرقلة عمل اللجنة، أو ارتكاب الصحفيين ألي مخالفة، وفي كل
العملية االنتخابية للجنة الفرعية مذكرة بها تسلم ضمن أوراق  اللجنة   األحوال يجب أن يحرر رئيس 

العامة وإرسالها للهيئة الوطنية لالنتخابات.

التالية في تعامل الجهات المعنية مع  وبناًء على ذلك؛ وطبًقا للرسم الموجود أدناه؛ برزت األنماط 
 الصحفيين، وترتب عليها منع الصحفيين من ممارسة عملهم بحرية ومهنية، وسنقوم بسرد هذه

األنماط مع تدعيمها بأبرز الحاالت التي توضحها.
•منع الصحفيين من التصوير دون إبداء أي   

أسباب

  •مطالبة الصحفيين باستخراج تصاريح
صادرة من وزارة الداخلية

  •منع الصحفيين من التصوير بناًء على
تعليمات غير معلومة المصدر

•منع الصحفيين من التغطية الصحفية  
 بناًء على تعليمات القضاة المسؤولين

عن اللجان االنتخابية  شكل )2( أبرز األنماط التي تم مالحظتها في قراءة انتهاكات
مجلس النواب 2020



المرصد المرصي للصحافة واإلعالم14

 1- منع الصحفيين من التصوير دون إبداء أي أسباب.
انتهاكان )1، 2(

انتهاكات )3، 4، 5(

انتهاك )6(

 • اسم الصحفية: عبير أحمد، شهرت أبو المكارم.

 • جهة العمل: موقع مصراوي اإلخباري، موقع الفجر اإلخباري على الترتيب.

 • اسم اللجنة: مدرسة الدقي اإلعدادية بنات.

 • المحافظة: الجيزة.

24 و25 التي جرت في  النواب  األولى النتخابات مجلس  المرحلة  األول من  اليوم  التفاصيل: في   •   
2020، تعرضت المصورة الصحفية بموقع مصراوي اإلخباري، عبير أحمد، والصحفية بموقع  أكتوبر 
 الفجر اإلخباري، شهرت أبو المكارم، إلى المنع من تغطية  التصويت في لجان مدرسة الدقي اإلعدادية

بنات، وذلك من قبل قوات األمن دون إبداء أي أسباب.

 • اسم الصحفي: محمد الجرنوسي.

 • جهة العمل: المصري اليوم.

بالدقي، مدرسة المقصود  عبد  عامر  الشهيد  بالعجوزة، مدرسة  القومية  اللجنة: مدرسة  اسم   •   
الفاروق عمر بشارع البحر األعظم.

 • المحافظة: الجيزة.

  • التفاصيل: ُمنع المصور بـ”المصري اليوم”، محمد الجرنوسي، من التغطية خالل المرحلة األولى من
 انتخابات مجلس النواب، على مدار يومي التصويت 24 و25 أكتوبر 2020، رغم امتالكه لتصريح رسمي

صادر من الهيئة الوطنية لالنتخابات.
وخارج بالعجوزة،  القومية  مدرسة  داخل  التصوير  من  “الصحفي”  ُمنع  لالنتخابات،  األول  اليوم   ففي 
اللجان. بتأمين  المكلفين  بالدقي، وذلك من قبل قوات األمن  المقصود  الشهيد عامر عبد   مدرسة 
 وفي اليوم الثاني لالنتخابات؛ ُمنع من التصوير داخل مدرسة الفاروق عمر بشارع البحر األعظم بالجيزة،

من قبل أحد الضباط المسؤولين عن التأمين.

 • اسم الصحفي: محمد الجرنوسي.

 • جهة العمل: المصري اليوم.

 • اسم اللجنة: مدرسة قصر الدوبارة بدائرة قسم قصر النيل.

 • المحافظة: الجيزة.

  • التفاصيل: بتاريخ 7 نوفمبر 2020 ُمنع المصور الصحفي بـ”المصرى اليوم”، محمد الجرنوسي، من
 التغطية داخل لجنة مدرسة قصر الدوبارة بدائرة قسم قصر النيل، خالل المرحلة الثانية من انتخابات
 مجلس النواب، وجاء المنع من جانب قوات األمن المكلفة بالتأمين، رغم امتالكه لتصريح رسمي صادر

من الهيئة الوطنية لالنتخابات.
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انتهاك )7(

انتهاك )8(

انتهاكان )9، 10(

 • اسم الصحفي: أيمن عارف.

 • جهة العمل: المصري اليوم.

 • اسم اللجنة: مدرسة الجيزة الثانوية بنات.

 • المحافظة: الجيزة.

الثاني اليوم  خالل  التغطية  من  عارف،  أيمن  اليوم،  بالمصري  الصحفي  المصور  ُمنع  التفاصيل:   •   
منعه تم  حيث   ،2020 أكتوبر  و25   24 في  جرت  التي  النواب،  مجلس  النتخابات  األولى  المرحلة   من 
الضابط قبل  من  الرفض  وجاء  الجيزة،  بميدان  بنات،  الثانوية  الجيزة  مدرسة  لجنة  داخل  التصوير   من 

المسؤول عن قوة التأمين.

 • اسم الصحفية: وفاء حسين.

 • جهة العمل: موقع فيتو اإلخباري.

 • اسم اللجنة: مدرسة الطبري بالحجاز.

 • المحافظة: القاهرة.

2020، ُمنعت المصورة الصحفية بـ”فيتو”، وفاء حسين، من التصوير 7 نوفمبر  التفاصيل: بتاريخ   •   
 خالل تغطيتها المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، حيث قامت قوات األمن المكلفة بتأمين

مدرسة الطبري بالحجاز، بمنعها من التصوير داخل اللجنة.

 • اسم الصحفي: م. ص.

 • جهة العمل: صحيفة مصرية خاصة.

 • اسم اللجنة: المدرسة القومية بالعجوزة، ولجنة الفرز العامة بـ 6 أكتوبر.

 • المحافظة: الجيزة.

  • التفاصيل: تعرض مصور صحفي، يعمل بجريدة خاصة، إلى المنع من التغطية خالل تغطيته لليوم
 الثاني من المرحلة األولى النتخابات مجلس النواب، التي جرت في 24 و25 أكتوبر 2020، حيث تعرض
بتأمين المكلفين  األمن  أفراد  بالعجوزة من قبل  القومية  المدرسة  لجنة  المنع في  إلى   الصحفي 
أفراد بأكتوبر، من قبل  العامة  اللجنة  الفرز في  تغطية عملية  “الصحفي” من  تم منع   اللجان، كما 

تابعين لوزارة الداخلية.



المرصد المرصي للصحافة واإلعالم16

انتهاكات )11، 12، 13(

انتهاك رقم )14(

انتهاكان )15، 16(

 • اسم الصحفية: م. ص.

 • جهة العمل: موقع إلكتروني خاص.

  • اسم اللجنة: مدرسة الصف اإلعدادية بنات، ومدرسة الصف الرسمية لغات، ومدرسة النقيب أحمد
إبراهيم عبد الجواد.

 • المحافظة: الجيزة.

التي النواب  األولى النتخابات مجلس  المرحلة  األول من  اليوم  بتغطية  تكليفها  التفاصيل: خالل   •   
 عقدت في 24 و25 أكتوبر 2020، ُمنعت مصورة صحفية تعمل بإحدى المواقع الخاصة من التغطية
 بعدد من اللجان االنتخابية بمركز الصف بمحافظة الجيزة، حيث تم منعها من التصوير بلجان: مدرسة
الجواد، عبد  إبراهيم  أحمد  النقيب  ومدرسة  لغات،  الرسمية  الصف  ومدرسة  بنات،  اإلعدادية   الصف 
 وذلك من جانب قوات األمن المكلفة بتأمين اللجان، رغم الكشف عن هويتها الصحفية، وإبراز تصريح

التصوير الصادر من الهيئة الوطنية لالنتخابات.

 • اسم الصحفية: م. ص.

 • جهة العمل: موقع إلكتروني خاص.

 • اسم اللجنة: مدرسة الشهيد أحمد أبو الدهب بالدقي.

 • المحافظة: الجيزة.

  • التفاصيل: خالل تكليفه بتغطية المرحلة األولى من انتخابات مجلس النواب التي عقدت في 24
 و25 أكتوبر 2020، ُمنع مصور بإحدى المواقع اإللكترونية الخاصة، من التغطية داخل لجنة مدرسة

الشهيد أحمد أبو الدهب، بشارع إيران في الدقي، من جانب قوات األمن المكلفة بعملية التأمين.

 • اسم الصحفي: م. ص.

 • جهة العمل: صحيفة مصرية خاصة.

 • اسم اللجنة: مدرسة القومية بالعجوزة، ومدرسة الشهيد عامر عبد المقصود بالدقي.

 • المحافظة: الجيزة.

الثاني لليوم  تغطيته  التصوير خالل  الخاصة، من  المصرية  الصحف  بإحدى  ُمنع مصور  التفاصيل:   •   
 من المرحلة األولى من انتخابات مجلس النواب، التي جرت في 24 و25 أكتوبر 2020، حيث ُمنع من
 التصوير داخل لجنة مدرسة القومية بالعجوزة، من جانب أحد الضباط المكلفين بالتأمين قبل أن يسمح
 له المستشار المسؤول عن اللجنة بالتغطية، كما تم منعه من التغطية بمدرسة الشهيد عامر عبد

المقصود بالدقي، من قبل أفراد األمن المسؤولين عن تأمين اللجان.
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انتهاكات )17، 18، 19، 20(

انتهاكات )1، 2، 3، 4، 5(

 • اسم الصحفي: م. ص.

 • جهة العمل: صحيفة مصرية خاصة.

  • اسم اللجنة: مدرسة الفردوس بمنطقة الجمالية، ومدرسة الحرية اإلعدادية، ومدرسة مصطفى
كامل الرسمية لغات بمنطقة بوالق أبو العال، ومدرسة األخالق الحميدة بمنطقة روض الفرج.

 • المحافظة: القاهرة.

  • التفاصيل: خالل تكليفه بتغطية المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب التي عقدت في 7 و8
 نوفمبر 2020، ُمنع مصور صحفي يعمل بصحيفة مصرية خاصة، من التغطية في عدد من اللجان

على مدار يومي التصويت.
الفردوس مدرسة  لجان  وخارج  داخل  التغطية  من  “الصحفي”  ٌمنع  التصويت؛  من  األول  اليوم   ففي 

بمنطقة الجمالية من جانب قوات األمن المسؤولة عن تأمين اللجان.
 وفي اليوم الثاني للتصويت، قامت قوات التأمين بمنعه من التصوير خارج وداخل لجان مدرسة الحرية
منعه تم  كما  العال،  أبو  بوالق  بمنطقة  للغات،  الرسمية  كامل  مصطفى  مدرسة  وخارج   اإلعدادية، 
 من التصوير خارج مدرسة األخالق الحميدة بمنطقة روض الفرج، من قبل قوات األمن المسؤولة عن

تأمين اللجان.

 • اسم الصحفي: عمر هشام.

 • جهة العمل: موقع مصراوي.

  • اسم اللجنة: مدرسة 6 أكتوبر االبتدائية، مدرسة السالم، معهد عبد العزيز األزهري، مدرسة جمال
عبد الناصر، مدرسة األورمان.

 • المحافظة: الجيزة.

التي النواب  مجلس  النتخابات  األولى  المرحلة  من  األول  اليوم  بتغطية  تكليفه  خالل  التفاصيل:   •   
 جرت في 24 و25 أكتوبر 2020، تعرض عمر هشام -يعمل صحفي فيديو في موقع مصراوي- إلى
 المنع من التغطية في عدد من اللجان االنتخابية، من جانب قوات األمن المكلفة بالتأمين، وطالبته
 قوات األمن التي استوقفته بتصريح صادر من “العالقات العامة” بوزارة الداخلية رغم امتالكه لتصريح

رسمي صادر من الهيئة الوطنية لالنتخابات.

 2- مطالبة الصحفيين باستخراج تصاريح صادرة من وزارة الداخلية.
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انتهاك )6(

انتهاكان )7، 8(

 • اسم الصحفية: أنجيل سامي.

 • جهة العمل: البوابة نيوز.

 • اسم اللجنة: مدرسة العدالة الرسمية لغات بشارع المحطة.

 • المحافظة: الجيزة.

التي النواب  األولى النتخابات مجلس  المرحلة  األول من  اليوم  بتغطية  تكليفها  التفاصيل: خالل   •   
 جرت في 24 و25 أكتوبر 2020، ُمنعت المصورة الصحفية بالبوابة نيوز، أنجيل سامي، من التغطية
 داخل لجنة مدرسة العدالة الرسمية لغات، بشارع المحطة، والتابعة لمحافظة الجيزة، من قبل أحد
 الضباط المكلفين بتأمين اللجنة بعد مطالباتها بتصريح صادر من وزارة الداخلية، رغم امتالكها لتصريح

رسمي من الهيئة الوطنية لالنتخابات يجيز أحقيتها في ممارسة عملها.

 • اسم الصحفي: أيمن عارف.

 • جهة العمل: المصري اليوم.

 • المحافظة: الجيزة.

اليوم تغطيته  التصوير خالل  عارف، من  أيمن  اليوم،  بالمصري  الصحفي  المصور  ُمنع  التفاصيل:   •   
 األول من المرحلة األولى النتخابات مجلس النواب، التي جرت في 24 و25 أكتوبر 2020، حيث تم منعه
 من التصوير بشكل غير الئق في مدرسة القومية بالعجوزة، من قبل ضابط شرطة مكلف بالتأمين،
بدعوى عدم استخراجه تصريًحا من وزارة الداخلية، وعدم اكتراثهم بتصريح الهيئة الوطنية لالنتخابات.



انتهاكات )9، 10، 11(

 • اسم الصحفية: شروق السيد.

 • جهة العمل: الدستور.

اإلعدادية الدر  شجرة  ومدرسة  المنيب،  بمنطقة  الثانوية  البغدادي  وجيه  مدرسة  اللجنة:  اسم   •   
بالجيزة، ومدرسة الشهيد عامر عبد المقصود بالدقي.

 • المحافظة: الجيزة.

خالل التغطية  من  المنع  إلى  السيد،  شروق  بالدستور،  الصحفية  المصورة  تعرضت  التفاصيل:   •   
 تغطيتها للمرحلة األولى من انتخابات مجلس النواب، على مدار يومي التصويت في 24 و25 أكتوبر

2020، في نطاق الجيزة، ,الدقي، والمنيب.
وجيه مدرسة  لجنة  داخل  التصوير  من  المنع  إلى  “شروق”  تعرضت  االنتخابات؛  من  األول  اليوم   في 
لجنة وخارج  داخل  التغطية  من  منعها  وتم  الجيزة،  بمحافظة  المنيب  بمنطقة  الثانوية   البغدادي 
اليوم وفي  اللجان.  بتأمين  المكلفين  الضباط  قبل  من  وذلك  بالجيزة،  اإلعدادية  الدر  شجرة   مدرسة 
 الثاني من التصويت؛ تعرضت الصحفية للمنع من التغطية داخل مدرسة الشهيد عامر عبد المقصود،

من قبل قوات األمن المتواجدين خارج اللجنة.
لالنتخابات، لم الوطنية  الهيئة  لتصريح رسمي صادر من  امتالكها  أنه رغم  إلى  “الصحفية”   وأشارت 
 ُيعترف به كإثبات يكفل لها حق ممارسة عملها في تغطية االنتخابات، حيث ُقوبل ذلك باستنكار من
اللجان التي ذهبت إليها على مدار اليومين، في مقابل بالتأمين أمام   جانب ضباط األمن المكلفين 

مطالبتهم بتصريح رسمي بالتصوير صادر من قبل وزارة الداخلية.

انتهاكان )14، 15(

 • اسم الصحفي: م. ص.

 • جهة العمل: صحيفة مصرية خاصة.

 • اسم اللجنة: مدرسة أبو الهول القومية بالهرم، مدرسة السمان بنات االبتدائية بالهرم.

 • المحافظة: الجيزة.

  • التفاصيل: ُمنع مصور بإحدى الصحف المصرية الخاصة، من التغطية خالل تغطيته اليوم األول من
 المرحلة األولى النتخابات مجلس النواب، التي جرت في 24 و25 أكتوبر 2020، حيث ُمنع من التصوير
أبو الهول القومية، ومدرسة السمان االبتدائية بنات، بمحافظة الجيزة، من قبل  في لجان مدرسة 

قوات األمن المكلفين بتأمين اللجان الذين طالبوه باستخراج تصريح من “األمن الوطني”.
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انتهاك )16(

انتهاك )1(

انتهاكان )2، 3(

 • اسم الصحفي: م. ص.

 • جهة العمل: موقع إلكتروني خاص.

 • اسم اللجنة: مدرسة عمار بن ياسر بشبرا الخيمة.

 • المحافظة: القليوبية.

  • التفاصيل: بتاريخ 7 نوفمبر 2020، ُمنع مصور صحفي بموقع إلكتروني خاص، من التصوير خالل
 تغطيته للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، أمام لجان مدرسة عمار بن ياسر بمنطقة شبرا

الخيمة، من جانب قوات األمن التي طالبته باستخراج تصريح من مديرية األمن.

 • اسم الصحفية: ياسمين عليوة.

 • جهة العمل: جريدة الفجر.

 • اسم اللجنة: كلية الفنون الجميلة بالزمالك.

 • المحافظة: الجيزة.

  • التفاصيل: بتاريخ 7 نوفمبر 2020، ُمنعت المصورة الصحفية بـ “الفجر”، ياسمين عليوة، من التصوير
 خالل تغطيتها المرحلة الثانية النتخابات مجلس النواب، داخل لجنة كلية الفنون الجميلة، بالزمالك، من

جانب قوات التأمين، بناًء على تعليمات لم يتم تحديد مصدرها.

 • اسم الصحفي: م. ص.

 • جهة العمل: موقع إلكتروني خاص.

 • اسم اللجنة: مدرسة جمال عبد الناصر بالدقي، ومدرسة الشهيد عامر عبد المقصود بالدقي.

 • المحافظة: الجيزة.

  • التفاصيل: تعرض مصور صحفي، يعمل بجريدة خاصة، إلى المنع من التصوير خالل تغطيته لليوم
أكتوبر 24 و25  التصويت في  يومي  النواب، على مدار  النتخابات مجلس  األولى  المرحلة   األول من 
الشهيد الناصر، ومدرسة  التغطية بمدرسة جمال عبد  المنع من  إلى  الصحفي   2020، حيث تعرض 
 عامر عبد المقصود، بمنطقة الدقي بمحافظة الجيزة، من قبل أفراد الداخلية المسؤولين عن التأمين

بدعوى صدور تعليمات بذلك.
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 3- منع الصحفيين من التصوير بناًء على تعليمات مجهولة المصدر.
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انتهاكات )4، 5، 6(

انتهاك )7(

انتهاكات )8، 9، 10(

 • اسم الصحفي: م. ص.

 • جهة العمل: موقع إلكتروني خاص.

 • اسم اللجنة: مدرسة األزهار بميت عقبة.

 • المحافظة: الجيزة.

  • التفاصيل: خالل تكليفه بتغطية المرحلة األولى من انتخابات مجلس النواب التي عقدت في 24
التصوير بلجنة 2020، تعرض مصور صحفي يعمل بموقع إخباري خاص، إلى المنع من   و25 أكتوبر 
 مدرسة األزهار بميت عقبة، في أول أيام التصويت، رغم استخراجه تصريًحا رسمًيا من الهيئة الوطنية

لالنتخابات.

 • اسم الصحفي: م. ص.

 • جهة العمل: جريدة مصرية خاصة.

 • اسم اللجنة: جراج النقل العام باألميرية.

 • المحافظة: القاهرة.

  • التفاصيل: بتاريخ 7 نوفمبر 2020، ُمنع صحفي بجريدة مصرية خاصة، من التغطية خالل المرحلة
 الثانية من انتخابات مجلس النواب، في لجنة جراج النقل العام باألميرية، من جانب قوات األمن المكلفة

بالتأمين، بناًء على “تعليمات” صادرة بذلك، رغم امتالكه لتصريح الهيئة الوطنية لالنتخابات.

 • اسم الصحفي: م. ص.

 • جهة العمل: موقع إلكتروني خاص.

والمركز بالدقي،  الناصر  عبد  جمال  ومدرسة  بالدقي،  المقصود  عبد  عامر  مدرسة  اللجنة:  اسم   •   
القومي للبحوث بالدقي.

 • المحافظة: الجيزة.

  • التفاصيل: خالل تكليفه بتغطية اليوم األول من المرحلة األولى النتخابات مجلس النواب التي جرت
 في 24 و25 أكتوبر 2020، تعرض مصور صحفي بإحدى المواقع اإلخبارية اإللكترونية الخاصة، إلى
 المنع من التغطية في عدد من اللجان االنتخابية بالدقي، منها: مدرسة عامر عبد المقصود، ومدرسة
المكلفين األمن  جانب عدد من قوات  المنع من  وجاء  للبحوث.  القومي  والمركز  الناصر،  عبد   جمال 
لتصريح امتالكه  رغم  بذلك،  صادرة  تعليمات  على  بناًء  الرسمي،  الزي  يرتدون  اللجان،  خارج   بالتأمين 

رسمي من الهيئة العليا لالنتخابات بمباشرة عمله.
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انتهاكات )1، 2، 3، 4(

انتهاك )5(

 • اسم الصحفية: عبير أحمد، شهرت أبو المكارم.

 • جهة العمل: موقع مصراوي اإلخباري، موقع الفجر اإلخباري على الترتيب.

  • اسم اللجنة: مدرسة الفريق عامر بالدقي، واللجنة الفرعية رقم 132 بالمدرسة القومية المشتركة
بالعجوزة.

 • المحافظة: الجيزة.

24 و25 التي جرت في  النواب  األولى النتخابات مجلس  المرحلة  األول من  اليوم  التفاصيل: في   •   
2020، تعرضت المصورة الصحفية بموقع مصراوي اإلخباري، عبير أحمد، والصحفية بموقع  أكتوبر 
 الفجر اإلخباري، شهرت أبو المكارم، إلى المنع من التصوير أثناء تغطيتهما التصويت في لجان مدرسة
 الفريق عامر، واللجنة الفرعية رقم 132 بالمدرسة القومية المشتركة بالعجوزة، وذلك من قبل قوات

تأمين اللجان التابعة لوزارة الداخلية بناًء على تعليمات صادرة من رئيسي اللجنتين.

 • اسم الصحفي: محمد الجرنوسي.

 • جهة العمل: المصري اليوم.

 • اسم اللجنة: مدرسة العميد محمد فوزي مدبولي الثانوية بنين بالوراق.

 • المحافظة: الجيزة.

  • التفاصيل: ُمنع المصور بـ “المصري اليوم”، محمد الجرنوسي، من التصوير خالل تغطيته اليوم األول
 من المرحلة األولى النتخابات مجلس النواب، التي جرت في 24 و25 أكتوبر 2020، حيث تم منعه من
 التصوير داخل لجنة مدرسة العميد محمد فوزي مدبولي الثانوية بنين بالوراق، من قبل المستشار

المسؤول عن اللجنة.

  4- منع الصحفيين من التغطية الصحفية بناًء على تعليمات من قبل القضاة المسؤولين عن
اللجان النتخابية.



انتهاكات )6، 7، 8، 9(

انتهاكات )10، 11، 12(

 • اسم الصحفية: شروق السيد.

 • جهة العمل: الدستور.

  • اسم اللجنة: مدرسة طه حسين اإلعدادية بنين بالمنيب، ومدرسة أحمد شوقي بالجيزة، ومدرسة
القومية بالعجوزة.

 • المحافظة: الجيزة.

  • التفاصيل: تعرضت المصورة الصحفية بالدستور، شروق السيد، إلى المنع من التصوير خالل تغطيتها
 للمرحلة األولى من انتخابات مجلس النواب، على مدار يومي التصويت في 24 و25 أكتوبر 2020، في

نطاق المنيب، والعجوزة.
 في اليوم األول من االنتخابات؛ تعرضت الصحفية إلى تعنيف بالقول، وتعامل “غير مهذب” من جانب
 رئيس لجنة مدرسة طه حسين اإلعدادية بنين بمنطقة المنيب بمحافظة الجيزة، الذي رفض السماح
 لها بالتصوير بشكل منفعل، وقد سبق ذلك منعها من التصوير داخل مدرسة أحمد شوقي بمحافظة
 الجيزة من قبل المستشار المسؤول عن اللجنة. وفي اليوم الثاني من التصويت؛ تعرضت الصحفية

للمنع من التصوير داخل لجنة مدرسة القومية بالعجوزة، من قبل مستشار اللجنة.

 • اسم الصحفي: أيمن عارف.

 • جهة العمل: المصري اليوم.

  • اسم اللجان: مدرسة الشهيد عامر عبد المقصود بالدقي، ومدرسة الجيزة الثانوية بنات، ومدرسة
الفاروق عمر بشارع البحر األعظم.

 • المحافظة: الجيزة.

  • التفاصيل: ُمنع المصور الصحفي بالمصري اليوم، أيمن عارف، من التصوير خالل تغطية اليوم األول
من المرحلة األولى النتخابات مجلس النواب، التي جرت في 24 و25 أكتوبر 2020.

 في اليوم األول لالنتخابات، ُمنع الصحفي من التصوير بلجنة مدرسة الشهيد عامر عبد المقصود، بناًء
 على تعليمات صادرة من مستشار اللجنة، وفي اليوم الثاني لالنتخابات؛ تم منعه من التصوير داخل
 لجنة مدرسة الجيزة الثانوية بنات، بميدان الجيزة، وجاء الرفض أواًل من الضابط، ثم مستشار اللجنة بعد
 أن طلب مقابلته، وكان المنع جزئًيا في مدرسة الفاروق عمر بشارع البحر األعظم، إذ سمح له مستشار
 اللجنة بالتصوير داخلها فقط، ومنعه من التصوير خارجها - منطقة انتظار الناخبين -، على أن يقوم

باستئذان الناخبين المشاركين في التصويت قبل تصويرهم.
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انتهاكات )13، 14، 15(

انتهاك )16(

انتهاك )17(

 • اسم الصحفية: مي الكناني.

 • جهة العمل: جريدة روز اليوسف.

 • اسم اللجنة: مجمع مدارس آداب بالمنصورة، وإحدى لجان ميت غمر.

 • المحافظة: الدقهلية.

  • التفاصيل: بتاريخ 7 نوفمبر 2020 ُمنعت مراسلة روز اليوسف بمحافظة الدقهلية، مي الكناني،
بمحافظة غمر  ميت  مركز  لجان  إحدى  وداخل  بالمنصورة،  آداب  مدارس  مجمع  داخل  التغطية   من 
 الدقهلية، في اليوم األول من التصويت في المرحلة الثانية النتخابات مجلس النواب، وجاء المنع من
 جانب القضاة المسؤولين عن اللجان، وتكرر المنع داخل لجان مجمع مدارس آداب المنصورة في اليوم

الثاني الموافق 8 نوفمبر 2020.

 • اسم الصحفية: م. ص.

 • جهة العمل: موقع إلكتروني خاص.

 • اسم اللجنة: مدرسة الصف الرسمية لغات.

 • المحافظة: الجيزة.

التفاصيل: خالل تكليفها بتغطية اليوم الثاني من المرحلة األولى النتخابات مجلس النواب التي  •   
 عقدت في 24 و25 أكتوبر 2020، تم منع مصورة صحفية تعمل باحدى المواقع الخاصة من التغطية

داخل لجنة مدرسة الصف الرسمية لغات بعد رفض رئيس اللجنة طلبها بالتصوير داخلها.

 • اسم الصحفية: م. ص.

 • جهة العمل: موقع إلكتروني خاص.

 • اسم اللجنة: المدرسة القومية بالعجوزة.

 • المحافظة: الجيزة.

  • التفاصيل: تعرض مصور صحفي، يعمل بجريدة خاصة، إلى المنع من التصوير خالل تغطيته اليوم
 الثاني من المرحلة األولى النتخابات مجلس النواب، التي جرت في 24 و25 أكتوبر 2020، حيث تعرض
 الصحفي إلى المنع من التغطية في لجنة المدرسة القومية بالعجوزة من قبل أفراد األمن المكلفين
 بتأمين اللجان، ومن ثم طلب “الصحفي” مقابلة المستشار المسؤول عن اللجنة، الذي بدوره منعه من

التغطية أيًضا.
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انتهاك )18(

انتهاك )19(

انتهاكان )20، 21(

 • اسم الصحفية: م. ص.

 • جهة العمل: موقع إلكتروني خاص.

 • اسم اللجنة: اللجنة رقم 76 بجوار مركز شرطة المراغة.

 • المحافظة: سوهاج.

  • التفاصيل: أثناء قيامه بتغطية اليوم الثاني من المرحلة األولى النتخابات مجلس النواب التي جرت
 25 أكتوبر 2020، تعرض رئيس تحرير يعمل بجريدة إقليمية خاصة، إلى  المنع من التغطية في اللجنة
المستشار قبل  من  وذلك  سوهاج،  بمحافظة  المراغة  بمركز  المراغة  شرطة  مركز  بجوار   76  رقم 

المسؤول عن اللجنة.

 • اسم الصحفية: م. ص.

 • جهة العمل: موقع الكتروني خاص.

 • اسم اللجنة: مدرسة القومية بالعجوزة.

 • المحافظة: الجيزة.

  • التفاصيل: أثناء قيامه بتغطية اليوم الثاني من المرحلة األولى النتخابات مجلس النواب التي جرت
2020، تعرض مصور صحفي إلى المنع من التغطية داخل وخارج لجان مدرسة 24 و25 أكتوبر   في 
 القومية بالعجوزة، من قبل أفراد الداخلية، فطلب منهم مقابلة المستشار، والذي بدوره منعه من

التغطية.

 • اسم الصحفية: م. ص.

 • جهة العمل: موقع إلكتروني خاص.

 • اسم اللجنة: مدرسة ابن سينا بمصر الجديدة، ومدرسة طيبة بمصر الجديدة.

 • المحافظة: القاهرة.

أثناء التصوير  إلكتروني خاص، من  2020 ُمنع مصور صحفي بموقع  7 نوفمبر  بتاريخ  التفاصيل:   •   
 تغطيته المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، حيث تم منعه من التصوير داخل لجنتي: مدرسة
 ابن سينا، ومدرسة طيبة بمنطقة بمصر الجديدة، بناء على تعليمات مستشاري اللجنتين، وفًقا لما

أوضحه أحد الضباط المكلفين بتأمين اللجان.
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انتهاكان )22، 23(

انتهاكان )24(

 • اسم الصحفية: م. ص.

 • جهة العمل: موقع الكتروني خاص.

بشبرا مجدي  محمد  الشهيد  ومدرسة  الخيمة،  بشبرا  الشعراوي  متولي  مدرسة  اللجنة:  اسم   •   
الخيمة.

 • المحافظة: القليوبية.

الثانية من التصوير خالل تغطيته للمرحلة  إلكتروني، من  التفاصيل: ُمنع مصور صحفي، بموقع   •   
 انتخابات مجلس النواب، بمنطقة شبرا الخيمة، حيث أوضح الصحفي “للمرصد” أن القضاة المسؤولين
 عن اللجان بمدرسة متولي الشعراوي بمنطقة شبرا الخيمة، ولجان مدرسة الشهيد محمد مجدي،

منعوه من التصوير.
 • اسم الصحفية: م. ص.

 • جهة العمل: صحيفة مصرية خاصة.

 • اسم اللجنة: مدرسة الحسين بحي الحسين.

 • المحافظة: القاهرة.

  • التفاصيل: أثناء قيامه بتغطية اليوم الثاني من المرحلة الثانية النتخابات مجلس النواب التي جرت
 في 7 و8 نوفمبر 2020، تعرض مصور صحفي إلى المنع من التغطية داخل مدرسة الحسين، والتي
 تقع بالقرب من مسجد الحسين، وذلك من قبل المستشار المسؤول عن اللجنة، بينما سمحت له قوات

التأمين بالتصوير خارجها .



”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.


