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الديمقراطي الرأي والتعبير واستقاللية وسائل اإلعالم من ركائز املجتمع  عد حرية 
ُ
 ت

اآلمنة والظروف  الحماية  وتوفير  الصحافة  حرية  تعزيز  يجب  م 
َ
ث ومن   األساسية، 

ومواجهة الحقائق  وكشف  املواطنين  توعية  بهم  ُيناط  إذ  واإلعالميين؛   للصحفيين 
املسئولين وصناع القرار باألخطاء التى يرتكبونها.

ا فى حرية الصحافة واإلعالم،
ً
 وعلى أرض الواقع، يشهد املجتمع املصري تراجًعا ملحوظ

 حيث يتعرض الصحفيون/ات واإلعالميون/ات النتهاكات متعددة؛ بداية من املنع من
 التغطية الصحفية، وحجب املواقع اإللكترونية، مروًرا بإيقاف البرامج التليفزيونية
حمالت عبر  وذلك  السجن،  في  بالصحفي/ة  األمر  ينتهي  وقد  املقاالت،  نشر   ومنع 
التحقيق، جهات  أمام  فضفاضة  اتهامات  ليواجه  القانوني؛  غير  واالحتجاز   القبض 

هذا املناخ جعل العمل الصحفي واإلعالمي في مصر  “مغامرة خطرة”.

بإصدار واإلعالم  للصحافة  املصري  املرصد  مؤسسة  تهتم  املشهد،  هذا  إطار   وفي 
تقريرها اإلحصائي الشهري، بهدف استعراض االنتهاكات التي تعرض لها الصحفيون/
 ات واإلعالميون/ات خالل شهر سبتمبر 2021، وينقسم التقرير إلى قسمين؛ يتناول
 القسم األول: العرض البياني واإلحصائي لالنتهاكات التي تعرض لها الصحفيون/ات
 خالل شهر سبتمبر 2021، بينما يتناول القسم الثاني سرًدا تفصيلًيا مرتب زمنًيا لهذه

االنتهاكات.

حاالت  10 سبتمبر  شهر  خالل  باملؤسسة  والتوثيق  الرصد  وحدة  وثقت  ؛ 
ً
 وإجماال

 انتهاك منهم حاالت تقع تحت دراسة الحالة، وحاالت ال تنطبق عليها معايير املؤسسة،
ومنهم من ينطبق عليهم معايير املؤسسة.

طبًقا واإلعالميين/ات  الصحفيين/ات  بحق  ا 
ً
انتهاك تعتبر  حاالت  ست  الوحدة   وثقت 

 للمعايير التي حددتها مؤسسة “املرصد املصري للصحافة واإلعالم”، وكان الصحفيون
األكثر تعرًضا لالنتهاك في هذا الشهر.
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المقدمة



مصدرين على  والتوثيق  الرصد  في  واإلعالم  للصحافة  املصري  املرصد  منهجية   تعتمد 
رئيسيين هما:

الشهود مع  التواصل  عبر  وتوثيقها  وشكاوى،  بالغات  من  “املرصد”  إلى  يرد  ما   -1  
والصحفيين/ات وتجميع الشهادات واألدلة املتوفرة.

مع التواصل  ثم  املعلومات،  وجمع  اإلنترنت  على  بالبحث  يبدأ  الثاني  املصدر   -2  
الشهادات تلك  وتوثيق  له،  تعرضوا  وما  شهاداتهم  وتوثيق  ذويهم  أو   الصحفيين/ات 
 من خالل استمارات املرصد، وقد يكون هذا التواصل عبر الهاتف أو عبر لقاء مباشر
 وجًها لوجه مع الصحفيين/ات أو ذويهم. وفى حالة تعذر التواصل مع ضحايا االنتهاكات
اإللكترونية واملواقع  الصحف  في  ينشر  ما  خالل  من  الحاالت  املرصد  يوثق  ذويهم،   أو 
شر؛ من خالل األشخاص ذوي الصلة،

ُ
 املوثوقة، مع محاولة التأكد من مصداقية ما ن

 كأعضاء مجلس نقابة الصحفيين أو زمالء الحاالت في العمل أو من صفحات التواصل
االجتماعي الرسمية للصحفيين/ات.1

التي االنتهاكات  يغطي  إذ  املعنية؛  والجغرافية  الزمنية  بالحدود  الشهري  التقرير   يلتزم 
 تعرض لها الصحفيون/ات واإلعالميون/ات في الفترة الزمنية من )1 سبتمبر- 30 سبتمبر

لعام 2021( في جميع محافظات جمهورية مصر العربية.
 

- االنتهاك  )نوع  تصنيفات   8 إلى  باملرصد،  الخاصة  للمعايير  وفًقا  االنتهاكات  صنف 
ُ
 ت

 الوظيفة: صحفي/ة إعالمي/ة - تخصص الصحفي/ة اإلعالمي/ة - جهة عمل الصحفي/ة
التوثيق(، نوع  الجغرافي-  النطاق  االجتماعي-  النوع  املعتدي-  عمل  جهة   -  اإلعالمي/ة 

بجانب املقارنة بين األسابيع املختلفة من شهر سبتمبر 2021.

2

منهجية التقرير



• أهم مصطلحات هذا التقرير:    

1- تعريف حالة االنتهاك:  نميز االنتهاك عبر ثالث متغيرات رئيسية )املكان، التوقيت، نوع  
االنتهاك(، ويوجد على نفس النمط انتهاكات جماعية. 

على النتهاك  تعّرض  شخص  كل  هو  االنتهاك:  بحقه  اقع  الو اإلعالمي/ة  الصحفي/ة    -2  
 خلفية تأدية عمله الصحفي، ويمتلك ما يثبت عمله بعضوية نقابة الصحفيين/ اإلعالميين
أو إعالمي  صحفي/  أرشيف  أو  إعالمية  صحفية/  مؤسسة  من  تكليف  أو  عمل  تصريح   أو 

شهادة للمؤسسة الصحفية/ اإلعالمية عبر منصاتها اإلعالمية أو املسؤولين بها. 

3- التعامل الغير الئق: استخدام أسلوب حوار غير مهذب. 

4- حاالت القبض: القبض هو إجراء أولي من إجراءات التحقيق و ُيراد به حرمان الشخص  
 من حرية التجول والتنقل ولو لفترة صغيرة، ووضعه تحت تصرف سلطة جمع االستدالالت
 )الشرطة( حتى عرضه على جهات التحقيق )النيابة( كي يتضح مدى لزوم حبسه احتياطًيا

أو اإلفراج عنه. 

5- الفصل التعسفي: هو مخالفة القانون من ِقبل صاحب العمل وإصداره لقرار الفصل  
 بشكل منفرد قبل انتهاء مدة العقد املحدد أو إنهاء العقد غير محدد املدة دون سابق إنذار
 للعامل مبيًنا األسباب التي أصدر على أساسها قرار الفصل، ولذا يكون الفصل في هذه الحالة
 تعسفًيا طاملا أن قرار الفصل كان يهدف لتحقيق مصلحة غير مشروعة لصاحب العمل

ً
 فصال

 أو أنه كان يصعد بإصدار القرار اإلضرار بالطرف اآلخر أو كان يهدف لتحقيق مصلحة ال
تتناسب مع ما سيصيب العامل من ضرر. 
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1- أنواع االنتهاكات:
 تنوعت الحاالت خالل شهر سبتمبر لعام 2021، إذ رصدنا ست حاالت انتهاك، تصّدرت حاالت القبض على ثالثة صحفيين

املرتبة األولى، يليه في املرتبة الثانية التعامل الغير الئق وحجب حقوق مادية والفصل التعسفي بحالة واحدة لكٍل منهم.

ا لوظيفة صحفي/ة أو إعالمي/ة:
ً

2- توزيع االنتهاكات وفق
 تركزت معظم االنتهاكات في فئة الصحفيين بخمس حاالت تم توثيقها خالل الشهر، كما تعرض إعالمي واحد النتهاك خالل

شهر سبتمبر 2021.

القسم األول: العرض البياني واإلحصائي لالنتهاكات خالل شهر سبتمبر 2021

4

القبض/ االحتجاز تعامل غير الئق

ا لنوع االنتهاك
ً

شكل )1( التصنيف وفق

ا للوظيفة صحفي/ إعالمي
ً

شكل)2( توزيع االنتهاكات وفق

حقوقفصل تعسفي  حجب 
مادية

إعالمي

صحفي



ا لتخصص الصحفي/ة أو اإلعالمي/ة:
ً

3- توزيع االنتهاكات وفق
الصحافة: بند  اآلتية تحت  التخصصات  تندرج  به، حيث  يعمل  الذي  والتخصص  الصحفي/ة واإلعالمي/ة   تختلف مهمة 
في تتمثل  اإلعالم  مجال  في  التخصصات  بينما  الصحفية(  باملؤسسات  والعاملين  تحرير-  رئيس   - مراسل  مصور-   )محرر- 

)مذيع- معد - العاملين في مؤسسات اإلذاعة - العاملين في القنوات التلفزيونية(.

 كان املصور واملراجع اللغوي في املرتبة األولى من حيث تعرضهم النتهاكات خالل شهر سبتمبر 2021 وذلك بواقع حالتين لكٍل
منهما، و يليهم في املرتبة الثانية املراسل ومقدم البرامج بواقع حالة واحدة لكٍل منهما.

ا لجهة عمل الصحفي/ة أو اإلعالمي/ة:
ً

4- توزيع االنتهاكات وفق
تم التي  الحاالت  وتساوت  مختلفة؛  بقطاعات  العاملين  واإلعالميين/ات  الصحفيين/ات  من  لعدد  وقائع  “املرصد”   سجل 
 رصدها من حيث جهة عملهم، حيث تساوى عدد العاملين في الصحف الخاصة مع عدد العاملين في القنوات التلفزيونية

بواقع ثالث حاالت لكٍل منهما.
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مصور

مراسل

مراجع لغوي

مقدم برنامج
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صحف خاصةقنوات تلفزيونية

ا لتخصص الصحفي/ اإلعالمي
ً

شكل)3( توزيع االنتهاكات وفق

ا لجهة عمل الصحفي/ اإلعالمي
ً

شكل)4( توزيع االنتهاكات وفق



ا لجهة املعتدي:
ً

5- توزيع االنتهاكات وفق
 جاءت وزارة الداخلية في املرتبة األولى من حيث أكثر الجهات التي مارست االنتهاكات بحق الصحفيين، وذلك بتوثيق ثالث
 حاالت، تليها املؤسسات الصحفية  في املرتبة الثانية بتوثيق حالتين، وفي املرتبة الثالثة يأتي املدنيين وذلك بواقع حالة واحدة

فقط.

ا للنوع االجتماعي للصحفي/ة أو اإلعالمي/ة:
ً

6- توزيع االنتهاكات وفق
يتعرض لم  بينما  الشهر،  خالل  توثيقها  تم  انتهاك  حاالت  بست  الذكور  الصحفيين  فئة  في  االنتهاك  حاالت  جميع   تركزت 

الصحفيات اإلناث ألي انتهاكات تدخل ضمن معايير املؤسسة خالل الشهر.
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وزارة الداخلية
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ت سسا  مؤ
صحفية
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ا لجهة املعتدي
ً

شكل )5( توزيع االنتهاكات وفق

ا للنوع االجتماعي
ً

شكل)6( توزيع االنتهاكات وفق



ا للنطاق الجغرافي:
ً

7- توزيع االنتهاكات وفق
رصدت حيث  والجيزة،  القاهرة  محافظتي  في  سبتمبر  شهر  خالل  املوثقة  االنتهاك  حاالت  تركزت  الجغرافي  الصعيد   على 

املؤسسة ثالث حاالت انتهاك لكٍل منهما.

ا لنوع التوثيق:
ً

8- توزيع االنتهاكات وفق
خمس برصيد  مباشًرا  توثيًقا  االنتهاك  حاالت  معظم  توثيق  تم   ،2021 سبتمبر  شهر  خالل  رصدها  تم  التي  للحاالت   طبًقا 

حاالت، وتوثيق حالة واحدة فقط توثيًقا غير مباشر.
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الجيزة  3 انتهاكات القاهرة  3 انتهاكات

ا للنطاق الجغرافي
ً

شكل)7( توزيع االنتهاكات وفق

ا لنوع التوثيق
ً

شكل)8( توزيع االنتهاكات وفق



 باملقارنة بين األسابيع املختلفة لشهر سبتمبر 2021، نجد أن معظم حاالت االنتهاك تركزت في األسبوع األول من الشهر، إذ
 وثق املرصد في األسبوع األول ثالث حاالت انتهاك تعرض لها الصحفيون، وهي تعتبر نصف حاالت االنتهاكات التي تم رصدها

خالل شهر سبتمبر. إذ تم القبض على ثالث صحفيين من أمام نقابة األطباء بالقاهرة.

حالة في  تتمثل  انتهاك،  حالتي  الثاني  األسبوع  خالل  املرصد  وثق  حيث  الشهر،  من  الثاني  األسبوع  الثانية  املرتبة  في   ويأتي 
الفصل التعسفي ألحد صحفيي جريدة املوجز وحجب بعض حقوقه املادية له من ِقبل رئيس تحرير املوجز.

 ويأتي األسبوع الرابع في املرتبة الثالثة من الشهر، حيث وثق املرصد حالة انتهاك واحدة وفًقا ملعاييره، تتمثل في التعامل الغير
 الئق الذي تعرض له اإلعالمي هاني حتحوت، وذلك من ِقبل رئيس نادي سموحة املهندس محمد فرج عامر في برنامجه املاتش

املذاع على قناة صدى البلد.

 وأخيًرا يأتي األسبوع الثالث في املرتبة األخيرة بعدم توثيق أية حاالت انتهاك للصحفيين واإلعالميين أو مؤسساتهم في ضوء
معايير املؤسسة.
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مقارنة بين األسابيع املختلفة لشهر سبتمبر  2021.

األسبوع األول

لثاني
األسبوع ا

لثالث
األسبوع ا

ع الرابع
األسبو
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القسم الثاني- السرد التفصيلي للوقائع:

 رصدت وحدة الرصد والتوثيق خالل شهر سبتمبر 2021 ست حاالت انتهاك تعرض لها الصحفيون/ات واإلعالميون/ات أو
مؤسساتهم ينطبق عليها معايير املؤسسة.

األسبوع األول )1-7 سبتمبر 2021(:
جرى توثيق  ثالث حاالت انتهاك في األسبوع األول من شهر سبتمبر 2021.

1- انتهاك1 - انتهاك 3.
 في يوم الثالثاء املوافق 7 سبتمبر 2021، ألقت قوات األمن القبض على ثالثة صحفيين، مراسل ومصورين اثنين، من أمام

نقابة األطباء بشارع القصر العيني.

مؤتمر لتغطية  بها،  يعملون  التى  اإلعالمية  املؤسسات  من  تكليًفا  الثالثة  الصحفيون  تلقى  عندما  الواقعة  تفاصيل   ترجع 
النقابة، فى  صحفي  مؤتمر  وجود  عدم  تبين  وصولهم  وعند  األمريكية،  املتحدة  الواليات  من  عائد  أسنان  لطبيب   صحفي 
 وأخبرهم الطبيب برغبته فى تسجيل لقاء إعالمي خارج مقر النقابة، وأثناء التصوير ظهر 10 شباب أعمارهم ما بين 17 و
 18 سنة يحملون الفتات دعًما للطبيب، وبعد دقيقتين حضرت الشرطة وكان برفقتهم رئيس املباحث، وتم تحرير محضر
بها يعمل  التي  الصحفيين واملؤسسات اإلعالمية  نقابة  “التظاهر”، وتدخلت  تهمة  النيل  نيابة قصر  لهم   بالواقعة ووجهت 
 الصحفيون، وأرسلوا تصاريح التغطية اإلعالمية وتم إرفاقها باملحضر، وبناًء عليه قررت النيابة إخالء سبيلهم بضمان محل
 إقامتهم مساء يوم الخميس 9 سبتمبر، وتم تنفيذ قرار النيابة بإخالء سبيلهم من قسم قصر النيل فى الساعات املبكرة من
 صباح الجمعة 10 سبتمبر 2021، وتابعت الوحدة القانونية باملرصد املصري للصحافة واإلعالم إجراءات التحقيقات حتى

صدور قرار إخالء السبيل وتنفيذه.

األسبوع الثاني )8-14 سبتمبر 2021(:
تم توثيق  حالتين انتهاك في األسبوع الثاني من شهر سبتمبر 2021.

2- انتهاك4 - انتهاك 5.
 تعرض صحفي )طلب عدم ذكر اسمه( بجريدة املوجز لواقعتي انتهاك تمثال في فصل الصحفي تعسفًيا من الجريدة، باإلضافة

إلى حجب راتبه، وفيما يلي سرد لتفاصيل الواقعة:

2021 أرسل رئيس تحرير املوجز ياسر بركات إنذاًرا بالفصل إلى الصحفي وذلك للمرة 14 سبتمبر   في يوم الثالثاء املوافق 
 الثانية، وعند استعالم الصحفي من الجريدة عن سبب إرسال اإلنذار، أفاد رئيس التحرير بأنه أرسل له انذاًرا بالفصل لعدم
 وجود ميزانية ولتقليص عدد العمالة وعليه االختيار ما بين سداد قيمة االشتراك التأميني أو أن يستكمل إجراءات فصله،
بتحرير الصحفي  فقام   ،2021 عام  2016 حتى  عام  الفترة من  فى  الصحفي  راتب  قامت بحجب  الجريدة  أن  إلى   باإلضافة 

شكوى بمكتب العمل.

األسبوع الثالث )15-21 سبتمبر 2021(:
 لم ترصد وحدة الرصد والتوثيق أية حاالت انتهاك ينطبق عليها معايير املؤسسة في هذا األسبوع، ولكن هذا ال يعني عدم

تعرض أًيا من الصحفيين واإلعالميين ومؤسساتهم النتهاكات خالل  هذا األسبوع من شهر سبتمبر 2021.
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األسبوع الرابع )22-30  سبتمبر 2021(: 
3- انتهاك6.

 فى يوم الثالثاء املوافق 28 سبتمبر 2021، أعلن اإلعالمي هاني حتحوت مقدم برنامج “املاتش” بقناة صدى البلد، أنه تقدم
 بشكوى للمجلس األعلى لإلعالم ضد املهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، ملا بدر منه من تطاول في حق املشاهدين

وتعامل غير الئق بحقه كمقدم للبرنامج، خالل استضافته له في يوم السبت املوافق 25 سبتمبر 2021.

 وذكر حتحوت في بيان له على صفحته الخاصة على مواقع التواصل االجتماعي “فيسبوك” أنه أثناء الحديث مع فرج عامر
 عن ملفات نادي سموحة سواء املتعلقة بكرة أو غيرها، استاء بشكل واضح وغير مبرر من سؤالين وبالغ في انفعاله حتى هدد

باالنسحاب وترك االستوديو على الهواء مباشرة أمام ماليين املشاهدين.

https://www.facebook.com/100044341483494/posts/421893115965401/
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الخاتمة

الصحفيون/ات لها  تعرض  التي  االنتهاكات  على  الضوء  إلقاء   بعد 
سبتمبر شهر  خالل  وإحصائي  بياني  بشكل   

ً
تفصيال  واإلعالميون/ات 

بـ  2021، نجد أن جميع االنتهاكات تركزت في فئة الصحفيين الذكور 
محافظتي كانت  مصر  داخل  الجغرافي  النطاق  وعلى  انتهاك،  حالة   6 
التي بها حاالت االنتهاك  التي تركزت  أكثر املحافظات   القاهرة والجيزة 
الخاصة الصحف  تساوت  الصحفي  عمل  لجهة  وبالنسبة   رصدناها، 
 مع القنوات التلفزيونية في املرتبة بثالث حاالت لكل منهما، وكانت وزارة

الداخلية أكثر  الجهات املعتدية على الصحفيين خالل شهر سبتمبر.

2021، نجد  وباملقارنة بين األسابيع املختلفة على مدار شهر سبتمبر 
وكان انتهاكات.  بها  حدث  التي  األسابيع  أكثر  هو  األول  األسبوع   أن 
 القبض، التعامل الغير الئق، الفصل التعسفي، حجب حقوق مادية
 هم االنتهاكات التي تعرض لها الصحفيون واإلعالميون خالل الشهر،
األطباء نقابة  أمام  من  صحفيين  ثالث  على  القبض  كان   وأبرزهم 

بالقاهرة.



 يهدف برنامج الرصد والتوثيق، إلى متابعة كافة االنتهاكات التي يتعرض
 لها الصحفيون واإلعالميون واملؤسسات الصحفية واإلعالمية في مصر.
 ويعتمد منهجيته الخاصة في عملية الرصد التي تقوم على 3 محاور رئيسة

 في رصد اإلنتهاكات؛ األول: الرصد امليداني عبر فريق العمل امليداني؛،
 والثاني: التواصل مع الضحايا للتأكد من وقوع انتهاكات بحقهم وتوثيق

افر معلومات ميدانية أو تواصل  شهاداتهم، والثالث: يتم في حالة عدم تو
 مباشر، ويتم الرصد والتوثيق من خالل الصحف والقنوات عبر وسائل

اإلعالم اإللكترونية.

 وبرنامج الرصد والتوثيق، بمثابة مركز الدائرة لعمل املرصد املصري
 للصحافة واإلعالم؛ حيث يتم من خالله إبالغ برنامج الدعم واملساعدة

 القانونية بالقضايا التي يجب العمل عليها، وإبالغ البرامج البحثية األخرى
بالقضايا امللحة في هذا التوقيت والتي يستلزم العمل عليها.


