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المقدمة
الديمقراطي املجتمع  ركائز  والتعبير واستقاللية وسائل اإلعالم من  الرأي  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
التليفزيونية البرامج  بإيقاف   التغطية الصحفية، وحجب املواقع اإللكترونية، مروًرا 
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/
2021، وينقسم التقرير إلى قسمين؛ يتناول  ات واإلعالميون/ات خالل شهر نوفمبر 
 القسم األول: العرض البياني واإلحصائي لالنتهاكات التي تعرض لها الصحفيون/ات
 خالل شهر نوفمبر 2021، بينما يتناول القسم الثاني سرًدا تفصيلًيا مرتب زمنًيا لهذه

االنتهاكات.1

؛ وثقت وحدة الرصد والتوثيق باملؤسسة خالل شهر نوفمبر 13 حالة انتهاك
ً
 وإجماال

 منهم حاالت ال تنطبق عليها معايير املؤسسة، ومنهم من ينطبق عليهم معايير املؤسسة،
 وتقع حاالت االنتهاك على شخصيات حقيقية )صحفي - إعالمي( وشخصيات اعتبارية

)موقع - مؤسسة(.

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

 للمعايير التي حددتها مؤسسة “املرصد املصري للصحافة واإلعالم”، وكان الصحفيون
أن كما  الشهر،  هذا  في  لالنتهاك  تعرًضا  األكثر  هم  املصورين  فئة  وباألخص   الذكور 

ا خالل شهر نوفمبر هو التعامل الغير الئق مع الصحفيين.
ً
االنتهاك األكثر حدوث
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منهجية التقرير
 تعتمد منهجية املرصد املصري للصحافة واإلعالم في الرصد والتوثيق على مصدرين رئيسيين

هما:

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

2- املصدر الثاني يبدأ بالبحث على اإلنترنت وجمع املعلومات، ثم التواصل مع الصحفيين/
 ات أو ذويهم وتوثيق شهاداتهم وما تعرضوا له، وتوثيق تلك الشهادات 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 أو ذويهم، يوثق املرصد الحاالت
من التأكد  محاولة  مع  املوثوقة،  اإللكترونية  واملواقع  الصحف  في  ينشر  ما  خالل   من 
الصحفيين نقابة  مجلس  كأعضاء  الصلة،  ذوي  األشخاص  خالل  من  شر؛ 

ُ
ن ما   مصداقية 

أو زمالء الحاالت في العمل أو من صفحات التواصل االجتماعي الرسمية للصحفيين/ات.1

 يلتزم التقرير الشهري بالحدود الزمنية والجغرافية املعنية؛ إذ يغطي االنتهاكات التي تعرض
 لها الصحفيون/ات واإلعالميون/ات في الفترة الزمنية من )1 نوفمبر- 30 نوفمبر لعام 2021(

في جميع محافظات جمهورية مصر العربية.

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

 صحفي/ة إعالمي/ة - تخصص الصحفي/ة اإلعالمي/ة - جهة عمل الصحفي/ة اإلعالمي/ة
 - جهة عمل املعتدي- النوع االجتماعي- النطاق الجغرافي- نوع التوثيق(، بجانب املقارنة بين

األسابيع املختلفة من شهر نوفمبر 2021.
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• 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- املنع التغطية الصحفية: تشمل جميع وسائل املنع من التغطية، مع مراعاة أن تكون  
 الواقعة محددة الزمان واملكان، مرتبطة بحدث عام مثل املؤتمرات والندوات، بدون التقيد
مثل والزمانية  املكانية  األبعاد  متغيرة  الوقائع  حالة  في  أما  املتضررين.  الصحفيين   بعدد 

املظاهرات واملسيرات، نسجل كل حالة منع من التغطية لكل صحفي على حدة. 

5- اإلعتداء اللفظي:  توجيه بعض العبارات واأللفاظ السلبية والنابية. 



1- أنواع االنتهاكات:
التعامل الغير الئق مع الصحفيين انتهاك، تصّدر  2021، إذ رصدنا سبع حاالت   تنوعت الحاالت خالل شهر نوفمبر لعام 
اللفظي، حجب موقع إلكتروني، منع من التغطية الثانية االعتداء  يليه في املرتبة   املرتبة األولى وذلك برصيد ثالث حاالت، 

وإيقاف عن العمل، وذلك 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 نوفمبر 2021، باإلضافة إلى تعرض موقع إلكتروني للحجب خالل الشهر.

القسم األول - العرض البياني واإلحصائي لالنتهاكات
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تعامل غير الئق االعتداء اللفظي

ا لنوع االنتهاك
ً

شكل )1( التصنيف وفق

ا للوظيفة صحفي/ إعالمي
ً

شكل)2( توزيع االنتهاكات وفق

منع من التغطية موقعايقاف عن العمل  حجب 
الكتروني

موقع الكترونيإعالمي

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 في املرتبة األولى من حيث تعرضه النتهاكات خالل شهر نوفمبر 2021، وذلك بواقع أربع حاالت، يليه في املرتبة
الثانية املراسل واملعلق الريا�ضي واملوقع االلكتروني بواقع حالة واحدة لكٍل منهم.

ا لجهة عمل الصحفي/ة أو اإلعالمي/ة:
ً

4- توزيع االنتهاكات وفق
 سجل “املرصد” وقائع لعدد من الصحفيين/ات واإلعالميين/ات العاملين بقطاعات مختلفة؛ حيث تم رصد حالتي انتهاك
 بحق  كل من الصحفيين العاملين بالصحف الخاصة، والعاملين باملواقع اإللكترونية، و تساوى عدد العاملين في القنوات
التلفزيونية مع الصحفي الحر والغير محدد لجهة العمل لوقوع االنتهاك بشكل جماعي، وذلك بواقع حالة واحدة لكٍل منهم.
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مصور

معلق ريا�ضي

مراسل

موقع الكتروني
4

1

1

1

موقع الكتروني حر صحف خاصةغير محدد قنوات 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 الجهات الخاصة والجهات الحكومية في املرتبة األولى من حيث أكثر الجهات التي مارست االنتهاكات بحق الصحفيين،
 وذلك بتوثيق حالتين لكٍل منهما ، تليهم الجهات املستقلة واملدنيين وجهة غير معلومة في املرتبة الثانية بواقع حالة واحدة

فقط لكٍل منهم.

ا للنوع االجتماعي للصحفي/ة أو اإلعالمي/ة:
ً

6- توزيع االنتهاكات وفق
 تركزت معظم حاالت االنتهاك في فئة الصحفيين الذكور بخمس حاالت انتهاك تم توثيقها خالل الشهر، وتعرض شخصية

اعتبارية لحالة انتهاك تتمثل في حجب موقع الكتروني، و حالة واحدة غير محددة النوع لوقوعها في انتهاك جماعي.

6

جهات خاصة

غير محددشخصية اعتبارية

 ذكر

مدنيجهات حكومية غير معلومجهات مستقلة
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2

2
1

1
1

ا لجهة املعتدي
ً

شكل )5( توزيع االنتهاكات وفق

ا للنوع االجتماعي
ً

شكل)6( توزيع االنتهاكات وفق



ا للنطاق الجغرافي:
ً

7- توزيع االنتهاكات وفق
 على الصعيد الجغرافي جاءت محافظة القاهرة في املرتبة األولى برصيد ثالث حاالت انتهاك، وفي املرتبة الثانية جاءت محافظة
 كفر الشيخ برصيد حالتين انتهاك، وفي املرتبة الثالثة واألخيرة جاءت محافظة البحيرة برصيد حالة واحدة،   تساوت معها

حالة غير محددة النطاق لوقوعها خارج مصر.

ا لنوع التوثيق:
ً

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

حاالت، فيما تم توثيق حالتين فقط توثيًقا غير مباشر.
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غير محدد انتهاك واحدكفر الشيخ انتهاكان البحيرة انتهاك واحدالقاهرة 3انتهاكات 

ا للنطاق الجغرافي
ً

شكل)7( توزيع االنتهاكات وفق

ا لنوع التوثيق
ً

شكل)8( توزيع االنتهاكات وفق



 باملقارنة بين األسابيع املختلفة لشهر نوفمبر 2021، نجد أن معظم حاالت االنتهاكات تركزت في األسبوع الثالث من الشهر،
 حيث وثق املرصد ثالث حاالت انتهاك وفًقا ملعاييره في األسبوع الثالث، تتمثل في التعامل الغير الئق مع املصور أكرم السعودي
 أثناء تغطيته النتخابات الجمعية العمومية لنادي دمنهور لعمل تقرير لبرنامج “ملعب الناشئين”، وواقعة االعتداء اللفظي
 والتعامل الغير الئق للصحفي أحمد عشري من ِقبل مدير الشئون املالية واإلدارية باملستشفى، أثناء قيامه بتغطية واقعة

ا بإحدى مدارس كفر الشيخ، داخل مستشفى العبور للتأمين الصحي.
ً

تسمم 50 تلميذ

 يليه األسبوع الرابع في املرتبة الثانية حيث وثق املرصد حالتي انتهاك في األسبوع الرابع من الشهر، تتمثل في حجب جهة غير
 معلومة ملوقع “ديسكلوز الفرن�ضي للصحافة اإلستقصائية” في مصر، كما تعرض عدد من الصحفيين واإلعالميين ملنعهم من

تغطية عملية فرز األصوات داخل الخيمة االنتخابية للنادي األهلي.

 وحل في املرتبة األخيرة األسبوع األول والثاني برصيد حالة انتهاك واحدة لكل منهما، إذ وثق املرصد في األسبوع األول حالة
 انتهاك واحدة تعرض لها صحفي أثناء تأدية عمله، وتتمثل في واقعة تعامل املطرب “ويجز” بشكل غير الئق مع الصحفي كريم
 هاشم. وفى األسبوع الثاني وثق املرصد واقعة إيقاف املعلق الريا�ضي مدحت شلبي عن التعليق حتى نهاية عام 2021 من ِقبل

نقابة اإلعالميين.
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مقارنة بين األسابيع املختلفة لشهر نوفمبر 2021.

األسبوع األول

لثاني
األسبوع ا

لثالث
األسبوع ا

ع الرابع
األسبو
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القسم الثاني- السرد التفصيلي للوقائع:

الصحفيون/ات لها  تعرض  انتهاك  حاالت  سبع   2021 نوفمبر  شهر  خالل  باملؤسسة،  والتوثيق  الرصد  وحدة   رصدت 
واإلعالميون/ات أو مؤسساتهم ينطبق عليها معايير املؤسسة، وفى السطور التالية سنقدم سرًدا تفصيلًيا لهذه الوقائع:

األسبوع األول )1-7 نوفمبر 2021(:
جرى توثيق  حالة انتهاك واحدة فقط في األسبوع األول من شهر نوفمبر 2021.

انتهاك 1.
 في يوم اإلثنين املوافق 1 نوفمبر 2021، أثناء تغطية الصحفي كريم هاشم مراسل موقع “مصر أون الين” العرض الخاص
 لفيلم فرق خبرة، كان الصحفي يريد أن يقوم بعمل سبق صحفي بالتسجيل مع املطرب أحمد علي الشهير بـ”ويجز”، فقام
 املطرب بإبعاد يد الصحفي بامليكرفون ولم يوافق على عمل حوار مع الصحفي، وتعامل بطريقة غير الئقة معه ومع امليكرفون

الذي يصفه الصحفي بأنه رمز لهويته كصحفي.

بالتعدي “ويجز”  فيه  يتهم   العام  النائب  إلى  رسمًيا  ا 
ً
بالغ أون الين”  “مصر  وقناة  مالك موقع  الحاج  ريتشارد  املنتج   وقدم 

بالضرب على املراسل الصحفي الخاص بموقعه وقناته “مصر أون الين”.

األسبوع الثاني )8-14 نوفمبر 2021(:
تم توثيق  حالة انتهاك واحدة فقط في األسبوع الثاني من شهر نوفمبر 2021.

انتهاك 2.
 في يوم الثالثاء املوافق 9 نوفمبر 2021، أصدر الدكتور طارق سعده نقيب اإلعالميين وعضو مجلس الشيوخ قراًرا، حمل
2021، بإيقاف مدحت شلبي مقدم البرامج واملعلق الريا�ضى عن التعليق على أي مباريات على أى وسيلة  رقم )23( لسنة 
 إعالمية مرئية أو مسموعة داخل جمهورية مصر العربية حتى نهاية العام 2021، بدعوى مخالفته مليثاق الشرف اإلعالمي
 ومدونة السلوك املنهى. جاء ذلك بعد أن مثل مدحت شلبى أمام لجنة التحقيق يوم الثالثاء فى مقر نقابة اإلعالميين فى تمام
 الساعة السابعة مساًء، وذلك بشأن ما نسب إليه من تجاوزات أثناء التعليق على مباراة الزمالك واألهلي في األسبوع الثالث

للدوري املمتاز.

األسبوع الثالث )15-21 نوفمبر2021(:
تم توثيق  ثالث حاالت انتهاك في األسبوع الثالث من شهر نوفمبر 2021.

انتهاك 3.
لنادي  العمومية  الجمعية  النتخابات  السعودي  أكرم  الصحفي  املصور  تغطية  أثناء  نوفمبر،   17 املوافق  األربعاء  يوم   في 
 دمنهور، لعمل تقرير لبرنامج “ملعب الناشئين” الذي يقدمه اإلعالمي سعيد لطفي ، قام رئيس النادي إيهاب عبد هللا بالتعامل
 الغير الئق مع املصور، وذلك بسبب وجود خالفات شخصية بين رئيس النادي واإلعالمي سعيد لطفي حيث أصدر رئيس

النادي قراًرا بمنع دخول أي صحفي يعمل مع اإلعالمي سعيد لطفي.

 ولم تكن هذه هي الواقعة األولى، فقد تم منع الصحفي من تغطية مباراة دمنهور وفرقة املجد واالعتداء عليه لفظًيا، وذلك
السماح تم  لطفي  لإلعالمي سعيد  ليست  التغطية  أن  النادي  رئيس  2021، وعندما علم  نوفمبر   12 املوافق  الجمعة   يوم 

للمصور بتكملة التغطية واالعتذار له.
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انتهاك 4 - انتهاك 5 .
ا بإحدى مدارس

ً
50 تلميذ 2021، أثناء تغطية الصحفي أحمد العشري واقعة تسمم  18 نوفمبر   في يوم الخميس املوافق 

 كفر الشيخ، داخل مستشفى العبور للتأمين الصحي،  قام مدير الشئون املالية واإلدارية باملستشفى بمحاولة خطف هاتفه
للصحفيين بالسباب  بدأ  الخروج  رفض  وعندما  بالقوة،  الصحفي  إخراج  حاول  كما  عليه،  التعدي  ومحاولة   الشخ�ضي، 
 وللنقابة، وكاد أن يحدث اشتباك بين الصحفي وبين أمن املستشفى بسبب ذلك، وبعد التواصل مع الصحفي نوه إلى أنه

لب منه عدم التصوير لصدور قرار وزاري بحظر التصوير باملستشفيات فالتزم باألمر.
ُ
داخل املستشفى ط

األسبوع الرابع )22-30  نوفمبر 2021(: 
تم توثيق  حالتي انتهاك في األسبوع الرابع من شهر نوفمبر 2021.

انتهاك6 .
 في يوم الثالثاء املوافق 23 نوفمبر 2021، نشرت مؤسسة “مراسلون بال حدود” تغريدة على “تويتر” تندد بإقامة جهة غير 
  معلومة بحجب موقع “ديسكلوز الفرن�ضي للصحافة اإلستقصائية” في مصر،  وذلك بعد يومين من نشر وثائق سرية تتعلق

بالكشف عن أوراق مصرية حول التعاون مع فرنسا.

انتهاك7.
واإلعالميين  الصحفيين  منع  تم  األهلي  النادي  انتخابات   عملية  تغطية  وأثناء   2021 نوفمبر   26 املوافق  الجمعة  يوم   في 
 من أداء مهام عملهم خالل العملية االنتخابية وتغطية عملية فرز األصوات داخل الخيمة االنتخابية. وقامت إدارة اإلعالم
باإلضافة النادي األهلي  الخيمة االنتخابية، فيما سمحت إلعالميي قناة  بإخراج الصحفيين من  النادي،  أمن   باالتفاق مع 
 إلى إدارة اإلعالم بالتواجد فقط داخل الخيمة االنتخابية ومنع جميع الصحفيين، كما أمرت إدارة اإلعالم باألهلي مسؤولي
نتيجة إعالن  عند  مباشر  بث  إطالق  تم  ثم  الفرز.  عملية  لتغطية  الدخول  من  الصحفيين  بمنع  للنادي  الرئيسية   البوابة 
ا لحقهم في التغطية اإلعالمية أثناء عملية الفرز وعدم قصر التغطية على وقت

ً
 االنتخابات، وهو ما اعتبره الصحفيون انتهاك

إعالن النتيجة.
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الخاتمة

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

ً
تفصيال  واإلعالميون/ات 

بـ  2021، نجد أن جميع االنتهاكات تركزت في فئة الصحفيين الذكور 
الجغرافي داخل مصر كانت محافظة النطاق  انتهاك، وعلى   5 حاالت 
 القاهرة أكثر املحافظات التي تركزت بها حاالت االنتهاك التي تم رصدها،
العاملون  بالصحف الخاصة  وبالنسبة لجهة عمل الصحفي تساوى 
تعرًضا األكثر  الجهات  حيث  من  اإللكترونية  باملواقع  العاملون   مع 
الحكومية والجهات  الخاصة  الجهات  وكانت  الشهر،  خالل   النتهاكات 

هم  أكثر  الجهات املعتدية على الصحفيين خالل شهر نوفمبر. 

نجد  ،2021 نوفمبر  شهر  مدار  املختلفة على  األسابيع  بين   وباملقارنة 
وكان انتهاكات.  به  حدثت  التي  األسابيع  أكثر  هو  الثالث  األسبوع   أن 
املنع الئق،  الغير  التعامل  العمل،  عن  اإليقاف  اللفظي،   االعتداء 
لها تعرض  التي  االنتهاكات  هم  إلكتروني  موقع  وحجب  التغطية   من 
الغير التعامل  كان  وأبرزهم  الشهر،  خالل  واإلعالميون   الصحفيون 

الئق مع الصحفيين بوقائع مختلفة.



 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.


