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مقدمة
م يجب تعزيز حرية 

َ
ث الديمقراطي األساسية، ومن  الرأي والتعبير واستقاللية وسائل اإلعالم من ركائز املجتمع  عد حرية 

ُ
ت

الصحافة وتوفير الحماية والظروف اآلمنة للصحفيين واإلعالميين؛ إذ ُيناط بهم توعية املواطنين وكشف الحقائق ومواجهة 
املسئولين وصناع القرار باألخطاء التى يرتكبونها.

يتعرض الصحفيون/ات  فى حرية الصحافة واإلعالم، حيث  ا 
ً
تراجًعا ملحوظ الواقع، يشهد املجتمع املصري     وعلى أرض 

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

ليواجه اتهامات فضفاضة أمام جهات التحقيق، هذا املناخ جعل العمل الصحفي واإلعالمي في مصر “مغامرة خطرة”.

   وفي إطار هذا املشهد، تهتم مؤسسة املرصد املصري للصحافة واإلعالم بإصدار تقريرها اإلحصائي الشهري، بهدف استعراض 
2022، وينقسم التقرير إلى قسمين؛ يتناول  االنتهاكات التي تعرض لها الصحفيون/ات واإلعالميون/ات خالل شهر فبراير 

القسم األول: سرًدا تفصيلًيا مرتب زمنًيا لهذه االنتهاكات، بينما يتناول القسم الثاني العرض البياني واإلحصائي لالنتهاكات.

بينهم حاالت ال  انتهاك، كانت  في  23 حالة اشتباه  إلى وحدة الرصد والتوثيق باملؤسسة خالل شهر فبراير  تبلغ  ؛ 
ً
   وإجماال

 ملا تم رصده وتوثيقه عبر املرصد، وقد ال 
ً
تنطبق عليها معايير املؤسسة بعد التحقق وتق�صي املعلومات، وهذا يعد حصرا

ُيمثل بالضرورة كافة حاالت االنتهاكات على أرض الواقع.

التي  للمعايير  ا بحق الصحفيين/ات واإلعالميين/ات طبًقا 
ً
انتهاك تعتبر  12 حالة حدثت خالل ستة وقائع  الوحدة     وثقت 

حددتها مؤسسة “املرصد املصري للصحافة واإلعالم”، وكان الصحفيون الرجال وباألخص فئة املصورين هم األكثر تعرًضا 
لالنتهاك في هذا الشهر.
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املنهجية واملعايير العامة 
للرصد والتوثيق

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 
شر؛ من خالل األشخاص 

ُ
خالل ما ينشر في الصحف واملواقع اإللكترونية املوثوقة، مع محاولة التأكد من مصداقية ما ن

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

البعد الجغرافي والزمني للتقرير:
يلتزم التقرير الشهري بالحدود الزمنية والجغرافية املعنية؛ إذ يغطي االنتهاكات التي تعرض لها الصحفيون/ات واإلعالميون/

ات في الفترة الزمنية من )1 فبراير- 28 فبراير لعام 2022( في جميع محافظات جمهورية مصر العربية.

البيانات الوصفية لالنتهاكات:
يشمل التقرير على تصنيف االنتهاكات وفًقا للمعايير الخاصة باملرصد إلى 8 تصنيفات من البيانات الوصفية من أجل العرض 
اإلحصائي )نوع االنتهاك - الوظيفة: صحفي/ة إعالمي/ة - تخصص الصحفي/ة اإلعالمي/ة - جهة عمل الصحفي/ة اإلعالمي/ة 
- جهة عمل املعتدي - النوع االجتماعي - النطاق الجغرافي للواقعة - نوع التوثيق(، بجانب املقارنة بين األسابيع املختلفة من 

شهر فبراير.

    • تعريف حالة االنتهاك:
  هي كل انتهاك حدث لشخص واحد في مكان معين وزمان معين. ويتم تمييزها بـ ثالث متغيرات رئيسية )مكان االنتهاك، توقيت 

االنتهاك، نوع االنتهاك(، ويوجد على نفس النمط انتهاك جماعي وذلك في حالة حدوث االنتهاك ألكثر من فرد مًعا.

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

اإلعالمية عبر منصاتها اإلعالمية أو املسؤولين بها.
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أنواع االنتهاكات التي تناولها التقرير:
1. االعتداء اللفظي:  توجيه بعض العبارات واأللفاظ السلبية والنابية.

 على خلفية موضوع 
ً
2. منع من الظهور: قرار من الجهة اإلدارية بمنع أو إيقاف إعالمي أو مقدم برامج من الظهور إعالميا

يتصل بحرية الصحافة واإلعالم.
3. قرار حظر نشر: تشمل قرارات حظر النشر الصادرة بواسطة النيابة العامة فيما يتعلق بقضايا رأي عام متداولة.

 بعد قرار مُعلن 
ً
4. منع دخول ماسبيرو: تشمل منع صحفيين أو إعالميين من دخول مبني هيئة اإلذاعة والتليفزيون تعسفيا

أو تعليمات شفهية من الجهة اإلدارية.
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 القسم األول

 السرد
 التفصيلي

للوقائع
السرد التفصيلي للوقائع
السرد التفصيلي للوقائع
السرد التفصيلي للوقائع



رصدت وحدة الرصد والتوثيق خالل شهر فبراير 12 حالة انتهاك تعرض لها الصحفيون/ات واإلعالميون/ات أو مؤسساتهم، 
مما ينطبق عليها معايير املرصد.

األسبوع األول 1-7 فبراير – ال توجد حاالت.

األسبوع الثاني 8-14 فبراير:
وقف اإلعالمي حسام حداد عن العمل ومنع ظهوره

2022 أعلنت الهيئة الوطنية لإلعالم إحالة مذيع التلفزيون املصري حسام حداد للتحقيق، وإيقافه عن  8 فبراير   في يوم 
العمل، ملا بدر منه في برنامج “صباح الخير يا مصر” املذاع على شاشة القناة “األولى”، كما أصدر نقيب اإلعالميين طارق 
سعده قراره رقم )  3  ( لسنة 2022 بمنع ظهور حسام حداد، على أي وسيلة إعالمية داخل مصر لحين إنتهاء التحقيق معه 
فيما هو منسوب إليه من مخالفات مهنية وقانونية مليثاق الشرف اإلعالمي ومدونة السلوك وتوفيق أوضاعه داخل نقابة 

اإلعالميين.

 وفى يوم 24 فبراير أصدر نقيب اإلعالميين القرار رقم ) 8 ( وتضمن استمرار منع ظهور حسام حداد على شاشة القناة األولى 
التليفزيون املصرى، وذكر التقرير أن حداد مثل للتحقيق فى مقر النقابة وأقر بما هو منسوب إليه من مخالفات وعليه فقد 

تم استمرار منعه من الظهور عن ممارسة النشاط اإلعالمى على أى وسيلة إعالمية داخل جمهورية مصر العربية. 

اقعة رئيس نادي الزمالك 11 فبراير - و
   هاجم مرت�صى منصور رئيس نادي الزمالك، عدًدا من اإلعالميين املصريين في تصريحات إعالمية له خالل انتخابات نادي 
الزمالك التى عقدت يوم الجمعة املوافق 11 فبراير 2022. وقال مرت�صى منصور فى فيديو له، :”أبو العال إنت مشيت من 
القناة خالص.. أيوة خالص وهتم�صى وخالد الغندور هيم�صى والقناة هترجع ألصحابها.. القناة اللى تحرم شباب النادي من 

عرض برنامجهم ال تستحق إنها تكون قناة الزمالك”.

    وقال مرت�صى منصور فى فيديو ثان له : “بقول لشوبير هللا يرحمك  ولعمرو أديب هللا يرحمك وهاني كتكوت هللا يرحمك.. 
ومحمد شبانة اإلخواني بقوله يا محمد يا شبانة سنتك أسود من الطين.. وإذا كنت فاكر نفسك علشان اتعينت فى مجلس 
الشورى أن�صى .. كل اللى إنت عملته ومعروف القناة دي بتاعت مين العتال املزور”، وأضاف : “كل واحد غلط هيتحاسب.. 
بيقول يعني هو كدة نجح يعنى هو كدة  العال مات شايفه قبل ما أجي  أبو  الزمالك  النهاردة حتى قناة  والتغطية اإلعالمية 
كسب؟ .. اه وحياة أمك نجحت وكسبت”. وتابع : “وتاني إنت وخالد الغندور برة القناة.. أنا رئيس مجلس إدارة القناة وهقول 
للناس اللى متعاقدة معانا والشركة الراعية إما القناة ترجع لجماهير الزمالك وأعضاء الجمعية العمومية ورئيس مجلس 

إدارتها اللى هو أنا يا إما تشيل اللوجو ألن دي ال تعبر عن الزمالك”.

الزمالك محمد  إلى حارس مرمى  منه  إشارة  )فى  أديب  أيوة ميطلعش مع عمرو   ”: ثالث  فى فيديو      وقال مرت�صى منصور 
أبوجبل(.. مين عمرو أديب دا؟.. مين هو؟ هتقولي زمالكاوي!!.. دفع كام للنادي.. ساعد النادي في أية… بيرقص بس ملا الزمالك 
يكسب.. وملا الزمالك فيه مصيبة قولنا يا سيادة الوزير املخالفات بتاعت رئيس النادي إية.. وملا الوزير في اآلخر قال إن رئيس 

النادي معندوش مخالفات كان فيه حاجة هتق عنده”.
وتمثل هذه التصريحات اعتداًء لفظًيا على ستة إعالميين

األسبوع الثالث 15-21 فبراير
15 فبراير  قرار حظر النشر في قضية آثار شقة الزمالك

  قررت محكمة استئناف القاهرة حظر النشر في قضية آثار شقة الزمالك التي يحاكم فيها املستشار السابق أحمد عبدالفتاح 
وزوجته التهامهما باإلتجار في اآلثار.
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17 فبراير - قرار منع ظهور اإلعالمية هالة فهمي:
   أحالت الهيئة الوطنية لإلعالم، اإلعالمية هالة فهمي كبير مقدمي برامج بدرجة مدير عام، إلى التحقيق، وقررت وقفها عن 
العمل احتياطًيا ملدة 3 أشهر مع صرف نصف األجر، لحين انتهاء التحقيق معها فى املذكرة املقدمة ضدها من رئيس قطاع 

التليفزيون. صدر قرار الهيئة الوطنية بتاريخ 17 فبراير 2022.

19 فبراير منع ظهور هاني حتحوت
    في يوم 19 فبراير أصدرت نقابة اإلعالميين، قراًرا بمنع ظهور اإلعالمي الريا�صي هاني حتحوت مقدم برنامج ) املاتش ( على 
قناة ) صدى البلد (، عبر الوسائل اإلعالمية املصرية، وإحالته للتحقيق، بعد رصد املرصد اإلعالمي التابع للنقابة، ما أسماه 
ارتكبها  التى  التجاوزات  ماهية  النقابة  املنهي”، ولم تحدد  السلوك  الشرف اإلعالمي ومدونة  مليثاق  “تجاوزات مهنية، وخرقا 
حتحوت  ولكنها أصدرت يوم 24 فبراير 2022، القرار رقم ) 7 ( بإيقاف هانى حتحوت عن ممارسة النشاط اإلعالمى على أى 

وسيلة إعالمية داخل جمهورية مصر العربية ملدة أسبوعين تبدأ الجمعة 25/2/2022 وتنتهى السبت 12/3/2022 .

األسبوع الرابع 22-28 فبراير
28 فبراير منع دخول كل من هالة فهمي ووفاء بركات مبنى ماسبيرو:

شر على “يوتيوب” بتاريخ 28 فبراير، كشفت  اإلعالمية هالة فهمي إنها ُمنعت من دخول مبنى اإلذاعة 
ُ
   في مقطع فيديو ن

والتليفزيون بشكل غير قانوني هى وزميلتها املخرجة وفاء بركات، لدعمها احتجاجات العاملين فى ماسبيرو الذين يطالبون 
بالحصول على حقوقهم املادية.
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 القسم الثاني

 العرض البياني
 واإلحصائي
لالنتهاكات

العرض البياني واإلحصائي لالنتهاكات
العرض البياني واإلحصائي لالنتهاكات
العرض البياني واإلحصائي لالنتهاكات



 ،2022  تنوعت الحاالت خالل شهر فبراير 
االنتهاكات،  من  أنواع  أربعة  رصدنا  إذ 
تصدرها “اعتداء لفظي” بعدد ست حاالت، 
ثم “منع من الظهور” بثالث حاالت، و حالتي 
هناك  كان   

ً
وأخيرا ماسبيرو”،  دخول  “منع 

قرار واحد “حظر نشر”.

إعالم  “وسيلة  االنتهاكات  غالبية  استهدفت 
خالل  توثيقها  تم  حالة   11 بعدد  مرئية” 
وحيد  انتهاك  هناك  كان  بينما  الشهر، 

باستهداف “وسيلة إعالم رقمية”.

صحفي

مخرج

1

1

مقدم برامج
10

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

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

   تصدر مقدمو البرامج القائمة بواقع 10 حاالت انتهاك، بينما كان هناك انتهاك وحيد تجاه كل من “صحفي” و”مخرج”.

ية
حف

ص
ة 

وع
طب

0 م

ية
رئ

م م
ال

إع
ة 

سيل
 و

11

عة
مو

س
م م

ال
إع

ة 
سيل

 و
0

ية
قم

م ر
ال

إع
ة 

سيل
 و

1

املرصد املصري للصحافة واإلعالم8

ا لنوع االنتهاكات:
ً

وفق

ا لنوع جهة عمل الضحية:
ً

وفق

ا للتخصص:
ً

وفق

اعتداء لفظي

منع من الظهور

قرار حظر نشر

منع دخول ماسبيرو

2

3
6

1

شكل )1( التصنيف وفًقا لنوع االنتهاك

شكل)2( توزيع االنتهاكات وفًقا للوظيفة صحفي/ إعالمي

شكل)3( توزيع االنتهاكات وفًقا لتخصص الصحفي/ 
اإلعالمي



تصدر الجهات املحلية الخاصة املرتبة األولى 
فى هذا التصنيف بواقع ثماني حاالت انتهاك، 
وجاءت الجهات املحلية الحكومية في املرتبة 

الثانية واألخيرة بواقع أربع انتهاكات.

الجهات  كانت  املعتدي،  جهة  حيث  من     
األولى  هي  ريا�صي(  نادي  )رئيس  الرياضية 
الصحفيين  تجاه  انتهاكات   6 عدد  بارتكاب 
بعدد  حكومية”  “جهات  تلتها  واإلعالميين، 
صحفية”  “مؤسسات  فئة  ثم  حاالت،   3
قضائي”  “قرار  هناك  كان  فيما  بحالتين، 

واحد على مدار الشهر.

فئة  في  االنتهاك  حاالت  معظم  تركزت     
توثيقها  تم  انتهاك  حاالت  بثماني  الرجال 
خالل الشهر، ثم النساء بثالت حاالت، فيما 

كانت هناك حالة واحدة كانتهاك جماعي.
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ا لجهة العمل:
ً

وفق

ا لجهة املعتدي:
ً

وفق

ا للنوع االجتماعي:
ً

 وفق

محلية خاصة

جهات حكومية

محلية حكومية

مؤسسات صحفية

4

8
أجنبية خاصة

أجنبية حكومية

جهات رياضية )رئيس نادي(

قرارات قضائية

 شكل)4( توزيع االنتهاكات وفًقا لجهة عمل الصحفي/ 
اإلعالمي

شكل )5( توزيع االنتهاكات وفًقا لجهة املعتدي

شكل)6( توزيع االنتهاكات وفًقا للنوع االجتماعي

8 رجال

1 انتهاك جماعي

3 نساء

0 شخصية اعتبارية



على الصعيد الجغرافي تركزت االنتهاكات بالتساوي بين محافظتي القاهرة والجيزة بعدد ست حاالت انتهاك لكل منهما.

طبًقا للحاالت التي تم رصدها خالل الشهر، تم توثيق جميع حاالت االنتهاك بشكل مباشر إما عبر الهاتف أو من خالل توفير 
دليل مرئي فيديو أو كونها قرار رسمي ُمعلن.
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ا للنطاق الجغرافي:
ً

وفق

ا لنوع التوثيق:
ً

وفق

القاهرة 6

الجيزة 6

اإلسكندرية 0

القليوبية 0

الدقهلية 0

الشرقية 0

الغربية 0

املنوفية 0

البحيرة 0

كفر الشيخ 0

دمياط 0

بورسعيد 0

اإلسماعيلية 0

السويس 0

سوهاج 0

الفيوم 0

جنوب سيناء 0

قنا 0

بني سويف 0

مطروح 0

األقصر 0

املنيا 0

البحر األحمر 0

أسوان 0

أسيوط 0

الوادي الجديد 0

شمال سيناء 0

شكل )7( توزيع االنتهاكات وفًقا للنطاق الجغرافي

شكل)8( توزيع االنتهاكات وفًقا لنوع التوثيق

غير مباشر

120

مباشر
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قارنة بين األسابيع املختلفة لشهر فبراير 2022:

شكل)9( مقارنة بين األسابيع املختلفة لشهر يناير 2022

   باملقارنة بين األسابيع املختلفة للشهر، نجد أن معظم حاالت االنتهاكات تركزت في األسبوع الثاني من الشهر بأكثر من نصف 
في  كـ “اعتداءات لفظية”  انتهاك وفًقا ملعاييره، جاءت ستة منها  عدد الحاالت االثني عشر، حيث وثق املرصد سبع حاالت 

واقعة مؤتمر رئيس نادي الزمالك بجانب حالة وقف اإلعالمي حسام حداد عن العمل ومنع ظهوره.

    تلي ذلك، كل من األسبوع الثالث برصيد ثالث حاالت انتهاك وهي قرار حظر النشر في قضية آثار شقة الزمالك وقراري منع 
ظهور اإلعالميين هاني حتحوت وهالة فهمي، فيما شهد األسبوع الرابع انتهاكين قط تمثال في منع دخول كل من اإلعالمية هالة 

فهمي و املخرجة وفاء بركات مبنى ماسبيرو، فيما لم ترصد املؤسسة أي حاالت انتها في األسبوع األول من فبراير.

األولالثانيالثالثالرابع
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خاتمة
 بشكل بياني وإحصائي خالل شهر 

ً
   بعد إلقاء الضوء على االنتهاكات التي تعرض لها الصحفيون/ات واإلعالميون/ات تفصيال

فبراير 2022، نجد أن غالبية االنتهاكات تركزت في فئة الرجال بـواقع ثماني حاالت انتهاك، وعلى النطاق الجغرافي داخل مصر 
تركزت جميع حاالت االنتهاك بين محافظتي القاهرة والجيزة بالتساوي، وبالنسبة لجهة عمل الصحفي كانت معظم االنتهاكات 
تستهدف العاملين في وسائل اإلعالم املرئية، فيما كانت الجهات الرياضية )رئيس نادي الزمالك( هي الطرف املعتدي األكثر 

 خالل شهر فبراير. 
ً
تكرارا

   وباملقارنة بين األسابيع املختلفة على مدار شهر فبراير 2022، نجد أن األسبوع الثاني هو أكثر األسابيع التي شهدت انتهاكات، 
أنواع مختلفة تصدرها “اعتداء لفظي” بنصف الحاالت، ثم “منع من  أربعة  بين  الثالث. وتعددت االنتهاكات  يليه األسبوع 

الظهور اإلعالمي”، وأخيرا “منع دخول ماسبيرو” و “قرار حظر نشر”.



 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.


