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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.

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

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 
يتناول  إلى قسمين؛  التقرير  2022، وينقسم  يناير  لها الصحفيون/ات واإلعالميون/ات خالل شهر  التي تعرض  االنتهاكات 

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

؛ تبلغ إلى وحدة الرصد والتوثيق باملؤسسة خالل شهر يناير 10 حاالت اشتباه في انتهاك، كانت بينهم حاالت ال تنطبق 
ً
وإجماال

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

بالضرورة كافة حاالت االنتهاكات على أرض الواقع.

ا بحق الصحفيين/ات واإلعالميين/ات طبًقا للمعايير التي 
ً
وثقت الوحدة ست حاالت حدثت خالل ثالث وقائع تعتبر انتهاك

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 يناير- 31 يناير 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 يناير.

    • 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
الصحفيين/  نقابة  بعضوية  عمله  يثبت  ما  ويمتلك  الصحفي،  عمله  تأدية  خلفية  على  النتهاك  تعّرض  شخص  كل  هو      
للمؤسسة  شهادة  أو  إعالمي  صحفي/  أرشيف  أو  إعالمية  صحفية/  مؤسسة  من  تكليف  أو  عمل  تصريح  أو  اإلعالميين 

الصحفية/ اإلعالمية عبر منصاتها اإلعالمية أو املسؤولين بها.

أنواع االنتهاكات التي تناولها التقرير:
1. التعرض للضرب: هو أي عمل متعمد يقصد به إيقاع األذي أو األلم لشخص آخر بأي طريقة من طرق اإلتصال الجسدي.

2. إحداث إصابة: حيث تشمل اإلصابات الظاهرة مثل الجروح أو العاهات املستديمة أو اإلصابة بطلقات نارية.
3. إتالف أو حرق معدات عمل: تشمل جميع األضرار التي تصيب املعدات واملمتلكات املخصصة للعمل الصحفي دون طابع 

االستخدام الشخ�صي.
4. االعتداء اللفظي:  توجيه بعض العبارات واأللفاظ السلبية والنابية.
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5. التعامل غير الالئق: استخدام أسلوب حوار غير مهذب.
6. املنع من التغطية الصحفية: تشمل جميع وسائل املنع من التغطية، مع مراعاة أن تكون الواقعة محددة الزمان واملكان، 
مرتبطة بحدث عام مثل املؤتمرات والندوات، بدون التقيد بعدد الصحفيين املتضررين. أما في حالة الوقائع متغيرة األبعاد 

املكانية والزمانية مثل املظاهرات واملسيرات، نسجل كل حالة منع من التغطية لكل صحفي على حدة.
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 القسم األول

 السرد
 التفصيلي

للوقائع
السرد التفصيلي للوقائع
السرد التفصيلي للوقائع
السرد التفصيلي للوقائع



أو  واإلعالميون/ات  الصحفيون/ات  لها  تعرض  انتهاك  حاالت  ست  يناير  شهر  خالل  والتوثيق  الرصد  وحدة  رصدت     
مؤسساتهم، مما ينطبق عليها معايير املرصد.

األسبوع األول 1-7 يناير – حالة انتهاك واحدة )منع من التغطية(:
فى يوم 1 يناير منعت قوات األمن، الصحفيين، من حضور جلسة محاكمة كريم الهواري املتسبب فى حادث الشيخ زايد ما 
الذي أسفر عن وفاة 4 طالب بقرار من رئيس محكمة جنايات الجيزة املنعقدة بالكيلو 10 ونص، فيما سمحت ألهالي املتهم 

والضحايا بالحضور. 

األسبوع الثاني 8-14 يناير :
ال توجد انتهاكات.

األسبوع الثالث 15-21 يناير – حالة انتهاك واحدة )تعامل غير الئق(:
   اعتدى بيتسو موسيماني، املدير الفني لفريق الكرة األول بالنادي األهلى، على املصور الصحفي عبد الرحمن جمال عقب 

املباراة التى جمعت األهلى االثنين 17 يناير 2022 مع اإلسماعيلي في كأس الرابطة على ملعب برج العرب. 

   فعقب املباراة الحق الصحفي، املدير الفني لألهلى وسأله عن كهربا وصناعته للهدف في أول ظهور مع فريقه التركي “هاتاي 
سبو” بعد رحيله عن األهلى، ولم يكمل الصحفي سؤاله حتى انفعل موسيماني بشدة عليه، وأخذ منه الهاتف خالل التسجيل 

معه، وتوجه به إلى األمن، الذي بدوره أعاد الهاتف للصحفي من جديد.

اقعة واحدة )إحداث إصابة، التعرض للضرب، إتالف أو حرق   األسبوع الرابع 22-31 يناير – أربع حاالت انتهاك في و
معدات عمل، اعتداء لفظي(:

)نص الواقعة كما وردت باملصدر دون تعديل من املرصد(
4 أشخاص بحي  2022 إلعتداء لفظي وبدني من قبل  يناير   26    تعرض مصور صحفي رو�صي يدعى أرسيني كوتوف، يوم 
الزبالين بمنطقة منشية ناصر بالقاهرة، ونشر موقع “روسيا اليوم” بتاريخ 28 يناير، تفاصيل الواقعة، حيث أشار املوقع إلى 
أن القصة، بين رواية كوتوف، والشرطة املصرية، وأهالي الحي، بدت وكأن االعتداء كان ملجرد تصوير بريء، تطور إلى سوء 
فهم من جانب السكان، أدى الندالع شجار، أصيب على أثره املصّور الرو�صي، وتدخلت الشرطة املصرية، ثم السفارة، وانتهى 

األمر. 
   ووفقا للموقع الرو�صي: “كان املصّور الرو�صي، أرسيني كوتوف، قد قال إنه وجد أحد األهالي، في “حي الزبالين” بالقرب من 
ثالثة  الشخص  إلى ذلك  القتال، وانضم  بعدها  اندلع  ثم  بقبضته”،  له  “يلّوح  القاهرة،  ناصر وسط  بمنشية  املقطم  جبل 
 لزوجته، وأفاد املكتب الصحفي للسفارة الروسية 

ً
آخرون من السكان املحليين، حيث ظّن املعتدي أن املدّون يلتقط صورا

بالقاهرة بأن الشرطة املصرية أعادت للمصور الرو�صي جواز السفر وأجهزة التصوير، ثم نقل إلى القنصلية الروسية لدى 
القاهرة، وغادر العاصمة املصرية إلى موسكو ليلة 27 يناير 2022. 

   لم تختلف الرواية التى ذكرها املوقع الرو�صي، كثيًرا عن التصريحات التى أدلي بها شحاتة املقدس، نقيب الزبالين، خالل 
 29 اليوم”، مساء السبت  ذاع عبر فضائية “الحدث 

ُ
امل ببرنامج “حضرة املواطن”،  مداخلة هاتفية مع اإلعالمي سيد علي، 

3 أيام وخالل موجة الطقس السيئ وهطول األمطار تسلل الصحفي الرو�صي  يناير، حول الواقعة، حيث قال: “من حوالي 
للتصوير بالحي دون الحصول على تصريح، حيث لم أكن متواجًدا في منزلي في ذلك التوقيت، وقام بتصوير سيدة بسيطة 
من سكان الحي كانت تقوم بفرز القمامة في ظروف جوية صعبة، وعندما رآه أبناء السيدة التي قام بتصويرها اعتدوا عليه، 
إملامهم  للموقف بسبب عدم  تقدير  يعد سوء فهم وعدم  التصرف  به، وهذا  الخاصة  الكاميرا  في رأسه وحطموا  وأصابوه 

باللغة التي كان يتحدثها الصحفي خالل حديثه معهم”. 
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 القسم الثاني

 العرض البياني
 واإلحصائي
لالنتهاكات

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



تنوعت الحاالت خالل شهر يناير 2022، إذ 
االنتهاكات،  من  مختلفة  أنواع  ستة  رصدنا 
للضرب  والتعرض  إصابة  إحداث  وهي 
واعتداء  عمل  معدات  حرق  أو  وإتالف 
لفظي، وتعامل غير الئق ومنع من التغطية، 
مدار  على  واحدة  مرة  منها  كل  حدث  وقد 

الشهر.

   استهدفت غالبية االنتهاكات “وسيلة إعالم 
خالل  توثيقها  تم  حاالت  بخمس  رقمية” 
بانتهاك  صحفية”  “مطبوعة  تلتها  الشهر، 
تجاه  انتهاكات  هناك  تكن  لم  فيما  واحد، 

وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة.

مصور
5

محرر
1

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(.

  كان املصور في املرتبة األولى من حيث تعرضه النتهاكات خالل شهر يناير 2022، وذلك بواقع خمس حاالت، ويليه في املرتبة 
الثانية املحرر الصحفي بواقع حالة واحدة.
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ا أنواع االنتهاكات:
ً

وفق

ا لنوع جهة عمل الضحية:
ً

وفق

ا للتخصص:
ً

وفق

إحداث إصابة

التعرض للضرب

إتالف أو حرق معدات عمل

اعتداء لفظي

تعامل غير الئق

منع من التغطية

1

1

1

1

1

1

شكل )1( التصنيف وفًقا لنوع االنتهاك

شكل)2( توزيع االنتهاكات وفًقا للوظيفة صحفي/ إعالمي

شكل)3( توزيع االنتهاكات وفًقا لتخصص الصحفي/ 
اإلعالمي



من  لعدد  وقائع  “املرصد”  سجل     
العاملين  واإلعالميين/ات  الصحفيين/ات 
حالة  رصد  تم  حيث  مختلفة؛  بقطاعات 
العاملين  الصحفيين  من  كٍل  بحق  انتهاك 
باملواقع  والعاملين  الخاصة،  بالصحف 
انتهاكات ضد  أربع  االلكترونية، فيما جاءت 

الصحفي الرو�صي غير املعلوم جهة عمله.

   جاء املدنيون في املرتبة األولى للجهات األكثر 
اعتداًء بعدد أربع حاالت انتهاك خالل شهر 
“قرارات  و  رياضية”  “جهات  تالهم  يناير، 

قضائية” بواقع حالة واحدة لكل منهما.

فئة  في  االنتهاك  حاالت  معظم  تركزت     
انتهاك  حاالت  بخمسة  الرجال  الصحفيين 
هناك  تكن  لم  الشهر،  خالل  توثيقها  تم 
حاالت انتهاك ضد النساء، فيما كانت هناك 

حالة واحدة كانتهاك جماعي.
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ا لجهة العمل:
ً

وفق

ا لجهة املعتدي:
ً

وفق

ا للنوع االجتماعي:
ً

 وفق

صحف خاصة

مدنيون

موقع إلكتروني

جهات رياضية

4

1

1

غير محدد

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

5 رجال

1 انتهاك جماعي

0 نساء

0 شخصية اعتبارية



على الصعيد الجغرافي جاءت محافظة القاهرة في املرتبة األولى بواقع أربع حاالت انتهاك، فيما حلت كل من محافظتي الجيزة 
واإلسكندرية في املرتبة الثانية بواقع حالة انتهاك واحدة لكل منهما.

   طبًقا للحاالت التي تم رصدها خالل الشهر، تم توثيق حالتي انتهاك توثيًقا مباشًرا فيما كانت هناك أربع حاالت كتوثيق غير 
مباشر.
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ا للنطاق الجغرافي:
ً

وفق

ا لنوع التوثيق:
ً

وفق

القاهرة 4

الجيزة 1

اإلسكندرية 1

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

42

مباشر
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مقارنة بين األسابيع املختلفة لشهر يناير 2022:

شكل)9( مقارنة بين األسابيع املختلفة لشهر يناير 2022

   باملقارنة بين األسابيع املختلفة للشهر، نجد أن معظم حاالت االنتهاكات تركزت في األسبوع الرابع من الشهر، حيث وثق 
املرصد أربع حاالت انتهاك وفًقا ملعاييره، تتمثل في ضرب وإحداث إصابة بصحفي رو�صي في منطقة منشأة ناصر، إلى جانب 

تحطيم كاميرته والتعدي عليه لفظًيا.

    تلي ذلك، كل من األسبوع األول والثالث برصيد حالة انتهاك واحدة لكل منهما، فقد تم خالل األسبوع األول من يناير منع 
الصحفيين من تغطية جلسة املحاكمة في قضية كريم الهواري باملحكمة املنعقدة في الكيلو 10.5، أما في األسبوع الثالث، 
فتم التعامل بشكل غير الئق مع مصور صحفي من قبل املدير الفني للفريق األول بالنادي األهلي بعد إحدى املباريات باستاد 

برج العرب.
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خاتمة
 بشكل بياني وإحصائي خالل شهر 

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

يناير 2022، نجد أن غالبية االنتهاكات تركزت في فئة املصورين الرجال بـواقع خمس حاالت انتهاك، وعلى النطاق الجغرافي 
داخل مصر كانت محافظة القاهرة أكثر املحافظات التي تركزت بها حاالت االنتهاك التي تم رصدها، وبالنسبة لجهة عمل 
الجهات األكثر تعرًضا النتهاكات  باملواقع اإللكترونية من حيث  العاملين  الخاصة مع  بالصحف  العاملين  الصحفي تساوى 

 خالل شهر يناير. 
ً
خالل الشهر، وكان املدنيون هم الطرف املعتدي األكثر تكرارا

   وباملقارنة بين األسابيع املختلفة على مدار شهر يناير 2022، نجد أن األسبوع الرابع هو أكثر األسابيع التي حدث به انتهاكات. 
وتعددت االنتهاكات بين ستة أنواع مختلفة وهم؛ إحداث إصابة والتعرض للضرب وإتالف أو حرق معدات عمل واعتداء 

لفظي وتعامل غير الئق ومنع من التغطية، حيث وقع كل منهم مرة واحدة على مدار الشهر.



 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.


