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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 مارس 

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

53 حالة اشتباه في انتهاك، كانت بينهم حالتين ال  ؛ تبلغ إلى وحدة الرصد والتوثيق باملؤسسة خالل شهر مارس 
ً
   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.

ا بحق الصحفيين/ات واإلعالميين/ات طبًقا للمعايير التي حددتها 
ً
   وثقت الوحدة 51 حالة حدثت خالل ست وقائع تعتبر انتهاك

مؤسسة “املرصد املصري للصحافة واإلعالم”، وكان النسبة متقاربة بين عدد الرجال والنساء من الضحايا، وباألخص فئة 
العاملين بوسائل اإلعالم الرقمية 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 مارس- 31 مارس لعام 2022( في جميع محافظات جمهورية مصر العربية.

البيانات الوصفية لالنتهاكات:
8 تصنيفات من البيانات الوصفية من أجل      يشمل التقرير على تصنيف االنتهاكات وفًقا للمعايير الخاصة باملرصد إلى 
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 مارس.

    • 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. 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.
التواصل  أو عبر وسائل  مباشرة  بطريقة  والتهديدات سواء  النابية  واأللفاظ  السب  التهديد:  يشمل  أو  بالقول  التعدي   .3

االجتماعي.
4. التعامل/التحدث غير الالئق: التعامل مع الصحفي أو اإلعالمي بشكل غير مناسب أو استخدام أسلوب حوار غير مهذب 

بدون استخدام عنف جسدي مباشر.
5. حجب موقع إلكتروني: استخدام وسائل إلكترونية متقدمة ملنع الزوار في محيط جغرافي معين -إقليمي أو على مستوى 
الدولة- من الوصول إلى موقع إلكتروني أو أكثر، ويتم حجب املواقع اإلخبارية في مصر في بعض األحيان عن طريق قرارات 

رسمية تصدر عن املجلس األعلى لإلعالم وفي حاالت أخرى عن طريق جهات غير معلومة.
6. فصل تعسفي: مخالفة القانون من قبل صاحب العمل وإصدار قرار الفصل بشكل منفرد قبل انتهاء مدة العقد املحدد 

أو إنهاء العقد غير محدد املدة دون سابق إنذار للصحفي/اإلعالمي العامل.
7. وقف عن العمل: قرار من الجهة اإلدارية بمنع أو إيقاف إعالمي أو مقدم برامج أو صحفي من العمل على خلفية موضوع 

يتصل بحرية الصحافة واإلعالم.
 بعد قرار مُعلن 

ً
8. منع دخول ماسبيرو: تشمل منع صحفيين أو إعالميين من دخول مبنى هيئة اإلذاعة والتليفزيون تعسفيا

أو تعليمات شفهية من الجهة اإلدارية.
9. حجب حقوق مادية: عدم صرف املستحقات املالية للصحفي من قبل جهة العمل بشكل تعسفي.
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 القسم األول

 السرد
 التفصيلي

للوقائع
السرد التفصيلي للوقائع
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رصدت وحدة الرصد والتوثيق خالل شهر مارس 51 حالة انتهاك تعرض لها الصحفيون/ات واإلعالميون/ات أو مؤسساتهم، 
مما ينطبق عليها معايير املرصد.

األسبوع األول 1-7 مارس
اقعة فصل الصحفية صفاء الكور بيجي 6 مارس - و

بتاريخ 6 مارس 2022، قررت اإلدارة العامة للشئون القانونية بالهيئة الوطنية لإلعالم، إنهاء خدمة الصحفية صفاء الكوربيجى 
سكرتير تحرير  بمجلة اإلذاعة والتليفزيون، النقطاعها عن العمل بدون إذن أو عذر مقبول اعتباًرا من يوم 1 يناير 2022 

حتى 6 مارس من نفس العام، رغم إنذارها على محل إقامتها الثابت بملف خدمتها أكثر من مرة - وفقا لنص القرار- . 

إنهاء  نقابة الصحفيين برئاسة ضياء رشوان ضد قرار  إلى مجلس  بتظلم  الكوربيجى  املقابل تقدمت الصحفية صفاء  فى     
خدمتها من عملها كصحفية بمجلة اإلذاعة والتليفزيون. وأكدت الصحفية فى تظلمها أن هذا القرار باطل لعدة أسباب منها 
أنه: “لم يتم إنذارها بعد انقطاعها عن العمل أكثر من 7 أيام طبقا لنص املادة 100 من القانون 48 لسنة 1978 الخاضعين 
 للقانون، باإلضافة إلى إصابتها 

ً
 غير متصلة طبقا

ً
له الصحفيين باملجلة، كما لم يتم إنذارها أيضا بعد اكتمال مدة 15 يوما

بمرض كوفيد 19 “ كورونا “ فى شهر يناير 2022.

اقعة وقف املخرجة وفاء بركات عن العمل 7 مارس - و
بتاريخ 7 مارس 2022، وجه أحمد مصطفى رئيس القناة الثانية، فى خطاب رسمي، املشرف على حجز استوديوهات قطاع 
التليفزيون بعدم قبول أي حجوزات لبرنامج “الضمير”، أو أي برامج أخرى للمخرجة وفاء بركات تخص قطاع التليفزيون 

ا لقرار رئيس الهيئة الوطنية لإلعالم رقم 164 لسنة 2022 املتعلق بإيقاف اإلعالمية هالة فهمي عن العمل.
ً

تنفيذ

األسبوع الثاني 8-14 مارس
اقعة صحفيي جريدة صوت البلد 10 مارس - و

  بتاريخ 10 مارس 2022، أرسلت إدارة جريدة صوت البلد، خطابات بالفصل إلى عشرة صحفيين عاملين بها، وقامت مؤسسة 
املرصد املصري للصحافة واإلعالم بالتوثيق املباشر معهم بخصوص كافة االنتهاكات التي تعرضوا لها فيما يتعلق بالحقوق 
االقتصادية واالجتماعية، وشملت الفصل التعسفي وحجب الحقوق املادية والتهديد، وجميعهم نقابيون تحت التمرين، لم 
يتقا�صى أي منهم أي أجور منذ التحاقهم بالعمل حتى أخر يوم عمل، كما تم تهديد البعض منهم  لعدم اللجوء للقضاء وإال 

سيتم فصلهم من التأمينات لعدم قيدهم بجداول املشتغلين.

13 مارس - استمرار وقف اإلعالمية هالة فهمي عن العمل
  بتاريخ 13 مارس 2022 ظهرت اإلعالمية هالة فهمي في بث مباشر من أمام مقر الهيئة الوطنية لإلعالم “ماسبيرو”، وكشفت 

فيها استمرار منعها من دخول ماسبيرو بعد قرار وقفها عن العمل وإحالتها للتحقيق الصادر في شهر فبراير املا�صي. 
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األسبوع الثالث 15-21 مارس
20 مارس - استمرار منع اإلعالمية هالة فهمي من دخول ماسبيرو

  ظهرت اإلعالمية هالة فهمي فى فيديو بتاريخ 20 مارس رصدت فيه استمرار منعها من دخول ماسبيرو. وفي يوم 30 مارس  
ظهرت هالة فهمي في بث مباشر، من أمام وزارة العدل وقالت إنها قابلت مساعد وزير العدل للتفتيش على اإلدارات القانونية، 
بخصوص موضوع إيقافها عن العمل، وقال لها نًصا: “دا مش اختصا�صي ألن القرار صادر عن حسين زين وليس الشئون 

القانونية”، كما أعربت عن نيتها التوجة إلى مجلس الدولة إللغاء قرار وقفها عن العمل.

20 مارس - رئيس الزمالك يهاجم بعض اإلعالميين
   بتاريخ 20 مارس 2022، هاجم املستشار مرت�صى منصور، رئيس نادي الزمالك فى مقطع فيديو له على قناته الرسمية التى 

 غير الئق تجاه إعالميين.
ً
تحمل اسمه على “يوتيوب”، اإلعالمي عمرو أديب واإلعالمية ياسمين عز، فيما يعد تحدثا

األسبوع الرابع 22-31 مارس
اقع الشيعية 22 مارس - حكم حجب املو

   بتاريخ 22 مارس 2022 ، قضت املحكمة اإلدارية العليا فى الطعن رقم 46266 لسنة 66 قضائية بتأييد الحكم الصادر من 
محكمة القضاء اإلدارى، بحجب املواقع الشيعية بصفة عامة وموقع ابن النفيس اإلخبارى بصفة خاصة من على شبكة 

اإلنترنت وما يترتب على ذلك من آثار، وذلك بعدما رفضت الطعن املقدم من الجهاز القومى لتنظيم االتصاالت.

29 مارس - التعدي على صحفيين عقب مباراة مصر والسنغال بدكار
بتاريخ 29 مارس اعتدت الجماهير السنغالية، بالضرب على البعثة املرافقة للمنتخب املصري لكرة القدم خالل املباراة التي 
2022، في العاصمة السنغالية دكار . وأصيب الصحفى إبراهيم  29 مارس  جمعت منتخبي مصر والسنغال مساء الثالثاء 
مدكور مراسل أخبار اليوم، فى رأسه، وتسببت اإلصابة فى فقدان مدكور الوعى، ما دفع الطاقم الطبي داخل استاد املباراة 

إلى نقله إلى املستشفى لتلقى العالج. 
وكشف الصحفي مصطفى يحيى، تعرضه للضرب والرشق بزجاجات املياه  من قبل الجماهير أمام ضباط األمن فى االستاذ، 
دون أن يحرك أحد من األمن ساكنا. كما كشفت الصحفية أميرة حماد هي األخري عبر صفحتها على “فيس بوك”، تعرض 

الوفد اإلعالمي املصري بالسنغال للسب والضرب والرشق بالحجارة وتعامل غير الئق.

29 مارس – وقف أربعة عاملين بالقناة الثامنة عن العمل
في يوم 29 مارس 2022، صدر قرار رئيس الهيئة الوطنية لإلعالم، بوقف 4 من العاملين بالقناة الثامنة عن العمل احتياطيا 
لحين انتهاء التحقيقات فى املخالفة رقم 25 لسنة 2022 بقطاع القنوات اإلقليمية التي تجري بشأنهم، ملدة ال تزيد عن ثالثة 
أشهر مع صرف نصف األجر؟، واألربعة هم؛ طارق ضوى محمود كبير محررين، سحر محمد مختار كاتب حسابات أول، 

سامي أحمد محمد كبير محررين، سهام عبد الحميد مخرجة.

30 مارس – وقف أربعة عاملين بالقناة السادسة عن العمل
انتهاء  لحين  احتياطًيا  العمل  عن  االعالميين  من  عدد  بإيقاف  قراًرا  املا�صي  مارس   30 يوم  السادسة  القناة  رئيس  أصدر 
التحقيقات فى املخالفة رقم 26 لسنة 2022 التى تجري بشأنهم ملدة ال تزيد عن 3 أشهر مع صرف نصف أجرهم. القرار صدر 
ضد كل من؛ طالل محمد عبد العال سيف مقدم برامج أول، إبراهيم إبراهيم محمد أبو زينة كبير مقدمي برامج، ناني عبد 

اللطيف حسين معد برامج ثان، عبير سيد عبد العزيز.
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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 مارس 2022، 
االنتهاكات،  من  أنواع  تسعة  رصدنا  إذ 
11 حالة،  تصدرها “فصل تعسفي” بعدد 
“التعدي  و  العمل”  ثم كل من “وقف عن 
حقوق  “حجب  و  التهديد”  أو  بالقول 
مادية” بعدد 10 حاالت، فيما توزعت بقية 
خمسة  بين  محدودة  بأعداد  االنتهاكات 
و  إصابة”  “إحداث  وهي؛  مختلفة  أنواع 
“تعامل/تحدث غير  و  “التعرض للضرب” 
“حجب  و  ماسبيرو”  دخول  “منع  و  الئق” 

موقع إلكتروني”.

إعالم  “وسيلة  االنتهاكات  غالبية  استهدفت 
خالل  توثيقها  تم  حالة   35 بعدد  رقمية” 
انتهاك  حالة   14 هناك  كانت  فيما  الشهر، 
تتضمن  وهي  مرئية”  إعالم  “وسائل  تجاه 
بماسبيرو،  العاملين  احتجاجات  وقائع 
إعالم  “وسيلة  األخيرة  املرتبة  في  وجاءت 

مسموعة” بحالتي انتهاك فقط.

8 صحفي 4 سكرتير تحرير 3 رئيس قسم 17 محرر 4 مراسل

ا، ثم “صحفي” بثماني حاالت، تلتها فئة “مقدم برامج” بعدد ست حاالت، فيما 
ً
 تصدر القائمة فئة “املحررين” بعدد 17 انتهاك

 تعرضت الفئات “رئيس قسم” و 
ً
تساوت الفئات “سكرتير تحرير” و “مراسل” بعدد أربعة انتهاكات تجاه كل منهما، وأخيرا

“مراجع لغوي” و “مذيع راديو” و “مخرج” و “إداري” و “معد برامج” ألعداد أقل من االنتهاكات.
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ا لنوع االنتهاكات:
ً

وفق

ا لنوع جهة عمل الضحية:
ً

وفق

ا للتخصص:
ً

وفق

إحداث إصابة التعرض للضرب

فصل تعسفي وقف عن العمل حجب حقوق مادية منع دخول ماسبيرو

تعامل/تحدث 
غير الئق

التعدي بالقول 
أو التهديد

حجب موقع 
إلكتروني

10

10 1011

3 41

1

1

شكل )1( التصنيف وفًقا لنوع االنتهاك

شكل)2( توزيع االنتهاكات وفًقا للوظيفة صحفي/ إعالمي

شكل)3( توزيع االنتهاكات وفًقا لتخصص الصحفي/ 
اإلعالمي

3 مراجع لغوي 6 مقدم برامج 2 مذيع راديو 1 معد برامج 2 مخرج



املرتبة  الخاصة  املحلية  الجهات  تصدرت 
نصف  من  بأكثر  التصنيف  هذا  فى  األولى 
الجهات  وجاءت  ا، 

ً
انتهاك  36 بواقع  الحاالت 

املحلية الحكومية في املرتبة الثانية بواقع 13 
ا، بينما كانت هناك حالتين فقط تجاه 

ً
انتهاك

مؤسسات أجنبية حكومية.

فئة  كانت  املعتدي،  جهة  حيث  من     
“مؤسسات صحفية” هي األولى بارتكاب عدد 
“جهات  تلتها  الصحفيين،  تجاه  ا 

ً
انتهاك  30

حكومية” بعدد 12 حالة، ثم فئة “مدنيون” 
حالتي  هناك  كان  فيما  حاالت،  ست  بعدد 
و  ريا�صي”  بنادي  “مسؤول  قبل  من  انتهاك 

“قرار قضائي” واحد على مدار الشهر.

بين  متقاربة  بنسب  االنتهاكات  توزعت     
ا 

ً
الرجال والنساء، حيث كان هناك 25 انتهاك

من نصيب “الرجال” فيما تعرضت “النساء” 
 3 انتهاك، بينما كانت هناك  23 حالة  لعدد 

حاالت انتهاك جماعية تم توثيقها.

املرصد املصري للصحافة واإلعالم9

ا مللكية جهة العمل:
ً

وفق

ا لجهة املعتدي:
ً

وفق

ا للنوع االجتماعي:
ً

 وفق

محلية خاصة

12 جهات حكومية

محلية حكومية

30 مؤسسات صحفية

أجنبية خاصة

أجنبية حكومية

2 جهات رياضية )رئيس نادي(

1 قرارات قضائية

6 مدنيون

 شكل)4( توزيع االنتهاكات وفًقا مللكية جهة عمل 
الصحفي/ اإلعالمي

شكل )5( توزيع االنتهاكات وفًقا لجهة املعتدي

شكل)6( توزيع االنتهاكات وفًقا للنوع االجتماعي

25  رجال

3 انتهاك جماعي

23  نساء

0 شخصية اعتبارية

13
2

36



   تركزت غالبية االنتهاكات في محافظة الجيزة بإجمالي 33 حالة، ثم القاهرة بعدد 12، فيما كانت هناك 6 حاالت انتهاك خارج 
البالد ضد صحفيين يعملون على الشأن املصري في واقعة مباراة مصر والسنغال.

51( إما عبر   طبًقا للحاالت التي تم رصدها خالل الشهر، تم توثيق غالبية حاالت االنتهاك بشكل مباشر )50 من إجمالي 
الهاتف أو املقابلة الشخصية أو من خالل توفير دليل مرئي فيديو أو كونها قراًرا رسمًيا ُمعلًنا، عدا انتهاك وحيد تم توثيقه 

بشكل غير مباشر.
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ا للنطاق الجغرافي:
ً

وفق

ا لنوع التوثيق:
ً

وفق

القاهرة 12

الجيزة 33

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

خارج مصر 6

شمال سيناء 0

شكل )7( توزيع االنتهاكات وفًقا للنطاق الجغرافي

شكل)8( توزيع االنتهاكات وفًقا لنوع التوثيق

غير مباشر

501

مباشر
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قارنة بين األسابيع املختلفة لشهر مارس 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 
ا في واقعة واحدة فقط وهي: واقعة فصل 

ً
عدد الحاالت، حيث وثق املرصد 31 حالة انتهاك وفًقا ملعاييره، وكان هناك 30 انتهاك

وحجب حقوق مادية وتهديد عشرة صحفيين بجريدة صوت البلد، بجانب قرار استمرارية وقف اإلعالمية هالة فهمي عن 
العمل.

15 حالة انتهاك، حيث كانت هناك قرارات وقف عن العمل تجاه ثمانية من العاملين      تلي ذلك، األسبوع الرابع برصيد 
 ست حاالت من التعدي بالضرب والتعامل غير الئق تجاه صحفيين مصريين عقب مباراة مصر والسنغال 

ً
بماسبيرو، وأيضا

بداكار، باإلضافة إلى حالة قرار قضائي بحجب موقع ابن النفيس واملواقع الشيعية.

   كانت االنتهاكات محدودة في األسبوعين الثالث )ثالثة انتهاكات( واألول )انتهاكين( باملقارنة بباقي األسابيع، وخالل األسبوع 
الثاني تم توثيق حالة استمرارية منع اإلعالمية هالة فهمي من دخول ماسبيرو وحالتي انتهاك “تحدث غير الئق” من رئيس 
نادي الزمالك تجاه اثنين من اإلعالميين، بينما في األسبوع األول كانت هناك حالة فصل تعسفي للصحفية صفاء الكوربيجي، 

وحالة وقف املخرجة وفاء بركات عن العمل.

األولالثانيالثالثالرابع
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خاتمة
 بشكل بياني وإحصائي خالل 

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

شهر مارس 2022، نجد أن غالبية االنتهاكات توزعت بين الرجال والنساء بنسبة متقاربة، وعلى النطاق الجغرافي داخل مصر 
تمركزت قرابة ثلثي االنتهاكات في محافظة الجيزة وحدها، وبالنسبة لجهة عمل الصحفي كانت معظم االنتهاكات تستهدف 
 خالل 

ً
العاملين في وسائل اإلعالم الرقمية ثم املرئية، فيما كانت املؤسسات الصحفية هي نفسها الطرف املعتدي األكثر تكرارا

شهر مارس. 

2022، نجد أن أكثر من نصف االنتهاكات حدثت خالل األسبوع     وباملقارنة بين األسابيع املختلفة على مدار شهر مارس 
الثاني، تاله األسبوع الرابع بربع العدد اإلجمالي. فيما تنوعت االنتهاكات بين تسعة أنواع مختلفة، تصدرتها كل من الفصل 
التعسفي و اإليقاف عن العمل، و التعدي بالقول أو التهديد، و حجب حقوق مادية بأعداد متقاربة فيما يمثل مجموعها 

أكثر من ثالثة أرباع االنتهاكات.



 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.


