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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  أبريل  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 أبريل )33( حالة اشتباه في انتهاك، كانت بينهم ثماني حاالت 

ً
 وإجماال

 ملا تم رصده وتوثيقه عبر املرصد، وقد ال 
ً
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 )25( حالة حدثت خالل سبع وقائع تعتبر  الوحدة   وثقت 

حددتها مؤسسة “املرصد املصري للصحافة واإلعالم”، وكان أكثر من نصف االنتهاكات استهدفت شخصيات اعتبارية من 
املنصات الصحفية الرقمية، بينما كانت جميع االنتهاكات الفردية من نصيب الرجال، وباألخص فئة العاملين بوسائل اإلعالم 

الرقمية املحلية الخاصة هم غالبية من تعرضوا 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 أبريل- 30 أبريل لعام 2022( في جميع محافظات جمهورية مصر العربية.

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

    • 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. قبض تعسفي: عملية القبض على صحفي/إعالمي وتحرير محضر ضده والعرض على النيابة ثم توجيه اتهامات له.

2. قرار استمرار حبس على ذمة التحقيقات: سواء أمام النيابة ألول مرة أو قرارات استمرار حبس.

3. قرار إخالء سبيل بكفالة مالية: تكون عبر جهات التحقيق املختلفة بعد القبض على الصحفيين امليدانيين وتوجيه اتهامات 
قبل اإلحالة املحكمة املختصة.

4. التعرض للضرب: هو أي عمل متعمد يقصد به إيقاع األذي أو األلم لشخص آخر بأي طريقة من طرق اإلتصال الجسدي.

التواصل  وسائل  عبر  أو  مباشرة  بطريقة  سواء  والتهديدات  النابية  واأللفاظ  السب  يشمل  التهديد:  أو  بالقول  التعدي   .5
االجتماعي.

6. قرار حظر نشر: تشمل قرارات حظر النشر الصادرة بواسطة النيابة العامة فيما يتعلق بقضايا رأي عام متداولة 

7. 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.

8. اختراق موقع إلكتروني: حدوث حاالت اختراق رقمي ملوقع منصة صحفية سواء من جهات معلومة أو عبر مجهولين.

9. منع إذاعة أو بث أو ظهور محتوى إعالمي: تشمل حاالت منع نشر أو بث أو إذاعة أخبار أو مقاالت أو برامج أو أي محتوى 
إعالمي عبر وسائط مسموعة أو مكتوبة أو مرئية.

10. منع التغطية الصحفية: وتشمل جميع وسائل املنع من التغطية سواء تصوير أو بث، مع مراعاة أنه يتم تسجيلها انتهاك 
املؤتمرات والندوات،  الزمان واملكان، وارتبطت بحدث عام معين مثل  في حالة حدوثها خالل واقعة محددة  جماعي واحد 
والزمانية مثل  املكانية  األبعاد  الواقعة متغيرة  في حالة كون  أما  املتضررين،  الصحفيين/اإلعالميين  النظر عن عدد  بغض 

التظاهرات واملسيرات فيتم تسجيل كل حالة منع من التغطية لكل صحفي/إعالمي على حدة.
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رصدت وحدة الرصد والتوثيق خالل شهر أبريل )25( حالة انتهاك تعرض لها الصحفيون/ات واإلعالميون/ات أو مؤسساتهم، 
مما ينطبق عليها معايير املرصد.

األسبوع األول 1-7 أبريل - لم نرصد انتهاكات 

األسبوع الثاني 8-14 أبريل
قرار حظر نشر

تهم فيها قا�صي اإلعدامات ورئيس إحدى 
ُ
   قررت محكمة استئناف القاهرة، يوم 14 أبريل 2022، حظر النشر في القضية امل

الدوائر الجنائية ببورسعيد و16 آخرين، بتلقي رشوة وحيازة ذخائر ومخدرات. وصدر قرار رئيس محكمة استئناف القاهرة 
اليومية  والحزبية  القومية  واملجالت  الصحف  جميع  وكذلك  واملرئية،  املسموعة  اإلعالم  وسائل  جميع  في  النشر  بحظر 

واألسبوعية املحلية واألجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذلك املواقع اإللكترونية، لحين انتهاء املحاكمة.

األسبوع الثالث 15-21 أبريل
اقعة القبض على مراسل مصراوي باملنوفية     و

فى يوم 16 أبريل 2022، ألقت قوات األمن القبض على الصحفي أحمد الباهي مراسل موقع مصراوي بمحافظة املنوفية، بعد 
يوم واحد من منعه من التغطية في واقعة عنف حدثت داخل قرية تابعة ملركز السادات، وقررت نيابة السادات، حبسه، 4 
أيام على ذمة التحقيقات، إثر اتهامه في قضية التحريض على العنف، وفى السياق ذاته تواصلت وحدة املساعدة والدعم 
القانوني باملرصد، مع محمد أبو العينين محامي أحمد الباهي، وأوضح أنه يجرى التحقيق مع الصحفي في القضية رقم 3014 
2022، ووجهت له تهمة التحريض على  16 أبريل  النيابة العامة حققت معه يوم  2022 إداري قسم السادات، وأن  لسنة 
أعمال العنف والبلطجة، وقررت حبسه ملدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، مشيًرا فى الوقت نفسه إلى أن التجديد مع الصحفي 

سيكون عن بعد “إلكترونيا” بمحكمة شبين الكوم الثالثاء 19 أبريل 2022.

إخالء سبيل مراسل مصراوي بكفالة مالية
مصراوي  موقع  مراسل  الباهي  أحمد  الصحفي  سبيل  إخالء  الكوم،  شبين  جنح  محكمة  قررت   ،2022 أبريل   19 يوم  في    
باملنوفية، بكفالة مالية قدرها 5 آالف جنيه، وفقا لتصريح خاص من زوجة الصحفي للمرصد املصري للصحافة واإلعالم، 

ولم تستأنف النيابة العامة على قرار املحكمة، وتم إخالء سبيل الصحفي عقب سداد الكفالة.

 إلكترونًيا
ً
حجب 12 موقعا

املواقع  بعض  وحجب  بغلق   
ً
قرارا  12 األخيرة،  جلسته  في  اإلعالم  لتنظيم  األعلى  املجلس  أصدر   ،2022 أبريل   19 يوم  في   

اإللكترونية والحسابات والصفحات على مواقع التواصل االجتماعي وقنوات على يوتيوب، وتطبيق إلكتروني، وذلك ملخالفتهم 
لسنة   ١٨٠ رقم  للقانون   

ً
وفقا الترخيص  عدم  وكذلك  الصحفي،  أو  اإلعالمي  الشرف  ومواثيق  اإلعالمية  واملعايير  األكواد 

أو بث  لتنظيم اإلعالم. وتعددت أسباب الحجب واملنع من نشر  الصحافة واإلعالم واملجلس األعلى  تنظيم  ٢٠١٨، بشأن 
أخبار كاذبة، أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوي على تمييز بين املواطنين، أو 
ا لهم، أو امتهاًنا لألديان السماوية أو للعقائد الدينية، 

ً
يدعو إلى العنصرية أو يتضمن طعًنا في أعراض األفراد، أو سًبا أو قذف

كذلك إذا تم تأسيس مواقع إلكترونية وإدارتها، أو إدارة مكاتب أو فروع ملواقع إلكترونية تعمل من خارج الجمهورية، دون 
 للقانون رقم 180 لسنة 2018.

ً
الحصول على ترخيص بذلك من املجلس وذلك وفقا

حذف مقال حمدى رزق
 لرئيس تحريرها السابق 

ً
  في يوم 20 أبريل 2022، كشفت بعض املنصات اإلخبارية، حذف صحيفة “املصرى اليوم” مقاال

حمدي رزق، يوم 19 أبريل بعنوان “أنا مش إخوان”، والذى تحدث فيه عن مزايدات النخبة فى فترة حكم اإلخوان، والتى 
تحدث عنها املعزول محمد مر�صى فى أحد التسريبات التى عرضها الجزء الثالث من مسلسل االختيار. وفوجئ القراء بحذف 
مقال الكاتب الصحفى، دون توضيح سبب الحذف. وذكر موقع “مبتدا” اإلخباري أن صحيفة “املصري اليوم” بعدما حذفت 

املقال ادعت أنه مخالف للسياسة التحريرية الخاصة بها.
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بدوره تق�صى املرصد املصري للصحافة واإلعالم عن الواقعة، وتوصل فريق العمل إلى قيام “املصري اليوم” بحذف املقال 
 مادًيا على قيام موقع املصري اليوم 

ً
بالفعل ووجدنا نسخة منسوبة للصحيفة على تطبيق نبض اإلخباري، ما يعتبر دليال

بحذف املقال. 

األسبوع الرابع 22-30 أبريل
االعتداء على صحفيين فى جنازة والدة سمية الخشاب    

في يوم 24 أبريل شهدت جنازة والدة الفنانة سمية الخشاب، التي شيعت بمقابر منطقة املنارة بمحافظة اإلسكندرية، واقعة 
والصحفي،  املنهي  لواجبهم  تأديتهم  أثناء  وذلك  الفنانة،  أهالي  قبل  من  والصحفيين،  املراسلين  من  عدد  على  واعتداء  سب 
وكشف موقع “القاهرة 24” في خبر له  نقال عن أحد املشيعين في الجنازة، أن أهالي وأقارب الفنانة ضربوا وسبوا عدًدا من 
املراسلين والصحفيين أثناء تغطيتهم للجنازة، وذلك بعد أن تم طردهم من ساحة مقابر الدفن التي تم إيواء جثة الراحلة 

فيها. 

    بدوره تواصل املرصد املصري مع الصحفيين املعتدى عليهم، لتوثيق الواقعة، وجاءت شهادتهم متشابهة حيث تم التعدي 
األرض،  على  والقائه  الصحفيين،  أحد  هاتف  خطف  حاول  وبعضهم  بالجنازة  الحاضرين  بعض  قبل  من  بالسب  عليهم 

واشتبكوا باليد مع صحفي ثان، ولم تسفر هذه االشتباكات عن أي إصابات.
وتقدم أحد الصحفيين املعتدى عليهم بمذكرة رسمية إلى نقابة الصحفيين بالقاهرة، وقررت النقابة تشكيل لجنة مكونة 
من أيمن عبد املجيد سكرتير النقابة ومحمود كامل عضو املجلس ملخاطبة رؤساء الصحف لوضع ضوابط محددة لتغطية 
الجنازات ووقف االعتداءات على الصحفيين أثناء التغطية. ولم يتخذ الصحفيون أي إجراء قانوني واكتفوا بتقديم شكوى 

للنقابة فقط.

اختراق موقع إلكتروني
بصحة  تتعلق  كاذبة”  “أخباًرا  “نبض”،  العاجلة  العربية  اإلخبارية  التطبيقات  أحد  عبر  شرت 

ُ
ن الحدوث،  نادر  “اختراق”  في 

الرئيس عبد الفتاح السي�صي، مساء الجمعة 29 أبريل، من خالل حسابات “إكسترا نيوز” و”�صي بي �صي” املحلية، أرجعته 
مصادر مصرية إلى “مجهولين”.

ت 
ّ
وقالت مصادر محلية، بعد وقت قصير من انتشار الخبر الكاذب إن “التطبيق تعّرض الختراق من قبل عناصر مجهولة بث

 كاذبة”، فى املقابل أكدت مصادر مسؤولة في التطبيق، لـ موقع “إندبندنت عربية”، أن “التطبيق لم يتعرض لالختراق، 
ً
أخبارا

أن “لدى كل حساب عبر   
ً
بي �صي( املحليتين املصريتين”، موضحا نيوز( و)�صي  )إكسترا  وإن ما حدث هو اختراق حسابات 

م، وما جرى هو اختراق حسابات الوسيلتين اإلعالميتين اللتين تتبعان لحساب واحد يرجع إلى مجموعة 
ّ

التطبيق لوحة تحك
شر الخبر عبرها”.

ُ
املتحدة اإلعالمية، ون

بعد  لالختراق  تعرضت  التى  املنصة  تحديد  فى  تقني، ملساعدتنا  للصحافة واإلعالم مع خبير  املصري  املرصد  تواصل  بدوره 
لنا  وأوضح  األخرى؟،  اإلعالمية  املنصات  أم  التطبيق  هي  هل  املختلفة،  اإلعالم  وسائل  عبر  املتداولة  التصريحات  تضارب 
التقني  الخبير  تصريح  على  وبناء  تقنًيا،  تحقيًقا  يستلزم  األمر  وأن   ، لالختراق  تعرضت  التى  الجهة  تحديد  الصعب  من  أنه 
سجل املرصد املصري الواقعة سالفة الذكر كحالة انتهاك تجاه وسيلة إعالم بشكل مجهل لحين تحديد الجهة التى تعرضت 

لالنتهاك. 
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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 أبريل 2022، 
إذ رصدنا )10( أنواع من االنتهاكات، مثلت 
قرابة  إلكتروني”  موقع  “حجب  قرارات 
نصفها بعدد )12( حالة، تلتها ثالث حاالت 
“التعدي  و  للضرب”  “التعرض  من  لكل 
أنواع  حدثت  بينما  التهديد”،  أو  بالقول 
وهي  فقط؛  واحدة  مرة  األخرى  االنتهاكات 
“قرار استمرار حبس  و  “قبض تعسفي”، 
إخالء  “قرار  و  التحقيقات”،  ذمة  على 
سبيل بكفالة مالية”، و “قرار حظر نشر” 
و “اختراق موقع إلكتروني”، و “منع إذاعة 
“منع  و  إعالمي”،  أو ظهور محتوى  بث  أو 

التغطية الصحفية”. 

إعالم  “وسيلة  االنتهاكات  غالبية  استهدفت 
خالل  توثيقها  تم  حالة   )22( بعدد  رقمية” 
انتهاكات  ثالثة  هناك  كانت  فيما  الشهر، 

تجاه املطبوعات الصحفية.

14 صحفي 0 سكرتير تحرير 0 رئيس قسم 0 محرر 10 مراسل 1 كاتب

 تختلف مهمة الصحفي/ة واإلعالمي/ة والتخصص الذي يعمل به، حيث تندرج التخصصات اآلتية تحت بند الصحافة: 
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(.
ا، تلتها فئة “املراسلين” حيث تعرضت إلجمالي )10( حاالت انتهاك، بينما 

ً
تصدر القائمة فئة “الصحفيين” بعدد )14( انتهاك

كان هناك انتهاك واحد تجاه كاتب صحفي.
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ا لنوع االنتهاكات:
ً

وفق

ا لنوع جهة عمل الضحية:
ً

وفق

ا للتخصص:
ً

وفق

قرار حظر نشر

اختراق موقع إلكتروني

التعرض للضرب

منع التغطية 
الصحفية

منع إذاعة أو بث أو ظهور 
محتوى إعالمي

قرار إخالء سبيل 
بكفالة مالية

قرار استمرار حبس 
على ذمة التحقيقات

التعدي بالقول 
أو التهديد

حجب موقع 
إلكتروني

قبض
 تعسفي

12
3 31

1 1111

1

شكل )1( التصنيف وفًقا لنوع االنتهاك

شكل)2( توزيع االنتهاكات وفًقا للوظيفة صحفي/ إعالمي

شكل)3( توزيع االنتهاكات وفًقا لتخصص الصحفي/ 
اإلعالمي

0 مراجع لغوي 0 مذيع راديو 0 معد برامج 0 مخرج 0 مقدم برامج0 إداري



كانت جميع االنتهاكات خالل هذا الشهر )25 
املحلية  الجهات  نصيب  من  انتهاك(  حالة 

الخاصة.

 من حيث جهة املعتدي، تصدر القائمة فئة 
فيما  ا، 

ً
انتهاك  )12( بعدد  حكومية”  “جهات 

انتهاك،  ارتكبت فئة “مدنيون” سبع حاالت 
قضائية”  “قرارات  ثالثة  هناك  كانت  بينما 
تلى ذلك  متصلة بحرية الصحافة واإلعالم. 
فئة “جهات أمنية” بعدد انتهاكين ثم “جهات 

صحفية” بانتهاك وحيد.

تجاه  االنتهاكات  تمركزت  األول،  املقام  في   
املنصات  وهي  االعتبارية  الشخصيات 
بين  ما  )13( حالة  بعدد  الرقمية  الصحفية 
كانت  بينما  اختراق،  وحالة  حجب  قرارات 
فئة  نصيب   من  الفردية  االنتهاكات  جميع 
ا، فيما كان هناك 

ً
“الرجال” بعدد )11( انتهاك

انتهاك جماعي واحد. 
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ا مللكية جهة العمل:
ً

وفق

ا لجهة املعتدي:
ً

وفق

ا للنوع االجتماعي:
ً

 وفق

محلية خاصة

12 جهات حكومية

محلية حكومية

2 جهات أمنية

أجنبية خاصة

أجنبية حكومية

1 جهات صحفية

7 مدنيون

3 قرارات قضائية

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

شكل )5( توزيع االنتهاكات وفًقا لجهة املعتدي

شكل)6( توزيع االنتهاكات وفًقا للنوع االجتماعي

11  رجال

1 انتهاك جماعي

0  نساء

13 شخصية اعتبارية

25



 تركزت أكثر من نصف االنتهاكات في محافظة القاهرة بإجمالي )15( حالة، ثم اإلسكندرية بعدد ست حاالت، فيما كانت 
هناك أربع حاالت انتهاك أخرى باملنوفية.

 طبًقا للحاالت التي رصدها فريق عمل املؤسسة خالل الشهر، تم توثيق جميع حاالت االنتهاك بشكل مباشر إما عبر الهاتف 
أو املقابلة الشخصية، أو من خالل توفير دليل رقمي، أو كونها قراًرا رسمًيا ُمعلًنا.
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ا للنطاق الجغرافي:
ً

وفق

ا لنوع التوثيق:
ً

وفق

القاهرة 15

الجيزة 0

اإلسكندرية 6

القليوبية 0

الدقهلية 0

الشرقية 0

الغربية 0

املنوفية 4

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 0

شمال سيناء 0

شكل )7( توزيع االنتهاكات وفًقا للنطاق الجغرافي

شكل)8( توزيع االنتهاكات وفًقا لنوع التوثيق

غير مباشر

250

مباشر
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 مقارنة بين األسابيع املختلفة لشهر أبريل 2022:

شكل)9( مقارنة بين األسابيع املختلفة لشهر أبريل 
2022

 باملقارنة بين األسابيع املختلفة للشهر، نجد أن معظم حاالت االنتهاكات تركزت في األسبوع الثالث من الشهر بأكثر من نصف 
عدد الحاالت، حيث وثق املرصد )17( حالة انتهاك وفًقا ملعاييره، حيث تصدر املشهد واقعة حجب )12( موقًعا إلكترونًيا 
لإلساءة وامتهان األديان، فيما تعرض الصحفي أحمد الباهي ألربعة انتهاكات ما بين منع التغطية الصحفية والقبض التعسفي 
 هناك واقعة حذف مقال للكاتب الصحفي حمدي رزق من موقع 

ً
وقرار استمرار حبس ثم إخالء سبيل بكفالة مالية، وأيضا

“املصري اليوم”.

في  للضرب  والتعرض  بالقول  تعدي  بين  انتهاكات  ستة  كانت  حيث  انتهاك،  حاالت  سبع  برصيد  الرابع  األسبوع  ذلك،  تلي   
جنازة والدة الفنانة سمية الخشاب، بجانب واقعة اختراق مواقع وسائل إعالم محلية بنشر الخبر الكاذب الخاص برئيس 
الجمهورية، وفي النهاية، جاء األسبوع الثاني بانتهاك وحيد وهو قرار حظر النشر في قضية قا�صي اإلعدامات، بينما لم يتم 

 خالل األسبوع األول من الشهر.
ً
رصد انتهاكات مطلقا

األولالثانيالثالثالرابع
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خاتمة
 بشكل بياني وإحصائي خالل شهر 

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

انتهاكات لشخصيات اعتبارية  بينما كانت هناك  الرجال،  في فئة  الفردية تمركزت  2022، نجد أن غالبية االنتهاكات  أبريل 
مثل مواقع الصحف املحلية بما يمثل أكثر من نصف عدد االنتهاكات، وعلى النطاق الجغرافي داخل مصر تمركزت معظم 
في كل من اإلسكندرية واملنوفية، وبالنسبة لجهة عمل الصحفي كانت معظم االنتهاكات  بالقاهرة ثم بعدد أقل  االنتهاكات 
 املحلية الخاصة، فيما كانت الجهات الحكومية صاحب النصيب األكبر 

ً
تستهدف العاملين في وسائل اإلعالم الرقمية وتحديدا

بقرابة نصف عدد االنتهاكات كطرف معتد على حرية الصحافة واإلعالم خالل شهر أبريل. 

 وباملقارنة بين األسابيع املختلفة على مدار شهر أبريل 2022، نجد أن قرابة ثلثي االنتهاكات حدثت خالل األسبوع الثالث، 
ثم بعد أقل خالل األسبوع الرابع. فيما تنوعت االنتهاكات بين عشرة أنواع مختلفة، تصدرتها حاالت “حجب موقع إلكتروني” 
بعدد 12 مرة ثم كل من “التعرض للضرب” و “التعدي بالقول أو التهديد” ثالث مرات لكل منهما، بينما حدثت أنواع االنتهاكات 
األخرى مرة واحدة فقط وهي “قبض تعسفي” و “قرار استمرار حبس على ذمة التحقيقات” و “قرار إخالء سبيل بكفالة مالية” 

و “قرار حظر نشر” و “اختراق موقع إلكتروني” و “منع إذاعة أو بث أو ظهور محتوى إعالمي” و “منع التغطية الصحفية”.



 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.


