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المرصد المصري للصحافة واإلعالم

           يتعــرض الصحفيــون واإلعالميــون فــي المجتمــع المصــري إلــى أنمــاط عــدة مــن 

االنتهــاكات التــي تبــدأ بالمنــع مــن التغطيــة، وإيقــاف البرامــج ومنــع المقــاالت، مــروًرا 

ــان  ــدات بالحبــس، وتنتهــي فــي بعــض األحي ــى التهدي بالفصــل التعســفي وصــواًل إل

ــة  ــهري لمؤسس ــي الش ــر اإلحصائ ــذا التقري ــي ه ــمَّ يأت ــن ث ــل. وم ــب أو القت بالتعذي

"المرصــد المصــري للصحافــة واإلعــالم" ليعــرض االنتهــاكات التــي يتعــرض لهــا 

ــم.   ــام عمله ــة مه ــاء تأدي ــون أثن ــون واإلعالمي الصحفي

         وينقســم التقريــر إلــى قســمين أساســيين؛ يتنــاول القســم األول العــرض البيانــي 

ــي،  ــهر المنقض ــالل الش ــون خ ــون واإلعالمي ــا الصحفي ــرض له ــي يتع ــاكات الت لالنته

ويتــم هــذا العــرض والتصنيــف عبــر ســبعة متغيــرات هــي؛ نــوع التوثيــق الــذي قــام به 

المرصــد )توثيــق مباشــر، توثيــق غيــر مباشــر(، والنــوع االجتماعــي للصحفــي الواقــع 

ــاك،  ــوع االنته ــم ن ــه ث ــي وتخصص ــذا الصحف ــل ه ــة عم ــك جه ــاك، وكذل ــه االنته بحق

والجهــة التــي قامــت بهــذا االنتهــاك، وأخيــًرا التوزيــع الجغرافــي لهــذه االنتهــاكات 

ــاكات،  ــذه االنته ــا له ــردًيا تفصيلًي ــا س ــر عرًض ــن التقري ــي م ــم الثان ــاول القس        ويتن

ــا لــكل أســبوع علــى حــدة. ويتــم عــرض هــذا الســرد طبًق

المنهجية   

         يعتمــد "المرصــد" منهجيتــه الخاصــة فــي عمليــة الرصــد، وتقوم هــذه المنهجية 

علــى ثالثــة محــاور رئيســة فــي رصــد االنتهــاكات؛ األول: الرصــد الميدانــي عبــر فريــق 

العمــل الميدانــي. والثانــي: التواصــل مــع الضحايــا للتأكد من وقــوع انتهــاكات بحقهم 

ــة أو  ــات ميداني ــر معلوم ــدم تواف ــة ع ــي حال ــم ف ــث: يت ــهاداتهم. والثال ــق ش وتوثي

تواصــل مباشــر، وذلــك مــن خــالل الصحــف والقنــوات والبيانــات الرســمية وعبــر وســائل 

اإلعــالم اإللكترونيــة. 
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انتهاكات الحريات اإلعالمية

شكل رقم )1( توزيع االنتهاكات وفًقا لنوع التوثيق

القسم األول: العرض البياني لالنتهاكات خالل شهر فبراير 2019   

1-توزيع االنتهاكات وفًقا لنوع التوثيق:

ســجلت وحــدة الرصــد والتوثيــق بـ"المرصــد" عــدد )5( انتهــاكات، منهــا حالــة انتهــاك 

واحــدة عــن طريــق التوثيــق المباشــر، و)4( حــاالت انتهــاك عــن طريــق التوثيــق غيــر 

المباشــر.
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شكل رقم )2( توزيع االنتهاكات وفًقا للنوع االجتماعي للصحفي/اإلعالمي 

 2-توزيع االنتهاكات وفًقا للنوع االجتماعي للصحفي/اإلعالمي:   

ســجل "المرصــد" عــدد )3( حــاالت انتهــاك ضــد الذكــور، وحالتــي انتهــاك جماعــي لــم 

يتســّن لنــا معرفــة نوعهــم االجتماعــي، فــي حيــن أننــا لــم نرصــد أي حــاالت انتهــاك 

ضــد اإلنــاث. 
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المرصد المصري للصحافة واإلعالم

شكل رقم )3( توزيع االنتهاكات وفًقا لتخصص الصحفي/اإلعالمي 

  3-توزيع االنتهاكات وفًقا لتخصص الصحفي/اإلعالمي 

ــالل  ــاكات خ ــم االنته ــت بحقه ــن وقع ــن الذي ــات الصحفيين/اإلعالميي ــت تخصص تنوع

هــذا الشــهر؛ حيــث ســجلت الوحــدة عــدد حالتــي انتهــاك بحــق مديــري مكتــب صحيفة 

أجنبيــة بمصــر، وحالتــي انتهــاك غيــر محــددة التخصــص نظــًرا ألنهــا كانــت انتهــاكات 

جماعيــة، وحالــة انتهــاك وحيــدة ضــد المصوريــن الصحفييــن.
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انتهاكات الحريات اإلعالمية

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

 4-توزيع االنتهاكات وفًقا لجهة عمل الصحفي/اإلعالمي:

ــواء  ــة س ــات مختلف ــن بقطاع ــن العاملي ــن الصحفيي ــدد م ــع لع ــد" وقائ ــجل "المرص س

شــبكات أخبــار، أو صحــف مصريــة أو قنــوات مصريــة خاصــة وحكوميــة؛ حيــث رصــدت 

الوحــدة حالتيــن ضــد العامليــن بــكل مــن الصحــف الخاصــة والصحــف األجنبيــة، وحالــة 

واحــدة ضــد العامليــن بالصحــف القوميــة.
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شكل رقم )5( توزيع االنتهاكات وفًقا لنوع االنتهاك 

5-توزيع االنتهاكات وفًقا لنوع االنتهاك:

رصد التقرير حالتين لحجب حقوق مادية، وحالة واحدة لكل من: احتجاز بدون وجه حق، 

منع من العمل، ومنع من التغطية.
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شكل رقم )6( توزيع االنتهاكات وفًقا لجهة المعتدي

6-توزيع االنتهاكات وفًقا لجهة المعتدي

جــاءت وزارة الداخليــة والمؤسســات الصحفيــة واإلعالميــة فــي المرتبــة األولــى 

للفئــات األكثــر انتهــاًكا لممثلــي وســائل اإلعــالم بواقــع حالتيــن لــكل منهمــا، وجــاءت 

ــة انتهــاك واحــدة. الجهــات الحكوميــة فــي المرتبــة الثانيــة بواقــع حال
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شكل رقم )7( توزيع االنتهاكات وفًقا للنطاق الجغرافي

7-توزيع االنتهاكات وفًقا للنطاق الجغرافي

علــى الصعيــد الجغرافــي، ســجلت الوحــدة عــدد )5( حــاالت انتهــاك خــالل فبرايــر 2019 

بنســبة %80 فــي محافظــة القاهــرة، مقابــل حالــة انتهــاك بمحافظــة الدقهليــة.
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 القسم الثاني: السرد التفصيلي لوقائع االنتهاكات خالل شهر فبراير 2019:  

األسبوع األول )1 – 7 فبراير2019(ا      

ــا لحــاالت االنتهــاكات التــي وقعــت  ــر فــي هــذا الجــزء ســرًدا تفصيلًي    يقــدم التقري

ــا لألســبوع.  ــر عــرض هــذه الحــاالت وفًق ــر 2019. ويراعــي التقري خــالل شــهر فبراي

ــدة  ــون بجري ــئ العامل ــر 2019، تفاج ــبت 2 فبراي ــوم الس ــي ي ــاك )1(: ف انته  -

التوالــي. علــى  الرابــع  للشــهر  المرتبــات  صــرف  عــدم  باســتمرار  األســبوع 

األسبوع الثاني )8 – 15 فبراير2019(  

انتهــاك )2(: فــي يــوم الثالثــاء 12 فبرايــر 2019، قــام "كمــال جــاد شــاروبيم"   -

محافــظ الدقهليــة بطــرد "محمــود الحفنــاوي" مصــور جريــدة المصــري اليــوم 

بالمحافظــة، مــن اللقــاء األســبوعي الــذي يجمــع المحافــظ بالمواطنيــن بــدون 

أســباب، رغــم ســماح المستشــار اإلعالمــي للمحافــظ  "صبــري الجنــدي" للصحفييــن 

بالدخــول. 
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األسبوع الثالث )16 – 22 فبراير2019(ا 

)األسبوع الرابع )23–28فبراير2019(ا 

انتهــاك )3،4(: فــي يــوم األربعــاء الموافــق 20 فبرايــر 2019، احتجــزت قــوات   -

األمــن مراســل ومديــر مكتــب صحيفــة نيويــورك تايمــز "دفيــد كيركباتريــك" لعــدة 

ســاعات، بمجــرد وصولــه إلــى مطــار القاهــرة الدولــي وأجبرتــه علــى العــودة إلــى 

لنــدن.

انتهــاك )5( : فــي يــوم الســبت الموافــق 23 فبرايــر 2019، تقــدم عــدٌد مــن   -

الصحفييــن فــي مجلــة "اإلذاعــة والتليفزيــون" ببــالغ إلــى النائــب العــام قيــد تحــت 

رقــم )٢٦٢٠(، ضــد رئيــس الهيئــة الوطنيــة لإلعــالم، واتهمــوه فيــه بمخالفــة القانــون 

وعــدم صــرف مســتحقاتهم الماليــة الثابتــة والقانونيــة فــي زيــادة "بــدل التدريــب 

ــة  ــداول نقاب ــي ج ــن ف ــن المقيدي ــه كل الصحفيي ــل علي ــذي يحص ــا"، ال والتكنولوجي

الصحفييــن، وهــو الموقــف الــذي ال يمكــن فهمــه أو تبريــره منــذ مــا يقــرب مــن 

عاميــن.



11

المرصد المصري للصحافة واإلعالم


