ً
كام مزصد "صحفُىن ضد التعذًب" ،بزصد وجىجُم  14اهتهاوا ضد الصحفُين
وإلاعالمُين في بعض محافظاث الجمهىرٍت أجىاء جأدًت عملهم خالٌ شهز ًىلُى
 ،7102مع مزاعاة أن هىان العدًد مً الاهتهاواث الجماعُت والتي جحدث بشيل ًىمي
ودوري ،مثل حاالث املىع مً التؼطُت؛ خاصت داخل أروكت املحاهم خالٌ هظز
اللضاًا على خلفُت أحداث سُاسُت .
ً ً
حصزا وامال ،بل هي ما جمىىت الىحدة البحثُت
وٍىىه املزصد أن جلً الحاالث لِست
مً جىجُله بالتعاون مع الفزٍم املُداوي للمزصد .
وٍزفم املزصد رابط مللف إهسل به جمُع حاالث الاهتهاواث املىجلت واملىضحت
بالتفصُل؛ حُث ٌشمل بُاهاث ول اهتهان ،وجفاصُل الطحُت ،وجهت املعتدي،
ومصدر ول معلىمت .
َّ
واعتمد املزصد على طزق مختلفت في رصد الاهتهاواث ضد الصحفُين ،حُث وجم
فزٍم العمل  01حالت جىجُم مباشز؛ إما عً طزٍم شهاداث مباشزة أو عبر الفزٍم
ً
املُداوي جىسَع الاهتهاواث وفلا لدرجت التىجُم.
 مىع مً التؼطُت الصحفُت ًتصدر كائمت الاهتهاواث على مدار الشهزرصد التلزٍز الشهزي 8 ،حاالث مىع مً التؼطُت الصحفُت أو مسح محتىي
الياميرا ،و 6حاالث بىاكع حالتين ليل مً :اتهام عبر بالغ للىُابت ،ومىع مً اليشز،
وأحيام بالحبس.
ً
 -الجهاث الؼيرمعلىمت ألاهثر استهدافا خالٌ شهز ًىلُى

هما رصد التلزٍز  2اهتهاواث ضد عاملين بجهاث ػيرمعلىمتً ،
هظزا لالهتهاواث
الجماعُت التي جلع على الصحفُين بمختلف جهاث عملهم ،و 6اهتهاواث ضد عاملين
بصحف مصزٍت خاصت ،إضافت إلى اهتهان واحد ضد عاملين بصحف كىمُت.
ً
اعتداء على الصحفُين في ًىلُى
 جهاث حىىمُت ومسئىلين ألاهثرجصدرث "جهاث حىىمُت ومسئىلين" ،الاهتهاواث ضد الصحفُين في شهز ًىلُى
 ،7102حُث سجل املزصد  6اهتهاواث مً كبلهم ،وٍليها  1اهتهاواث مً جهاث
كضائُت ،واهتهاهين مً هُئاث و مؤسساث صحفُت ،واهتهاهين بىاكع اهتهان واحد
مً :وسارة الداخلُت ،وأمً مدوي وحزاساث خاصت.
 اللاهزة شاهدة على معظم الاهتهاواث خالٌ ًىلُىوهعاداتها ً
دائما ،جصدرث محافظت اللاهزة املزهش ألاوٌ في أهثر املحافظاث التي
ً
وكعت بها اهتهاواث ضد الصحفُين ،بمىجب  8اهتهاوا ،جليها الجيزة بـ 3اهتهاواث،
ملابل  3اهتهاواث بىاكع اهتهان واحد في ول مً :بني سىٍف ،وإلاسىىدرٍت ،والؼزبُت.
ـ الاهتهاواث الجماعُت جتصدر كائمت الطحاًا في اهتهاواث ًىلُى
جاءث الاهتهاواث الجماعُت بئجمالي  2اهتهاواث لعدد هبير مً الصحفُين
والصحفُاث ،لتليها الذهىر بمىجب  2اهتهاواث ،ولم ٌسجل املزصد أي اهتهاواث
وكعت ضد صحفُاث
لالطالع على أرشُف اهتهاواث شهزًىلُى  ..EXCEL 7102اضؼط هىا.

