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مقدمة
األكرثاإلخباريةوالمواقعالصحفتقييمعىلبدأبميرتأخبارمرصدفريقعملالمايضالعاممدارعىل

عملورشلتنظيمميرتأخبارألكاديميةمكثفاجهداالفريقوخصصمرص.فيالقراءبنيومتابعةانتشارا
والمشاركة في زيادة الوعي بالرتبية اإلعالمية والتفكري النقدي بني جمهور القراء. 

عىلوشعبيةانتشاراإخباريةومواقعصحفعرشأكرثمنوانتهاكاتمهنيةأخطاءميرتأخبارفريقورصد
أداءعنمجمعاتقريراالفريقأصدرشهر،كلبدايةومع.أليكساوويبسيميالرلموقعيوفقااإلنرتنت

المئويةالنسبمتوسطالتقريرشملكمابالمرصد.التقييملمنهجيةوفقاإخباريموقعأوصحيفةكل
اليت حصل عليها كل موقع من خالل تقييمات األخبار الصادرة عنه طوال شهر كامل.

الفريقأوىلحيثفحسب،اإلخباريةوالصحفالمواقعرصدعىلميرتأخبارفريقعمليقترصولم
الرتبيةمباديءونرشاالجتماعي، التواصلمواقععىلالمنترشةالكاذبةاألخباربتفنيداهتماما

التواصلمواقعمختلفعىلالمرصدتبناهااليتاإلعالميةالحمالتمنمجموعةعرباإلعالمية
االجتماعي. 

ُتمثلمعمقةتقاريروثالثةاإلخبارية،والمواقعالصحفأداءعنمجمعاشهرياتقريراميرتأخباروينرش
صحفي/ةالفريقكرمكماالشهر.مدارعىلالمرصودالمحتوىمنوالمتوسطواألسوأاألفضلاألداء

الشهر الممزي/ة، وخصص مقاال لرواية تجاربهم في الصحافة لتكون مثاال يحتذى به من قبل قرنائهم.

رقميةبمؤتمرمناقشتنيفيوشاركعمل،ورشةميرت؛أخبارأكاديميةفعالياتضمنالفريقنظمكما
".2020دبي"أكسبومعرضفيإفريقيامناقشاتفيمكانهالفريقالدويل. وحجز

غريممارساتإىلانتباههملفتبغرضاإلعالمينيإىلالموجهةالمقاالتمنمجموعةالفريقونرش
واإلعالم.الصحافةعالمفيجديدةتوجهاتإىلوأيضاكافية،درايةدونبهايقعونوانتهاكاتمهنية

القضاياحولالنقديتفكريهمإثارةلمحاولةالجمهورإىلموجهةأخرىمقاالتهناككانتكما
لممارساتنتيجةوالمجموعاتاألفرادعنلديهمالمكونةالنمطيةالصوروكرساإلعالمفيالمطروحة

اإلعالميني غري المهنية وغري األخالقية.

والمواقعللصحفرصدمنالعامخاللبهمرعماروايتهميرتأخبارفريقيشارككمالتاليةالصفحاتفي
وصفحاتميرتأخبارموقععىلوالجمهوروالصحفينيالمرصدرشكاءمعالتفاعلوكذلكاإلخبارية.

مواقع التواصل االجتماعي.  
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مؤرش أخبار ميرت لتقييم المحتوى
أداءلتقييماستخدامهيتموالذيميرت أخبارمؤرشعنعامةنبذةالتقريرمنالجزءهذافينستعرض

النبذةتلكوتساعدوكيفي.كميبشكلوتحليلهللقارئالمقدمالمحتوىورصدالرقميةالصحف
قيممنانطالقاوذلكاألخبار،ويحللالصحفأداءالفريقبهايقيماليتاآلليةمعرفةفيالقارئ

الشفافية والمساءلة اليت يتبناها المرصد.

ما الهدف من وجود مؤرش لتقييم المحتوى اإلعالمي؟

والمواقعالصحفأداءلتقييموشفافةواضحةأداةتوفريإىلميرتأخبارطورهالذيالمؤرش يهدف
اإلخبارية ووسائل اإلعالم األكرث شعبية وانتشارا بني القراء المرصيني عىل اإلنرتنت. 

بوابة-24القاهرة-مرصاوي-اليومالمرصيالمرصودة:اإلخباريةالمواقعكانت2021عاموفي
الفجر - البوابة نيوز - صدى البلد - الوطن - الوفد - الموجز - اليوم السابع.  

المستخدمنيحجمقياسفيالمتخصصني-وأليكساويبسيميالرموقعيإىلالعملفريقواستند
فربايرمنعامطوالالفريقرصدهااليتالعرشةالمواقعتحديدفياإلنرتنت-عيلالمختلفةللمواقع

.2022ينايرإىل2021

واليتالصحفيون،بهايقعاليتالشائعةواألخالقيةالمهنيةاألخطاءعىلالضوءالمرصدفريقويسلط
الجانبمنالمتلقنيوجماهريجانب،مناألخبارصانعيوسطعليهامتعارفممارساتباتتشيوعهامع

اآلخر. 
 

لدىالنقديالتفكريبذورإلثارةمجهوداتهتكثيفإىلميرتأخبارفريقالشائعةاألخطاءهذهودفعت
وكذلكواإلعالمية،الصحفيةالرشفبمواثيقودرايةوعيذوجديدتيارلتكوينمحاولةفياإلعالميني

ومراعاةالمحتوىومصداقيةاحرتافيةبشأنصحيحةأحكامإلصدارمداركهموتطويرالمتلقنيتنوير
مقدميه لمبادئ حقوق اإلنسان.

كيف تم تطوير المؤرش؟

معاإلعالميالمحتوىاتساقمدىلقياسكميامؤرشاميرتأخبارمرصدمؤسسوطور،2013عاممنذ
مواثيقعىلمبنيةوعمليةعلميةمنهجيةإىلاستناداودوليامحلياالصحفيالعملومبادئأسس

الرشف االعالمية محليا ودوليا.

ومدىاإلعالمينيأداءمستوىعليهااإلجاباتتقيساليتاألسئلةمنجملةعىلالمؤرشذلك ويعتمد
المرصدلمنهجيةعرشالتسعةاألسئلةعىلاإلجابةعنوتنتجمنهم.المقدمللمحتوىالممنوحةالثقة
منمعياربكلالمحتوىاللزتاماإلعالميةالمهنيةبأسساإلعالميالزتاممدىإىلتشريمئويةنسبة

المعايري الثالثة اليت يرتكز عليها التقييم. 
 

جماهريعىلالخطأنوعيةووقعالثالثة،المعايريمنمعياركلثقلالمؤرشهذاواضعوراعىوقد
معيتوافقللتقييم،النهائيةالمئويةالنسبةفيمعيارلكلنسيبوزنالفريقوضعولذلكالمتلقني،

يؤثرقداالحرتافيةمعيارفيمصدرهاإىلالصورةنسبعدمفإنالمثال،سبيلعىلالمجتمعي.تأثريه
معيارفيالمعلوماتفيالتالعبالتأثريذلكيضاهيالوقدالفكريةملكيتهاصاحبعىلفقط

داخلفردمنأكرثعىلوالتأثريالمتلقنيجماهريوعيتزييفإىليؤديقدالذيوهوالمصداقية،
حياةعىلوأقوىأشداإلنسانحقوقمراعاةمعيارفيالكراهيةخطابوقعفإنوبالمثلالمجتمع.

األفراد والمجتمع من المعيارين اآلخرين. 

وفيما ييل نلقي الضوء عىل المعايري الثالثة الرئيسة في المنهجية. 
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المعيار األول: الزتام اإلعالمي باالحرتافية في تقديم المحتوى.

عرباألخباربمصادرعالقتهتحدداليتالمتطلباتتحقيقعىلوقدرتهاإلعالميبمهارةاالحرتافيةترتبط
الخاصةالفكريةالملكيةحقوقاحرتاموكذلكومعلومات،بياناتمننقلهجرىماتوثيقدقة

األصليةمصادرهاإىلالفيديوومقاطعالصورنسبعىلحرصمنيتبعهوماالصحفيني،بالمصورين
بنيفاصلةحدوداإلعالميوضعإىلباإلضافةاإلخبارية،والصحفالمواقعأوالوكاالتمنكانتسواء

عرض المعلومات الخربية والتعليق عليها كي ال تختلط اآلراء بالمعلومات في ذهن المتلقي. 

المعيار الثاني: المصداقية في العمل الصحفي.

تقديمخاللمنوذلكوالمتلقي.اإلعالميبنيالثقةمنجسورلبناءاألسايسالبابالمصداقيةتعد
صحةومدىالمصادر،ترصيحاتفيبالتدقيقوالزناهة،الموضوعيةمنعاٍلمستوىذيمحتوى

عرضبجانبوالرتجمات،واألرقاماألفرادوأسماءوالمكان،الحدوث،بتاريخيتعلقفيماالمعلومات
المتلقيبفهمتخلبطريقةمعلومةاختصاريتمفالاإلعالمي،المحتوىأبعادالستيعابواٍفسياق

لتفاصيل األحداث، وال هي ترتكز عىل جانب وتغفل جانًبا آخر هاًما.

كماقصد.دونأوعمًداالتالعبيحدثوقدالمعلوماتعرضفيالحياديةعىلأيًضاالمصداقيةوتعتمد
المصادرمناسبةبالمصداقية،ترتبطاليتالمعايريومنالنظر.ووجهاتاآلراءعرضفيالموازنةعىلترتكز

لهايسمحماواألحداث،القرارصناعةكواليسمنقربهادرجةعىلتعتمدواليتاألخبار،عىلللتعليق
باإلدالء بآراء مثمرة تثقل المحتوى.

 
صياغةأنكماالمصداقية.عواملمناإلعالميللمحتوىمناسبةوصورموضوعيعنواناختيارويعترب
المحتوى.يتضمنهماتوقععىلالمتلقييساعدالموضوعفيالجوهريةالجوانبعىليركزعنوان

يقدمهمالمصداقيةمراعاةوذلكمؤكدة،غريأومضللةصوراستخداماإلعالميعىلُيحذروكذلك
للمتلقي.

المعيار الثالث: مراعاة حقوق اإلنسان كأحد ركائز المهنية اإلعالمية.

تأثريمنانتهاكهاعىليرتتبلماوذلكاإلنسان،حقوقمراعاةبمعايريااللزتامأهميةعىلالمرصديشدد
اإلعالميينتقيهفيماالفريقوينظروالمجموعات.األفرادبنيالسلميوالتعايشالمجتمعنسيجعىل
ماالمتنوعة،االنتماءاتأصحاب/أواألقليات/أوباألفراداإلرضارإىلتؤديقدوتعبرياتألفاظمن

ُيوقعه في فخ االنتهاكات الحقوقية. 

كمااإلهانات.وتوجيهوالتشهريالتشويهلحمالتوالمجموعاتاألفرادلتعرضأهميةالمرصدويويل
كماالعام.الصالحتمساليتالحاالتبعضفيإالمواطنلكلأصيالحقاالخصوصيةالمنهجيةتعترب
بالتوصيفاألفرادووصفوالجنائيةالمدنيةالقضايافيالخصوصيةفياألفرادحقبكفالةالفريقيهتم

الدقيق، وتبين مبدأ المتهم بريء حىت تثبت إدانته. 

باإلضافةالمحتوى،ضمنالعنفعىلتحريضوأيالكراهيةخطابرصدإىلتقييمهفيالفريقوينتبه
وكاتيباألخبارمحرريعىلالحاالتهذهتنطبقوالوالتميزي.التنميطحاالتعىلالضوءتسليطإىل

المقاالت فحسب، بل تتخطاهما إىل مصدر الترصيحات. 
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تقييم األخبار وترتيب الصحف والمواقع اإلخبارية

إخباريةوصحفمواقععرشةأكرثمنوتقريراخربا3236ميرتأخبارفريققيم،2021عاممدارعىل
مهنياخطأ8784منأكرثاألخبارتلكضمنالفريقرصدوقدمرص.فيالقراءبنيوشعبيةانتشارا

-المصداقية-والمهنية(االحرتافيةوهي:المحتوىلتقييمالثالثةالمعايريعىلموزعنيوأخالقيا
مراعاة حقوق اإلنسان).

 
خاللمناإلعالمية التغطياتفيواألخالقيةالمهنيةاألخطاءإبرازعىلالرتكزيالمرصدفريقوحاول

حىتالمكتشفاالنتهاكأوالخطأترشحتعليقاتوكتابةالمنهجية،أسئلةعىلميرتأخبارمقيميإجابة
يتسىن للقارئ معرفة لماذا تمت اإلجابة عىل ذلك السؤال بهذا الشكل. 

وفقااألفضل،إىلأداءاألقلمنتصاعديااإلخباريةوالمواقعالصحفترتيبنستعرضييلوفيما
الفريقبىنمعياركلنسبمتوسطوكذلكالعام،طوالاليوميةالتقييماتمجموعمتوسطلحساب

عليها التقييم منفردا. 
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المركز العارش: الموجز
ثمانية شهور استقرارا في المركز األخري

صحيفة ورقية وموقع إلكرتوني يرأس تحريرها الصحفي يارس بركات.

الموجزوكانتوتقريرا.خربا325تقييمعىلبناءالعاممدارعىل%66.9تقييممتوسطعىلالموجزحصلت
مصداقيةنسبةوصلتفيما%9.6عنتزدلمزهيدةبنسبةواالحرتافيةالمهنيةبمبدأالزتاماالمواقعأقل

إىلتقييمهامجملوصلواليتاإلنسانحقوقمراعاةفيالزتاماأكرثأداءهاوكان%.80إىلأخبارها
94.3.%

استقرت الموجز في المركز العارش لثمانية شهور من العام، لكنها ارتقت إىل المركز األول مرتني عىل
فيوالثامنالتاسعالمركزعىلالموجزوحصلت.2022وينايرديسمربشهريفيالعامنهايةمعالتوايل

شهري مايو وأكتوبر.
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المعيار األول: الزتام اإلعالمي باالحرتافية في تقديم المحتوى
اإلعالموسائلعنوالنقلاالقتباسعىلاعتمادااإلخباريةوالمواقعالصحفأكرثمنالموجزتعد

أبرزوكانآخرين.16فيتذكرهولمالمصدر،منهم34فيذكرتوتقريرا،خربا50نقلتأنبعداألخرى،
إىلنسبهادونوالصحفالوكاالتصورعىلاالعتمادهي:اإلطالقعىلالمواقعبنيالموجزأخطاء

ذكرتجاهلالصحيفةفيشاعكماوتقريرا.خربا311بنيمنمرات9فيسوىملكيتهاحقوقأصحاب
الخلطعدموهواإلطالق،عىلتكرارااألقلالخطأوكانمناسبة.280منأكرثفيالمعلوماتمصادر

مناسبة.13بنيواحدةمرةحدثوالذيوالمعلومةالرأيبني
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المعيار الثاني: المصداقية في العمل الصحفي
فياألكربالنصيبصاحبةوكانت.325أصلمنوتقريراخربا120فيالجوهريةالتفاصيلالموجزتكتبلم

فيتكرارااألخطاءثالثكانبينما.326أصلمنعنوان104بواقعدقيقةغريأومضللةعناوينصياغة
معيار المصداقية هو اختيار مصدر مناسب لإلدالء بالمعلومات والتعليق عىل األخبار والذي نجحت الموجز

.242أصلمنوتقريراخربا77فيتحقيقهفي

رصدجرىكما.15أصلمنالمعلوماتفيتالعبعىلاحتوتوتقاريرأخبار10ميرتأخبارواكتشف
أصلمنصور5فيتوفيقعدمللسياقالمناسبةالصورةاختياراتشابفيماأخبار،4فيخاطئةمعلومات

وتقريرا.خربا325

2021ميرتأخبار©محفوظةالحقوقجميع9صفحة



المعيار الثالث: مراعاة حقوق اإلنسان كأحد ركائز المهنية اإلعالمية
منالمحتوىخلوراعواالمحررينأننجداإلنسان.حقوقمراعاةفيمتوسطاالموجزمحرريأداءكان
7فيالخاصةاألفرادحياةفيالخوضوجرىوتقريرا.خربا19أصلمن8فيتشويهأوإهانةأي

عىلمرات5إدانتهتثبتحىتبريءالمتهممبدأباحرتامالموجزوالزتمت.19أصلمنوأخبارمقاالت
سوىالعنفعىلالتحريضيظهرلمفيماوتقارير،أخبار8فيالكراهيةعىلالتحريضوظهرالعام.مدار

في مناسبة وحيدة.
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24القاهرةالتاسع":المركز
ثالثة شهور متتالية في المركز العارش

موقع إخباري إلكرتوني يرأس تحريره الصحفي محمود المملوك.

إىلمنخفضاالموقعأداءوكان%.69.2السنويأداءهمتوسطوصلبعدماالتاسعالمركزالموقعاحتل
وتقاريرهالموقعأخبارمصداقيةنسبةوصلتفيماواالحرتافية،المهنيةبرشوطااللزتامفي%12.3نسبة

%.92.8إىلوصلتاإلنسانحقوقمراعاةفيأفضلنسبةعىلالموقعوحصل%.82.7إىل

تذبذب أداء الموقع بني المركزين العارش والسادس عىل مدار العام. واستقر الموقع في المركز العارش
مرتني في شهري مايو وديسمرب، وحصل عىل المركز التاسع ثالث مرات في شهور يونيو ويوليو ويناير.

واحتل المركز الثامن أربع مرات في شهور مارس وأبريل وأغسطس وسبتمرب. ولم يرتق الموقع إىل
المراكز األوىل سوى في شهر نوفمرب بحصوله عىل المركز الثالث.
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المعيار األول: االلزتام باالحرتافية في تقديم المحتوى
الموقعأنونجدوالتقارير،األخبارفيالرئيسةالصورألصحابالفكريةالملكيةحقوقالموقعيحفظلم

فيالمعلوماتمصادرذكرتجاهلوجاء.321أصلمنفحسبصورة13فيمصادرهاإىلالصورنسب
وبناءوتقريرا،خربا323أصلمنمجهولمصدر271بموجباالحرتافيةمعيارأخطاءمنالثانيةالمرتبة

العام.مدارعىلميرتأخبارفريقتقييماتضمنمرة52فيسوىتردلمالمعلومةالمصادرفإنعليه

أصلمن25إىلالموقعمحرروأشارفقداإلعالموسائلمنالمقتبسةاإلخباريةبالمواديتعلقوفيما
كانفقدوالمعلومةالرأيبنيالخلطوهوبالمعيار،المتعلقاألخريالخطأأماإعالمية.وسيلة36

فحسب.مرات6بمقدارنسبياقليالتكرارهمعدل
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المعيار الثاني: المصداقية في العمل الصحفي
بمعلوماتلإلدالءمناسبةغريمصادرعىلاالعتمادخطأالموقعفيشيوعااألخطاءأكرثكانت

المرتبةفيوجاءوتقريرا.خربا133فيمناسبمصادراختيارجرىحنيفيمرة،139بواقعوترصيحات
مرة99بواقعوتطوراتهااألحداثسياقلفهمالالزمةالجوهريةالتفاصيلإضافةعنالتغايضالثانية

وتقريرا.خربا324أصلمن

فيتالعبأيرصديتمولم،324أصلمنخاطئةمعلوماتاحتوتوتقاريرأخبار4ميرتأخبارفريقرصد
فينظروجهةمنأكرثبتضمنييتعلقوفيمافحسب.واحدخربفيسوىالمقدمةالمعلومات

مناسبة11أصلمنوتقاريرأخبار4فيسوىمتنوعةنظروجهاتالموقعيدرجلمالجدليةالموضوعات
مضلالعنوانا30الموقعمحررووصاغأخرى.نظروجهاتإلضافةفيهاالسعيالموقععىليتعنيكان
وتقريرا.خربا325أصالمندقيقغريو/أو
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المعيار الثالث: مراعاة حقوق اإلنسان كأحد ركائز المهنية اإلعالمية
،12أصلمنوتقريراخربا11فيحدثوالذي24القاهرةأخبارفيالتميزيتكرارهواألبرزاالنتهاككان
خطاببثفكانالثالثاالنتهاكأما.24أصلمنوتقاريرأخبار10فياألفرادخصوصيةانتهاكيليه

المتهمبمبدأااللزتامعدمويليهمناسبة،12فيمرات8لـتكرروالذيمجموعاتأوأفرادضدالكراهية
مرات7استئذانبدونالنرشحاالتتكررتكمامناسبة.11فيمرات6تكرروالذيإدانتهتثبتحىتبريء

أصلمن5تكرروالذيوالتشهريالتشويهفشملتتكرارااألقلاالنتهاكاتأمامتنوعة.مناسبات9في
بالموقع.مطلقاتظهرلمواليتالعنف،إىلالدعوةويليهمرة،25
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المركز الثامن: الوطن
الوفد يستقر في المركز التاسع أربعة أشهر

يصدر الموقع عن رشكة (المستقبل للنرش والتوزيع والصحافة). ويرأس تحريرها أ. محمود مسلم.

%.69.9إىلاألداءمتوسطووصلالوطن.بوابةأصدرتهوتقريراخربا304الفريققيم2021عامفي
نسبةإىلالمصداقيةمعيارفيالبوابةأداءمتوسطووصل%.11.5إىلواالحرتافيةالمهنيةمعيارووصل

اإلنسان.حقوقبمراعاةااللزتامفي%94.2األداءمتوسطوصلوأخريا%،83.5

شهورفيالتوايلعىلشهورثالثبينهممنمراتأربعالتاسعالمركزعىلالوطنبوابةحصولتكرر
حصلتفقدوالسابعالثامنالمركزانأماديسمرب.شهرفيأخريةولمرةوأكتوبر،وسبتمربأغسطس

فيالمتوسطالمستوىإىلالوطنوارتقتالتوايل.عىلوينايريونيووشهرييوليوشهرفيعليهما
فقطواحدةمرةالرابعالمركزإىلووصلتومايو.وأبريلمارسشهورفيمراتثالثالخامسالمركز

فيالعامبدايةمعواحدةمرةاحتلتهوالذيالثالثالمركزهواألعىلالمركزوكاننوفمرب.شهرفي
فرباير.
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المعيار األول: الزتام اإلعالمي باالحرتافية في تقديم المحتوى
كانواسواءاألصلينيأصحابهاإىلنسبهادونالصحفيةالصورمنكثريعىلالوطنبوابةمحررواعتمد

أكرثثانيوكانوتقرير.خرب300منمرة277الخطأذلكوتكررإعالمية،وسائلأوصحفينيمصورين
منوتقريراخربا263فيوالمعلوماتاألخبارعىلللحصولمجهولةمصادرعىلاالعتمادتكرارااألخطاء

اقتباستكررفيماالعام،طوالمراتخمسوالمعلومةالرأيبنيالمحررينخلطخطأوتكرر.304أصل
وتقريرا.خربا24أصلمنمرات6األخرىاإلعالموسائلمنالموضوعات
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المعيار الثاني: المصداقية في العمل الصحفي
كما.303أصلمنوتقريراخربا78سياقلفهمالالزمةالجوهريةالتفاصيلالوطنمحررويضفلم

نسبةوكانتوتقريرا.خربا241أصلمنمرة108األحداثعىلللتعليقمناسبةغريمصادرعىلاعتمدوا
يخصوفيما.305أصلمنوتقريراخربا30فيجاءتحيثأقلالدقيقةغريأوالمضللةالعناوينصياغة

5الصحفيونواختارمناسبات.9أصلمنمرات7فيالصحفيونأخفقفقدمتنوعةنظروجهاتإدراج
وتقريرا.خربا304بنيمنمناسبةغريمصورةمحتويات
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المعيار الثالث: مراعاة حقوق اإلنسان كأحد ركائز المهنية اإلعالمية
بدونالنرشانتهاكتكرركمامختلفة،مناسبات10أصلمنمرات8الوطنأخبارفيالتميزيانتهاكتكرر

أمامناسبات.خمسفيمرات5الكراهيةرسائلالعام. وتكررتطوالمراتسبعالمصدراستئذان
الصحفيونيلزتمولممناسبة.20أصلمنمختلفةمرات7فيبهالوقوعفجرىالخصوصيةانتهاك

والتشهريالتشويهانتهاكفيووقعوامناسبة،19أصلمنمرات6إدانتهتثبتحىتبريءالمتهمبمبدأ
مناسبة.15أصلمنمرات4
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المركز السابع: صدى البلد
خمسة شهور متتالية في الرتتيب الخامس

يتبع الموقع قناة صدى البلد الفضائية، ويرأس تحرير الموقع الصحفي أحمد صربي.

%.70الموقعأداءمتوسطوكان.2021عامخاللالبلدصدىموقععنوتقريراخربا328الفريققيم
المصداقيةأداءنسبةمتوسطووصلت%.13.7واالحرتافيةالمهنيةفيالموقعأداءمتوسطوكان
%.89.9إىلوصلتواليتاإلنسانحقوقمراعاةبمبادئااللزتامنسبةقلفيما%،84.8

تكرر احتالل  صدى البلد للمراكز األخرية عىل مدار العام. وحصل عىل المركز العارش في شهر أكتوبر.
والمركز التاسع مرتني عىل التوايل في شهري مارس وأبريل. وحصل عىل المركز الثامن في أول شهر

بالعام وفي نهاية العام كذلك، لم يتكرر حصول الموقع عىل المركز السابع سوى مرة وحيدة في شهر
مايو. وتواىل بعدها حصول صدى البلد عىل المركز السادس في ثالثة شهور يونيو ويوليو وسبتمرب. أما

المركز الخامس فقد حصل عليه صدى البلد مرتني مرات في شهري أغسطس ونوفمرب. وارتقى إىل
المركز الثالث مرة واحدة في ديسمرب.
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المعيار األول: الزتام اإلعالمي باالحرتافية في تقديم المحتوى
أصلمنمرة23الخطأذلكوتكررمنسوبة،وغريالمصدر،مجهولةصورعىلالبلدصدىموقعاعتمد

منمرة275فيوتقاريرهالموقعأخبارغالبيةفيمجهولةمصادرعىلاعتمدكماوتقريرا.خربا320
47أصلمنإليهانسبهادونأخرىإعالميةمواقعمنمقتبسةمحتويات6الموقعونرش.327أصل
مرات.8الشخصيةوآرائهمالمعلوماتتقديمبنيالخلطفيالبلدصدىصحفيوأخطأكماوتقريرا،خربا
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المعيار الثاني: المصداقية في العمل الصحفي
ثانيوجاء.329أصلمنوتقريرخرب100فيالجوهريةبالتفاصيلقرائهمالبلدصدىمحررويزودلم

خربا250أصلمن99فيمناسبةغريمصادرعىلاالعتمادوهوشيوعا،األكرثالمصداقيةأخطاء
نظروجهاتعىلالمحررونيعتمدفلمجدلية،مسائلتحتوياليتوالتقاريرباألخباريتعلقوفيماوتقريرا.
فيتوازنإحداثمنالمحررونيتمكنلممرات5فيبينمامناسبات،10أصلمنمرات4سوىمتنوعة

وتقارير.أخبار7أصلمناألراء

فقدالمعلوماتفيالتالعبأماوتقريرا.خربا329بنيمندقيقوغريمضلالعنوانا42المحررونوصاغ
خارجاللقطاتوالالخاطئةالمعلوماتتظهرلمالعام،مداروعىلوتقارير.أخبار9أصلمنمرات4ظهر

السياق سوى مرة واحدة فحسب.
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المعيار الثالث: مراعاة حقوق اإلنسان كأحد ركائز المهنية اإلعالمية
االنتهاك،ذلكاقرتنماوكثريامناسبة،22أصلمنالتميزيانتهاكفيمرة21البلدصدىصحفيووقع

مدارعىلمرات9إىلاستئذانبدونالنرشووصلوتقريرا.خربا20أصلمن16فيالكراهيةبرسائل
بمبدأالصحفيونيلزتمولم.29أصلمنمرة13ألفرادالشخصيةالحياةخصوصيةانتهاكوتمالعام.

8فيباألفرادوالتشهريتشويهتمكماوتقريرا.خربا31أصلمن10إدانتهتثبتحىتبريءالمتهم
.26أصلمنمناسبات
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المركز السادس: مرصاوي
صعود متدرج والوصول إىل القمة مرة وحيدة

الجالد.مجديالصحفيتحريرهويرأسعاما.20منأكرثقبلالعملمرصاويموقعبدأ

صدىموقعأداءمتوسطعنيفصلهولممرصاوي.موقعمنوتقريراخربا331ميرتاخبارفريقرصد
منخفضةواالحرتافيةالمهنيةمعيارنسبةوكانت%.70.1عىلليحصلطفيفةنسبةسوىالعامالبلد

األخرى،بالمواقعمقارنةمرتفعااإلنسانحقوقمراعاةبمعيارااللزتاموكان%.10قرابةإىللتصل
العام.مدارعىل%84.2إىلاألداءمتوسطفوصلالمصداقيةمعيارأما%،96.8إىلووصلت

فيالسابعإىلواحدامركزاوهبطونوفمرب.مايوشهريفيمرتنيالثامنالمركزعىلالموقعحصل
مرةسوىالسادسالمركزمرصاوييحتلولموأكتوبر.وأغسطس،ويوليو،أبريل،وهي،أشهرأربعة

عىلالموقعحصولوتكررالمايض.ينايرشهرفيالخامسالمستوىعىلحصلفيمامارس،فيواحدة
فياألولالمركزإىلالموقعوارتقىويناير.سبتمربشهريوفيالعامبدايةفيمراتثالثالرابعالمركز

يونيو من منتصف العام للمرة األوىل واألخرية.

2021ميرتأخبار©محفوظةالحقوقجميع23صفحة



المعيار األول الزتام اإلعالمي باالحرتافية في تقديم المحتوى
منأكرثفياألصليةمصادرهاإىلمنسوبةصورعىلالحصولمنمرصاويموقعمحررويتمكنلم

.331أصلمنوتقريراخربا294فيمجهولةمصادرعىلاعتمدواكما.323أصلمنوتقريرخرب302
ولم.25أصلمنمرات3سوىأخرىإعالموسائلمنمأخوذةوتقاريرأخباراالمحررونيقتبسولم

وتقارير.أخبار5أصلمنواحدةمرةسوىبالمعلوماتآراءهمالمحررونيخلط
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المعيار الثاني: المصداقية في العمل الصحفي

عىلوالتعليقالمعلوماتعىلالحصولفيمناسبةغريمصادرعىلاالعتمادهوتكرارااألكرثالخطأكان
بتفاصيلالقارئتزويدفيالمحررونأخفقكما.281أصلمنمناسبة153فيذلكوتكرراألحداث،
الدقة،وعدمالتضليلفياألقلالموقععناوينوكانتوتقريرا.خربا327أصلمنمرة98فيجوهرية

كتابةمثل،األخطاءبعضفيالموقعيقعولموتقريرا.خربا331بنيمامرة18الخطأذلكفظهر
معلومات خاطئة، أو التالعب في المعلومات، أو اختيار لقطات خارج السياق.
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المعيار الثالث: مراعاة حقوق اإلنسان كأحد ركائز المهنية اإلعالمية

أصلمنوتقاريرأخبار8فيوحدثمجموعاتأوأفرادضدالتميزيفيالوقوعتكرارااالنتهاكاتأكرثكان
وظهرمناسبة.14أصلمنمرات6إدانتهتثبتحىتبريءالمتهمبمبدأااللزتامعدمانتهاكتكرركما.9

ونجحالتوايل.عىلمرات10ومرة14أصلمنالخصوصيةوانتهاكوالتشهري،التشويهانتهاكيمرتني
المحررون في االبتعاد نهائيا عن انتهاكي بث رسائل الكراهية، والدعوة إىل العنف.
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المركز الخامس: اليوم السابع
ستة أشهر متأرجحا بني الرابع والسادس

يصدر اليوم السابع عن الرشكة المرصية للصحافة والنرش واإلعالن، ويرأس التحرير أكرم القصاص.

الموقعأداءمتوسطووصلالسابع.اليوممنوتقريراخربا328ميرتأخبارفريققيم،2021عامخالل
انخفاضااإلنسانحقوقمراعاةمعياروشهد%.11واالحرتافيةالمهنيةمعيارمتوسطووصل%.72.1
%.88.5إىلالمصداقيةمعيارمتوسطارتفعكما%،89.7إىلليصلنسبيا

لم يقل مستوى أداء الموقع عن المركز السابع والذي حصل عليه مرة واحدة فقط في بداية العام. أما
المركز السادس فكان من نصيب الموقع لثالثة أشهر متفرقة في مايو ونوفمرب وديسمرب، فيما حصل

عىل المركز الخامس مرة واحدة. وتكرر استمراره في المركز الرابع ثالثة أشهر متتالية من يونيو إىل
أغسطس. وشهد بداية العام صعود اليوم السابع إىل المركز األول مرتني عىل التوايل في مارس وأبريل.
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المعيار األول: الزتام اإلعالمي باالحرتافية في تقديم المحتوى

اقرتنكما.322أصلمنوتقريرخرب302فيالمصدرمجهولةالصورعىلالسابعاليوماعتمادكان
أصلمنالمصدرمجهويلوتقريراخربا285فجاءمعلومة،مصادرمنالمعلوماتتوثيقبعدمالخطأ

وتقاريرأخبار5فيالحرصيةالمعلوماتعنهانقلوااليتاإلعالموسائلالموقعمحررويذكرولم.329
العام.مدارعىلوتقاريرأخبار3فيوالرأيالمعلومةبنيالخلطخطأفيوقعواكما.26أصلمن
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المعيار الثاني :المصداقية في العمل الصحفي

انخفض معدل خطأ عدم تزويد القارئ بتفاصيل األخبار والتقارير الجوهرية مقارنة بالصحف والمواقع
غريمصدرعىلاالعتمادوتكرروتقريرا.خربا327أصلمن98إىلالخطأتكرارووصلتاألخرى.اإلخبارية
وغريمضللةعناوينصياغةخطأالثالثالمركزفيوجاءوتقريرا.خربا212أصلمن62فيمناسب
المتصلةالمصداقيةأخطاءفيالموقعمحررويقعولم.329أصلمنمرة25تكررماوهودقيقة،

بكتابة معلومات خاطئة، وال التالعب في المعلومات، وال اختيار لقطات مصورة أو مقاطع فيديو خارج
سياق األحداث.
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مراعاة حقوق اإلنسان كأحد ركائز المهنية اإلعالميةالمعيار الثالث:

وتىلوتقريرا،خربا42فيجاءوالذيالتميزي،فخفيالوقوعهواإلطالقعىلتكرارااألكرثاالنتهاككان
عدمتكرارالثالثالمركزفيوجاءمناسبة.20فيمرة17تكررتواليتالكراهيةرسائلبثاالنتهاكذلك

انتهاكفيالمحررونووقعوتقريرا.خربا38بنيمنمرات9إدانتهتثبتحىتبريءالمتهمبمبدأااللزتام
مرةوالتشهريالتشويهانتهاكفيوقعوافيمامناسبة،17أصلمنمرات3لألفرادالخاصةالحياة
مناسبة.16أصلمنفحسبواحدة
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المركز الرابع: الفجر
تأرجح بني أدنى المراكز وأعالها

صحيفة أسبوعية تمتلك موقعا إخباريا، ويرأس مجلس إدارة تحريرها أ. عادل حمودة.

أداءمتوسطووصلالفجر.صحيفةعنصادرةوتقريراخربا320ميرتأخبارفريققيم2021عامخالل
%.93.1إىلوصلتاإلنسانحقوقبمراعاةيخصفيمامرتفعأداءمتوسطعىلوحصلت%.72.2الفجر

وصلأنبعدانخفاضاأكرثفكانواالحرتافيةالمهنيةمعيارأما%.87إىلالمصداقيةمتوسطوصلكما
%.11.2إىل

تراوح أداء الفجر ما بني أعىل وأدنى المراكز. ووصل الموقع إىل المركز األول شهرين عىل التوايل في
أغسطس وسبتمرب، والمركز الثالث في شهري يونيو ويوليو، والمركز الرابع في شهور أبريل ومايو

وأكتوبر. والمركزين الخامس والسابع في شهري فرباير ومارس. وشهدت نهاية العام انخفاضا في أداء
الفجر ليصل إىل التاسع والثامن والعارش في شهور نوفمرب وديسمرب ويناير عىل التوايل.
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المعيار األول: الزتام اإلعالمي باالحرتافية في تقديم المحتوى

فيما،311أصلمنوتقريرخرب302فيالمصدرمجهولةالصورعىلكبريااعتماداالفجربوابةاعتمدت
والمعلوماتالرأيبنيالخلطخطأتكرارووصل.324أصلمنخربا286فيالمجهولةالمصادرظهرت

منمرة12فتكررأخرى،إعالميةوسائلمناالقتباسخطأأماوتقريرا.خربا13أصلمنمرة12إىل
وتقريرا.خربا38أصل
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المعيار الثاني: المصداقية في العمل الصحفي

األحداثتطوراتاستيعابلتسهيلكافيةبتفاصيلالقارئتزويدعدمخطأفيالفجربوابةمحررووقع
خربا240فيمرة58فتكررالمناسبةغريالمصادرعىلاالعتمادأما.321أصلمنوتقريراخربا111في

منخربا23بواقعاألخطاءمنالثالثالمركزفيالدقيقةغريأوالمضللةالعناوينصياغةوجاءوتقريرا.
كما.320أصلمنوتقاريرأخبار3فيخاطئةمعلوماتوجودهوتكرارااألخطاءأقلوكانت.324أصل

.318أصلمنفحسبوتقاريرأخبار5فيالسياقخارجلقطاتاختيارتم
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المعيار الثالث: مراعاة حقوق اإلنسان كأحد ركائز المهنية اإلعالمية

االنتهاكواقرتنمرة،17تكررأنبعدالفجرأخبارفياإلطالقعىلانتشارااألكرثالنتهاكهوالتميزيكان
عىلمرات5استئذانبدونالنرشانتهاكوتكرروتقريرا.خربا11أصلمن10فيالكراهيةرسائلبثمع

16و14أصلمنوتقاريرأخبار3فيوالتشهريوالتشويهبه،المشتبهإدانةانتهاكتكررفيماالعام،مدار
مناسبة عىل التوايل. ولم يكن هناك أي دعوة للعنف عىل مدار العام.
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المركز الثالث: الوفد
بداية متواضعة وصعود تدريجي

صحيفة يومية تصدر عن حزب الوفد ويرأس تحريرها عيل البحراوي وخالد إدريس.

العامالبوابةأداءمتوسطوكان.2021عامخاللالوفدبوابةمنوتقريراخربا311ميرتأخبارفريققيم
المصداقيةمعيارفياألداءمتوسطووصل%.9.8إىلليصلواالحرتافيةالمهنيةمعياروانخفض%.72.2

%.89.7لـوصلتمقاربةنسبةإىلاإلنسانحقوقبمراعاةااللزتاموصلفيما%،89نسبةإىل

التاسعالمركزإىلوصلتمتواضعةببدايةاستهلتهوالذيالعام،مدارعىلمتقدمةمراكزالوفداحتلت
فيوالسادسالخامسالمركزينبنيالبوابةأداءوتراوحالعام.منتصفيونيوفيوالثامنفرباير،في

المركزوتكررالعام،نهايةفيعليهحصلتفقدالرابعالمركزأماالتوايل.عىلوأغسطسيوليوشهري
عىلالبوابةحصولوكانوأكتوبر.وسبتمربأبريلفيالعاممدارعىلموزعةشهورثالثةفيالثالث
ومايو،مارس،وهي،شهورأربعةفيتكررأنبعداإلطالقعىلتكرارااألكرثالحدثهوالثانيالمركز

ونوفمرب، وديسمرب.
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المعيار األول: الزتام اإلعالمي باالحرتافية في تقديم المحتوى

صوربنسبتهتمولمالمصدر،مجهولةالصورعىلاعتمادااألكرثالمواقعبنيمنالوفدبوابةكانت
مجهولةمصادرعىلالبوابةمحرروواعتمدبهم.الخاصةالفكريةالملكيةأصحابإىلوتقاريرهاأخبارها

وآرائهمالمعلوماتبنيالمحررينبعضخلطميرتأخبارفريقورصد.311أصلمنوتقريراخربا270في
6فيلهااإلشارةدونإعالميةوسائلمنمحتوىاقتباسعىلآخروناعتمدفيماوتقارير،أخبار7في

.30أصلمنوتقاريرأخبار
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المعيار الثاني: المصداقية في العمل الصحفي
اعتمادووصلوتقريرا.خربا311أصلمنمرة83المحتوىداخلجوهريةتفاصيلإضافةعدمخطأتكرر

المضللةالعناوينوظهرت.199أصلمنمرة50األحداثعىلللتعليقمناسبةمصادرعىلالمحررين
فلمالجدليةالطبيعةذاتوالتقاريرباألخباريتعلقوفيماوتقريرا.خربا312بنيمرة19الدقيقةوغري

موفقنيالمحررونيكنولموتقريرا،خربا12أصلمن10فيالمعاكسةالنظروجهاتالمحررونيضف
وتقارير.أخبار7أصلمن3فياآلراءفيالتوازنتحقيقفي
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المعيار الثالث: مراعاة حقوق اإلنسان كأحد ركائز المهنية اإلعالمية

الكراهيةرسائلبثانتهاكتكررفيمامناسبة،39أصلمنمرة37التميزيانتهاكتكررالعام،مدارعىل
22فيمرات8البوابةمحرروفيهوقعفقدالخصوصية،انتهاكأمامتنوعة.مناسبة11فيمرات10

عىلمناسبة16و14فيمرات3والتشهريوالتشويهبه،مشتبهإدانةانتهاكيتكرركمامناسبة.
التوايل. وتكرر انتهاك النرش بدون استئذان مرتني عىل مدار العام.
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المركز الثاني: البوابة نيوز
تقدم متذبذب وصوال إىل المراكز األوىل

صحيفة مستقلة، ويرأس مجلس إدارتها وتحريرها أ. عبد الرحيم عيل.

للبوابةالعاماألداءمتوسطوكانالعام.مدارعىلنيوزالبوابةموقعمنوتقريراخربا327ميرتأخبارقيم
المواقعبقيةعن%8.5إىلليصلواالحرتافيةالمهنيةمعيارفياألداءمتوسطوانخفض%.72.9

مراعاةمعيارأما%.90لـوصلتبنسبةالمصداقيةمعيارفياألعىلمنكانتلكنهااألخرىوالصحف
األخرى.المراكزمعمقارنة%88.7بنسبةمتوسطااألداءفكاناإلنسانحقوق

بعضفيمتأخرةمراكزفياستقرفإنهالثاني،المركزإىلنيوزالبوابةموقعوصولمنالرغمعىل
وتكررإبريل.شهرفيالسادسوالمركزوديسمرب،نوفمربفيمرتنيالسابعالمركزعىلوحصلاألشهر.
شهرفيواحدةمرةالرابعوالمركزوأكتوبر،يونيوشهريفيالخامسالمركزعىلنيوزالبوابةحصول
مايو،شهريفيالثالثالمركزعىلفحصلمختلفة،شهورفياألوىلالمراكزإىلالموقعوتقدممارس.

مرةاألولالمركزعىلوحصلويناير.وسبتمرب،فرباير،شهورثالثةفيفتكررالثانيالمركزأماوأغسطس.
واحدة في منتصف العام في شهر يوليو.
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المعيار األول: الزتام اإلعالمي باالحرتافية في تقديم المحتوى

أوصحفينيمصورينكانواسواءأصحابهاإىلأخبارهمصورنسبعدمخطأفينيوزالبوابةمحررووقع
من286فيمجهولةمصادرعىلالمحررونواعتمد.323أصلمنوتقريراخربا312فيإعالميةوسائل

أخبار8فيالشخصيةوآرائهمالمعلوماتبنيالخلطخطأفيالمحررونووقعوتقريرا.خربا325أصل
خربا14أصلمن8فياألخبارمنهااقتبسوااليتاإلعالميةالوسائلإىلالمحررونيرشولموتقارير.
وتقريرا.
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المعيار الثاني: المصداقية في العمل الصحفي

غريمصادرعىلاالعتمادجرىفيما.325أصلمنمرة87للقارئالكافيةالتفاصيلإدراجعدمتكرر
العناوينوظهرتوتقريرا.خربا227أصلمن46فياألحداثعىلوالتعليقبالمعلوماتلإلدالءمناسب

فتكررخاطئةمعلوماتفيالوقوعخطأأماوتقريرا.خربا327أصلمن22فيالدقيقةوغريالمضللة
.325أصلمنمرات3إىلالسياقمعمتسقةغريصوراختيارخطأتكرركمامرتني،
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المعيار الثالث: مراعاة حقوق اإلنسان كأحد ركائز المهنية اإلعالمية

خربا15بواقعالخصوصيةانتهاكمبارشةوتالهمرة.31تكرروالذيالتميزي،هوتكرارااألكرثاالنتهاككان
8استئذانبدونالنرشانتهاكبعدهوجاءمرة،14فتكررالكراهيةرسائلبثانتهاكأما.35أصلمن

األقلاالنتهاككانفيمامرات،8إدانتهتثبتحىتبريءالمتهمبمبدأااللزتامعدمانتهاكتكرركمامرات،
مناسبة.22بنيمرات5متكرراوالتشهريالتشويههوانتشارا
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المركز األول: المرصي اليوم
في الصفوف المتقدمة مع بداية العام

صحيفة المرصي اليوم من أوائل الصحف المستقلة، ويرأس تحريرها أ. عبد اللطيف المناوي.

أداءوكان%.73.3إىلوصلأداءبمتوسطالعاممدارعىلوتقريراخربا332الموقعتقييماتوصلت
الموقع مرتفعا بدرجة كبرية مقارنة بالمواقع األخرى في معيار االحرتافية والمهنية بعد أن تخطت نسبته

وصلتكما%،90.3بنسبةمرتفعااإلنسانحقوقمراعاةبمعيارااللزتاممتوسطوكان%.15الـ
%.88.4نسبةإىلالمصداقية

العام.شهورغالبيةفيوالثالثالثانيالمركزينبنيتراوحتمتقدمةمراكزعىلاليومالمرصيحصلت
يناير،فيوالسادسسبتمرب،فيالسابعالمركزعىلحصلتحينماشهورثالثةفيالصحيفةأداءوانخفض

4الثانيوالمركزمارس،شهرفيوحيدةمرةالثالثالمركزعىلوحصلتديسمرب.شهرفيوالخامس
فرباير،شهورفيمرات4األولالمركزعىلوحصلتوأغسطس،ويوليوويونيوأبريل،شهورفيمرات

ومايو، وأكتوبر، ونوفمرب.
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المعيار األول: الزتام اإلعالمي باالحرتافية في تقديم المحتوى

يعد المرصي اليوم من أكرث المواقع اعتمادا عىل وسائل إعالم أخرى في االقتباس، غري إنه لم يذكر تلك
للصورالفكريةالملكيةأصحابيمنحولموتقريرا.خربا46أصلمنمرة16سوىاإلعالميةالوسائل

منمرة287فيمعلوماتهمصادريذكرلمكماوتقريرا.خربا326أصلمن50فيسوىحقوقهم
والمعلومة.الرأيبنيالخلطمناسبات6فياليومالمرصيمحتوىوشابوتقريرا.خربا332أصل
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المعيار الثاني: المصداقية في العمل الصحفي

صاحبأنهكماالعام.مدارعىلكاذبةأخبارأوخاطئةمعلوماتأياليومالمرصيمحررويكتبلم
تفاصيلبدون90مقابلكاملنيوتقريراخربا242بواقعالمواقعبنياكتماالاألكرثالجوهريةالتفاصيل
شملكما.10أصلمنمناسبات9فيمتنوعةنظروجهاتإدراجفيالمحررونوأخفقجوهرية.
عددوظهروتقريرا.خربا241أصلمن63فياألحداثعىلللتعليقمناسبةغريمصادراختياراإلخفاق

وتقريرا.خربا332بنيمنعنوانا23بواقعالدقيقةوغريالمضللةالعناوينمنقليل
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المعيار الثالث: مراعاة حقوق اإلنسان كأحد ركائز المهنية اإلعالمية

مناسبة.26فيمرة25تكررأنبعدوتقاريرهاليومالمرصيأخباربنيمشاهدةاألكرثالتميزيانتهاككان
بعدهماوجاءوتقريرا.خربا27ضمنمرة14تكرروالذيبه،مشتبهإدانةانتهاكفيالوقوعوتاله

حملبينمامرات،9الكراهيةرسائلوظهرتمناسبة.23ضمنمرات10متكررااألفرادخصوصيةانتهاك
وتقريرا.خربا24بنيمنأفرادضدوتشهريتشويهوتقاريرأخبار5
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2021قراءشغلتوقضاياأحداثميرت:أخبارتقييماتأهم

الزمنمنلفرتةوالقراءالعامالرأيانتباهعىلاستحوذتوقضاياأحداثتغطيةإىلالتقييمفريقسعى
والشأنالسياسة،بنيماوالقضايااألحداثتلكوتنوعتالمجتمعية.النقاشاتمنالعديدحولهاوثارت

الفريق،رصدهااليتوالتقاريراألخبارمن3287وضمنوالقضايا.والحوادثوالفن،واالقتصاد،المحيل،
548والفن،قسمفي399والرياضة،في535واالقتصاد،في443والسياسة،قسمفي445تقييمتم

خربا509لعددالمحليةالشئونتغطيةوصلتفيماالمنوعات،قسمفي408ووالقضايا،الحوادثمن
وتقريرا.

ذاتها.لألحداثتغطيتهمفيمتشابهةوانتهاكاتمهنيةأخطاءفياإلخباريةوالمواقعالصحفووقعت
األخطاءأهمييلوفيماالمتالحقة.بتطوراتهامرورالألحداث،األوليةالمعلوماتتغطيةمنبداية

اليتوالقضايااألحداثألهمالصحفيةللتغطياتتقييمهفيميرتأخبارفريقرصدهااليتواالنتهاكات
تعكس اهتمامات الجمهور المتنوعة.

اليتالجوهريةالتفاصيلإدراجإغفالهوالمحتوى،مصداقيةفيتأثرياوأكرثهاتكرارااألخطاءأبرزوكان
ماكثرياالمثال،سبيلعىلوتطوراتها.لألحداثواضحةصورةرسممنالمحتوىقارئيتمكنالبدونها

عموميشغلمهمحدثتخصواقعةأحدثعنبالكتابةيكتفيالمحررينبعضأنالمرصدفريقوجد
القراء، دون التطرق لوقائع أقدم مؤثرة ومعرفتها مهمة في سياق ذلك الحدث.

المحرريوفرالحينماذلكويحدثمنها.بعضاأوالمعلوماتمصدرذكرتجاهلالثانية،المرتبةفيويأتي
ذلككانسواءعليهاالمحررحصلوكيفووظيفته،المعلوماتمصدراسمحولالكافيةالمعلومات

للوزاراتالرسميةالمواقعمنعليهاالحصولأوصحفيةبياناتإرسالأوخاصةترصيحاتعرب
غريالمحررينغالبيةأنلنجدالثالثة،المرتبةفيمصدرهاإىلالصورنسبعدموجاءوالمؤسسات.

مكرتثني بمراعاة حقوق الملكية الفكرية ألصحاب المحتوى المصور.

فيما ييل أمثلة من أبرز القضايا وأبرز الممارسات الخاطئة:
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سياسة

مرتبات المعلمني

اهتم مجلس النواب بمناقشة أزمة عدم توافر معلمني في المدارس الحكومية، بجانب المطالبات بتوفري
أجور مناسبة لما يبذلوه من مجهودات. وكان من بني الحلول المطروحة تعيني المعلمني المؤقتني

الذين جرى تدريبهم من خالل الوزارة، بدال من فتح باب التطوع أمام الخريجني الشباب لسد عجز  أعداد
المعلمني بمدارس الحكومة.

أبرز األخطاء واالنتهاكات:

كان عىل رأس األخطاء المرصودة عدم ذكر المحررين مصادر المعلومات الواردة في األخبار، واليت غالبا
ما كانت بيانات رسمية أصدرها نواب الشعب وتم إرسالها إىل الصحفيني. كذلك وقع بعض المحررين في

الخطأ األكرث شيوعا، وهو إغفال إضافة تفاصيل جوهرية تمنح القارئ خلفية مناسبة لفهم تطورات
األحداث. عىل سبيل المثال، لم يذكر أحد المحررين في تغطيته المطالبات بزيادة المرتبات. وشهدت مرتبات

بدلرفعالزيادةوتضمنتشهريا.جنيها630و390بنيواليتالجديد،العامبدايةمعارتفاعا،المعلمني
%.50بنسبةاألداءحافزورفع%،50بنسبةالمعلم

بعض األخبار المتعلقة:

برلماني يطالب بزيادة مرتبات المعلمني واألطباء

خريجألف36بتثبيتالمعلمنيعجزأزمةبحلبرلمانيةمطالبة..التطوعبابفتحمنبدال

طلب إحاطة بشأن أزمة نقص المعلمني في المدارس

طلب إحاطة بشأن فتح باب التطوع بالرتبية والتعليم

تداعيات كورونا

.2021تغطيةمنمعترباجانباكورونافريوسأزمةتطوراتمعومؤسساتهاالحكومةتعاطياحتل
تمثلت غالبيتها في الترصيحات الرسمية بشأن درجات تفيش الفريوس في مراحله المختلفة، وكذلك

قرارات الحكومة والوزارات بشأن إجازات الموظفني، وتوفري لقاحات ضد الفريوس للمواطنني. وبحلول
نهاية العام، كانت األخبار تغطي الجدل المرتبط بتوفري جرعات ثالثة منشطة ضد الفريوس مع ظهور

متحورات أكرث انتشارا بني المواطنني.

أبرز األخطاء واالنتهاكات:

كان من أهم األخطاء عدم ذكر التفاصيل الكاملة في تغطية القرارات المتتالية من الحكومة، مما تسبب
في ظهور بعض القرارات وكأنها جرى اتخاذها بصورة مفاجئة، عىل الرغم من أن بعضها كان نتيجة

لظهور بعض التطورات في التعاطي مع الفريوس الجديد. عىل سبيل المثال، في تغطية لتحذير إحدى
النائبات من فرض حظر التجول حال استمرار الزيادة في أعداد المصابني بفريوس كورونا، نجد أن المحرر

تجاهل إضافة خلفية عن بيانات وزارة الصحة والسكان الىت تشري إىل ارتفاع اإلصابات بفريوس كورونا إىل
الفرتة.تلكفيحالةآالف5حواىل

بعض األخبار المتعلقة:

وزيرة التضامن تكشف موقف الحضانات بشأن العودة للعمل في ظل أزمة كورونا

نائبة تحذر من فرض حظر تجوال حال عدم االلزتام بـ«إجراءات كورونا»
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برلماني: يجب أن تكون الجرعة الثالثة من لقاحات كورونا إجبارية

التأمني الصحي الشامل

2019يوليومنذتنفيذهفيوالبدءالشاملالصحيالتأمنيقانونعىلالموافقةالحكومةإعالنبعد
في محافظة بورسعيد، احتلت أخبار تطبيق المنظومة الجديدة للتأمني في محافظات المرحلة األوىل.

التأمنيقانونتطبيقفاتورةوتبلغعاما.15عنبدالسنوات10إىلالتطبيقمدةتقليصأبرزهاوكان
األرسةمستوىعىلتطبقوسوفجنيه،مليار120إىل80بنيماترتاوحماليةقيمةالجديدالصحي

وليس األفراد.

أبرز األخطاء واالنتهاكات:

جاء عىل قائمة األخطاء، إخفاق المحررين في صياغة أخبار وتقارير كاملة دون  تفاصيل جوهرية قد تعيق
استيعاب القارئ للتطورات اليت يشهدها ملف التأمني الصحي الشامل. عىل سبيل المثال، بعض األخبار

اليت تحدثت عن تنفيذ التأمني في بعض المحافظات لم تذكر أعداد المستفيدين وال المستشفيات
العاملة في النظام أو الخطوات القادمة لبدء التنفيذ. ولم تخل األخبار من الخطأ الشائع؛ بالتغافل عن

ذكر مصادر المعلومات وهوية المسؤولني الذين رفضوا الكشف عن أسمائهم دون إبداء أسباب
مقنعة.

بعض األخبار المتعلقة:

سنوات10لـالتطبيقمدةضغطالشامل":الصحي"التأمني

وزير المالية: ال توجد حملة ترويجية للتأمني الصحي الشامل.. ورئيس جديد للهيئة قريًبا

مدبويل يتابع موقف تنفيذ منظومة التأمني الصحي الشامل بمحافظات المرحلة األوىل

مصدر بالصحة: تشغيل منظومة التأمني الصحي الشامل بأسوان نهاية الشهر الجاري

التعديالت الوزارية

مصطفىالدكتوروزارةتشهدهاوشيكةوزاريةتغيرياتعن2021يوليومنبدايةترسيباتظهرت
مدبويل. كان من أبرز تلك الترسيبات، تعيني وزير لشئون الدولة لإلعالم، بجانب وزارات مرشحة للتعديل

مثل، التنمية المحلية، والتموين، والبيئة، والثقافة، والقوى العاملة، والتعليم العايل، والزراعة واستصالح
األرايض، والصناعة، والطريان المدني، وشؤون المجالس النيابية، بحسب مصادر اعتمد عليها الصحفيون.

أبرز األخطاء واالنتهاكات:

في غالبية األخبار الواردة بشأن التعديالت الوزارية، اعتمد الصحفيون عىل مصادر  مجهولة تحدثت عن
تكهنات وما وصفه الصحفيون بالترسيبات. ولم يتم ذكر السبب وراء إخفاء هوية تلك المصادر، أو أي

إشارة لوظائفهم الحالية ومدى قربهم من مصادر صناعة القرار. عىل سبيل المثال، في خرب يتناول وزارة
النقل، كان المصدر الذي اعتمد عليه المحرر مجهوال تماما من وزارة النقل والمواصالت، واكتفى المحرر

بكتابة أن المصدر مطلع دون أي إضافات أخرى.

بعض األخبار المتعلقة:

مصادر تكشف مالمح التعديالت الوزارية المرتقبة في حكومة دكتور مصطفى مدبويل

انفراد .. تعديل وزاري مرتقب .. وحركة محافظني وشيكة مع مطلع العام الجديد
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خاص.. مصدر يوضح مصري كامل الوزير من التعديالت الوزارية الجديدة

قانون اإليجار القديم

تشغل التعديالت المقرتحة، بني الحني واآلخر، عىل قانون اإليجار القديم اهتمام الكثري من المرصيني،
ليس فقط حول الشقق السكنية، ولكن الشقق والمحالت المؤجرة ألغراض تجارية. وتهدف هذه

التعديالت إىل الوصول إىل توازن بني حقوق المؤجرين والمستأجرين بعدما أصبحت القيم اإليجارية غري
عادلة للمالك. كما شملت النقاشات تعديالت موازية للرضائب العقارية عىل تلك الوحدات.

أبرز األخطاء واالنتهاكات:

كان االعتماد عىل مصادر مجهولة للحصول عىل الترصيحات، أو عدم توضيح كيفية حصول المحرر عىل
المعلومات الواردة أو التعديالت المقرتحة عىل القانون، من أبرز األخطاء المرصودة. كذلك تكرر خطأ

االعتماد عىل مصادر غري مناسبة للتعليق عىل األحداث، وكان السبب الرئيس وراء ذلك هو عدم التعريف
بالمصادر، وبناء عليه عدم القدرة عىل الحكم عىل مناسبة المصدر للتعليق عىل تلك التعديالت.

بعض األخبار المتعلقة:

انفراد .. المالية تستعد لتعديل الرضيبة العقارية عىل وحدات اإليجار القديم

السكن"..انفوجرافالقديم"لغرياإليجاربقانونمرتقبةسنوات..تعديالت5بعدإخالء

«اإليجار القديم» عىل جدول أعمال مجلس النواب األسبوع المقبل

محيل

النقل والقطارات

كانت أخبار هيئة السكك الحديدية والتغيريات اليت شهدتها منظومة القطارات لتطوير الخدمات المقدمة
عىل رأس قائمة األخبار المحلية، بعد استقالة رئيس الهيئة وكذلك األخبار المتوالية عن حوادث القطارات

اليت أودت بأرواح غالية لمواطنني. شملت األخبار تغطيات لوصول قطارات جديدة لالنضمام إىل الهيئة
من كوريا وإسبانيا لتحسني جودة القطارات المتاحة لنقل الركاب.

أبرز األخطاء واالنتهاكات:

وقع المحررون في األخطاء األكرث تكرارا وهي عدم ذكر مصادر المعلومات اليت حصلوا منها عىل البيانات
الوزارية والترصيحات، اليت كانت أغلبها يتم نسبها إىل مصادر مجهولة، وهو ما اقرتن بخطأ استخدام
مصادر غري مناسبة لإلدالء بترصيحات ومعلومات عن قرارات هيئة السكك الحديدية. وكان ثاني أكرث

األخطاء تكرارا هو عدم نسب الصور إىل مصادرها سواء كانوا مصورين صحفيني أو وسائل إعالم.

بعض األخبار المتعلقة:

استقالة رئيس هيئة السكة الحديد عقب تكرار حوادث القطارات

السكة الحديد تعلن تغيريات جديدة في قطارات الوجه القبيل والبحري

مصدر: وصول الدفعة األوىل من قطارات تالجو اإلسباني خالل أيام

النقل توضح حقيقة وجود وصالت خشبية تم ربطها بقضبان السكك الحديدية
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التعليم وكورونا:

برزت العديد من األخبار عن تأثري فريوس كورونا عىل سري العملية التعليمية وانتظام الدراسة في المدارس
والجامعات، خاصة بعد ترسيبات بشأن تأجيل العام الدرايس، باإلضافة إىل ظهور سالالت جديدة من

الفريوس الجديد. كما غطت األخبار وسائل التقييم واالختبارات للطالب، خاصة للمصابني منهم بكورونا.

أبرز األخطاء واالنتهاكات:

كانت أبرز األخطاء االكتفاء بالترصيحات والبيانات الرسمية، دون إضافة التفاصيل الجوهرية الالزمة
الستيعاب وفهم األحداث المتعلقة بتلك المعلومات. عىل سبيل المثال، تناول محرر نفي المركز

اإلعالمي لمجلس الوزراء أنباء عن تخصيص لجان خاصة لمصابي كورونا في امتحانات الثانوية العامة
دون أي يذكر موعد عقد تلك االمتحانات والنظام الذي خصصته الوزارة ألداء االمتحان عرب الـ"بابل شيت".

بعض األخبار المتعلقة:

مصدر بـ"التعليم": العام الدرايس يبدأ شهر أكتوبر لهذه األسباب

هل تخصص "التعليم" لجاًنا لطالب الثانوية العامة المصابني بكورونا؟.. الحكومة ترد

التعليم تبدأ حرص المعلمني واإلداريني لحصولهم عىل تطعيم كورونا قبل امتحانات الثانوية العامة

التعليم العاىل: ال استبدال لالمتحانات باألبحاث واستمرار الدراسة بالجامعات

التموين

تصدرت أخبار التموين والمراجعات المقرتحة للدعم المقدم من الدولة إىل الفئات المستحقة عناوين
المواقع اإلخبارية. وكان أبرزها توزيع عادل للدعم عىل الفئات المستحقة له ووسائل تحقيق ذلك،

وأسعار السلع المقدمة بالتموين، وخاصة الدعم المقدم عىل رغيف العيش.

أبرز األخطاء واالنتهاكات:

وقع أغلب المحررين في خطأ االعتماد عىل المصادر المجهولة في اإلدالء بالترصيحات والمعلومات دون
ذكر السبب وراء إخفاء هويتهم، وهو ما ترتب عليه الشك في مصداقية الخرب لعدم مناسبة المصدر

مجهول الهوية للتعليق عىل الخرب، والذي ال يدري أحد مدى قربه من مراكز صنع القرار. كما أن معظم
األخبار لم يتم نسب صورها إىل مصوريها أو الوسائل اإلعالمية المنقولة عنها.

بعض األخبار المتعلقة:

مصدر بـ«التموين»: وضع سيناريوهات إعادة النظر في الفئات المستحقة للدعم

التموين: استثناء سكان المرج والخصوص من قرار «رصف الخزب»

«التموين»: توافر كوبونات رشاء السلع بمنافذ الرشكة القابضة للصناعات الغذائية
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فن

أزمة مطربي المهرجانات ونقابة الموسيقيني

شهدت صفحات مواقع األخبار وبرامج "التوك شوز" أزمة بني مطربني المهرجانات ونقابة الموسيقيني
منمنهم19ومنعبهمالخاصةالغناءترصيحاتاألخريإيقافبعدشاكرهانيالفنانرئيسهافيممثلة

إقامة الحفالت والغناء داخل مرص.

أبرز األخطاء واالنتهاكات:

اعتمدت غالبية األخبار عىل مصادر مجهولة من جانب النقابة، مما جعلها مصادر غري مناسبة لإلدالء
بترصيحات حول األزمة لعدم تمكن القارئ من تحديد ما مدى صلتهم بكواليس النقابة، أو مواقف

مطربي المهرجانات. وكتب بعض المحررين عناوين مثرية بشأن األزمة لكن بعضها وقع في خطأ التضليل.
عىل سبيل المثال، عنوان ينسب ترصيحا عن رسوب حمو بيكا في امتحانات األداء إىل نقابة الموسيقيني،
لكن الحقيقة أن النقابة لم تصدر أي ترصيح رسمي بذلك، بل كان الترصيح لمصدر لم يكشف عن هويته

داخلها.

بعض األخبار المتعلقة:

«الموسيقيني»: «حمو بيكا رسب مرتني.. ومش من حقه الخضوع الختبارات»

خاص| الموسيقيني تكشف موقف عمر كمال بعد منعه من التمثيل

إلغاء حفل حمو بيكا المثري للجدل في "شاطئ النساء".. ومدير أعماله يكشف السبب

عمر كمال: أغاني المهرجانات هي االمتداد الطبيعي لـ"السح الدح امبو"

محمد رمضان

كان الفنان األكرث إثارة للجدل سواء في مجال الغناء أو التمثيل. وظهرت تساؤالت عن استمراره في
تقديم الحفالت الغنائية مع قرارات إيقاف مطربي المهرجانات عن العمل، ومع عدم الزتامه بقرارات

النقابة بااللزتام بعدم خلع مالبسه عىل المرسح. كما أثارت خالفاته مع رشكة العدل موجة من
االنتقادات، وكذلك ما وصفه البعض بالسخرية من الفنان الراحل إسماعيل ياسني في عمله الدرامي

"موىس".

أبرز األخطاء واالنتهاكات:

حملت بعض األخبار رسائل كراهية وتشويه وتشهري ضد رمضان، لما كانت تحمله من ترصيحات
لمصادر، وفي تلك الحاالت لم يرش محررون إىل انتهاكات تلك المصادر في حق رمضان. كما وقع بعض

المحررين في خطأ الخلط بني آراءهم حول رمضان وتقديم المعلومات، مما يرتتب عليه عدم
الموضوعية وإرباك القارئ فيعتقد أن ما تلقاه هو معلومات وحقائق وليس آراء خاصة بالمحرر. عىل

سبيل المثال، خلط المحرر بني رأيه والمعلومات الواردة في الخرب، حيث اعترب في عنوان أن تعليق
محمد رمضان حمل استفزاًزا للجمهور، وكان ذلك رأي المحرر وال عالقة له بمضمون الخرب.

بعض األخبار المتعلقة:

أيمن بهجت قمر يهاجم محمد رمضان بعد اإلساءة إىل إسماعيل ياسني في مسلسل ”موىس”

محمد رمضان بالزي البدوي في مطروح.. وغضب من أهايل المدينة «صور»
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هانى شاكر: أرشف زكى يستطيع منع محمد رمضان من الغناء وسنصدر قرار ضده قريًبا

يضع الجزمة في وجه الجمهور.. خطاب من هاني شاكر إىل نقابة الممثلني للتحقيق مع محمد
بصاىل محمد رمضان يستفز جمهوره بتعليق: كل العيونرمضان | خاص 

عمرو دياب

احتلت أخبار الحياة الشخصية للفنان عمرو دياب صفحات الفن في المواقع اإلخبارية بعد انفصاله عن
الفنانة دينا الرشبيين منذ نهاية العام المايض. وكانت أغلب األخبار تدور حول شائعات ارتباطه بغريها، أو

شائعات من مصادر مقربة من االثنان حول عودتهما. كما لم تسلم زوجة الفنان زينة عاشور من تلك
الشائعات لمجرد كتابة تغريدة أو منشورا عىل مواقع التواصل االجتماعي.

أبرز األخطاء واالنتهاكات:

كان من أبرز االنتهاكات الخوض في الحياة الشخصية لعمرو دياب واليت لم يخرت أن يشاركها مع جماهريه
لكن الصحافة اختارت غري ذلك. ووقع بعض المحررين في خطأ الخلط بني آرائهم الشخصية والمعلومات
في صياغة األخبار. واعتمدت غالبية األخبار عىل مصادر مجهولة وغري مناسبة للحصول عىل معلومات،
وكان األوىل اللجوء إىل الفنان والفنانة أو وكالء أعمالهم. عىل سبيل المثال، استعانت محررة بمصدر

مجهول للترصيح بمعلومات حول محاوالت الصلح بني النجمني، دون اإلشارة لمدى قربه منهما.

بعض األخبار المتعلقة:

بعد شائعات ارتباط عمرو دياب .. زينة عاشور: كان ياما كان

مزة الهضبة.. معلومات ال تعرفها عن فتاة عمرو دياب الجديدة دينا ضياء بهجت

صدى البلد يكشف كواليس محاوالت الصلح بني عمرو دياب ودينا الرشبيين

فتيات4معورقصالرشبيينديناتجاهلالغردقة..فيديابعمروقضاهاأيام3كواليس

طالق شريين من حسام حبيب

كانت ترسيبات من مكالمات هاتفية لوالد حسام حبيب زوج الفنانة شريين السابق الرشارة اليت اندلعت
منها سيل من األخبار عن حياة الفنانة شريين الخاصة وشائعات حول طالقها وأسبابه واحتماالت عودتها.

وفي بعض األحيان اختارت شريين مشاركة معلومات عن حياتها الخاصة مع جمهورها، في بعض
مداخالتها مع إعالميني وبرامج تليفزيونية واسعة االنتشار.

أبرز األخطاء واالنتهاكات:

انتهك صحفيون حياة شريين بكتابة تفاصيل عن حياتها دون الرجوع إليها. عىل سبيل المثال، حول نبأ
طالقها من الفنان حسام حبيب، بالرغم أن الفنانة لم تتحدث بشأن طالقها أو بشأن التفاصيل المنشورة.

كما أنها هددت في أحد منشوراتها عىل وسائل التواصل االجتماعي بمقاضاة من يتحدث باسمها
للحديث عن حياتها الشخصية.

بعض األخبار المتعلقة:

والد حسام حبيب يغلق ملف أزمته مع شريين عبدالوهاب بعد تسجيالته الصوتية

أزمة جديدة داخل مزنل شريين عبدالوهاب.. ونضال األحمدية ترد عىل والد حسام حبيب
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مفاجأة.. والد حسام حبيب يكشف رشوط شريين عبد الوهاب للعودة لنجله مرة أخرى

مصدر مقرب من شريين عبد الوهاب يكشف حرصًيا لـ "الفجر الفين" تفاصيل طالقها

رياضة

أزمة كهربا

توالت أزمات صانع ألعاب فريق األهيل محمود كهربا في مشاركاته في مباريات مع فريقه منها سلوك
لفظي صدر عنه خالل مواجهة فريقه أمام المريخ السوداني. وكان الستبعاد كهربا من مباراة الفريق

األحمر أمام بالمرياس الربازييل في مباراة تحديد أصحاب المركزين الثالث والرابع لعدم تطبيقهما
اإلجراءات االحرتازية بالسالم عليه عقب مباراة بايرن ميونيخ األلماني.

أبرز األخطاء واالنتهاكات:

كان نقص التفاصيل الجوهرية في أخبار كهربا القاسم المشرتك بني جميع التغطيات الرياضية، فكان
المحررون يعتمدون عىل متابعة القراء إىل أخبار الرياضة. وتسبب هذه التغطيات في نقص الكثري من

المعلومات اليت توفر للقارئ سياق منطقي لتطورات المواقف اليت يظهر بها كهربا مثريا لألزمات أو
متهما بالعنرصية وعدم االنضباط.

بعض األخبار المتعلقة:

كهربا يواجه اتهاما بالعنرصية

أبو تريكة يعتذر للشحات وكهربا بعد قرار "فيفا"

بعد إيقافه وتغريمه.. ضياء السيد: كهربا العب غري منضبط وأتوقع استبعاده من المنتخب

مجدي عبد الغين: كهربا يثري أزمة في األهيل بسبب «حفل عيد ميالد»

قيادة كارتريون للفريق األبيض

اهتمت مواقع األخبار بتغطية أخبار باتريس كارتريون المدير الفين لفريق الزمالك لكرة القدم األول،
بعدما عاد مرة أخرى لتدريب الفريق في بداية العام المايض. وكان كارتريون قد سبق له قيادة الزمالك
الموسم المايض، وحقق لقب السوبر المرصي عىل حساب فريق األهيل، إىل جانب الفوز بلقب السوبر

األفريقي بالتفوق عىل الرتجي الريايض التونيس.

أبرز األخطاء واالنتهاكات:

طغت المصادر المجهولة عىل عدد كبري من األخبار اليت تناولت ترصيحات وقرارات كارتريون، واليت لم يلجأ
فيها المحررون إىل مصادر رسمية من إدارة نادي الزمالك، أو كارتريون شخصيا. كذلك لم يوفق غالبية

الصحفيني بتوفري المعلومات الجوهرية المطلوبة كي يفهم غري المتابعني تطورات مواقف كارتريون في
الكثري من األحداث اليت مرت بالفريق. عىل سبيل المثال، أن محرر خرب عن اختيار الفريق الفين العامل مع

كارتريون أغفل تقديم تفاصيل جوهرية منها؛ أن كارتريون جاء بعد رحيل جايمي باتشيكو، الذى تمت
إقالته بسبب سوء نتائج فريق الزمالك عىل مستوى دوري أبطال إفريقيا.

بعض األخبار المتعلقة:

مصدر بالزمالك: تعديالت في الجهاز الفين بالفريق
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كارتريون يكشف عن رس عودته إىل الزمالك

"مرصاوي" يكشف األسماء المرشحة للتواجد في جهاز كارتريون بالزمالك

عاجل.. بيان من الزمالك بشأن إقالة كارتريون بعد ”الخماسية المهينة”

موسيماني:

اهتمت الصحف بالمدير الفين بيتسو موسيماني المدير الفين لفريق كرة القدم بالنادي األهيل،
ومواقفه مع بعض الالعبني. وكانت هناك العديد من الترسيبات حول التغيريات والخطط اليت يهدف

الستخدامها في لقاءات األهيل الدورية مع منافسيه المحليني واإلقليميني.

أبرز األخطاء واالنتهاكات:

وقع المحررون في أخطاء متكررة من بينها عدم نسب صور األخبار الرئيسة إىل مصادرها سواء كانت
مصورين صحفيني أو وسائل إعالم. وكان الخطأ الغالب عىل أخبار موسيماني بوجه خاص، والرياضة

عموما هي االعتماد عىل مصادر غري مناسبة وإن كانت معلومة. عىل سبيل المثال، اعتمد المحرر عىل
في حني أن عبد،ترصيحات اإلعالمي مجدي عبد الغين عن خطة موسيماني في لقاء الحرس الوطين

الغين لم يكن مصدًرا مناسًبا للتعليق عىل الخرب، ألنه ناقل للمعلومة وليس مصدر لها.

بعض األخبار المتعلقة:

عاجل - موسيماني يطرد نجم األهيل خارج القلعة الحمراء

عاجل - موسيماني يحدد الراحلني عن األهيل

موسيماني يدرس اجراء تعديالت عيل تشكيل األهيل في لقاء الحرس الوطين

تعرف عىل حقيقة أزمة موسيماني مع حسني الشحات

اقتصاد

تعديالت قانون الرضائب العقارية

تحتتقعاليتالفئاتوعنالعقاريةالرضائبسدادكيفيةعنبمعلوماتجمهورهااألخبارمواقعغمرت
المواطنني،عناألعباءلتخفيفالقانونعىلطرأتاليتالتعديالتاألخباربعضتناولتكماطائلتها.

خاصة من يقطنون القرى والنجوع منهم.

أبرز األخطاء واالنتهاكات:

كان االعتماد عىل مصادر مجهولة في الحصول عىل المعلومات هو الخطأ السائد بني المحررين، الذين
نسبوا غالبية الترصيحات والمعلومات إىل مصادر مطلعة بمصلحة الرضائب العقارية. ولم ينرش المحررون

السبب الذي دفعهم إىل إخفاء هوية تلك المصادر. كما اقرتن ذلك الخطأ بعدم نسب صور تلك األخبار
والتقارير إىل مصورين صحفيني أو وسائل إعالمية أخرى مأخوذة عنها.

بعض األخبار المتعلقة:

(فيديو)العقاريةالرضيبةمنمعفاةالسكنيةالكومبونداتالرضائب:مصلحة 

مصدر: االستعالم عن قيمة الرضيبة العقارية من مقار المأموريات
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رضيبة الترصفات العقارية.. تعديالت جديدة لتخفيف األعباء عن المواطنني

مصادر: ال نية لتأجيل سداد القسط الثاني من الرضيبة العقارية لبعد ديسمرب

تذبذب أسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب تذبذبا واضحا عىل مدار العام، كما أثار قرار وزير التموين والتجارة الداخلية بإلغاء
االعرتاف بالدمغة التقليدية، بلبلة بني المواطنني فيما يخص اقتنائهم المشغوالت الذهبية

واستثماراتهم في الذهب. ودفعت هذه البلبلة الصحفيني إىل االعتماد عىل آراء خرباء اقتصاديني
ومسئولني بشعبة الذهب بالغرف التجارية.

أبرز األخطاء واالنتهاكات:

كان غياب التفاصيل الجوهرية الخطأ المتكرر في أغلب تقييمات أخبار ميرت ألخبار أسعار الذهب. عىل سبيل
المثال،  في تغطية لنصيحة رئيس شعبة المجوهرات للمستثمرين برشاء الذهب، لم ترش المحررة إىل أن

مستوىإىلاألوقيةسعرليصلأيام،10آخرفيقيمتهامن%4.9نحوفقدتالعالميةالذهبأسعار
إىل؛يرجعالجاريالعاممناألخريالربعخاللأخرىمرةالذهبأسعارصعودتوقعوأندوالر،1739.45

الزتايد المتوقع في حاالت كورونا الناتجة عن متحور دلتا، ولجوء الدول لإلغالق مرة أخرى لمواجهة هذه
الزيادة.

بعض األخبار المتعلقة:

خبري اقتصادى: الذهب سيواصل انخفاضه رغم اقرتاب انتهاء كورونا

رئيس شعبة المجوهرات ينصح المستثمرين برشاء الذهب فى الوقت الحاىل

كيف تبيع ذوهبك القديم عقب إلغاء االعرتاف بالدمغة التقليدية بعد عام من اآلن؟

السجائر الجديدة

تنوعت األخبار والتقارير اليت تناولت مصري طرح رخصة جديدة لصناعة السجائر تنافست عليها مجموعة من
الرشكات األجنبية، بعد تجميد المزايدة. كما تعرضت األخبار لمنافسة تلك الرشكات عىل سوق "السجائر

اإللكرتونية في مرص. وكذلك جهود الدولة للحد من التالعب في أسعار السجائر.

أبرز األخطاء واالنتهاكات:

حملت غالبية األخبار والتقارير أخطاء تعلقت بمعيار المهنية واالحرتافية، باختيار المحررين االعتماد عىل
مصادر مجهولة واالكتفاء بوصفها أنها مصادر مطلعة وفي بعض األحيان ال يتم ذكر الجهة اليت يعمل

بها ذلك المصدر، وبالتايل اقرتن ذلك الخطأ بخطأ في معيار المصداقية، وهو عدم اختيار مصدر مناسب
للتعليق عىل األحداث. كما لم يتم نسب الصور إىل مصوريها أو الوسائل اإلعالمية المنقولة عنها.

بعض األخبار المتعلقة:

بعد تجميد المزايدة.. مجلس الوزراء يدرس تعديالت رخصة تصنيع السجائر في مرص

أيام9بعدالتطبيقحزيتدخلالسجائرأسعارزيادةمصادر:

سبتمرب المقبل.. عبوات السجائر بـ«السعر» منعا للتالعب

منافسة رشسة عىل كعكة «السجائر اإللكرتونية» في مرص بني الرشكات العالمية
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حوادث وقضايا

مودة األدهم

الفجورمنهالهناتهاماتوتوجيهاالجتماعي،التواصلمواقععىلمؤثراتبهاتورطتاتهاماتشغلت
الرأياهتماماإلعالم،وسائلقبلمنتوك"تيكبـ"فتياتتسميتهاوجرىالمجتمع،قيمعىلواالعتداء

اليتالقضائيةواألحكامالفتياتتلكمحاكماتجلساتتغطيةخاللمنالتوايل،عىلالثانيللعامالعام
وقعت عليهم.

أبرز األخطاء واالنتهاكات:

جاء عىل رأس قائمة االنتهاكات في تلك النوعية من األخطاء، من معيار مراعاة حقوق اإلنسان؛ الوقوع
في فخ التنميط برسم صورة مشوهة في ذهن الجمهور عمن تستخدم منصة "تيك توك"، باقرتان اسمها

باتهامات مشينة للفتيات باالعتداء عىل قيم المجتمع. كما حملت غالبية األخبار انتهاك لخصوصية
الفتيات وأرسهن بعرض صورهن وأسمائهن كاملة.

بعض األخبار المتعلقة:

توك""تيكفتاةعمادرينادمعالتحقيقاتنصننرشواحدة..ليلةفيشباب3معالجنسمارست
(مستندات)

عاجل.. مصدر: نفحص فيديوهات «يارس وسحر» وضطبهما خالل ساعات

كنت بعمل فديوهات علشان عايزة فلوس.. اعرتافات موكا حجازي

«مارست الرذيلة مقابل المال».. اعرتافات موكا حجازي فتاة تيك توك عقب القبض عليها

ح� راتب

أذهاناآلثارعنالتنقيبفيوالمساعدةاالتجاربتهمةبتورطهراتبح�األعمالرجلاتهامشغل
السابقالنائبعىلفيهاالقبضإلقاءتماليتالقضيةفياسمهاقرتانبعداإلعالم،وسائلمتابعي

أفرادإليهاميستخدمونهاأثريةقطعحيازتهموفيالقديمة،مرصبمنطقةوآخرينحسانني،عالء
بتمكنهم من تسخري الجن للحصول عىل كنوز أثرية.

أبرز األخطاء واالنتهاكات:

كان من أبرز األخطاء إغفال تفاصيل جوهرية في بعض التغطيات عن القضية، واالكتفاء برسد التطورات
دون معلومات ترشح سياق األحداث للقراء. كما شملت انتهاكات منها انتهاك خصوصية األفراد، بنرش
صورهم وهم في طريقهم إىل تحقيقات النيابة، حىت من قبل توجيه اتهامات رسمية لهم. كما اعتمد

بعض المحررين عىل مصادر مجهولة للتعليق عىل القضية وتطوراتها.

بعض األخبار المتعلقة:

حبس رجل األعمال ح� راتب بتهمة االتجار والمساعدة في التنقيب عن اآلثار

مصدر قضائي: ال يوجد "أحراز أثرية" مضبوطة مع رجل األعمال ح� راتب

فيديوهات ح� راتب.. جهات التحقيق تستمع للجنة فحص هواتف رجل األعمال ونائب الجن
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عقار الطريق الدائري

تصدر ت أخبار عقار الطريق الدائري الذي اندلع فيه حريق في "البدروم" المستخدم كـ" مصنع أحذية".
وامتدت النريان إىل الطابق األول ومنه إىل الطابق الثاني المستخدمني كـ" مخازن لألحذية"، بالقرب من

فياالشتعالرسيعةموادوجودبسببمرت،1000مساحةعىلالطوابق،بمنطقةالدائريالطريق
طوابق المخزن الثالثة، مما صعب مهمة قوات الحماية المدنية بالجزية في السيطرة عىل الحريق لعدة

أيام مما هدد العقارات واألماكن المجاورة لذلك العقار.

أبرز األخطاء واالنتهاكات:

شملت األخطاء االعتماد عىل مصادر مجهولة من وزارة الداخلية للتعليق عىل تطورات التحقيقات مع
صاحب العقار ومصنع األحذية داخل العقار والمتسبب في الحريق. كما أغفل عدد من المحررين إدراج

التفاصيل الجوهرية الالزمة لفهم سياق تطورات األحداث. عىل سبيل المثال، في تقرير مطول عن تعامل
الحماية المدنية مع العقار، أغفل المحرر ذكر أن النيابة العامة قامت بالتحقيق مع مالك العقار ، وأقر

مخزنوإنشاءعليهاللبناء٢٠١٣فيالعقارعليهاالمقاماألرضقطعةبرشائهالتحقيقاتفيالمتهم
لألحذية، وأنه تسبب بإهماله هذا في نشوب الحريق بالعقار.

بعض األخبار المتعلقة:

عاجل| مصادر أمنية تكشف حقيقة القبض عىل مالك العقار المشتعل بالقرب من الطريق الدائري

محافظ الجرية عن عقار فيصل المحرتق: صادر ضده قرار إزالة وننتظر إطفاء النريان من نفسها

النيابة اإلدارية: سنحقق في وضعية كل المنازل المجاورة لعقار الدائري

األمن: تفجري عقار فيصل تم بحرفية دون وقوع خسائر في األرواح (فيديو)
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أكاديمية أخبار ميرت

واإلعالمينيالصحفينيلزتويدتعليميةومقاالتتدريبيةدوراتتقديمإىلميرتأخبارأكاديميةتهدف
أنشطةتهدفكمانرشها،قبلوالمعلوماتالبياناتصحةمنالتحققعىلتساعدهماليتبالمعرفة

منالفريقاستقاهاواليتاإلعالميالعملفيواألخالقيةالمهنيةالمبادئنرشإىلاألكاديمية
مواثيق الرشف اإلعالمية المحلية والدولية.

اإلعالميةوالمنصاتالمبادراتتحليللتشملعملهدائرةتوسيععىلالفريقعمل،2021عاموخالل
عىل مستوى ثماني دول من الرشق األوسط وشمال أفريقيا، بالتعاون مع الشبكة الرقمية العربية.

ليتمكنوااإلخبارية،المواقعمستهلكيبنياإلعالميةاألميةمحوإىلالفريقيسعىذاته،السياقوفي
من التأكد من صحة المعلومات بمفردهم وتقييم مدى الزتام صناع المحتوى بالمهنية في العرض.

أكرثإعالميةتغطياتصناعةفيلتساعدهمالصحفينيإىلموجهةمقاالتعرشمنأكرثالفريقونرش
فكعىلتساعدهممقاالتاإلعالملمستهلكيالفريقووجهكورونا.جائحةبدايةفيخاصةاحرتافية،

شفرات المحتوى اإلعالمي وتقييم مدى الزتامه باالحرتافية ومراعاة حقوق اإلنسان.

:2021عامفيميرتأخباروورشجلساتأبرزحولإضاءاتييلوفيما

مشاركات وورش عمل أخبار ميرت

األخبار الكاذبة والحق في النقد فى ظل جائحة كورونا

انتشارعىلكوروناجائحةتأثريعن2021رقميةمؤتمرجلسةخاللمؤنسهيثمميرتأخبارمؤسستحدث
القانونيةالمعايريماهيةحولتساؤالتالجلسةتناولتحولها.الكاذبةاألخبارنرشوتهمالكاذبة،األخبار

لألخبار الكاذب بني الصحفيني وجماهري القراء،، وأثرها عىل األمن القومي، وكذلك الممارسات الجيدة.

بحث منصات ومبادرات اإلعالم بالرشق األوسط شمال أفريقيا

اليتوالتحدياتالفرصحولصفحة20منالرقمية،العربيةالشبكةمنبدعممتعمًقا،بحًثاالفريقأنتج
منصة264بنيمناألمثلةأهمعىلالضوءوسلطالعربية.اإلعالميةوالمنصاتالمبادراتتواجه

وأخرياالصوتي،والتدوينالمتخصصة،والصحافةالحقائق،تدقيقحول:أدلةأربعةأنشأناكماومبادرة.
مرصإفريقيا:وشمالالشامبالدمنرئيسةعربيةدولثمانيفيالصحفينيدعمومنصاتمبادرات

عىلنرشهالمتوقعمنالذيالبحث،وأسفروتونس.والجزائروالمغربوفلسطنيواألردنوالعراقولبنان
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لعرضللفريقجلسةتخصيصإىلالعربيةالشبكةدفعممامهمة،نتائجعن،2022فيميرتأخبارمرصد
النتائج في مؤتمرهم السنوي رقمية في منتصف يونيو.

جلسة نقاشية - مبادرات ومنصات اإلعالم الرقمي
الفرص والتحديات ونماذج األعمال

مبادراتحولالفريقأجراهااليتالدراسةناقشتاليتالجلسةفيإبراهيمديناميرتأخبارمديرةشاركت
األكرثالنماذجعىلالضوءوألقتإفريقيا.وشمالاألوسطالرشقمنطقةفيالرقمياإلعالمومنصات

المتخصصةالصحافة-الحقائقمنالتحقق(مبادراتمختلفةفئاتأربععىلالدراسةوركزتبينها.نجاحا
المبادراتأعمالنماذجاستعراضإىلالجلسةوهدفتالصحفيني).دعممبادرات-الصوتيالتدوين-

الصحفينيمنكلتواجهاليتوالتحدياتنجاحهافرصعنلمحاتوتقديمالرقمية،اإلعالميةوالمنصات
واإلعالميني ورواد األعمال لالستثمار في المجال اإلعالمي وتحقيق االستدامة.

2020دبيأكسبوفيإفريقيامناقشات

والديمقراطيةالسالمفيالشبابابتكارات"عرضعنوانتحتإفريقيا""مناقشات2021جلسةانعقدت
والحوكمة نحو إسكات البنادق في إفريقيا" كمنصة للمشاركة المستمرة للمبتكرين الشباب؛ لعرض

أفكارهم ومساهماتهم في خلق سالم وازدهار أفريقيا. شاركت مديرة أخبار ميرت عىل خلفية فوز المرصد
نظمهالذيالرشيدةوالحوكمةالديمقراطيةمجايلفياالبتكارتحديفي2020عامالثانيالمركزفي

االتحاد األفريقي.
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االجتماعيالتواصلوسائلعىلالكاذبةاألخباركشفطرقتعلمدقيقة..120في

Digitalالرقميةالعربيةالشبكةمنبدعمالورشةهذهميرتأخبارمرصدنظم Arabia NetworkوGlobal
Partners Project،التواصلمواقعمستخدميبنيوالشكالنقديالتفكريمهاراتتنميةبهدف

االجتماعي. كما هدفت الورشة لزتويد صانعي المحتوى اإلعالمي ومستخدمي مواقع التواصل بأدوات
وتقنيات البحث للتحقق واكتشاف األخبار الكاذبة والشائعات، وكيفية التأكد من مدى صحتها، وطرح

أمثلة حية لتطبيقها.

مقاالت أكاديمية أخبار ميرت
الجمهور.إىلموجهةوأخرىلإلعالمينيموجهةمقاال20إىللتصلميرتأخبارأكاديميةمقاالتتنوعت
استخداممثل؛ملحة،أدواتفيمهاراتهمتطويرفيالصحفينيتساعدمقاالتبصياغةالفريقواهتم

المعلوماتمصادرمعالصحفينيممارساتإىلالفريقوتطرقأعمالهم.فيالبيانيةوالرسومالرياضيات
الخطوطإىلكذلكوتطرقتالمصادر.تلكمعواحرتافيةمهنيةأكرثلتعاملنصائحعرضخاللمن

الحمراء القتحام حياة المشاهري واألفراد الخاصة.

ودورهالمواطن،صحافةإىلالتطرقالفريقحاولالجمهور،إىلالموجهةميرتأخبارمقاالتإطاروفي
الصورإىلأيضاالفريقوتطرقحوله.المنهمرةالمعلوماتلبوابةمشارككحارساإلعالممعالمتبادل
فيالمرأةلمكانةالنمطيةالصورةالمثال؛سبيلعىلالجمهور.أذهانفياإلعالميرسمهااليتالذهنية

المجتمع، والمنعكسة في المنتجات اإلعالمية المختلفة.

بعض أمثلة المقاالت:

2021ميرتأخبار©محفوظةالحقوقجميع61صفحة

https://www.facebook.com/events/620697739201682/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D


التقارير الشهرية المعمقة

صحيفةكلأداءعنعامةنظرةيقدممجمعاتقريراميرتأخبارمرصدينرشجديد،شهركلبدايةمع
مدارعىليومياالمرصدرصدهااليتاألخبارتقييممتوسطعرضطريقعنحدا،عىلإخباريوموقع
العملفريقيقيمأساسهاعىلاليتالثالثةالمعايريجمعخاللمنالمتوسطهذاويتكونالشهر.

المحتوى الصحفي، وتظهر نتيجة التقييم آليا عىل رأس كل محتوى مقيم في الموقع.

معياروأخرياالمصداقية،معياريليهوالمهنية،االحرتافيةمعيارسابقاُذكركماالثالثةالمعايريوتشمل
مراعاة حقوق اإلنسان.

كيفوجمهورصحفينيمنالمرصدمتابعيأمامليربزالمحتوى؛عنمعمقةتقاريرثالثةالمرصدويصدر
وجملوعباراتمفرداتالفريقيحللعليه،وبناءأداء.وأقلومتوسطاممتازامحتوىيبدوأنيمكن

استخدمها الصحفي بداية من العنوان، الختيار الصورة، لكتابة خاتمة مناسبة لمحتواه.

وفيما ييل عرض ألمثلة من التقارير الشهرية المجمعة والمعمقة اليت أنتجها المرصد عىل مدار العام.

تقارير أداء الصحف الشهري
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تقارير التقييم المعمقة
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صحفي الشهر

عىلالتقييمفريقرصدهااليتوالتقاريراألخبارفيالصحفينيأفضللتكريمالشهرصحفيالمرصديختار
التقييم.درجاتأعىلحصدتواليتمهنية،األخبارأكرثرصدخاللمنالصحفياختيارويتمالعام.مدار

قيمةذيمحتوىوتقديمالمعلوماتجمعفيالصحفيبذلهالذيالمجهودإىلكذلكوينظر
التقاريروكتابةاألخباررصدمستوىعىلالمهنينيالصحفينيتكريمإىلميرتأخبارفريقويهدفللجمهور.

ويشملاإلنسانية.والقصصوالحواراتالتحقيقاتعىلالصحفينيتكريممندرجلماخالفاالخربية،
وماتقاريرهأوأخبارهكتابةفيعليهايعتمداليتالمهاراتعنتقريركتابةللصحفيالمعنويالتكريم

تأثر به في حياته المهنية.
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تأثري أخبار ميرت عىل مواقع التواصل االجتماعي

ماإىل2021عامبوكفيساالجتماعيالتواصلموقععىلميرتأخبارصفحةمتابعيأعدادوصلت
يزيدماإىلالصفحةمنشوراتوصلتبوكفيسعىلالصفحةإحصائياتوبحسبمعجب.98,209يفوق

.302,900عنالمنشوراتمعالتفاعلنسبةوزادتالجمهور.الوصولعددوصل565.732عن

2022/1/31إىل2021/2/1

98,209أعداد اإلعجاب بالصفحة

59,415التفاعل مع الصفحة
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التعرضعندلديهمالنقديالتفكريوإثارةوالمشاهدينالقراءوعيرفعإىلميرتأخبارفريقسعى
واألخالقيةالمهنيةغريالممارساتنقدفيجهودهالفريقكثفعليهوبناءاإلعالمي،للمحتوى

تفصيليا لرفع وعي الجماهري، وخصوصا فيما يتعلق بمصداقية المحتوى ومراعاة حقوق اإلنسان.

استيعابعىلتؤثراليتواألخالقية،المهنيةلألخطاءوافرشحلتقديمجديداأسلوباالفريقطورمؤخرا،
سبيلعىلاألخطاء.تلكترشيحعىلاألسلوبهذاويعتمدالمتتالية.والوقائعحولهماألحداثوفهم

الموثوقة.مصادرهامنالمعلوماتلجمعالمقيمونيسعىالجوهرية،المعلوماتنقصعندالمثال،
اللماذاللقراءالمقيمونيرشحاألخبار،عىلالمناسبةغريالمصادرتعليقحالةفيذاته،المنوالوعىل

يمكن عدم الوثوق بالمعلومات من هذا المصدر في هذه الحالة.
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