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أثناء تغطيته  3113تموز/ يوليو  3في  اعتُقل‘. رصدشبكة  ’مراسل الموقع اإللكتروني اإلخباري محمود عبد النبي،  .1
مات بين مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي ومؤيدي الجيش المصري في حي سيدي بشر باإلسكندرية، ادصمال

 بحسب تقارير األنباء. وقد وجهت النيابة العامة لعبد النبي تهمة حيازة أسلحة والتحريض على أعمال الشغب.

 

مات بين قوات األمن داصمأثناء تغطيته لل 3113آب/أغسطس  11في  اعتُقلتقل. محمود أبو زيد، مصور صحفي مس .3
رة، بحسب هالمصرية ومؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي خالل فضِّ االعتصام المؤيد لمرسي في رابعة العدوية بالقا

 تقارير األنباء. ووجهت إلى أبو زيد تهم االشتراك في تجمع غير قانوني، والقتل، والشروع في القتل، وحيازة أسلحة.

 

مات بين داصمأثناء تغطيته لل 3113آب/أغسطس  11في  اعتُقلعبد اهلل الشامي، مراسل قناة الجزيرة في مصر.  .3
قوات األمن المصرية ومؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي خالل فضِّ االعتصام المؤيد لمرسي في رابعة العدوية 

 بالقاهرة، بحسب تقارير األنباء. ووجهت إلى الشامي تهمة حيازة أسلحة.

 

. 3113أغسطس/آب  32في  اعتقل‘. رصدشبكة  ’اإللكتروني اإلخباري المدير التنفيذي للموقع سامحي مصطفى،  .1
 ‘ادأمج’رصد ومحمد العادلي، مقدم برامج بقناة شبكةووجهت إليه ولزميليه؛ عبد اهلل الفخراني وهو أحد مؤسسي 

و "إشاعة الفوضى". وكانت التهم السابقة التي وجهت للصحفيين عديمة الصلة  الفضائية، تهمة "نشر أخبار ملفقة"
 بعملهم، ومن ضمنها "تكدير السلم العام"، بحسب محاميهم أحمد حلمي الذي نفي التهم الجديدة المنسوبة إليهم.

 

. ووجهت 3113أغسطس/آب  32في  اعتقل‘. لموقع اإللكتروني اإلخباري رصدلمؤسس  عبد اهلل الفخراني، عضو .2
الفضائية،  ‘أمجاد’ناة ومحمد العادلي، مقدم برامج بق ‘رصد’للموقع اإللكتروني اإلخباري المدير التنفيذي إليه ولزميليه؛ 

و "إشاعة الفوضى". وكانت التهم السابقة التي وجهت للصحفيين عديمة الصلة بعملهم، ومن  تهمة "نشر أخبار ملفقة"
 تكدير صفو السلم العام"، بحسب محاميهم أحمد حلمي الذي نفي التهم الجديدة المنسوبة إليهم. ضمنها "

 

المدير . ووجهت إليه ولزميليه؛ 3113أغسطس/آب  32في  اعتقل  .الفضائية ‘أمجاد’مقدم برامج بقناة محمد العادلي،  .6
و  بار ملفقة"همة "نشر أخللموقع، تمؤسس ال وعبد اهلل الفخراني، العضو‘ رصد’للموقع اإللكتروني اإلخباري التنفيذي 
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ر السلم العام"، تكدي "إشاعة الفوضى". وكانت التهم السابقة التي وجهت للصحفيين عديمة الصلة بعملهم، ومن ضمنها "
 بحسب محاميهم أحمد حلمي الذي نفي التهم الجديدة المنسوبة إليهم.

 

أثناء  3113ديسمبر/كانون األول  32في  اعتقل‘. يقين’مراسل صحفي للموقع اإللكتروني اإلخباري أحمد جمال،  .7
دث للجنة ، يحيى خلف، الذي تح‘يقين’تغطيته لتظاهرات طالب جامعة األزهر، حسبما أفاد به المدير التنفيذي لموقع 

حيث اتُّهم بالمشاركة في التظاهر غير  3111 نيسان/ أبريل 11لم توجه أية تهمة لجمال حتى حماية الصحفيين. و 
 المشروع والتهجم على ضابط شرطة.

 

. ويواجه 3113ديسمبر/كانون األول  32في  اعتقلاإلنجليزية. ‘ الجزيرة’رئيس مكتب القاهرة لقناة محمد فاضل فهمي،  .2
ورة الدولة في صفهمي، وكاًل من مراسل الجزيرة اإلنجليزية بيتر غريسته والمنتج باهر محمد، المحاكمة بتهم "تشويه 

ي إرهابيًا، حسبما جاء ف"، التي صنفتها الحكومة تنظيمًا الخارج" و "فبركة أنباء لمساعدة جماعة اإلخوان المسلمين
 تقارير األنباء.

 

. ويواجه غريسته، وكاًل من 3113ديسمبر/كانون األول  32في  اعتقلاإلنجليزية. ‘ الجزيرة’قناة  بيتر غريسته، مراسل .2
والمنتج باهر محمد، المحاكمة بتهم "تشويه صورة  اإلنجليزية‘ الجزيرة’مكتب القاهرة لقناة  مدير محمد فاضل فهمي،

الدولة في الخارج" و "فبركة أنباء لمساعدة جماعة اإلخوان المسلمين"، التي صنفتها الحكومة تنظيمًا إرهابيًا، حسبما 
 جاء في تقارير األنباء.

 

. ويواجه محمد، وكاًل من 3113ديسمبر/كانون األول  32في  اعتقلاإلنجليزية. ‘ ةالجزير ’قناة باهر محمد، منتج في  .11
، اإلنجليزية‘ ةلجزير ا’قناة  وبيتر غريسته، مراسل اإلنجليزية‘ الجزيرة’رئيس مكتب القاهرة لقناة محمد فاضل فهمي، 

المحاكمة بتهم "تشويه صورة الدولة في الخارج" و "فبركة أنباء لمساعدة جماعة اإلخوان المسلمين"، التي صنفتها 
 الحكومة تنظيمًا إرهابيًا، حسبما جاء في تقارير األنباء.

 

ن. لجماعة اإلخوان المسلميعن حزب الحرية والعدالة التابع  صادرةال‘ صحيفة الحرية والعدالةمراسلة لسماح إبراهيم،  .11
بتهم  3111 آذار/ مارس 17بالسجن سنة واحدة في  وصدر بحقها حكم، 3111يناير/كانون الثاني  11اعتقلت في 

كم السجن ح خففتمنها "تكدير صفو السلم العام"، وفقًا لتقارير األنباء. غير أن محكمة استئناف شمال القاهرة من ض
(. وقد جرى اعتقالها في القاهرة أثناء التقاطها صورًا دوالر 7131جنيه مصري ) 21111إلى ستة أشهر وغرامة مقدارها 

 .، للجنة حماية الصحفيينلمظاهرة نظمها اإلخوان المسلمون ضد الدستور الجديد، حسبما ذكره محاميها، خالد عيد
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أثناء تغطيته  3111يناير/كانون الثاني  32في  اعتقل‘. المصدر’مراسل الموقع اإللكتروني اإلخباري كريم شلبي،  .13
للمظاهرات المناوئة للحكومة في الدقي بمحافظة الجيزة. ووجهت لشلبي، المحتجز في سجن وادي النطرون، تهمة 

أبريل الشبابية التي تم حظرها بموجب قرار  6لحركة  ‘المصدر’اهر غير المشروع. ويتبع موقع المشاركة في التظ
 .3111 نيسان/ أبريل 32محكمة صادر في 

 

أثناء تغطيته لمظاهرة  3111يناير/كانون الثاني  32في  اعتقل‘. كرموز’مراسل الموقع اإللكتروني اإلخباري أحمد فؤاد،  .13
في سيدي بشر نظمها أعضاء من جماعة اإلخوان المسلمين، بحسب جماعات محلية مؤيدة لحرية الصحافة ومراسلين 

"التظاهر من دون  " والقانون تعطيل العمل بأحكامجماعة تهدف إلى آخرين. ووجهت إلى فؤاد تهم "االنتماء إلى 
 قطع الطريق" و "حيازة أسلحة"، حسبما أفادت تقارير األنباء.تصريح" و "

 

أثناء تغطيته  3111براير/شباط ف 31في  اعتقل‘. حريتنا’مراسل المحطة اإلذاعية اإللكترونية حسين حسن صبحي،  .11
لتظاهرة لإلخوان المسلمين في حي الهرم بالجيزة، حسبما ذكرت تقارير األنباء. وُيتهم صبحي بالمشاركة في مظاهرة 

، الذاعةاللشرطة والذي يثبت أنه كان يؤدي مهمة كلفته بها  االذاعةغير مشروعة على الرغم من الدليل الذي قدمته 
 للجنة حماية الصحفيين. الحسينىسمر  مركز اندلس التابعة له المحطة االذاعيةمدير حسبما ذكرته نائب 

 

في منزله  3111 أبريل/نيسان 2اعتقل في ‘. الحرية والعدالة’لصحيفة  اإللكترونيةمراسل البوابة أحمد العجوز،  .12
بالمنوفية، حسبما أفادت تقارير األنباء. ووجهت إلى العجوز وزميله اآلخر مراسل الموقع، عبد الرحمن شاهين، تهم 

في احتجاجات وقعت في اآلونة األخيرة، وهي تهم تنفيها البوابة التي يعمل لديها.  المشاركةالتحريض على العنف و 
 اري لجماعة اإلخوان المسلمين، التي صنفتها الحكومة المصرية تنظيمًا إرهابيًا.اإلخبالحرية والعدالة تبع موقع يو 

 

 3111أبريل/نيسان  2في  تقلاع‘. الحرية والعدالة’اإللكترونية لصحيفة  اإلخباريةمراسل البوابة عبد الرحمن شاهين،  .16
في الشارع بمدينة السويس، حسبما أفادت تقارير األنباء. ووجهت إلى شاهين وزميله اآلخر مراسل الموقع، أحمد 

في احتجاجات وقعت في اآلونة األخيرة، وهي تهم تنفيها البوابة التي  المشاركةالعجوز، تهم التحريض على العنف و 
اإلخباري لجماعة اإلخوان المسلمين، التي صنفتها الحكومة المصرية تنظيمًا حرية والعدالة اليعمل لديها. وتتبع موقع 

 إرهابيًا.
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