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registered under French law of associations. 

No. W751220283 on 07/06/2013

رابـطـة الـصـحـفـيـي الـسـوريـي هـي رابـطـة مـهـنـيـة دميـقـراطـيـة 
مـسـتـقـلّـة تـأسّـسـت ف 20 شـبـاط/فـبـرايـر 2012, وعـضـو ف 
االحتـاد الـدولـي لـلـصـحـفـيـي, رؤيـتـهـا الـوصـول إلـى بـيـئـة 
صـحـفـيـة آمـنـة تـضـمـن حـقـوق الـصـحـفـيـي وحـريـة الـتـعـبـيـر, 
وتـسـعـى ألن تـكـون مـظـلـة جـامـعـة مـسـتـقـلـة لـلـصـحـفـيـي 

السوريي دون متييز. 

وتــهــدف لــتــطــويــر املــهــارات الــصــحــفــيــة املــهــنــيــة وبــنــاء 
القدرات للقطاع بشكل عام ولألعضاء بشكل خاص. 

يـتـبـع لـهـا إداريـاً املـركـز الـسـوري لـلـحـريـات الـصـحـفـيـة الـذي  
يـهـدف إلـى الـدفـاع عـن احلـريـات الـصـحـفـيـة ف سـوريـا, 
ويعمل على توثيق االنتهاكات التي تقع ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 
اإلعـالمـيـي واملـراكـز اإلعـالمـيـة فـيـهـا وتـلـك الـتـي تـقـع بـحـق 
إعـالمـيـي سـوريـي خـارج الـبـالد, ومـن ثـم يـصـدر تـقـاريـر 
بـهـا, كـمـا يـصـدر املـركـز بـيـانـات صـحـفـيـة ف مـنـاسـبـات 

مختلفة. 

أُنـشـئ املـركـز بـتـاريـخ 1حـزيـران 2014 م, لـيـتـابـع مـنـذ ذلـك 
الـــوقـــت عـــمـــل جلـــنـــة احلـــريـــات الـــصـــحـــفـــيـــة ف رابـــطـــة 
الـــصـــحـــفـــيـــي الـــســـوريـــي والـــتـــي عـــمـــلـــت عـــلـــى تـــوثـــيـــق 

االنتهاكات بحق اإلعالم ف سوريا.

المركز السوري للحريات الصحفية

) مـنـظـمـة  F S L A رابـطـة احملـامـي الـسـوريـي األحـرار (
ســوريــة غــيــر حــكــومــيــة ت اإلعــالن عــنــهــا رســمــيًــا ف عــام 

2012 وت تسجيلها ف تركيا. 

هـدفـهـا الـرئـيـسـي تـعـزيـز حـقـوق اإلنـسـان وسـيـادة الـقـانـون 
وحتــقــيــق الــعــدالــة والــســالم وتــوثــق انــتــهــاكــات حــقــوق 
اإلنـسـان ف سـوريـا والـعـمـل ف مـسـارات الـعـدالـة ف إطـار 
الـعـمـل عـلـى تـوثـيـق هـذه االنـتـهـاكـات واملـسـاهـمـة ف حـفـظ 
حــقــوق الــضــحــايــا والــتــثــبــت مــن مــرتــكــبــي االنــتــهــاكــات 

وكشفهم متهيداً حملاسبتهم. 

  كـمـا تـسـعـى إلـى تـعـزيـز املـؤسـسـات الـبـديـلـة الـتـي ظـهـرت 
خـالل االنـتـفـاضـة الـسـوريـة مـن خـالل تـزويـدهـا بـاخلـبـرة 
الــقــانــونــيــة واإلداريــة الــالزمــة. وتــوعــيــة اجملــتــمــع الــســوري 
بـحـقـوقـه املـدنـيـة والـسـيـاسـيـة و حتـقـيـق الـعـدالـة االنـتـقـالـيـة 
ودعـم الـتـغـيـيـر الـدميـقـراطـي  وحتـقـيـق  الـسـالم الـدائـم ف 

سوريا. 

تـعـمـل FSLA ف  جـمـيـع مـنـاطـق  سـوريـا  ودول املـنـطـقـة 
وأوروبـا ونـفـذت الـعـديـد مـن املـشـاريـع مبـا ف ذلـك مـراكـز 
الــتــحــكــيــم والــعــيــادات الــقــانــونــيــة وبــنــاء قــدرات اجملــالــس 
احملــلــيــة وتــدريــب و تــأســيــس كــوادر مــن  نــاشــطــي حــقــوق 
اإلنـسـان و اإلعـالمـيـي ومـحـقـقـي مـتـخـصـصـي ف تـوثـيـق 

االنتهاكات وفق املعايير الدولية.
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) يـتعرض  ايـر 2012 بـتوثـيق االنـتها/ـات ال*( ) شـ@اط< ف>;
BC سهاEمـنذ تـأسـ B LMNالـسور B LMـطة الصحفيUتـقوم را

) الــراUــطة مــنذ 
BC ةXــات الــصحفNYــدأت لــجنة الحــU ــا. وقــدNســور (

BC لــها الــصحفيون والــمواطــنون الــصحفيون

حNkران< يونيو من العام ذاته بhصدار تقارNر شهNYة عن تلك االنتها/ات. 

) حــNkــران< يــونــيو 2014 عــملXة 
BC ــطةUة، والــذي أسســته الــراXــات الــصحفNYثــم تــابــع الــمركــز الــسوري للحــ

 B LMتــــقع ضــــد الصحفي ( الــــتوثــــيق وwصــــدار الــــتقارNــــر الشهــــNYــــة، حــــXث قــــام الــــمركــــز بــــتوثــــيق االنــــتها/ــــات ال*(

) تــرتــكب خــارج ســورNــا  ) ســورNــا وتــلك ال*(
BC تــرتــكبها مــختلف أطــراف ال{اع ( B وال*( LMاإلعــالمي B LMوالــناشــط

B واألعـــراف  LMسجـــم مـــع الـــقوان�، �ـــل ذلـــك وفـــق مـــعاي>L محـــددة ت B LMNالـــسور B LMواإلعـــالمي B LMضـــد الصحفي

) جــــمع 
BC "ةXة " و "الــــمهنXــــذلــــك "الــــدقــــة" و " الــــشفافــــU 

�
، مــــتوخــــXا B LMحــــما�ــــة الصحفيU ة الــــخاصــــةXالــــدولــــ

) السلXم. 
Bإطارها القانو� (

BC لها ووضعهاXالمعلومات وتحل

) الـدفـاع 
BCو B LMتـقع ضـد اإلعـالمي ( ) عـمله مـن إ�ـمانـه الـ�امـل بـواجـ@ه بـتوثـيق االنـتها/ـات ال*(

BC ـنطلق الـمركـزNو

B مــن الــعقاب الــالزم، وصــو�ً  LMر، وعــدم إفــالت المجــرم B}ج>; ال (
BC ةXلــحقوقــهم المســتق@ل 

ً
عــنهم، حــما�ــة

) سورNا المستق@ل. 
BC للعدالة والمساواة 

�
إ� إعالٍم حر وغ>L موجه، تحقXقا

) ســورNــا، مــنذ عــام 2011 ح*( نــها�ــة 
BC ــحق اإلعــالمU ــر انــتها/ــات الــنظام الــسوري الــمرتــك@ةNYــرصــد الــتقNو

) راUــــــطة 
BC ةXــــــات الــــــصحفNYقات الــــــمركــــــز الــــــسوري للحــــــXن األول<أ�ــــــت��ــــــر 2022، وفــــــق تــــــوثــــــN شهــــــر  ��

 . B LMNالسور B LMالصحفي

) سـورNـا، أعـدادهـا 
BC ـحق اإلعـالمU ارتـكبها الـنظام الـسوري ( وNــهـدف إ�  سـلXط الـضوء ع¡ االنـتها/ـات ال*(

 (
Bـق قـانـو�NYمـن قـ@ل فـ 

�
، وصـوً� إ� تحـلXل تـلك االنـتها/ـات، وتـكيXفها قـانـونـXا (

BCوأنـواعـها، وتـوزعـها الـجغرا

B األحرار.  LMNالسور B LMطة المحامUمتخصص ضمن را

ب واالحــتجاز، واالنــتها/ــات ضــد  B}ــة والUارتــكبها الــنظام، ع¡ الــقتل واإلصــا ( ولــم تقت{ االنــتها/ــات ال*(

 أخـــرى مـــن االنـــتها/ـــات، �ـــالـــمنع مـــن مـــزاولـــة 
�
الـــمرا�ـــز والـــمؤســـسات اإلعـــالمـــXة، Uـــل امـــتدت لـــ¨شمل أنـــواعـــا

ها من االنتها/ات األخرى.  L<ة، والتهد�دات، وغXة الصحفXوالمنع من التغط ، (ªالعمل اإلعال

 L<ة واضـحة ومحـددة، ومـتوافـقة مـع الـمعايXقـانـونـ L<ـر  سـ¨ند إ� مـعايNYاعـتمد عـليها الـتق ( اإلحـصائـXات ال*(

) راUــطة 
BC ةXــات الــصحفNYة الــخاصــة بــتوثــيق االنــتها/ــات ضــد اإلعــالم. ووثــق الــمركــز الــسوري للحــXالــدولــ
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) الـــتوثـــيق، ور�ـــما تـــكون هـــناك 
BC ە L<ـــقت مـــع مـــعايUتـــأ�ـــد مـــنها وتـــطا ( B االنـــتها/ـــات ال*( LMNالـــسور B LMالصحفي

ە  L<انـتها/ـات أخـرى حـصلت لـ¯ن لـم �ـعلم بـها الـمركـز أو لـم يـتمكن مـن الـتحقق مـنها، أو لـم تـتطابـق مـع مـعاي

) التوثيق. 
BC

) عمله: 
BC ي¨@عها المركز ( ونختم Uاإلشارة إ� أهم المعاي>L ال*(

.1 ( ضــــحايــــا اإلعــــالم: �ــــقوم الــــمركــــز الــــسوري للحــــNYــــات الــــصحفXة بــــتوثــــيق االنــــتها/ــــات ال*(
) ســورNــا مــهما �ــانــت ج�ســXاتــهم، جــ�سهم، عــرقــهم، طــائــفتهم، 

BC يــتعرض لــها اإلعــالمــيون
 إ� قــXامــه بــتوثــيق االعــتداءات 

ً
) �ــعملون لــديــها أو الــجهة الــمعتد�ــة، Uــاإلضــافــة الــجهة ال*(

) يــتعرض لــها اإلعــالمــيون الــسورNــون خــارج الــ@الد، و ±�ي األمــر ذاتــه ع¡ االنــتها/ــات  ال*(
) تـــتعرض لـــها الـــم²اتـــب و الـــمرا�ـــز و الـــمؤســـسات اإلعـــالمـــXة، إضـــافـــة إ� ذلـــك ال �ـــقوم  ال*(

المركز ب��� أخ@ار االنتها/ات إذا طلب الضحXة أو ذوNه ذلك. 

وقـــــوع االنـــــتهاك خـــــالل الـــــعمل اإلعـــــالمـــــي: يـــــوثـــــق الـــــمركـــــز الـــــسوري للحـــــNYـــــات الـــــصحفXة 2.
،أو ´سـ³@ه، سـواء تـم  (ªـالـعمل اإلعـالU امـهمXخـالل قـ B LMـحق اإلعـالميU تـقع ( االنـتها/ـات ال*(

  . �µم@ا L<أو غ �µاستهدافهم ´ش²ل م@ا

حـالـة اإلعـالمـي الـذي يـكون عـلى صـلة بـالـعمل املسـلح: �ـمتنع الـمركـز عـن تـوثـيق االعـتداء 3.
الواقع ع¡ اإلعالª) الذي له صلة ما Uالعمل المسلح. 

اإلعـــالمـــي فـــي الـــقوى املســـلحة: �ـــقوم مـــركـــز الحـــNYـــات بـــتوثـــيق االنـــتها/ـــات الـــواقـــعة ع¡ 4.
ط انتفاء صلتهم Uالعمل المسلح وفق المعXار السابق.  �µ القوى المسلحة ( L*إعالم

!"#$% !&' ()*+,&% -.# ٥



 56574&% (E.7E

 ()*+,&% -.# ...F$%

 ( �ــــــــــان الــــــــــنظام الــــــــــسوري وال يــــــــــزال أ�̧> الــــــــــجهات ال*(
) ســـــورNـــــا، إذ س¹ 

BC B LMاســـــتهدفـــــت اإلعـــــالم واإلعـــــالمي
مـــــنذ األشهـــــر األو� النـــــطالق الـــــثورة عـــــام 2011، إ� 
تـــــــأط>L الـــــــرســـــــالـــــــة اإلعـــــــالمـــــــXة وح{ها، ع>; وســـــــائـــــــل 

اإلعالم الناطقة Uاسمه. 

لـــم �ـــكتف الـــنظام بهـــذا األســـلوب، Uـــل عـــاقـــب �ـــل مـــن 
غـرد خـارج µب روايـته، إذ أغـلق الـعد�ـد مـن الـم²اتـب 
 (
BC ةX³ة واألجــــــــنXة، المحــــــــلXوالــــــــمؤســــــــسات اإلعــــــــالمــــــــ

 B LMة ع¡ اإلعــــــــــالميXــــــــــا، وشــــــــــدد قــــــــــ@ضته األمــــــــــنNســــــــــور
، لــمنع تــوثــيق األحــداث  (ªالــحقل اإلعــال (

BC B LMوالــعامل
ونقل صورتها الحقXقة إ� العالم. 

) نـــــقل 
BC B LMالـــــذي يـــــؤد�ـــــه اإلعـــــالمي L<و�ـــــان لـــــلدور ال¯ب

الــحقائــق والــوقــائــع ع¡ الــساحــة الــسورNــة وتــطوراتــها 
ا�  L<آذار2011، أثــرا� كب (

BC (¾مــنذ انــطالق الحــراك الســل
 Uــاهــظة، 

�
) تــعمد الــنظام اســتهدافــهم، إذ دفــعوا أثــمانــا

BC
، الــــذيــــن تــــعرضــــوا  B LMNالــــسور B LMحــــالــــهم كــــحال الــــمدني
) الـــسجون، 

BC ـــة واالعـــتقال والـــتعذ�ـــبUلـــلقتل واإلصـــا
ها من االنتها/ات.  L<وغ

 ( هXب ال*( وتــــــــــــعددت صــــــــــــور وأشــــــــــــ²ال ســــــــــــXاســــــــــــة ال>(
، إذ تـــ�Yـــــع الـــنظام  B LMاســـتخدمـــها الـــنظام ضـــد اإلعـــالمي
ع¡ رأس الــجهات الــمنتهكة للحــNYــات اإلعــالمــXة مــنذ 
Nن األول 2022، ارتـــكب  عـــام 2011، ح*( نـــها�ـــة  ��
خــــــــاللــــــــها �ــــــــل أنــــــــواع االنــــــــتها/ــــــــات الجســــــــXمة، Uــــــــحق 
B األجـــــانـــــب الـــــذيـــــن  LMواإلعـــــالمي B LMNالـــــسور B LMاإلعـــــالمي
حـاولـوا نـقل حـقXقة مـا �جـري داخـل سـورNـا مـن جـرائـم 

 . B LMNحق السورU ارتكبها النظام

"ال أســــــــتطيع أن أوقــــــــف الــــــــقتل، الــــــــعنف، والــــــــرعــــــــب 
) وآخــــرون مث¡)  B*لــــ¯ن أســــتطيع أن أعــــد�ــــم أن ، (ªالــــيو
ســــــنقاتــــــل Uــــــ²ل مــــــا �ــــــمكننا À) ال تــــــعEشوا أUــــــدا� تــــــحت 
هــمجXة ´ــشار األســد، وســوف نحشــد ونــرســل رســالــة 
قــــــــ�Nــــــــة وواضــــــــحة عــــــــن عــــــــد�ــــــــم الــــــــرجــــــــولــــــــة،  ــــــــسمح 
 
�
B أن �ـقومـوا Uـعملهم ضـدە، يـومـا LMالمنتخب B LMاسـيXللسـ
، هــنالــك ك̧> �ــقفون مــع  (ÁنتÂالــرعــب.. ســ (ÁنتÂمــا ســ
مــطالــ@²م وحــقوقــ²م اإلÃــسانــXة غ>L قــادرNــن أن �ــحولــوا 
مــواقــفهم إ� أفــعال، لــ¯ن هــنالــك مــن ±ســتطيع، أنــتم 
لســـتم وحـــد�ـــم، أنـــا وال¯ث>L مـــن اآلخـــNYـــن نـــتابـــع الـــعمل 

من أجل�م". 

) Uـــــاول كـــــونـــــروي، 
Bطا�N ) ال>;

BÅـــــه الصحU هـــــذا مـــــا خـــــتم
) تــــــغطXة 

BC ــــــته�Yد تجــــــXــــــعUُ B LMNرســــــالــــــة وجــــــهها لــــــلسور
) سـورNـا، ونـجاتـه مـن الـموت "Uـفضل أنـاس 

BC األحـداث
B لــــم تــــنُج زمــــXلته الــــصحفXة  LMح (

BC ،"نــــ@الء وشــــجعان
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 (
BÅله الـــــمصور الصحXوزمـــــ ، B LMة مـــــاري كـــــولفXـــــكNYاألمـــــ

الـــــفرÈÃ) رN¾) أوشـــــلXك مـــــن قـــــذائـــــف الـــــقتل الـــــتاUـــــعة 
لقوات النظام السوري. 

عـــــ@ارات لـــــطالـــــما رددهـــــا اإلعـــــالمـــــيون الـــــسورNـــــون عـــــن 
) مـــعتقالت الـــنظام: "ســـجون 

BC ـــةNتـــجار�ـــــهم الـــمأســـاو
Nة"، Uـــــعد اعـــــتقالـــــهم  الـــــنظام عـــــ@ارة عـــــن مـــــسالـــــخ ´��
نــــ¨Xجة لــــعملهم وتــــغطيتهم، تحــــدثــــوا فــــيها عــــن زمــــالء 
 B LMعـــالميwالـــسجون، و (

BC لـــهم قـــضوا تـــحت الـــتعذ�ـــب
) زنازNن النظام. 

BC ق�ا� B LMن ما زالوا مغيبNYآخ

 تــركــتها شــظا�ــا قــذائــف 
�
إعــالمــيون مــا زالــوا يــÊنون آالمــا

) أجـسادهـم، وآخـرون هّجـروا مـن 
BC ،ـــــخ الـنظامNوصـوار

 ع¡ حـXاتـهم وحـXاة 
�
بـيوتـهم، أو مـنعوا مـن الـعمل خـوفـا

ذوNـــهم، مـرا�ـز ومـؤسـسات إعـالمـXة دمـرتـها آلـة الـنظام 
الهمجXة. 

و�حســـــــــب ســـــــــجالت الـــــــــمركـــــــــز الـــــــــسوري للحـــــــــNYـــــــــات 
، فــــــقد تــــــم  B LMNالــــــسور B LMــــــطة الصحفيUرا (

BC ةXالــــــصحف
) ســورNــا مــن قــ@ل 

BC ضــد اإلعــالم 
�
تــوثــيق 1471 انــتها/ــا

مــختلف األطــراف مــنذ عــام 2011 وح*( نــها�ــة شهــر 
Nن األول من عام 2022.  �� 

 لــالنــتها/ــات 
�
�ــان الــنظام الــسوري الــجهة األ�̧> ارتــ²اUــا

) ســـورNـــا، إذ �ـــان مـــسؤوً� عـــن ارتـــ²اب 
BC ـــحق اإلعـــالمU

 B LMــــــــاإلعــــــــالميU 
�
 مــــــــن بــــــــÂنها األشــــــــد فــــــــت²ا

�
621 انــــــــتها/ــــــــا

الـــــمتمثلة Uـــــحاالت الـــــقتل إذ �ـــــان مـــــسؤوً� عـــــن مـــــقتل 
B 464 حــــالــــة ارتــــك@ت مــــن قــــ@ل  LMمــــن ب 

�
316 إعــــالمــــXا

جميع األطراف.. 

 (ªالـحقل اإلعـال (
BC B LMـل هـذە االنـتها/ـات ضـد الـعامل�

B مـــــنهم أم األجـــــانـــــب، جـــــعلت مـــــن  LMNـــــا، الـــــسورNـــــسور´
سـورNـا Uـلدا� يـتذ�ـل قـائـمة مـؤ�µ حـNYـة الـصحافـة الـذي 
، إذ 

�
�ــــصدر عــــن مــــنظمة مــــراســــلون Uــــال حــــدود ســــن�Nــــا

تـــــــحتل ســـــــورNـــــــا الـــــــمركـــــــز 171 مـــــــن أصـــــــل 180 دولـــــــة 
Uحســـــــب آخـــــــر تـــــــص�Xف صـــــــادر عـــــــن الـــــــمنظمة عـــــــام 

 .2022

 ع¡ األحـــداث الـــدامـــXة 
�
) ا�̧> مـــن 11 عـــامـــا

BÏو�ـــعد م
، مـا  B LMومـنهم اإلعـالمي B LMطـالـت الـمدني ( ) سـورNـا، ال*(

BC
زال ذوو الـــــضحا�ـــــا يـــــ¨نظرون الـــــعدالـــــة وتـــــفعXل ألـــــXات 
، ولـذلـك  B LMـحق الصحفيU االنـتها/ـات ( مـحاسـ@ة مـرتك*;
تــــ�سق الــــراUــــطتان الــــلتان �ــــصدر هــــذا الــــتقNYــــر نــــ¨Xجة 
الــــتعاون بــــÂنهما جــــهودهــــما لــــتفعXل مــــلف الــــمحاســــ@ة 

 . . B LMة قضا�ا الصحفيÐومنا

�انون األول�د�سم�� 2022 
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رابطۀ الصحفیین السوریین 
                                                                  

المرکز السوري للحریات الصحفیۀ
رابطۀ المحامین السوریین األحرار 
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W لالنتهاJات (إحصائ4ات) 
XYال\سلسل الزم

 2011 G*# 8BE Q*M*N4O% 621 RST:% G*LB&%

 لــتوزعــها و ســلسها 
�
) ارتــكبها ضــد اإلعــالم، وفــقا ) هــذا الــقسم Uــاألرقــام، انــتها/ــات الــنظام الــسوري ال*(

BC ســتعرضÃ

 . ّ Nن األول من العام الحا�) ، منذ عام 2011 وح*( نها�ة شهر  �� ( B*الزم

) عـام 2013، إال أن ال�سـب الـمئ�Nـة ألعـداد 
BC ارتـكبها الـنظام، قـد وثـقت ( �ـانـت ال�سـ@ة األ�>; مـن االنـتها/ـات ال*(

 (
Bا�Xإ� تـقارب الخـط الـب L<الـعام ذاتـه،  شـ (

BC (¡مجـموعـها ال�U ـل عـام ع¡ حـدة، مـقارنـة� (
BC االنـتها/ـات الـمرتـك@ة

لالنتها/ات المرتك@ة من ق@ل النظام ع¡ مدار السنوات الساUقة. 

 ارتك@ت ضد اإلعالم. 
�
، من أصل 132 انتها/ا

�
) عاª) 2011- 2012 ارتكب النظام السوري 113 انتها/ا

BC       -

 ارتك@ت ضد اإلعالم. 
�
، من أصل 229 انتها/ا

�
) عام 2013 ارتكب النظام السوري 142 انتها/ا

BC       -

 ارتك@ت ضد اإلعالم. 
�
، من أصل 142 انتها/ا

�
) عام 2014 ارتكب النظام السوري 56 انتها/ا

BC       -

 ارتك@ت ضد اإلعالم. 
�
، من أصل 190 انتها/ا

�
) عام 2015 ارتكب النظام السوري 79 انتها/ا

BC       -

 ارتك@ت ضد اإلعالم. 
�
، من أصل 182 انتها/ا

�
) عام 2016 ارتكب النظام السوري 87 انتها/ا

BC       -

 ارتك@ت ضد اإلعالم. 
�
، من أصل 226 انتها/ا

�
) عام 2017 ارتكب النظام السوري 72 انتها/ا

BC       -

 ارتك@ت ضد اإلعالم. 
�
، من أصل 95 انتها/ا

�
) عام 2018 ارتكب النظام السوري 27 انتها/ا

BC       -

 ارتك@ت ضد النظام. 
�
، من أصل 97 انتها/ا

�
) عام 2019 ارتكب النظام السوري 24 انتها/ا

BC       -

 ارتك@ت ضد اإلعالم. 
�
) عام 2020 ارتكب النظام السوري 8 انتها/ات، من أصل 60 انتها/ا

BC       -

 ارتك@ت ضد اإلعالم. 
�
) عام 2021 ارتكب النظام السوري 10 انتها/ات، من أصل 68 انتها/ا

BC       -

 ارتـك@ت ضـد اإلعـالم، ح*( نـها�ـة 
�
) عـام 2022 ارتـكب الـنظام الـسوري 3 انـتها/ـات، مـن أصـل 50  انـتها/ـا

BC       -

 . ّ Nن األول من العام الحا�) شهر  ��

!"#$% !&' ()*+,&% -.# ٨



!"#$% !&' ()*+,&% -.# ٩

;*M*N4OH& @<BK&% UV<4&% 1471

2011-2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022 3

10

8

24

27

72

87

79

56

142

113

50

68

60

97

95

226

182

190

142

229

132

1471 Wات ال��Jعدد االنتها
W ارتكبها النظام 621

�Yات الJعدد االنتها

57,8%

42,2%

انتهاكات بقية االطرافالنظام



أنواع االنتهاJات  

B واألجــانــب داخــل ســورNــا، إذ  LMNالــسور B LMارتــكبها الــنظام الــسوري ضــد اإلعــالم واإلعــالمي ( تــنوعــت االنــتها/ــات ال*(

 تــلك 
ً
) ارتــ²اب االنــتها/ــات، وخــاصــة

BC ــة، أمــعنNYة والــعسكXــمختلف أجهــزتــه األمــنU قات إ� أن الــنظامXالــتوثــ L<شــ 

  . B LMالصحفيU 
�
) تعت>; من االنتها/ات األشد فت²ا ال*(

Nن  ة الـممتدة مـن عـام 2011 وح*( نـها�ـة شهـر  �� وÕسـتعرض هـذا الـقسم أنـواع االنـتها/ـات الـمرتـك@ة خـالل الف>(

األول 2022، وتفاصXل إحصائXة Uاألرقام ل�ل ن�ع من األنواع، مع ملخص ل@عض الحاالت الموثقة. 

) سـورNـا مـنذ عـام 2011 وح*( 
BC 

�
و�حسـب تـوثـXقات الـمركـز الـسوري للحـNYـات الـصحفXة، فـقد قـتل 464 إعـالمـXا

. و×) ال�ســـ@ة األ�>; مـــن 
�
Nن األول 2022، �ـــان الـــنظام الـــسوري مـــسؤوً� عـــن مـــقتل 316 إعـــالمـــXا نـــها�ـــة شهـــر  ��

) سورNا. 
BC حق اإلعالمU ارتكبها النظام ( B األنواع األخرى لالنتها/ات ال*( LMب

B  363 حــــالــــة ارتــــك@ت ضــــد اإلعــــالم، إضــــافــــة  LMب، مــــن ب BÐــــة وUــــما �ــــان الــــنظام مــــسؤوً� عــــن 163 حــــالــــة إصــــا�

لمسؤوليته عن 67 حالة اعتقال، من مجم�ع الحاالت الموثقة Uـ388 حالة. 

، ارتـكبها ضـد الـمرا�ـز والـمؤسـسات اإلعـالمـXة، مـن أصـل 131 
�
إ� جـانـب ذلـك �ـان الـنظام مـسؤوً� عـن 46 انـتها/ـا

 مــــن االنــــتها/ــــات األخــــرى (الــــمختلفة)، �ــــالــــمنع مــــن الــــتغطXة 
�
 تــــم تــــوثــــXقها، �ــــما ارتــــكب الــــنظام 29 انــــتها/ــــا

�
انــــتها/ــــا

 ارتكبوا ضد اإلعالم. 
�
والمصادرة، من أصل 125 انتها/ا
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مختلفة

316

46

163

67

29

464

131

363

388
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القتل 

B مـختلف أطـراف  LMمـن ب ، B LMعت>; الـنظام الـسوري الـمسؤول األبـرز عـن ارتـ²اب مـعظم حـاالت الـقتل ضـد اإلعـالمي�
) عاª) 2012 و 2013. 

BC ة، إذ ارتكب النظام أ�̧> حاالت القتلNال{اع ع¡ األرض السور

  

، إ� 
�
و�حســب تــوثــXقات الــمركــز الــسوري للحــNYــات الــصحفXة، فــإن الــنظام �ــان مــسؤوً� عــن مــقتل 316 إعــالمــXا

، مـن مجـم�ع قت¡ اإلعـالم الـموثـقة Uـ 464 حـالـة، مـنذ 
�
جـانـب الـقوات الـروسـXة الـمسؤولـة عـن مـقتل 24 إعـالمـXا

Nن األول 2022، قـــتلهم الـــنظام وجـــEشه وأجهـــزتـــه األمـــنXة، Uـــطرق مـــختلفة، إمـــا ع>;  عـــام 2011 وح*( نـــها�ـــة  ��
 (
BC جة الــتعذ�ــبX¨ــش²ل مــعظم حــاالت الــقتل_ أو نــ  ( ، Uــالــقصف أو الــقنص Uــالــرصــاص _ال*( �µاالســتهداف الــم@ا

سجونه ومعتقالته، أو من خالل اإلعدامات المXدانXة. 

) ارتـكبها الـنظام،  ) عـام 2013 ال�سـ@ة األ�>; مـن االنـتها/ـات ال*(
BC B LMو ـش²ل حـاالت الـقتل الـمرتـك@ة ضـد اإلعـالمي

) الـــعام ذاتـــه 
BC ¡القت B LMمـــن مجـــم�ع اإلعـــالمي ، (ªـــسنوات أخـــرى، إذ �ـــان مـــسؤوً� عـــن مـــقتل 101 إعـــال´ 

ً
مـــقارنـــة

 . B LMوال@الغ 110 إعالمي

!"#$% !&' ()*+,&% -.# ١٢

تـلقت عـائـلة الـناشـط اإلعـالª) جـهاد 

جــــمال الــــمعروف Uـ"مــــXالن"، خــــالل 

 (
BC شهـــــــــــر آذار 2020، نـــــــــــ@أ وفـــــــــــاتـــــــــــه

ســـــــــــــجون الـــــــــــــنظام الـــــــــــــسوري، Uـــــــــــــعد 

اعتقال دام أ�̧> من 8 سنوات. 

) الــــــــمجال 
BC الن" �ــــــــعملXو�ــــــــان "مــــــــ

اإلعــــالª) ´ــــش²ل مســــتقل، �ــــما عــــمل 

ع¡ تــزوNــد وســائــل إعــالمــXة بــتقارNــر 

) وقــناة  إخــ@ارNــة مــنها قــناة BBC عــر�;

وج ومـــــن مـــــوالـــــXد  B أورNـــــ�ت، وهـــــو م>(

 (
BC عــام 1972، وحــاصــل ع¡ إجــازة

الحقوق جامعة حلب.



) عـــاª) 2011-2012، �ـــما 
BC قـــتلوا B LM110 إعـــالمي B LMمـــن ب 

�
و�ـــان الـــنظام الـــسوري مـــسؤوً� عـــن مـــقتل 93 إعـــالمـــXا

 (
BC ع¡ �ــد جــميع األطــراف، أمــا 

�
) عــام 2014 الــذي شهــد مــقتل 52 إعــالمــXا

BC 
�
�ــان مــسؤوً� عــن مــقتل 29 إعــالمــXا

 .
�
) Uلغت 65 إعالمXا ) العام ذاته وال*(

BC لة قت¡ اإلعالمXمن حص 
�
عام 2015 قتل النظام 39 إعالمXا

، بــÂنما �ــان 
�
، قــتل الــنظام 27 إعــالمــXا

�
) Uــلغت 51 إعــالمــXا ) عــام 2016 وال*(

BC B LMلة القت¡ اإلعــالميXحــص B LMومــن ب
B شهـــد عـــام 2018 مـــقتل 15  LMح (

BC ،2017 عـــام (
BC قـــتلوا 

�
B 43 إعـــالمـــXا LMمـــن ب 

�
مـــسؤوً� عـــن مـــقتل 15 إعـــالمـــXا

B الــ@الــغ 10  LMعــام 2019 مــن مجــم�ع القت¡ اإلعــالمي (
BC ومــثلهم ، B LMــان الــنظام مــسؤوً� عــن 5 إعــالمي� ،

�
إعــالمــXا

) العام ذاته. 
BC B LMإعالمي

) عــــام 
BCعــــام 2020، و (

BC قــــتلوا B LM5 إعــــالمي B LMواحــــد مــــن ب (ªــــما �ــــان الــــنظام الــــسوري مــــسؤوً� عــــن مــــقتل إعــــال�
2021 وثق المركز السوري للحNYات الصحفXة مقتل إعالª) واحد ع¡ �د القوات الروسXة. 

، أحـدهـما قـتل  B LMإثن B LMوثـق الـمركـز مـقتل إعـالمي ، (
Bàن األول الـماN ومـنذ مـطلع الـعام الـحا�) وح*( نـها�ـة شهـر  ��

) سجون النظام السوري. 
BC تحت التعذ�ب
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2011-2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022 1

0

1

5

5

15

27

39

29

101

93

2

1

5

10

15

43

51

65

52

110

110

عدد الضحايا الكلي
عدد الضحايا الذين قتلهم النظام
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) الـــــــسجون 
BC تـــــــحت الـــــــتعذ�ـــــــب 

�
) ارتـــــــكبها الـــــــنظام (316)، مـــــــقتل 34 إعـــــــالمـــــــXا B حـــــــاالت الـــــــقتل ال*( LMـــــــان مـــــــن ب�

والـمعتقالت الـتاUـعة لـلنظام وأجهـزتـه األمـنXة، مـنذ عـام 2011 وح*( تـارNـــــخ ��Ã الـتقNYـر، إضـافـة لـتوثـيق الـعد�ـد 
B خالل السنوات الساUقة.  LMحق صحفيU �µالم@ا (

Bدا�Xمن حاالت اإلعدام الم

!"#$% !&' ()*+,&% -.# ١٥

) ســجون الــنظام 
BC د، تــحت الــتعذ�ــبXاز ســع L<ن (

BCوالــمصور الــفوتــوغــرا (ªمــقتل الــناشــط اإلعــال
) محافظة دمشق. 

BC عد اعتقال دام نحو ثالث سنواتU السوري

 B LMاالثن ، (áد" ع¡ مــواقــع الــتواصــل االجــتماXب" زوجــها "ســعXس الخــطEونــعت الــدكــتورة "لــم
 . B LMNوالسور B LMي�B الفلسطي LMاإلعالمي B LMمن الناشط L<16/7/2018، �ما نعاە عدد كب

Nن األول 2015،  و�ـــانـــت أجهـــزة مـــخابـــرات الـــنظام الـــسوري قـــد اعـــتقلت ســـعXد بـــتارNـــــــخ 2  ��
موك جــــــنوب  L<م الXــــــعد مــــــغادرتــــــه لــــــمخU دمــــــشق وذلــــــك (

BC ةXع األمــــــنYواقــــــتادتــــــه إ� أحــــــد األفــــــ
العاصمة فور دخول تنظXم الدولة إ� المخXم. 

موك، وحـــصل  L<م الXومـــراحـــل الـــحصار ع¡ مـــخ (
Bـــسا�Ãد" ع¡ تـــوثـــيق الـــوضـــع اإلXوعـــمل "ســـع

 B LMل الـــالجئXع¡ الـــعد�ـــد مـــن الـــجوائـــز �ـــان أبـــرزهـــا جـــائـــزة و�ـــالـــة األمـــم المتحـــدة إلغـــاثـــة و ـــشغ
B األونـروا ألفـضل صـورة صـحفXة لـعام 2013 عـن صـورة الـملوك الـثالثـة، Uـاإلضـافـة  LMي�الفلسـطي

موك والذي حصل ع¡ العد�د من الجوائز الدولXة. L<م رسائل من الXإ� فل
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B مجــــم�ع  LM2012 و2014، مــــن ب (ªعــــا B LMات أجــــانــــب مــــا بXوصــــحف B LMإ� جــــانــــب ذلــــك، قــــتل الــــنظام 7 صحفي
)، وذلك اثناء تغطيتهم لألحداث المXدانXة واإلÃسانXة. 

�
) سورNا (20 إعالمXا

BC األجانب B LMالقت¡ اإلعالمي

!"#$% !&' ()*+,&% -.# ١٦

 Marie> B LMــن كــولفNYة، مــاري �ــاثــXك L<ة األمXايــر 2012، قــتلت الــصحف بــتارNــــــخ 22 شــ@اط<ف>;

U ،Colvinــــقصف لــــقوات الــــنظام، أثــــناء تــــغطيتها أحــــداث الــــثورة الــــسورNــــة داخــــل U" (êــــاUــــا 

) قلب مدينة حمص المحاÐة آنذاك من ق@ل قوات النظام. 
BC "عمرو

NطانـXة صـنداي تـا�ـمز مـنذ عـام  ) الـصحXفة ال>;
BC ةXـُمراسـلة لـلشؤون الـخارجـ� B LMوعـِملت كـولف

1985 ح*( مـــــقتلها ِخـــــالل تـــــغطيتها حـــــصار حـــــمص مـــــن قـــــ@ل قـــــوات الـــــنظام والمXلEشـــــXات 
المرافقة لها.



اإلصابة والضرب 

ار  BÐأل 
ً
B إ� جــــانــــب الــــقتل، إذ إضــــافــــة LMــــاإلعــــالميU 

�
ب مــــن أ�̧> االنــــتها/ــــات فــــت²ا B}ــــة والUتعت>; انــــتها/ــــات اإلصــــا

) اإلعــــالمــــيون الــــذيــــن يــــتعرضــــون لهــــذا الــــن�ع مــــن االنــــتها/ــــات مــــن عــــدم 
Bــــعا�� ،

�
، جســــد�ــــا B LMاالنــــتهاك ع¡ اإلعــــالمي

تــمكنهم مــن مــتاUــعة عــملهم ´ــش²ل مــؤقــت أو مســتمر نــظرا� لــطبXعة اإلصــاUــة ومــا تخــلفه مــن أذى جســدي، وقــد 
ارا� Uمعدات وأدوات اإلعالª) الصحفXة.  BÐأ ،

�
�لحق هذا الن�ع من االنتها/ات أ�ضا

  

 بـ@قXة أطـراف ال{اع، Uـارتـ²اUـه 
ً
وNعت>; الـنظام الـسوري الـمسؤول األبـرز عـن مـثل هـذا الـن�ع مـن االنـتها/ـات، مـقارنـة

ب، Uحســــب مــــا  شــــ>L إلــــXه تــــوثــــXقات الــــمركــــز الــــسوري  B}ــــة والUأ�̧> مــــن نــــصف االنــــتها/ــــات الــــموثــــقة مــــن اإلصــــا
Nن األول  ب مــــنذ عــــام 2011 وح*( نــــها�ــــة شهــــر  �� BÐــــة وUة، الــــذي وثــــق 363 حــــالــــة إصــــاXــــات الــــصحفNYللحــــ

2022، �ان النظام السوري مسؤوً� عن 163 حالة منها. 

 Uــــعد الــــنظام، Uــــمسؤولــــيتها عــــن 40 حــــالــــة إصــــاUــــة ع>; الــــقصف 
�
والــــملفت هــــنا، أن الــــقوات الــــروســــXة حــــلت ثــــانــــXا

B أثناء التغطXة الصحفXة.  LMألما�ن تواجد اإلعالمي �µالم@ا

B الــــذي شــــنه الــــنظام الــــسوري وحــــلXفه الــــروð) ع¡ الــــمناطــــق  LMلــــإلعــــالمي �µو�ــــان لــــلقصف واالســــتهداف الــــم@ا
) الــحقل 

BC B LMوالــعامل B LMصــفوف اإلعــالمي (
BC ــاتUوقــ�ع الــعد�ــد مــن اإلصــا (

BC 
�
الــخارجــة عــن ســXطرتــه، أثــرا� واضــحا

) تغطXة األحداث داخل سورNا. 
BC أثناء ممارستهم لعملهم ، (ªاإلعال

!"#$% !&' ()*+,&% -.# ١٧
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) �ـــل عـــام ع¡ حـــدة، مـــن 
BC ب BÐـــة وUـ44 حـــالـــة إصـــاU ،20172016 و (ªعـــا (

BC مـــعظم الـــحاالت ارتـــكبها الـــنظام
) عـــام 2016، وذلـــك إUـــان اشـــتداد عـــملXات 

BC عـــام 2017، و58 حـــالـــة (
BC ـ98 حـــالـــةU مجـــم�ع الـــحاالت الـــموثـــقة

B أثـناء تـغطيتهم لـألحـداث الـمXدانـXة واإلÃـسانـXة،  LMطـالـت اإلعـالمي ( الـقصف Uـمختلف أنـواع الـوسـائـط الـنارNـة، ال*(
) ســورNــا، وذلــك اســت²ماً� لمخــطط التهج>L الق�ي الــذي 

BC ــعض الــمناطــقU ¡ومــا رافــقها مــن ضــغط عــسكري ع
انتهجه النظام السوري الستعادة المناطق الخارجة عن سXطرته. 

ب، مــن مجــم�ع الــحاالت الــموثــقة خــالل الــعام Uـ43 حــالــة،  BÐــة وUعــام 2015 ارتــكب الــنظام 22 حــالــة إصــا (
BCو

) عــام 2013 مــن مجــم�ع الــحاالت الــموثــقة والــ@الــغة 25 حــالــة، بــÂنما 
BC ما �ــان الــنظام مــسؤوً� عــن 15 حــالــةXفــ

!"#$% !&' ()*+,&% -.# ١٨

أصــــــــEب اإلعــــــــالª) عــــــــاطــــــــف المحــــــــمد، الــــــــمعروف Uـ"عــــــــاطــــــــف الــــــــساعــــــــدي"، يــــــــوم الخــــــــمEس 

 (
BC ــــطلق نــــاري مــــصدرە قــــوات الــــنظام الــــسوريU 29/7/2021، إثــــر اســــتهداف مــــ²ان تــــواجــــدە

) المدينة. 
BC ة لألحداثXمدينة درعا، أثناء تغطيته الصحف

Nن  ) أحـد أحـXاء درعـا بـتارNـــــخ 5  ��
BC اتـه إثـر تـعرضـه إلطـالق نـارXحـ 

�
(اإلعـالª) عـاطـف فـقد الحـقا

(2022 (
Bالثا�



) عـام 2019 ارتـكب 11 حـالـة مـن أصـل 34 حـالـة مـوثـقة، 
BCعـام 2014 مـن أصـل 24 حـالـة، و (

BC ارتـكب 14 حـالـة
) عـــام 2018 مـــن مجـــم�ع حـــاالت الـــعام والـــ@الـــغة 29 حـــالـــة، �ـــما �ـــان مـــسؤوً� عـــن جـــميع الـــحاالت 

BC و7 حـــاالت
) عـام 2020 مـن مجـموعـها ال�¡) 

BC B LMعـام 2012 والـ@الـغة 3 حـاالت، إ� جـانـب مـسؤولـيته عـن حـالت (
BC الـموثـقة

) عــام U 2021ــمسؤولــيته عــن حــالــة واحــدة مــن مجــم�ع الــحاالت 
BC ســ@ة األقــل�B �ــانــت ال LMح (

BC ،الــ@الــغ 21 حــالــة
الموثقة Uـ10 حاالت خالل العام. 
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إصـــــــــــاUـــــــــــة الـــــــــــناشـــــــــــط اإلعـــــــــــالª) عـــــــــــامـــــــــــر 
الــــخــــــــــــــــــمــــEــــس  يــــــــــــــــــوم   ، (

Bالــــــــــــــــــمــــوهــــــــــــــــــ@ــــا�
U ،17/8/2017ــــــقصف قــــــوات الــــــنظام 
الـــــــسوري أثـــــــناء تـــــــغطيته لـــــــالشـــــــ¨@ا/ـــــــات 
B تـــرمـــا Uـــالـــغوطـــة  LMـــلدة عU (

BC واألحـــداث
) رNف دمشق. 

BC ةXق ال��

وNـــــعمل "عـــــامـــــر" مـــــصورا� وفـــــري الÃـــــس 
مــــتعاون مــــع عــــدة و�ــــاالت مــــنها الــــو�ــــالــــة 
الــــــفرÃســــــXة لــــــألنــــــ@اء، وهــــــو مــــــن مــــــوالــــــXد 
) Uـــلدة الـــ@حارNـــة بـــNYـــف دمـــشق 

BC 1989
) هــــــــــــندســــــــــــة 

BC ــــــــــــلومUوحــــــــــــاصــــــــــــل ع¡ د
االتـصاالت مـن جـامـعة دمـشق، و�ـان قـد 
B أثـناء تـغطيته  LMقتUسـا B LMتـعرض إلصـابت

) غوطة دمشق.
BC لألحداث



  

االعتقال (مؤقت ومستمر) 

  
 (
BC دهــاXم األفــواە وتــقيXتــ²م (

BC اســته الــمعتادةXــة عــام 2011، اتــبع الــنظام الــسوري ســNمــنذ انــطالق الــثورة الــسور
) نـقل الـوقـائـع وتـغطXة األحـداث وتـوثـيق 

BC ـةNYحـU ة، لـمنعهم مـن الـعملXـات اإلعـالمـNYيق ع¡ الحـÂمـحاوالتـه لـلتض
 . B LMNالسور B LMحق المدنيU يرتكبها ( االنتها/ات ال*(

 (
BC س أو الــقتل تــحت الــتعذ�ــبòــالــحU ر الــمادي الــمتمثل B}وال �قت{ أثــر مــثل هــذا الــن�ع مــن االنــتها/ــات ع¡ ال

B وذوNــــــهم وزمــــالئــــهم، �ــــما  LMة ع¡ اإلعــــالميXوالــــمعنوي وأثــــارە الســــلب (Èر النف B}شمل الEــــل �ــــمتد لــــU ،الــــسجون
 
�
B إ� الــعزوف عــن الــعمل والهــروب أو الهجــرة خــارج الــ@الد، خــوفــا LMمــن اإلعــالمي L<دفــع كث (

BC 
�
�ــانــت لــها أثــرا� ســلبXا

) السنوات األو� من الثورة. 
BC ت حمالت اعتقال واسعة�) ش من اعتقال أجهزة أمن النظام، ال*(

  
 شـ>L تـوثـXقات الـمركـز الـسوري للحـNYـات الـصحفXة، إ� تـوثـيق 388 حـالـة اعـتقال واحـتجاز واخـتطاف مـنذ عـام 
Nن األول 2022، �ـان الـنظام الـسوري مـسؤوً� عـن 67 حـالـة مـنها، مـعظمها ارتـكبها  2011 وح*( نـها�ـة شهـر  ��

) السنوات األو� من الثورة السورNة. 
BC

!"#$% !&' ()*+,&% -.# ٢١
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) عـام 2013، فـXما ارتـكب 5 
BC نما �ـان مـسؤوً� عـن 13 حـالـةÂعـام 2012 ارتـكب الـنظام 16 حـالـة اعـتقال، بـ (

BCو
) عـام 2017، 

BC عـام 2015 ومـثلهم (
BC B LMعـام 2020، �ـما ارتـكب حـالت (

BC عـام 2014 ومـثلهم ارتـكبهم (
BC حـاالت

) عام 2016. 
BC وحالة واحدة

) عـــام 
BC عـــام 2019، وارتـــكب 7 حـــاالت (

BC ارتـــكب 6 حـــاالت B LMح (
BC ،عـــام 2018 ارتـــكب الـــنظام 8 حـــاالت (

BCو
 .2021

Nن األول، وثـــق مـــركـــز الحـــNYـــات 14 حـــالـــة ارتـــكب مـــنها الـــنظام    ّ وح*( نـــها�ـــة شهـــر  �� ومـــنذ مـــطلع الـــعام الـــحا�)
) اعتقال، واحدة منها Uحق صحفXة أجنX³ة.  حال*(
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) مــديــنة 
BC ،ة هــالــة الجــرفXت 23/1/2021، اإلعــالمــòاعــتقلت ســلطات الــنظام الــسوري الســ

) حـــكومـــة الـــنظام 
BC ة وعـــن الـــفسادXشـــEـــاتـــها عـــن ســـوء األوضـــاع المعUة كـــتاXدمـــشق، ع¡ خـــلف

 (
BC ــر، وتــعمل هــالــة الجــرف، مــذ�ــعةNYالــتق ��Ã ــــــخNد االحــتجاز ح*( تــارXالــسوري، إذ مــا تــزال قــ

التلفNkون الرس¾) السوري. 

وقـال مـصدر إعـالª) _طـلب عـدم الـ¯شف عـن اسـمه_ لـلمركـز الـسوري للحـNYـات الـصحفXة، إن 
) حـــــكومـــــة الـــــنظام Uـــــمديـــــنة دمـــــشق، اعـــــتقلت 

BC ةXـــــعة لـــــوزارة الـــــداخـــــلUالـــــتا (
óإدارة األمـــــن الـــــجنا�

) الــتلفNkــون الــرس¾) هــالــة الجــرف، مــؤكــدا� أن ســòب اعــتقالــها �ــعود النــتقادهــا ســوء 
BC الــمذ�ــعة

األوضاع المعEشXة وفساد الحكومة.

تح>&ر الشام PYD
النظام السوري

تنظ4م الدولة

المعارضة السور&ة ترك4ا لبنان األردن
جهات مجهولة
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) سـورNـا ع¡ �ـد مـختلف أطـراف 
BC د االحـتجاز أو اإلخـفاء الق�يXال يـزالـون قـ 

�
والUـد مـن اإلشـارة إ� أن 39 إعـالمـXا

 مــنهم، مــختٍف ق�ا� مــنذ 
�
) مــجهوً� ح*( تــارNــــــخ ��Ã الــتقNYــر، مــع الــعلم أن 15 إعــالمــXا

)ÅU هــؤالء L<ال{اع، ومص
عام 2013. 

B منـــهم ال  LMو�ـــان الـــنظام الـــسوري مـــسؤوً� عـــن 8 حـــاالت مـــن مجـــم�ع الـــحاالت ال�¡) (39 حــــالــــة)، ثالثة إعالمي 
) سجون النظام منذ عام 2012. 

BC د االحتجازXيزالون ق

!"#$% !&' ()*+,&% -.# ٢٤

isis

8

17

4

26

392
 ;c*i /# (&-bK=&% ;*NZ&%
 /00EH#l& @5K7&% m*A4^c%

2022-2011 /E

) "عم>L مـــــــــــــصعب 
Bاعـــــــــــــتقال الـــــــــــــمصور األرد�

الـغرايـ@ة" األحـد 10/2/2019، مـن قـ@ل أحـد 

الـــــحواجـــــز األمـــــنXة الـــــتاUـــــعة لـــــلنظام الـــــسوري 

ع¡ طــNYــق الــ¯سوة Uــمحافــظة رNــف دمــشق، 

ا تـــتضمن صـــورا� مـــن  L<ـــحجة الـــعثور ع¡ �ـــامU

) ســـــورNـــــا، إذ ال يـــــزال قـــــXد االحـــــتجاز 
BC رحـــــلته

ح*( تارNــــخ ��Ã التقNYر. 

 لـــــــدى 
�
وNـــــــعمل "الـــــــغرايـــــــ@ة" مـــــــصورا� صـــــــحفXا

�ات الخــــــــــــدمــــــــــــات الــــــــــــلوجســــــــــــ¨Xة  �µ إحــــــــــــدى

) الـــسورNـــة 
Bàة، و�ـــان قـــد دخـــل األراXاإلعـــالمـــ

ع>; مع>; نصEب الحدودي مع األردن. 



االنتهاكات ضد املراكز واملؤسسات اإلعالمية 

تـنوعـت االنـتها/ـات ضـد الـمرا�ـز والـمؤسـسات اإلعـالمـXة، فـتارًة تـم مـنعها مـن الـعمل أو إغـالقـها ومـداهـمة مـ²اتـبها 
ومصادرة معداتها، وتارًة أخرى تم استهدافها ع>; القصف الم@ا�µ من ق@ل النظام السوري. 

  
 ضــد الــمرا�ــز والــمؤســسات اإلعــالمــXة، مــنذ آذار عــام 2011 وح*( 

�
) ســجالتــه وقــ�ع 131 انــتها/ــا

BC ووثــق الــمركــز
 ع>; الـسنوات الـساUـقة ب�سـب مـتفاوتـة تـارًة ومـتقار�ـة تـارًة أخـرى، و�ـان 

ً
Nن األول 2022، مـتوزعـة نـها�ـة شهـر  ��

، �ان النظام مسؤوً� عن 7 انتها/ات منها. 
�
عام 2015 قد شهد ال�س@ة األ�>; من هذە االنتها/ات Uـ 30 انتها/ا

  
وNعت>; الــــنظام الــــسوري مــــتصدرا� لــــلجهات الــــمسؤولــــة عــــن االنــــتها/ــــات ضــــد الــــمرا�ــــز والــــمؤســــسات اإلعــــالمــــXة؛ 

 من مجم�ع االنتها/ات ال�¡) (131) خالل السنوات الساUقة. 
�
Uمسؤوليته عن ارت²اب 46 انتها/ا

  

وشهــد عــام 2012 ال�ســ@ة األقــل Uـ انــتهاك واحــد، �ــان الــنظام مــسؤوً� عــن ارتــ²اUــه، فــXما شهــد عــام 2013 وقــ�ع 
، ارتـــكب الـــنظام 6 

�
، �ـــان الـــنظام مـــسؤوً� عـــن 5 انـــتها/ـــات مـــنها، وشهـــد عـــام 2014 وقـــ�ع 15 انـــتها/ـــا

�
17 انـــتها/ـــا

) عـام 2017 الـذي شهـد وقـ�ع 16 
BCو ،

�
، ارتـكب الـنظام 11 انـتها/ـا

�
انـتها/ـات، �ـما شهـد عـام 2016 وقـ�ع 19 انـتها/ـا

، �ــان الــنظام مــسؤوً� عــن 6 
�
، �ــان الــنظام مــسؤوً� عــن 7 انــتها/ــات، �ــما شهــد عــام 2018 وقــ�ع 14 انــتها/ــا

�
انــتها/ــا

B ارتـكبهما  LMـان الـنظام مـسؤوً� عـن انـتها�� ،
ً
انـتها/ـات مـنها، وشهـد عـامـا 2019 و2020 وقـ�ع 6 انـتها/ـات مـناصـفة

 واحدا� منها. 
�
) 2019، بÂنما شهد عام 2021 وق�ع 7 انتها/ات، ارتكب النظام انتها/ا

BC
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NطانــــXة الخــــمEس 23/5/2019، أّن أحــــد طــــواقــــمها  أعــــلنت قــــناة "ســــ²اي نــــيوز" اإلخــــ@ارNــــة ال>;
 (
BC ةXــمساعــدة قــوات روســU ة تــعّرض لــقصف مــدف¹) "مــتعّمد" شــّنه الــنظام الــسوريXالــصحف

محافظة إدلب شمال غرب سورNا. 

ــه 
ّ
 أن

�
) إّن "فــNYــق ســ²اي نــيوز - الــذي �ــان واضــحا

Bو� ) تــقNYــر ع¡ مــوقــعها اإلل¯>(
BC وقــالــت الــقناة

) - اســــُتهدف ع¡ نــــحو مــــتعّمد مــــن قــــوات الــــنظام الــــسوري"، وأرفــــقت الــــتقNYــــر 
BCــــق صــــحاNYفــــ

 (
BÅب الصحEان وســط مــنازل مــدّمــرة، �ــما أصــ L<لن (

BCــق الــصحاNYديــو ُ�ظهــر تــعرض الــفXط فــN ��´
األمU (õNYالل ع@د ال¯NYم ع¡ إثرها.

 (
BÅمــــن قــــوات الــــنظام الــــسوري األر�ــــعاء 15/5/2019، مــــكتب الــــمركــــز الصح Ðداهــــمت عــــنا

) رNـــــف حـــــماة Uـــــالـــــقرب مـــــن قـــــلعة الـــــمضيق UُـــــعXد ســـــXطرتـــــها ع¡ الـــــمنطقة هـــــناك، 
BC الـــــسوري

وأقدمت ع¡ حرق المكتب Uعد µقة المعدات اإلعالمXة وأجهزة المكتب. 

، "Uـعد أن سـXطرت قـوات الـنظام ع¡ مـزرعـة قـNYـ@ة  ) ع¡ مـوقـعه الـرس¾)
BÅالـمركـز الصح ��Ãو

 B LMـب للصحفيNلـه ومـركـز تـدر 
�
) الـسوري مـكت@ا

BÅمـن قـلعة الـمضيق ، �ـان يتخـذهـا الـمركـز الصح
B  داخـــل ســـورNـــا، خـــلعوا األبـــواب وµقوا مـــحت�Nـــات الـــمكتب، مـــن مـــعدات وأجهـــزة،  LMوالـــناشـــط

ومن ثم قاموا Uحرق المكتب".



انتهاكات أخرى 

، ع¡ الــــقتل واإلصــــاUــــة واالعــــتقال، Uــــل امــــتدت  B LMلــــم تقت{ انــــتها/ــــات الــــنظام الــــسوري ضــــد اإلعــــالم واإلعــــالمي
ها.  L<ة، وغXأخرى من االنتها/ات، �المصادرة والمنع من العمل والتغط 

�
ل¨شمل أنواعا

 (
BC B LMمــن هــذا الــن�ع ضــد اإلعــالمي 

�
و�حســب تــوثــXقات الــمركــز الــسوري للحــNYــات اإلعــالمــXة، ارتــكب 125 انــتها/ــا

 منها. 
�
Nن األول 2022، �ان النظام السوري مسؤوً� عن 29 انتها/ا سورNا منذ عام 2011 وح*( نها�ة شهر  ��

 (
BC B LMما ارتـكب انـتها�Xعـام 2015، فـ (

BC عـام 2013، وارتـكب 9 انـتها/ـات (
BC و�ـان الـنظام مـسؤوً� عـن 8 انـتها/ـات

 (
BC عـام 2018 ومـثله (

BC واحـدا� 
�
، وانـتها/ـا

ً
) عـاª) 2016 و2017، مـناصـفة

BC نما ارتـكب 8 انـتها/ـاتÂعـام 2014، بـ
عام 2021. 
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W لالنتهاJات 
Xmالتوزع الجغرا

) مـــختلف مـــناطـــق الـــجغرافـــXا الـــسورNـــة، إال أنـــه �ـــان لـــمحافـــظة حـــلب 
BC ارتـــكب الـــنظام االنـــتها/ـــات ضـــد اإلعـــالم

 مـــن 
�
) حـــلب 149 انـــتها/ـــا

BC ها مـــن الـــمحافـــظات، إذ ارتـــكب الـــنظام L<غU ب األ�>; مـــن االنـــتها/ـــات، مـــقارنـــةEالـــنص
 منذ عام 2011 وح*( تارNــــخ ��Ã التقNYر. 

�
مجم�ع انتها/ات النظام ال�¡) 621 انتها/ا

) ارتـكب فـيها الـنظام االنـتها/ـات، إذ شهـدت 128   ع¡ قـائـمة الـمحافـظات ال*(
�
ت مـحافـظة رNـف دمـشق، ثـانـXا

ö
وحـل

 (
BCو ،

�
) حـمص 56 انـتها/ـا

BCو ،
�
، تـليها مـحافـظة دمـشق Uـ102 انـتهاك، �ـما شهـدت مـحافـظة درعـا 67 انـتها/ـا

�
انـتها/ـا

  .
�
B شهدت حماة 35 انتها/ا LMح (

BC ،
�
إدلب 52 انتها/ا

) �ـــل مـــحافـــظة ع¡ حـــدة، فـــXما شهـــدت 
BC ـــانـــتهاك واحـــدU ،ســـ@ة األقـــل�وشهـــدت مـــحافـــظتا الـــرقـــة والـــس�Nـــداء ال

) مـحافـظة 
BC مـحافـظة الـحسكة ومـثلهم (

BC وارتـكب الـنظام 6 انـتها/ـات ،
ً
الـقنXطرة وطـرطـوس 4 انـتها/ـات مـناصـفة

 .
�
الالذقXة، بÂنما شهدت دير الزور 14 انتها/ا
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حلب

ريف دمشق

دمشق

درعا

حمص

إدلب

حماه

دير الزور

الالذقية

الحسكة

طرطوس

القنيطرة

الرقة

السويداء 1
1
2
2

6
6

14
35

52
56

67
102

128
149

 *NoST:% W4&% ;*M*N4OH& W)%5qZ&% UV<4&%
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تحل4ل االنتهاJات 

، إذ لـــــم تقت{ انـــــتها/ـــــات الـــــنظام ع¡  (êل انـــــتها/ـــــات الـــــنظام الـــــموثـــــقة مـــــن عـــــّدة نـــــواXـــــشمل هـــــذا الـــــقسم تحـــــل±

) اســـتهدفـــها  B ال*( LMة، �ـــما تـــنوعـــت فـــئات اإلعـــالميXالـــمؤســـسات والـــمرا�ـــز اإلعـــالمـــ 
�
، Uـــل طـــالـــت أ�ـــضا B LMاإلعـــالمي

) مــناطــق 
BC الرتــفاع أنــواع محــددة مــن االنــتها/ــات الــمرتــك@ة 

ً
B األجــانــب)، إضــافــة LMات والصحفيXالــنظام، (اإلعــالمــ

ها من المناطق.  L<غU 
ً
جغرافXة مقارنة

) تــــقع ضــــد  )  سجــــل لــــEس فــــقط تــــلك ال*( ) الــــتوثــــيق فــــإن االنــــتها/ــــات ال*(
BC يــــ¨@عها الــــمركــــز ( و�حســــب الــــمعاي>L ال*(

 B LMالــناشــط) B LMالصحفي B LMتــقع ضــد الــمواطن (  بــhدراج االنــتها/ــات ال*(
�
، Uــل �ــقوم الــمركــز أ�ــضا B LMف B المح>( LMالصحفي

) ومـــزودي الخـــدمـــة اإلخـــ@ارNـــة، الـــذيـــن اســـتدعـــت الـــحاجـــة االعـــتماد عـــليهم مـــن قـــ@ل مـــختلف وســـائـــل  B LMاإلعـــالمي

) سورNا. 
BC تجري ( ) تغطXة الوقائع واألحداث ال*(

BC اإلعالم

) عـام 2013، إال أن ال�سـب الـمئ�Nـة ألعـداد 
BC ارتـكبها الـنظام، قـد وثـقت ( و�ـانـت ال�سـ@ة األ�>; مـن االنـتها/ـات ال*(

) لــالنــتها/ــات 
Bا�Xإ� تــقارب الخــط الــب L<شــ  ، ) �ــل عــام ع¡ حــدة، مــقارنــة Uمجــموعــها ال�¡)

BC االنــتها/ــات الــمرتــك@ة

المرتك@ة من ق@ل النظام ع¡ مدار السنوات الساUقة. 

و شـ>L الـمعطXات الـبXانـXة إ� أن الـنظام الـسوري مـا زال مسـتمرا� Uـالـنهج الـذي Uـدأە Uـقمع الحـNYـات اإلعـالمـXة مـنذ 

 مــنذ عــاª) 2012 و2013 الــذي شهــد 
�
) ســورNــا، لــ¯ن هــذا الــنهج أخــذ منً÷ أشــد عــنفا

BC اســتالمــه مــنظومــة الــح²م

) سـورNـا، ح*( الـعام 2015 الـذي تـدخـلت فـXه روسـXا إ� جـانـب الـنظام 
BC جـد�ـدة إ� سـاحـة ال{اع 

�
دخـول أطـرافـا

 (
BC B LMـــحق الـــمدنيU واســـعة ارتـــكبها الـــنظام L<حـــمالت تهجU مـــرورا� ،

�
 االرتـــفاع بـــXانـــXا

�
لـــتعاود االنـــتها/ـــات األشـــد فـــت²ا

<ات، ح*( نــها�ــة الــعام 2018، الــذي شهــد اتــفاقــات خــفض الــتصعXد،  B LMمــناطــق مــختلفة مــن ضــمنهم اإلعــالمي

 .
�
ة القصف والمعارك عموما L<مع انخفاض وت ،

�
لتقل معه االنتها/ات تدرNجXا

) الـ 3 سـنوات الـماضـXة (ضـمنها الـعام 
BC 

ً
، وخـاصـة B LMأنـواع االنـتها/ـات الـمرتـك@ة ضـد اإلعـالمي (

BC L<أدى ذلـك إ� تغ

، مــع انــخفاض واضــح 
�
ب واالعــتقال واالحــتجاز ×) األبــرز واأل�̧> ارتــ²اUــا B}ــة والUإذ �ــانــت حــاالت اإلصــا ،( ّ الــحا�)

 B LMالـــــعام (
BC ة، وخـــــاصـــــةXـــــات اإلعـــــالمـــــNYحـــــاالت الـــــضغط ع¡ الحـــــ (

BC L<حـــــاالت الـــــقتل، إضـــــافـــــة إ� ارتـــــفاع كب (
BC

ها.  L<ة والعمل، المصادرة، والتهد�دات، وغXمن انتها/ات مختلفة، �المنع من التغط ، B LMالماضي
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 (
BC L<ن �ــان هــناك فــارق كبwة لــما تــعرض لــه اإلعــالمــيون مــن مــختلف أنــواع االنــتها/ــات، وXتــعرضــت الــمرأة اإلعــالمــ

B عــن االنــتها/ــات ضــد  LMــحق �ــل مــنهما؛ إذ �عت>; الــنظام الــسوري أحــد أبــرز الــمسؤولU أعــداد االنــتها/ــات المسجــلة
اإلعالمXات. 

 Uـــحق اإلعـــالمـــXات مـــن مجـــم�ع االنـــتها/ـــات 
�
و�حســـب تـــوثـــXقات الـــمركـــز فـــإن الـــنظام الـــسوري ارتـــكب 13 انـــتها/ـــا

 (
BC ـر، �ـان مـنها 4 انـتها/ـات ارتـكبها الـنظامNYالـتق ��Ã ـــــخNمـنذ عـام 2011 وح*( تـار ،(

�
الـموثـقة Uـحقهّن (46 انـتها/ـا

) أعـــــــوام 2014 و2015 و2016 و2017 و2018 
BC 2013، وارتـــــــكب انـــــــتهاك واحـــــــد (

BC B LMعـــــــام 2012 وانـــــــتها�
) �ل عام ع¡ حدة. 

BC ،2022و2021، و
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) ارتـــكبها الـــنظام ضـــد اإلعـــالمـــXات، �ـــان مـــنها مـــسؤولـــيته عـــن مـــقتل 3 إعـــالمـــXات،  ولـــناحـــXة نـــ�ع االنـــتها/ـــات ال*(
واعتقال 7 إعالمXات، وارت²اب 3 من االنتها/ات األخرى Uحقهّن. 
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امـXل  ) مـراسـلة راديـو سـورNـة الـغد بـتارNـــــخ 18/9/2015، نـ¨Xجة الـقصف Uـال>;
BCة النـا الXمـقتل ا إلعـالمـ•

) U{ى الــشام بــNYــف 
BC ــة الــغدNالمتفجــرة مــن قــ@ل طــائــرات الــنظام الــسوري ع¡ مــقر مــكتب راديــو ســور

ار ماد�ة. BÐة، وأدى ا� تعرض المكتب ألNسور ( درعا جنو�;
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) ســورNــا، حــّل الــنظام الــسوري ع¡ رأس الــجهات الــمسؤولــة 
BC األجــانــب B LMد االنــتها/ــات ضــد الصحفيXوع¡ صــع

 ضـدهـم مـن مجـم�ع االنـتها/ـات الـمرتـك@ة والـ@الـغ 
�
B األجـانـب، إذ ارتـكب 21 انـتها/ـا LMعـن االنـتها/ـات ضـد الصحفي

Nن األول 2022.   منذ عام 2011 وح*( نها�ة شهر  ��
�
عددها 74 انتها/ا

B األجـانـب ووسـائـل اإلعـالم األجـنX³ة إ� سـورNـا؛  LMـة عـام 2011، تـوافـد الـعد�ـد مـن الصحفيNـدء الـثورة الـسورU ومـع
 أنـهم 

ً
) الـساحـة الـسورNـة، وخـاصـة

BC 
�
B األجـانـب دورا� مـهما LMة وقـائـع األحـداث ونـقلها، و�ـان لـوجـود الصحفيXلـتغط

 مــا 
ً
�ــقومــون بــنقل حــقXقة مــا �جــري مــن انــتها/ــات جســXمة لــحقوق اإلÃــسان مــن قــ@ل مــختلف األطــراف وخــاصــة

 مـع اشـتداد ال{اع 
�
؛ لـمجتمعاتـهم المحـلXة والـدولـXة، إال أن وجـودهـم شهـد تـراجـعا B LMـحق الـمدنيU يـرتـك@ه الـنظام

) الـــذي �ـــان ±ـــشنه الـــنظام الـــسوري ع¡ مـــختلف الـــمناطـــق مـــطلع 2013، �ـــما �ـــان 
óالـــدمـــوي والـــقصف الـــعشوا�

ء  ( B األجــانــب عــن الم÷; LMعــزوف عــدد مــن الصحفي (
BC مات م¨شــددة دورا�Xة وظــهور تــنظX³مات أجــنXلــدخــول تــنظ

) مــن الــممكن أن   مــن االخــتطاف والــتصفXة ال*(
�
إ� ســورNــا ومــغادرة الــموجــوديــن عــائــديــن إ� Uــالدهــم، وذلــك هــ�Yــا

ترتكب Uحقهم. 

B األجــــانــــب Uــــمسؤولــــيته عــــن مــــقتل 7  LMوحــــّل الــــنظام الــــسوري ع¡ رأس الــــجهات الــــمسؤولــــة عــــن قــــتل الصحفي
B أجـانـب، وwصـاUـة واحـدة، �ـما ارتـكب 3  LMـا، إضـافـة لـمسؤولـيته عـن اعـتقال 10 صحفيNسـور (

BC أجـانـب B LMصحفي
انتها/ات مختلفة Uحقهم. 
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• مـقتل الـصحفXة الـXاUـانـXة 

"مــ²Xا �ــامــامــوتــو" جــراء قــصف 

قــــــــوات الــــــــنظام الــــــــسوري ع¡ 

) مـــديـــنة 
BC ( ê) ســـلXمان الحـــل*;

حـــلب بـــتارNـــــــخ 20/8/2012، 

) ال÷) 
BC أثــــــــــــــناء تــــــــــــــواجــــــــــــــدهــــــــــــــا

لتغطXة األحداث هناك.

2011 G*# 8BE  RO*?$% /00A+,&% .J G*LB&% *NoST:% W4&% ;*M*N4Oc% U%<O_



 Q*0)%5q? G*LB&% ;*M*N4O% U%<O_ UV<T

 /00A+,&% r+1 (6<EX 5sM$% ;*M*N4Oc% *T.Nt R"i- rhEX j6:

تـوزعـت انـتها/ـات الـنظام مـن حـXث الـن�ع ع¡ مـختلف الـمناطـق الـسورNـة، إال أن مـحافـظات رNـف دمـشق وحـلب 
 . B LMالمحافظت B LMهات (

BC ارتكبها النظام ( ، Uارتفاع حاالت القتل واإلصاUة ال*( B LMة ع¡ اإلعالميNانتا األ�̧> دم��

، مـن قـ@ل الـنظام الـسوري، �ـانـت مـن نـ�ع الـقتل Uـفارق كب>L عـن الـن�ع  B LMـحق الصحفيU 
�
إن أ�̧> االنـتها/ـات ارتـ²اUـا

 مـن مجـم�ع القت¡ ع¡ �ـد الـنظام 
�
، و�حسـب تـوثـXقات الـمركـز، فـقد شهـدت رNـف دمـشق مـقتل 80 إعـالمـXا الـتا�)

 ،
�
، ودرعـا 46 إعـالمـXا

�
 Uـ 60 حـالـة قـتل، فـXما شهـدت حـمص مـقتل 47 إعـالمـXا

�
)، وحـلت حـلب ثـانـXا

�
(316 إعـالمـXا

، وديــر الــزور 
�
، بــÂنما شهــدت حــماة مــقتل 12 إعــالمــXا

�
، وwدلــب 17 إعــالمــXا

�
�ــما شهــدت دمــشق مــقتل 39 إعــالمــXا

) الرقة. 
BC واحدا� 

�
) الالذقXة، وwعالمXا

BC طرة ومثلهمXالقن (
BC B LMاثن B LMوقتل النظام إعالمي ، B LM10 إعالمي
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 (
BC نما ارتــكبÂحــلب، بــ (

BC ب، 52 حــالــة مــنها ارتــكبهم الــنظام BÐــة وUو�ــان الــنظام مــسؤوً� عــن 163 حــالــة إصــا
 (
BC درعــــا، و9 حــــاالت (

BC نما شهــــدت حــــماة 19 حــــالــــة، و16 حــــالــــةÂإدلــــب، بــــ (
BC ــــف دمــــشق 27 حــــالــــة ومــــثلهمNر

) دير الزور. 
BC ة ومثلهمXالالذق (

BC حمص، �ما ارتكب النظام 3 حاالت (
BC 7دمشق، و

 ،
�
) مــناطــق محــددة جــغرافــXا

BC كزة �ــل هــذە الــمعطXات الــبXانــXة تــؤكــد أن انــتها/ــات الــنظام األ�̧> دمــ�Nــة، �ــانــت م>(
منذ Uدء الثورة عام 2011. 
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وع¡ صـــعXد حـــاالت االعـــتقال، �ـــان الـــنظام مـــسؤوً� عـــن 67 حـــالـــة اعـــتقال مـــنذ عـــام 2011 وح*( تـــارNـــخه، 90 
) دمـــشق وحـــلب فـــقط، إذ شهـــدت دمـــشق ال�ســـ@ة األ�>; مـــنها Uـ 34 حـــالـــة اعـــتقال  ) مـــحافظ*(

BC ـــالـــمئة مـــنها �ـــانU
) حــلب 16 حــالــة اعــتقال، �ــما شهــدت رNــف 

BC ما ارتــكب الــنظامXات، فــXواإلعــالمــ B LMارتــكبها الــنظام ضــد اإلعــالمي
) طـرطـوس، بـÂنما شهـدت الـحسكة 5 حـاالت ع¡ �ـد 

BC ومـثلهما B LMشهـدت درعـا حـالت B LMح (
BC ،دمـشق 7 حـاالت

النظام، وشهدت محافظة الس�Nداء حالة واحدة. 

  

كزة مــن الــناحــXة الــجغرافــXة، ´ــش²ل مــشاUــه لــما  و�ــانــت انــتها/ــات الــنظام ضــد الــمرا�ــز والــمؤســسات اإلعــالمــXة، م>(
 مـن مجـم�ع 

�
) UـقXة أنـواع االنـتها/ـات، إذ شهـدت مـحافـظة حـلب ال�سـ@ة األ�>; مـنها Uـ14 انـتها/ـا

BC ه الـحالXهـو عـل
، بـÂنما شهـدت دمـشق 

�
، وشهـدت رNـف دمـشق 11 انـتها/ـا

�
) هـذا الـن�ع والـ@الـغ عـددهـا 46 انـتها/ـا

BC انـتها/ـات الـنظام
B ارتـكب الـنظام انـتهاك  LMح (

BC ،درعـا (
BC 3ما شهـدت حـماة 4 انـتها/ـات، وXإدلـب 5 انـتها/ـات، فـ (

BC7 انـتها/ـات، و
) دير الزور. 

BC ة ومثلهXالالذق (
BC واحد
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هما،  L<مـــــن االنـــــتها/ـــــات الـــــمختلفة األخـــــرى، �ـــــالـــــمنع والـــــمصادرة وغ 
�
إ� جـــــانـــــب ذلـــــك ارتـــــكب الـــــنظام 29 انـــــتها/ـــــا

) حـــــلب 7 انـــــتها/ـــــات، بـــــÂنما شهـــــدت إدلـــــب 3 
BCو ،

�
وشهـــــدت مـــــحافـــــظة دمـــــشق ال�ســـــ@ة األ�>; مـــــنها Uـ13 انـــــتها/ـــــا

) الحسكة. 
BC وانتهاك واحد وقع ، B LMما شهدت حمص انتها�Xف دمشق، فNر (

BC انتها/ات ومثلهم
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 Wtات النظام وفق القانون الدوJالنتها W
Xxالتوص4ف و التكي4ف القانو  

- الــنزاع فــي ســورNــا هــو نــزاع مســلح غــير دولــي، و ذلــك لــتوافــر الشــروط  الــمنصوص عــليها فــي الــمادة <3< المشــتركــة 

مـن اتـفاقـXات جـنXف، وقـد عـّرفـته الـفقرة األولـى مـن الـمادة األولـى مـن الـبرتـوكـول اإلضـافـي الـثانـي لـعام 1977 عـلى 

أنــها نــزاعــات "تــدور عــلى إقــلXم أحــد األطــراف الــسامــXة الــمتعاقــدة بــين قــواتــه المســلحة وقــوات مســلحة مــ�شقة أو 

جــماعــات نــظامــXة مســلحة أخــرى تــمارس تــحت قــXادة مــسؤولــة عــلى جــزء مــن إقــلXمXه مــن الســXطرة مــا �ــمكنها مــن 

القXام UعملXات عسكNYة متواصلة وم�سقة".  

- الـقانـون الـواجـب الـتطبيق هـو الـقانـون الـدولـي اإلÃـسانـي  الـمادة الـثالـثة المشـتركـة التـفاقـXات جـنXف األر�ـعة لـعام 

1949 ، حــXث تــوفــر هــذە الــمادة قــواعــد قــانــونــXة  ســري عــلى أطــراف الــنزاع ، �ــما تــوفــر هــذە الــمادة مجــموعــة مــن 

الــم@ادئ الــقانــونــXة الــمتعلقة Uــالــقانــون الــدولــي لــحقوق اإلÃــسان  ــسمى Uــــــــــــ  “الــم@ادئ غــير الــقاUــلة لــالنــتقاص” وهــي 

ا يـنظم الـبروتـوكـول اإلضـافـي الـثانـي لـعام 1977 الـعالقـة بـين  الـم@ادئ الـمتعلقة Uحـما�ـة ضـحا�ـا هـذە الـنزاعـات، أ�ـض�

طرفي النزاع و قواعد القانون الدولي العرفي.  

وNمكن اإلشارة إلى القواعد التي تطبق على جميع األطراف المتنازعة في النزاع المسلح غير الدولي �اآلتي:  

ا لــقانــون الــدولــة الــتي �ــقع  • ال يــ�شأ عــن الــنزاع المســلح غــير الــدولــي وجــود أســرى حــرب، وwنــما �ــحا/ــم الــسجناء وفــق�

النزاع على أراضيها، مع احترام تطبيق قواعد القانون الدولي لحقوق اإلÃسان و القانون الدولي اإلÃساني . 

• مـعامـلة األشـخاص الـذيـن ال ±شـتركـون مـ@اشـرة فـي الـقتال مـعامـلة إÃـسانـXة عـلى حـد سـواء Uـغض الـنظر عـن الـعرق 

أو اللون أو الج�س أو الدين.  

• �حـظر ارتـ²اب أعـمال مـثل الـقتل والـ¨ش�Nـه والـتعذ�ـب واالغـتصاب واالعـتداء الج�سـي وأي اعـتداء عـلى الـ¯رامـة 

الشخصXة.  

• �حظر أخذ الرهائن.  
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• �حظر القXام Uأعمال تج�Nــــع لغير العسكNYين كوسXلة من وسائل الحرب.  

• �حظر نقل غير العسكNYين من المناطق الخطرة، واستعمالهم كدروع ´شرNة.  

عــلى الــرغــم مــن أن حــما�ــة الــصحفيين لــم يــتم الــنص عــليها إال فــي إطــار الــنزاعــات المســلحة الــدولــXة وهــو مــا تــضمنه 

الـبروتـوكـول اإلضـافـي األول لـعام U ، 1977ـاإلضـافـة إلـى عـدم ورود نـصوص خـاصـة Uحـما�ـة الـصحفيين فـي الـنزاعـات 

المسلحة غير الدولXة الواردة في البروتوكول اإلضافي الثاني . 

إال أن مــا نــصت عــلXه الــمادة الــثالــثة المشــتركــة والــبروتــوكــول الــثانــي �ــضمنان الحــد األدنــى مــن الــمعامــلة اإلÃــسانــXة 

والـــــضمانـــــات الـــــتي تـــــكفل الحـــــما�ـــــة لـــــلمدنـــــيين فـــــي أوقـــــات الـــــنزاع المســـــلح الـــــداخـــــلي، وهـــــذا �ـــــعني أن الـــــصحفيين 

±ســتفXدون مــن الحــما�ــة الــتي كــفلها الــقانــون الــدولــي اإلÃــسانــي لــلس²ان الــمدنــيين فــي الــنزاعــات المســلحة الــدولــXة 

وغير الدولXة على السواء. 

 وتــمنح الــمادة 13 مــن الــبروتــوكــول اإلضــافــي الــثانــي لــعام 1977  الحــما�ــة لــلمدنــيين ، حــXث نــصت عــلى عــدم جــواز 

تـــعNYـــضهم لـــلهجوم، وعـــلى الـــرغـــم مـــن ذلـــك فـــإن هـــذە الحـــما�ـــة لEســـت مـــطلقة، وwنـــما هـــي مـــقXدة فـــي الـــحالـــة الـــتي 

يــتجاوز فــيها الــصحفي حــدود مــهنته خــالل الــنزاعــات المســلحة، إذ �ــفقد الــصحفيون صــفاتــهم �ــمدنــيين إن قــامــوا 

Uــدور مــ@اشــر فــي األعــمال الــعدائــXة وطــوال الــوقــت الــذي �ــقومــون خــاللــه بهــذا الــدور   حســب نــص الــمادة 13  مــن 

البروتوكول اإلضافي الثاني . 

عـــلى هـــذا األســـاس تـــدخـــل هـــذە الـــفئة مـــن الـــصحفيين فـــي حـــ²م الـــمدنـــيين، وNـــكونـــون  إمـــا صـــحفيين مســـتقلين 

�ــالــمراســل الــذي �ــعمل لــدى و�ــالــة أنــ@اء وNــقوم  Uــعمله فــي تــغطXة الحــروب والــنزاعــات المســلحة  Uــ²ل اســتقاللــXة 

ا عن أي ت@عXة ألي جهة عسكNYة .  و�عXد�

ا منها   مدنيين يرافقون القوات العسكNYة دون أن �كونوا جزء�
�
أو مراسلني حربني: �عد المراسلون أشخاصا

( کلوت دورمان، مقال بعنوان : القانون الدولي اإلنساني و حماية اإلعالميني الذين يغطون النزاعات 
املسلحة  اللجنة الدولية للصليب األحمر).

 
�
 مــدنــيين  �ــجب حــمايــتهم تــ@عا

�
ال ±ــش²ل الــصحفيون الــوارد ذكــرهــم جــزءا� مــن الــقوات المســلحة  إذ �ــعدون أشــخاصــا

التفاقXة جنXف و البرتوكول اإلضافي األول و الثاني في النزاعات المسلحة غير الدولXة . 
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Uــاإلضــافــة لــقرار مجــلس األمــن الــدولــي رقــم 1738 الــصادر بــتارNــــــخ 23 د±ــسمبر 2006 ، إذ أشــار فــي هــذا الــصدد إلــى 

ضـرورة اعـت@ار الـصحفيين و مـوظـفي وسـائـط اإلعـالم و االفـراد الـمرتـ@طين بـهم ، الـعامـلين فـي Uـعثات مـهنXة تـحفها 

 مـدنـيين �ـجب احـترامـهم  و حـمايـتهم Uـصفتهم هـذە شـرNـطة أال �ـقومـوا 
�
الـمخاطـر فـي مـناطـق الـنزاع المسـلح أشـخاصـا

Uأي عمل �ضر بوضعهم �مدنيين. 

أمــــا عــــن الــــمرا�ــــز والــــمقرات الــــصحفXة و الــــمؤســــسات اإلعــــالمــــXة فــــقد شــــملتها الحــــما�ــــة Uــــموجــــب الــــمادة 52 مــــن 

البرتوكول اإلضافي األول التفاقXة جنXف كونها أعXان مدنXة . 

حـXث نـصت الـمادة الـمذكـورة عـلى:( ال تـكون األعـXان الـمدنـXة مـحÿً لـلهجوم أو لهجـمات الـردع. واألعـXان الـمدنـXة 

 عـسكNYـة )، والـمادة نـفسها حـصرت األهـداف الـعسكNYـة فـي مـا يـتعلق UـاألعـXان 
�
هـي �ـافـة األعـXان الـتي لEسـت أهـدافـا

بـــــتلك الـــــتي  ـــــسهم مـــــساهـــــمة فـــــعالـــــة فـــــي الـــــعمل الـــــعسكري ســـــواء �ـــــان ذلـــــك UـــــطبXعتها أو Uـــــموقـــــعها أم Uـــــغايـــــتها أم 

Uــاســتخدامــها، والــتي �ــحقق تــدمــيرهــا الــتام أو الجــزئــي أو االســ¨Xالء عــليها أو تــعطXلها فــي الــظروف الــسائــدة حــينذاك 

ميزة عسكNYة أ�Xدة. 

المسؤول4ة الدول4ة عن أفعال القوات المسلحة واألفراد التاcعين للحكومة السور&ة المنتهكة لقواعد 

حما©ة الصحفيين أثناء النزاعات المسلحة غير الدول4ة  

�ــقع عــلى أطــراف الــنزاع المســلح الــتزامــات تــتعلق Uــاحــترام قــواعــد الــقانــون الــدولــي اإلÃــسانــي، الــتي تــكفل الحــما�ــة 

الـقانـونـXة لـلصحفيين و لـلمقرات الـصحفXة بـوصـفها اعـXان مـدنـXة أثـناء الـنزاعـات المسـلحة غـير الـدولـXة،  مـما يـوفـر 

ضـمانـات �ـافـXة تـعزز مـن حـNYـة الـصحفيين فـي الـوصـول إلـى مـناطـق الـنزاعـات المسـلحة، ومـمارسـة دورهـم فـي نـقل 

الحقائق واألخ@ار.  

وفــي حــال  قــXام تــاUــعين ألحــد أطــراف الــنزاع  Uــارتــ²اب انــتها/ــات مــثل تــلك الــتي وردت فــي هــذا الــتقNYــر ، فــإنــه �ــغدو 

مـسؤوً� عـنها حسـب   الـمادة 91 مـن الـبروتـوكـول اإلضـافـي األول لـسنة 1977، والـتي نـصت عـلى أن “±ـسأل طـرف 

ا من قواته المسلحة".  النزاع عن �افة األعمال التي �قترفها األشخاص الذين ±ش²لون جزء�

 و حســـب نـــظNYـــة مـــسؤولـــXة الـــدولـــة، فـــإن الـــنظام مـــسؤول عـــن  �ـــافـــة األعـــمال الـــتي قـــامـــت بـــها الـــقوات المســـلحة 

 لـلقانـون 
�
الـسورNـة و �ـافـة اجهـزة الـحكومـة الـسورNـة األمـنXة و الـعسكNYـة، وأي شـخص أو كـXان لـه ذلـك الـمركـز، وفـقا

الداخلي للدولة، طالما �انت هذە االفعال  أفعاً� غير مشروعة، و  ش²ل خرقا للقانون الدولي اإلÃساني . 

!"#$% !&' ()*+,&% -.# ٤١

https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=S/RES/1738(2006)&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False
https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=S/RES/1738(2006)&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False
https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=S/RES/1738(2006)&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False
https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=S/RES/1738(2006)&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False
https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=S/RES/1738(2006)&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False
https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=S/RES/1738(2006)&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False
https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=S/RES/1738(2006)&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False
https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=S/RES/1738(2006)&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False
https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=S/RES/1738(2006)&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False
https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=S/RES/1738(2006)&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False
https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=S/RES/1738(2006)&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False
https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=S/RES/1738(2006)&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b094.html


و Uـمراجـعة مـا ورد فـي الـتقNYـر  مـن انـتها/ـات تـعرض لـها الـصحفيون ´سـòب افـعال الـقوات المسـلحة الـسورNـة و�ـافـة 

أجهـزة الـحكومـة الـسورNـة وفـق الـقانـون الـدولـي اإلÃـسانـي، وهـي  ـشمل حسـب الـتقNYـر مـنذ عـام 2011 وحـتى نـها�ـة 

شهـــر  شـــرNـــن األول 2022 ( 316 حـــالـــة قـــتل -  163  حـــالـــة إصـــاUـــة وضـــرب - 388 احـــالـــة اعـــتقال تـــعسفي و اخـــتفاء 

 ضـد الـمرا�ـز والـمؤسـسات اإلعـالمـXة - 125 حـالـة  مـن االنـتها/ـات الـمختلفة �ـالـمصادرة والـمنع 
�
قسـري - 131 انـتها/ـا

مـن الـعمل والـتغطXة ) نجـد أنـها �ـلها   ـش²ل أفـعاً� غـير مشـروعـة، وتـ�تهك حـقوق الـصحفيين و تـخالـف الـتزام سـورNـا 

 اللـتزام دولـي مـفروض عـلى الـدولـة الـسورNـة، 
�
UـاتـفاقـXة جـنXف و الـبروتـوكـول اإلضـافـي األول و الـثانـي، و  ـش²ل خـرقـا

وتـكون الـدولـة مـسؤولـة عـن هـذە االنـتها/ـات، وNـجب  أن تـكف عـن هـذا الـفعل غـير المشـروع إذا �ـان مسـتمرا� ، وأن 

تـقدم الـضمانـات الـالزمـة لـعدم تـكرار ذلـك،  �ـما يـتعين عـليها أن تـقوم Uـجبر �ـامـل الـخسارة الـناجـمة عـن الـفعل غـير 

ا عن طNYق إعادة الحال إلى ما �ان علXه، أو دفع تع�Nض إذا تعذر ما سبق .  �Xالمشروع دول

المسؤول4ة الجنائ4ة لألفراد المترت¬ة على انتهاك قواعد حما©ة الصحفيين أثناء النزاعات المسلحة 

غير الدول4ة 

تـعكس اتـفاقـXات جـنXف األر�ـــع لـعام 1949 و�ـرتـوكـوالهـا اإلضـافـيين األول و الـثانـي  تـقنين الـقواعـد الـعرفـXة الـدولـXة 

المستقرة في شأن المسؤولXة الجنائXة الفرد�ة عن االنتها/ات الجسXمة للقانون الدولي اإلÃساني. 

 إلـــى اتـــفاقـــXات 
�
مـــما �ـــعني أن األحـــ²ام الـــمتعلقة بهـــذا الـــن�ع ال  ســـ¨ند فـــقط إلـــى الـــعرف الـــدولـــي، ولـــ¯نها  ســـ¨ند أ�ـــضا

دولـــXة تـــتمتع UـــطبXعة مـــلزمـــة لـــ�افـــة الـــدول أعـــضاء الـــمجتمع الـــدولـــي، حـــXث أخـــذت اتـــفاقـــXة جـــنXف الـــثالـــثة Uـــم@دأ 

الـمسؤولـXة الـجنائـXة الـدولـXة الـفرد�ـة عـلى األفـعال الـتي تـعتبر مـخالـفة خـطيرة لـنصوصـها، وقـد وردت هـذە األفـعال 

عـــلى ســـX³ل الـــحصر فـــي نـــص الـــمادة 130 مـــن اتـــفاقـــXة جـــنXف  الـــثالـــثة ، حـــXث نـــصت عـــلى أن تـــتضمن الـــمخالـــفات 

الجســXمة أحــد األفــعال الــتالــXة إذا اقــترفــت ضــد أشــخاص محــميين، أو مــمتل�ات محــمXة UــاالتــفاقــXة وهــي : الــقتل 

الـعمد أو الـتعذ�ـب أو الـمعامـلة الـالإÃـسانـXة أو تـعمد إحـداث آالم جسـXمة Uـالـ@دن والـصحة النفسـXة  أو إرغـام األسـير 

على الخدمة لدى الدولة المعاد�ة أو الحرمان من المحا/مة القانونXة العادلة. 

وتـــعني الـــمسؤولـــXة الـــجنائـــXة  أن األشـــخاص الـــمتورطـــين أو الـــمشاركـــين UـــطNYـــقة مـــا فـــي انـــتها/ـــات جســـXمة لـــلقانـــون 

الدولي هم فقط من يتحملون المسؤولXة الجنائXة عن هذە األعمال . 

وحـتى تـكون الـمسؤولـXة الـفرد�ـة مـسؤولـXة دولـXة �ـجب أن تـترتـب نـ¨Xجة فـعل �ـعد جـNYـمة دولـXة، والجـNYـمة الـدولـXة 

 جـNYـمة 
�
�ـما عـرفـتها لـجنة الـقانـون الـدولـي فـي مشـروع تـقنين قـواعـد الـمسؤولـXة : " ±ـش²ل الـعمل غـير المشـروع دولـXا
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 هـو مـن الـضرورة لـصXانـة مـصالـح أسـاسـXة لـلمجتمع الـدولـي UـحXث 
�
 دولـXا

�
دولـXة حـين ينجـم عـن انـتهاك الـدولـة الـتزامـا

�عترف هذا المجتمع Uمجمله Uأن االنتهاك ±ش²ل جNYمة دولXة" . 

 مـا تـقرر فـي مـواجـهة الـقادة أو الـرؤسـاء، وهـم أولـئك الـذيـن 
�
إن الـمسؤولـXة الـجنائـXة لـألفـراد فـي الـقانـون الـدولـي غـالـ@ا

يتخـذون الـقرارات واألوامـر Uـصفتهم زعـماء الـدولـة أو الـعامـلين فـي أداء خـدمـاتـها األسـاسـXة، فـي�تج عـن أوامـرهـم تـلك 

جرائم دولXة أو انتها/ات لحقوق اإلÃسان وحNYاته.  

 مـــن الحـــما�ـــة الـــمقررة لـــلمدنـــيين، وواقـــع االنـــتها/ـــات، يـــتضح فـــي الـــفقرة  5 مـــن الـــمادة 85  مـــن الـــبرتـــوكـــول 
�
وانـــطالقـــا

 
�
اإلضـافـي األول لـعام 1977 أن أي اعـتداء ضـد الـصحفيين بـوصـفهم مـدنـيين أو ضـد مـقراتـهم  عـملهم بـوصـفها أعـXانـا

مــدنــXة، �ــعتبر جــNYــمة حــرب،  وجــاء فــي الــمادة 28 مــن نــظام الــمح²مة الــجنائــXة الــدولــXة: �ــكون الــقائــد الــعسكري أو 

الــشخص الــقائــم فــعال Uــأعــمال الــقائــد الــعسكري مــسؤوال مــسؤولــXة جــنائــXة عــن الجــرائــم الــتي تــدخــل  Uــاخــتصاص 

الــــمح²مة،  والــــمرتــــك@ة مــــن جــــانــــب قــــوات تــــخضع إلمــــرتــــه وســــXطرتــــه الــــفعليتين، أو تــــخضع لســــلطته وســــXطرتــــه 

الـفعليتين حسـب الـحالـة، نـ¨Xجة لـعدم مـمارسـة الـقائـد الـعسكري أو الـشخص سـXطرتـه عـلى هـذە الـقوات مـمارسـة 

سلبXة . 

لــذلــك �ــمكن تــأســEس الــمسؤولــXة الــجنائــXة الــفرد�ــة Uــحق مــرتــكبي الجــرائــم إلــى جــانــب الــقادة الــعسكNYــين لــلقوات 

المسـلحة و قـادة األفـYع األمـنXة الـتاUـعين لـلنظام الـسوري الـذيـن سـاهـموا فـي ارتـ²اب هـذە الجـرائـم Uـحق الـصحفيين 

و �ـل مـن أعـطى أمـرا�  أو أغـرى أو حـرض أو سـاعـد أو قـدم الـعون أو سـاهـم فـي ارتـ²اب هـذە الجـرائـم، وذلـك Uـموجـب 

 ( JCE: Joint criminal enterprise ) العمل اإلجرامي المشترك
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التوص4ات  

) ســـورNـــا لـــن ±ســـتقر إال ع>; حـــل ســـXاð) لـــذلـــك تـــحتم عـــلينا 
BC ـــاعـــت@ار أن الـــمجتمع الـــدو�) اتـــفق ع¡ أن الـــوضـــعU

تــذك>L ومــطالــ@ة الــمجتمع الــدو�) والــدول ذات الــصلة Uــالــعمل ع¡ تــطبيق قــرار مجــلس األمــن رقــم 2254 لــعام 

2015 و اتـــخاذ الخـــطوات الـــعملXة  لـــإلµاع بـــ¨نفXذ عـــملXة انـــتقال ســـXاð) مـــصح��ـــة Uـــ(لـــXات عـــدالـــة تـــحاســـب 

B وتـمنع إفـالتـهم مـن الـعقاب ومـع �ـقي�نا الـ�امـل أن الـنظام الـسوري ±س¹ إ� الـتالعـب Uـملفات الـعدالـة  LMالمجـرم

Nعات  تــــ�تهك حــــقوق اإلÃــــسان وتهــــدف لــــمنع  ) مــــن خــــالل  ��
BÅومــــنها مــــلف اإلخــــفاء الق�ي واالعــــتقال التعس

) هـذا 
BC هXـعد مـا تـوصـلنا إلـU قة فـإنـناXد�ـة مـخالـفة لـلحقµ اق االنـتها/ـات و�ـناءXسـ L<مـحاسـ@ة الـجناة مـن خـالل تغي

B لـــما لـــها مـــن حـــساســـXة خـــاصـــة وأن االعـــتداء ع¡  LMـــحق الصحفيU ة االنـــتها/ـــاتXـــر نـــود أن نـــركـــز ع¡ قـــضNYالـــتق

B وراUـطة  LMNالـسور B LMـطة الصحفيUرا B*الـعالـم، وت¨ب (
BC قةXـش²ل واحـدا� مـن أهـم عـوامـل طـمس الـحق± B LMالصحفي

B األحرار وفق �ل ما أسلفناە التوصXات التالXة:  LMNالسور B LMالمحام

B إلنـتاج  LMمـوضـ�ع االنـتها/ـات ضـد الصحفي (
BC الـحقائـق Ïتتق ( 1- دعـم الـقوى والهـيئات الـمدنـXة والسـXاسـXة ال*(

B عن هذە االنتها/ات.  LMالمتورط B LMإطار مالحقة المجرم (
BC مت²امل (

Bملف قانو�

) ســورNــا، ونــقل 
BC B LMة لــلفت نــظر الــدول الــفاعــلة وشــعوب الــعالــم لــواقــع الصحفيÐ2- دعــم حــمالت حشــد ومــنا

 ( ) الهـاي تظهـر لـلعالـم االنـتها/ـات ال*(
BC ةXة �الـمح²مة الـشعبXم مـحا/ـمات شـعبXحـ²ا�ـات الـضحا�ـا مـن خـالل تـنظ

) الجــرائــم و 
BC تــعرض لــها الــصحفيون وخــلق الــحافــز مــن أجــل تــعبئة جــهود الــدول لــمواجــهة اإلفــالت مــن الــعقاب

  . B LMالمرتك@ة ضد الصحفي

) تـعرض مـواطـنوهـا لـالعـتداء  ) الـدول ال*(
BC ة ووسـائـل االعـالمXسـيق مـع الـدول واألحـزاب والـمنظمات المحـل�3- الت

) يـوازي  ) سـورNـا وwثـارة الـموضـ�ع مـن أجـل تـفعXل تحـرك شع*;
BC B LMمـن قـ@ل الـنظام الـسوري أثـناء عـملهم كصحفي

عمل المنظمات المحلXة السورNة و Uالت�سيق معها لدعم ملفات العدالة ذات الصلة.  

4- دعــم بــرنــامــج مــناÐة �ــامــل �ــعتمد ع¡ هــذا الــتقNYــر لــالســتفادة مــنه ع¡ المســتوى الــدو�) ســXما أن الحــما�ــة 

اف لــهم  B وهــو األمــر الــذي ±ســتوجــب االع>( LMاع مــمنوحــة لــهم بــوصــفهم مــدني B B<مــناطــق ال (
BC B LMالــمقررة للصحفي

ورة الس¹) إلقــرار  B}يــتعرضــون لــها لــذلــك مــن ال ( ) والــمخاطــر ال*(
BÅعة عــملهم الصحXحــما�ــة خــاصــة مــراعــاة لــطبU

اعـات المسـلحة  تع*)  B B<ة الحـروب و الXتـغط (
BC ـمهام خـطرةU B LMالم²لف B LMة خـاصـة لحـما�ـة الصحفيXة دولـXاتـفاقـ
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B والـمقرات  LMـف الـفئات الـمشمولـة مـن الصحفيNYورة تـع BÐ عـن ÿًالـقانـون الـدو�) فـض (
BC (

BÅللصح 
�
 واضـحا

�
تـعNYـفا

اعات المسلحة.  B B<مناطق ال (
BC B LMة للصحفيXل الحما�ة الدولXة و تفعXالصحف

5- تـــفعXل اآللـــXات الـــتاUـــعة لـــألمـــم  المتحـــدة �ـــاإلجـــراءات الـــخاصـــة لمجـــلس حـــقوق اإلÃـــسان لـــمتاUـــعة االنـــتها/ـــات 

B و مـــن �ـــمثلونـــهم مـــن جـــهة و ممث¡) الـــدول مـــن  LMالصحفي B LMوالس¹) لخـــلق مـــساحـــة تـــواصـــل ب B LMـــحق الصحفيU

جهة أخرى. 

) طــYح إÃــشاء آلــXة مســتقلة ذات وال�ــة دولــXة لت�ســيق وتجــميع الــمطالــ@ات الــمتعلقة 
BC الــعام B LM6- دعــم قــرار األم

 Ðة بتحـــــد�ـــــد الـــــعناXف اآللـــــXوتـــــ²ل ، (ªالـــــمجال اإلعـــــال (
BC ـــــمن فـــــيهم الـــــعامـــــلونU 

�
B ق�Nا LMـــــالـــــمفقوديـــــن والمختفU

 ًÿة مــدخــXة،  ع¡ أال تــكون هــذە اآللــXــكفاءة وفــعالــU ــاتــهمNوتحــد�ــد هــ� B LMالــمطل��ــة لــتعقب الــمفقوديــن والمختف

 ع¡ ملف المساءلة والمحاس@ة. 
�
ل¨س�Nق النظام أو التفافا

B و الــمطالــ@ة بــتوســيع قــوائــم الــعق��ــات ع¡ الــنظام  LMــحق الصحفيU عــن االنــتها/ــات B LM7-تــوثــيق أســماء الــمسؤول

  . B LMعة و الداعمة له ل¨شمل �ل المتورطUالتا (انات و األفرادX¯ال)السوري و

B الــــذيــــن تــــعرضــــوا لــــالنــــتها/ــــات، وأثــــر هــــذە االنــــتها/ــــات عــــليها مــــن الــــناحــــXة  LM8- دراســــة واقــــع عــــائــــالت الصحفي

) واالنـقاذ االقـتصادي 
BCـما �ـحقق لـهم الـتعاU ـشاء بـرنـامـج مـت²امـل لـدعـمهمÃة، واXة والنفسـXاالقـتصاد�ـة واالجـتماعـ

ر لهم التحتمل التأخ>L ح*( اتمام عملXة العدالة االنتقالXة.  BÐ ;<ة جXضمن عمل

) مــــختلف الــــجغرافــــXات 
BC خــــاصــــة أن االنــــتها/ــــات مســــتمرة ، B LM9- دعــــم بــــرامــــج تــــوثــــيق االنــــتها/ــــات ضــــد الصحفي

B للخـــطر  LMالـــمعرض B LMNالـــسور B LMـــشاء بـــرنـــامـــج النـــقاذ الصحفيÃـــة مـــا يـــؤدي الســـتمرار طـــمس الـــحقائـــق، واNالـــسور

) يــــNkــــد مــــن خــــطورة التحــــد�ــــات ضــــد  B*زم B LMث ال �ــــخضع لــــروتXــــحU عةNــــة ال�Uــــصنف ضــــمن بــــرامــــج االســــتجا�

 . B LMالصحفي

ة  B والــــناشــــطات الــــذيــــن �ــــمل¯ون خ>; LMوالــــناشــــط B LMة تــــتكون مــــن الــــقانــــونيXل لــــجنة وطــــنX10- الــــدعــــوة إ�  ــــشك

اع الـسوري  B B<ال (
BC ة لـتوثـيق الـضحا�ـاXات الـدولـXقـضا�ـا الـعدالـة وع¡ تـواصـل مـع اآللـ (

BC B LMـالـقانـون الـدو�) والـعاملU

) تــــعمل ع¡ تــــوثــــيق هــــذە  U Bــــالــــتعاون مــــع الــــمؤســــسات و الــــمنظمات المحــــلXة ال*( LMة الصحفيXع¡ قــــض B L<ك و ال>(

B و Uــالــتعاون مــع الــمؤســسات الــدولــXة وهــدفــها الــتوعــXة الــقانــونــXة لــعمل هــذە اآللــXات  LMــحق الصحفيU االنــتها/ــات

) مـسارات الـعدالـة 
BC B LMـب الـعاملNتـوثـيق الـضحا�ـا واالنـتها/ـات وتـدر L<ات ومـعايXلـ) وwجـراءاتـها وwصـدار دلـXل خـاص Uـ

عليها. 
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