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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.

F) مـنـظـمـة  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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٤الملخص التنف&ذي  

٦مقدمة التق23ر  

٩االنتها@ات ضد اإلعالم  

1٩- من حيث العدد: 

1٩-1: لجهة التوزع السنوي 

1١١-2: لجهة الجهات املسؤولة 

1١٢-3: لجهة التوزع الجغرافي 

2١٤- من حيث النوع: 

2١٥-1: القتل: 

2١٧-2: االعتقال واالحتجاز والخطف: 

2٢٠-3: اإلصابة والضرب 

2٢٢-4 : االنتهاكات ضد املراكز واملؤسسات اإلعالمية 

2٢٣-5: االنتهاكات ضد اإلعالميات 

2٢٦-6: االنتهاكات ضد الصحفيني األجانب في سوريا 

٢٨خاتمة وتوص&ات: 
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) ســـور$ـــا 
) عـــا?ـــشها اإلعـــالم ع9 8ـــد مـــختلف الـــقوى الـــفاعـــلة *( @Aـــات الCصـــور االنـــتها (G ة IJكث

) الــــمجال اإلعــــالR) وذو$ــــــهم تــــلك 
)* ) IVــــان أشــــدهــــا وطــــأة ع9 الــــعامل  ̂، (

)̀ خــــالل الــــعقد الــــما

) وصـلت إm 464 حـالـة مـن ضـحا8ـا حـّراس الـحقdقة، مـن أصـل  @Aـحاالت الـقتل والp الـمتمثلة

( مــنذ  IV$الــسور ) IVــطة الصحفيpرا (
 وثــقه الــمركــز الــسوري للحــw$ــات الــصحفdة *(

|
1471 انــتهاCــا

 .2022 �Jن األول�نوفم$ آذار�مارس 2011 وحA@ نها8ة ���

) الـعالـم لـناحـdة تـن�ع 
ة مـا لـم ?شهـدە أي مـ�ان آخـر *( @Jتـلك الف (

وشهـدت الـساحـة الـسور$ـة *(

( (ذكــور و�نــاث)، فــإضــافــة إm االنــتهاCــات  IVمــن الج�ســ ) IVــات الــمرتــك�ة ضــد اإلعــالميCاالنــتها

ب،  ـــــان هـــــناك مـــــئات الـــــحاالت مـــــن (اإلصـــــاpـــــة، ال�(  الـــــمتمثلة pـــــحاالت الـــــقتل̂ 
|
األشـــــد فـــــت�ا

) الــــــــسجون، 
التهــــــــد8ــــــــد، االعــــــــتقال، االحــــــــتجاز، الخــــــــطف، واإلخــــــــفاء الق�ي، الــــــــتعذ8ــــــــب *(

والتض�يق والمنع من العمل). 

 IJقـــــــصف وتـــــــدم mـــــــل تـــــــعدت ذلـــــــك إp ،فـــــــقط ) IVـــــــات ع9 اإلعـــــــالميCـــــــما لـــــــم تقت� االنـــــــتها^

، ومــنعها مــن الــعمل ومــداهــمة إغــالق مــ�اتــبها  ــز اإلعــالمــdة §ــش�ل مــ�ا¦� الــمؤســسات والــمر̈ا

ومصادر معداتها. 

) لــالنــتهاCــات الــمرتــك�ة 
$ن األول 2022، شهــد الخــط الــبdا»( ومــنذ آذار 2011 وحA@ نــها8ــة ���

ة  @Jث شهــدت الفdــل عــام، حــ  ̂ (
 مــن حــdث عــددهــا ونــوعــها *(

|
) ســور$ــا تــأرجــحا

ضــد اإلعــالم *(

( 2011 و2017 وقــــ�ع الــــعدد األ¨�J مــــن االنــــتهاCــــات، و®ــــ�نما واصــــلت مــــختلف  IVالــــممتدة ب

) لـعدة  األطـراف ارتـ�اب االنـتهاCـات خـالل الـسنوات الـالحـقة إال أنـها انـخفضت §ـش�ل تـدر$°�

) مختلف المناطق السور$ة. 
ة العملdات العسكw$ة *( IJان أبرزها انخفاض وت أس�اب̂ 

( مـنذ تـأسـ³سها عـام 2012 ع9 تـوثـيق االنـتهاCـات الـمرتـك�ة  IV$الـسور ) IVـطة الصحفيpـت راpودأ

) ســــور$ــــا ع�J لــــجنة الحــــw$ــــات الــــصحفdة ومــــن ثــــم الــــمركــــز الــــسوري للحــــw$ــــات 
ضــــد اإلعــــالم *(

الصحفdة لدى تأس³سه عام 2014. 
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 §ـش�ل 
|
و$ـواصـل الـمركـز تـوثـيق االنـتهاCـات وفـق مـعايIJ مـهنdة محـددة، إذ 8ـصدر تـقw$ـرا| شهـw$ـا

( داخـل وخـارج سـور$ـا،  IV$الـسور ) IVـات الـمرتـك�ة ضـد اإلعـالميCه مجـمل االنـتهاdدوري يـوثـق فـ

ـل عـام و$ـقارنـها مـع الـسنوات الـساpـقة،   8ـضم االنـتهاCـات الـموثـقة̂ 
|
^ـما أنـه 8ـصدر تـقw$ـرا| سـن�$ـا

 (
)* ) IVيــتعرض لــها الــعامل ( @Aط الــضوء ع9 الــمخاطــر الdعــن إعــداد تــقار$ــر خــاصــة ل¶ســل ً̧ فــض

) سور$ا. 
)* (Rالمجال اإلعال

) وصــحفdة داخــل ســور$ــا 
) تــضم أ¨J« مــن 450 صح¹( @Aال ) IV$الــسور ) IVــطة الصحفيpوتــعمل را

وخــــــارجــــــها، ع9 ال¶شــــــ½dك مــــــع الــــــمنظمات المحــــــلdة والــــــدولــــــdة ذات الــــــشأن، لــــــلدفــــــاع عــــــن 

) الجرائم pحقهم.  �Aوحمايتهم والدفع لمساءلة ومحاس�ة مرتك ) IV$السور ) IVالصحفي
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 (m ــالــسجن؟، ســؤال وجــههp ه طــول عــمركdــر بــتضل فــ$wك تــقdــاتــب فــ "كــdف طــلعت مــن الــسجن وأنــا̂ 

، pـعد  ( @Aـمعدات اسـتديـو الـتص�$ـر خـاصp ـلته لـلمطالـ�ةpة عـندمـا قـاdأجهـزة الـنظام الـسوري األمـن (
ضـاpـط *(

) حـــÁ$ـــران�يـــونـــيو 2011 
) مـــديـــنة حـــلب، حـــdث اعـــتقلت *(

)* ) IVمـــن ســـجن مـــخفر الـــصالح (Âإطـــالق ¦ا

) pـالـقتل، 
) pـالـعمالـة ألمـw$ـ�ا وهـدد»( )Aـل اتهمp ـذلـكp ل مـن هـي�ة الـوطـن، ولـم 8ـكتِفdلـنحو شهـر بـتهمة الـن

 ." (
 ع9 حdا»@

|
) لمغادرة المدينة خوفا )Aما دفع

) ســـور$ـــا، وصـــورة مـــن صـــور ســـdاســـة 
)* (Rالـــحقل اإلعـــال (

)* ) IVض، شـــهادة ألحـــد الـــعاملdض مـــن فـــdغـــ (G

) سـور$ـا مـنذ انـطالق الـثورة الـسور$ـة 
( والـصحفdات *( IVـحق الصحفيp اتـ�عها الـنظام الـسوري ( @Aب الdه @Jال

) آذار 2011. 
)*

) تـــوســـيع رقـــعة الـــمظاهـــرات الســـلمdة الـــمناهـــضة لـــه، ولـــما 
ـــه الـــتام حـــينها pـــمدى أهـــمdة اإلعـــالم *( وإلدر̈ا

) سـور$ـا 
) تـوثـيق االنـتهاCـات pـحق الـمتظاهـw$ـن ونـقل األحـداث إm الـرأي الـعام *(

( مـن دور pـارز *( IVلـإلعـالمي

) يــw$ــدهــا ع�J وســائــل اإلعــالم  @Aة الdالــخارج، عــمل الــنظام الــسوري ع9 ح� إ8ــصال الــرســالــة اإلعــالمــ (
و*(

الـناطـقة pـاسـمه، مـن خـالل تـقيdد حـw$ـة الـرأي والتعبIJ ع�J الـتض�يق ع9 وسـائـل اإلعـالم األخـرى الـعامـلة 

) سور$ا. 
)*

شهـــدت الـــشهور األوp mـــعد انـــطالق الـــثورة الـــسور$ـــة إغـــالق الـــنظام لـــم�اتـــب مـــؤســـسات إعـــالمـــdة عـــw®ـــdة 

) الـداخـل الـسوري 
( لـتلك الـمؤسـسات *( IVعpالـتا ) IVة ع9 عـمل اإلعـالميdة عـدة، وشـدد قـ�ضته األمـنdودولـ

ما دفعهم إm مغادرة ال�الد. 

ومــع الــقمع الــعنdف للحــركــة االحــتجاجــdة الســلمdة مــن قــ�ل أجهــزة أمــن الــنظام الــسوري، وجــد الــسور$ــون 

، فـ�انـت وسـائـل  (Çـالـوسـائـل الـمتاحـة لـلرأي الـعام الـعالp ورة نـقل مـا 8ـحصل ع9 األرض )È أنـفسهم أمـام

) اسـتخدمـت لهـذا الـغرض عـن طـw$ـق مـا pـات  @Aة الdلة األّولـdوالـهواتـف الخـل�$ـة الـوسـ (Éالـتواصـل االجـتما

  . (
8عرف حينها pالناشط اإلعالR) والمواطن الصح¹(
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) ســـور$ـــا، إذ 
) انـــتهجتها الســـلطة االســـ¶�داد8ـــة *( @Aمـــن آلـــة الـــقمع ال ) IVولـــم ?ســـلم هـــؤالء ال�شـــطاء اإلعـــالمي

، إذ تــــعرضــــوا لــــلقتل واالعــــتقال واإلخــــفاء الق�ي  ) IV$الــــسور ) IVحــــالــــهم كــــحال الــــمدني 
|
 pــــاهــــظا

|
دفــــعوا ثــــمنا

) السجون وغIJ ذلك من أنواع االنتهاCات األخرى. 
والتعذ8ب *(

) ذلــك تــدخــل قــوى 
) ســور$ــا، وظــهور قــوى فــاعــلة ع9 األرض الــسور$ــة، pــما *(

، مــع تــطور األحــداث *(
|
الحــقا

) الــــصحفيون 
@¹p ،ســــور$ــــا (

خــــارجــــdة لــــدعــــم الــــنظام الــــسوري كــــروســــdا و�يــــران، وتــــوزع مــــناطــــق الســــdطرة *(

السور$ون عرضة لالنتهاCات من ق�ل مختلف األطراف. 

 mــات الــمرتــك�ة ضــد اإلعــالم خــالل الــسنوات األوCعــن مــعظم االنــتها Ëًــان الــنظام الــسوري مــسؤو و®ــ�نما̂ 

 mأعـق�ت انـطالق الـثورة الـسور$ـة، انـضمت الـقوى األخـرى الـمتمثلة §سـلطات األمـر الـواقـع إضـافـة إ ( @Aال

 (
)* ) IVوالــعامل 

|
( عــمومــا IV$ــحق الــسورp ــاتCقــائــمة الــجهات الــمسؤولــة عــن ارتــ�اب االنــتها mالــنظام إ (Çداع

المجال اإلعالR) ع9 وجه الخصوص. 

وع9 غـرار قـانـون اإلعـالم الـمتبع لـدى سـلطات الـنظام الـسوري مـنذ عـقود، عـملت سـلطات األمـر الـواقـع 

) تـلميع صـورة 
( تحـد مـن حـw$ـة التعبIJ والـعمل اإلعـالR) و�ـسهم *( IVطرتـه ع9 سـن قـوانيdمـناطـق سـ (

^ـل *(

تلك السلطات. 

، فــقد تــم تــوثــيق  ) IV$الــسور ) IVــطة الصحفيpرا (
و®حســب ســجالت الــمركــز الــسوري للحــw$ــات الــصحفdة *(

$ن األول  ) سـور$ـا مـن قـ�ل مـختلف األطـراف مـنذ عـام 2011 وحA@ نـها8ـة ���
 ضـد اإلعـالم *(

|
1464 انـتهاCـا

من عام 2022. 

ــان مــسؤوËً عــن ارتــ�اب  ) ســور$ــا، إذ̂ 
 لــالنــتهاCــات pــحق اإلعــالم *(

|
^ــان الــنظام الــسوري الــجهة األ¨J« ارتــ�اpــا

) وصــلت إm 464 حــالــة ع9  @Aــحاالت الــقتل والp الــمتمثلة ) IVــاإلعــالميp 
|
 مــن بــ�نها األشــد فــت�ا

|
621 انــتهاCــا

8د جميع األطراف. 

( مــنهم أم األجــانــب الــذيــن آثــروا  IV$ــسور$ــا، ســواء الــسور§ (Rالــحقل اإلعــال (
)* ) IVة ضــد الــعاملdهــذە الــوحشــ

، جـعلت مـن سـور$ـا pـلدا| يـتذ8ـل قـائـمة مـؤ¦� حـw$ـة الـصحافـة الـذي 
|
الـ�قاء لـتغطdة األحـداث خـالل 11 عـامـا

، إذ تـحتل سـور$ـا الـمركـز 171 مـن أصـل 180 دولـة pحسـب 
|
8ـصدر عـن مـنظمة مـراسـلون pـال حـدود سـن�$ـا

التص�dف لعام 2022. 

) لـــحقت  @Aمة الdـــات الجســـCجة االنـــتهاd¶ـــة الـــصحافـــة، نـــ$wـــالـــعالـــم ع9 حـــp وتـــعد ســـور$ـــا مـــن أخـــطر الـــدول

( ع9 مــدار الــسنوات الــساpــقة، و�سÎ الــعد8ــد مــن الــمنظمات الــسور$ــة والــدولــdة ذات الــشأن  IVــاإلعــالميp

 مـــن مـــ�دأ إنـــهاء اإلفـــالت مـــن الـــعقاب ع9 
|
( عـــن ارتـــ�اب هـــذە االنـــتهاCـــات، انـــطالقـــا IVلـــمحاســـ�ة الـــمسؤول
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 (
$ن الـثا»( ، الـذي تـعتمدە األمـم المتحـدة كـيوم دوm) 8ـصادف 2 مـن ��� ) IVالجـرائـم الـمرتـك�ة ضـد الصحفي

ل عام.   من̂ 

) راح ضــــــحيتها مــــــئات آالف  @Aســــــور$ــــــا، وال (
 ع9 األحــــــداث الــــــدامــــــdة *(

|
و®ــــــعد انــــــقضاء أ¨J« مــــــن 11 عــــــامــــــا

) الـداخـل الـسوري وخـارجـه، مـا زال ذوو الـضحا8ـا 
)* ) IVالـمالي IJتهج mـــــح، إضـافـة إ$wل وجـdقـت ) IVب ) IV$الـسور

) سور$ا. 
) الجرائم *( �Aات المحاس�ة لمرتكdل آلdذلك ضحا8ا اإلعالم، ي�تظرون العدالة وتفع (

pما *(

 ) IVـطة الصحفيpتـنفذە را ،" ) IVك تـحت عـنوان "الـعدالـة للصحفي @Jوع مشـ ) سـdاق م��
) هـذا الـتقw$ـر *(

و$ـأ»@

 . ) IV$السور ) IVاألحرار، لتحقيق العدالة وضمان حقوق الصحفي ) IV$السور ) IVطة المحامpورا ) IV$السور

( ومـــؤســـسات حـــقوق اإلÑـــسان إلنـــتاج خـــارطـــة طـــw$ـــق نـــحو  IVد جـــهود الصحفيdوع ع9 تـــوحـــ و$ـــركـــز الم��

) يـتعرض لـها الـصحفيون  @Aـات الCحـول االنـتها ) IV$ة الـسورdتـوعـ mـما يهـدف إ  ̂، ) IVتـحقيق الـعدالـة للصحفي

) ســور$ــا 
) يــواجــهونــها *( @Aــات الCواالنــتها ) IV$الــسور ) IVواقــع الصحفي (

ومــشاركــة الــجهات الــدولــdة الــفاعــلة *(

ورة  )Èآراء الـــــضحا8ـــــا وعـــــائـــــالتـــــهم و mواالســـــتماع إ ) IVة حـــــقوق الصحفيÈودول الشـــــتات لـــــتعبئة ومـــــنا

 ) IVــطة الصحفيpحســب راp ،تــحقيق الــعدالــة و�8ــصال أصــواتــهم وضــمان عــدم إفــالت الــجناة مــن الــعقاب

 . ) IV$السور

 ع9 الـمؤسـسات اإلعـالمـdة 
|
كـز أ8ـضا IJوع سـ ( األحـرار إm أن الم�� IV$الـسور ) IVـطة الـمحامpـدورهـا أشـارت راp

( ع9 المسـتوى المجتمÎ) وسـ�ل االنـتصاف  IVـة الـصحافـة وتـرسـيخ مـفهوم حـما8ـة الصحفي$wحـp ةdالـمعن

 ) IVــالــتعاون بp ة مــتوســطة الــمدىÈحة لــتط�$ــر حــملة مــنا @Jة تــعاون مقdجdاتــ @Jعــن وضــع اســ ً̧ لــهم فــض

 . ) IVسان لتحقيق العدالة للصحفيÑعن حقوق اإل ) IVوالمدافع ) IVالصحفي

وع عـــاm) الـــتأثIJ 8خـــدم  ( لـــتقد8ـــم م�� IVالمنظمت ) IVـــدا8ـــة تـــعاون مـــثمر بp كونdوع ســـ ونـــوهـــت إm أن الم��

( واالنــتقال مــن مجــرد تــوثــيق  IVــافــة المســت�$ــات، ومــنها الــعدالــة للصحفي ) ســور$ــا ع9̂ 
تــحقيق الــعدالــة *(

( الـــمنظمات الـــقانـــونـــdة والـــمؤســـسات اإلعـــالمـــdة، لتحـــد8ـــد أهـــم االنـــتهاCـــات  IVـــات لـــوضـــع بـــرامـــج بCاالنـــتها

ووضع خطة لمعاق�ة الجناة. 

 2022 Q
RS2ن الثا VWX Y Z[نوفم
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$ن األول 2022 مـــن حـــdث  ) ســـور$ـــا مـــنذ آذار 2011 وحA@ نـــها8ـــة ���
تـــنوعـــت االنـــتهاCـــات ضـــد اإلعـــالم *(

 mالــــسنوات الــــثالث األو (
الــــÔم والــــن�ع مــــن عــــام إm آخــــر، فــــب�نما وقــــع الــــعدد األ¨�J مــــن حــــاالت الــــقتل *(

 
|
ــــان الــــقصف الــــم�ا¦� مــــن قــــ�ل الــــنظام الــــسوري، مــــن أبــــرز أســــ�اب وقــــ�ع االنــــتهاCــــات األشــــد فــــت�ا حــــdث̂ 

) حــــاالت الــــتض�يق ع9 الحــــw$ــــات 
) ســــور$ــــا، شهــــدت الــــسنوات الــــقلdلة الــــماضــــdة ازد8ــــادا| *(

)* ) IVــــاإلعــــالميp

االعتقال والمنع من العمل من ق�ل مختلف األطراف.  اإلعالمdة̂ 

 :Y$%"# Z8P 7= -1

) سـور$ـا مـنذ عـام 
 ضـد اإلعـالم *(

|
) سـجالتـه وقـ�ع 1471 انـتهاCـا

وثـق الـمركـز الـسوري للحـw$ـات الـصحفdة *(
$ن األول من عام 2022.  2011 وحA@ نها8ة ���

1-1: لجهة التوزع السنوي  

تفاوت عدد االنتها@ات ب̂_R عام وآخر 

ـانـت   مـن عـام آلخـر، حـdث̂ 
|
) ألعـداد النـتهاCـات الـموثـقة خـالل الـسنوات الـماضـdة تـ�ايـنا

وشهـد الخـط الـبdا»(

 @Aمــنذ 2018 وح 
|
حــصdلة االنــتهاCــات مــرتــفعة مــنذ عــام 2011 وحA@ 2017، لــت�دأ pــاالنــخفاض تــدر$ــجdا

 .2022

ة الـــــعملdات الـــــعسكw$ـــــة والـــــقصف واالســـــتهداف الـــــم�ا¦� مـــــن قـــــ�ل الـــــنظام الـــــسوري  IJـــــان انـــــخفاض وت ̂و

وحلفائه منذ عام 2018 من أبرز أس�اب تراجع أعداد االنتهاCات. 

) سـور$ـا، تـالە عـام p 2017ـ 
 ضـد اإلعـالم *(

|
و®حسـب سـجالت الـمركـز، شهـد عـام 2013 وقـ�ع 229 انـتهاCـا

) الـــمركـــز 
) الـــمركـــز الـــخامـــس عـــام 2016، و*(

، وجـــاء عـــام p 2015ـــالـــمركـــز الـــثالـــث pـ 190، و*(
|
226 انـــتهاCـــا

 .
|
( عاR) 2011 و2012 وق�ع 132 انتهاCا IVة ب @Jشهدت الف ) IVح (

)* ،
|
السادس عام p 2014ـ 142 انتهاCا
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ـان عـام 2020 األقـل   ̂،
|
أمـا مـع pـدء تـراجـع أعـداد االنـتهاCـات مـنذ عـام 2018 الـذي شهـد وقـ�ع 95 انـتهاCـا

 pـــفارق 
|
مـــن حـــdث عـــدد االنـــتهاCـــات الـــمرتـــك�ة فـــdه مـــقارنـــة الـــسنوات الـــساpـــقة إذ سجـــل وقـــ�ع 60 انـــتهاCـــا

 .(
|
) وعام 2019 (97 انتهاCا

|
§سdط عن عام 2021 (68 انتهاCا
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1-2: لجهة الجهات املسؤولة  

Q االنتها@ات  Zcالنظام السوري يتصدر قائمة مرتك

$ن األول 2022 يـواصـل الـنظام الـسوري تـصّدر قـائـمة الـجهات الـمسؤولـة  مـنذ آذار 2011 حA@ نـها8ـة ���
، مـن مجـم�ع االنـتهاCـات 

|
) سـور$ـا، وذلـك pـمسؤولـيته عـن ارتـ�اب 621 انـتهاCـا

عـن االنـتهاCـات ضـد اإلعـالم *(
 .

|
 pمسؤوليته عن 161 انتهاCا

|
، ب�نما حّل حزب االتحاد الد8مقراÜ) (PYD) ثانdا

|
ال9Ô) 1471 انتهاCا

 
|
، وتــنظdم الــدولــة "داعــش" راpــعا

|
 pــمسؤولــيتها عــن 149 انــتهاCــا

|
ــل مــن "هــيئة تحــw$ــر الــشام" ثــالــثا وجــاءت̂ 

 ،
|
، وتــركــdا pـ 32 انــتهاCــا

|
، وروســdا pـ 64 انــتهاCــا

|
، 8ــلdه الــمعارضــة الــسور$ــة pـ 123 انــتهاCــا

|
pــارتــ�اpــه 139 انــتهاCــا

( لــم  IVح (
 ع9 8ــد جــهات أخــرى، *(

|
ــما تــم تــوثــيق 28 انــتهاCــا ، واألردن pـ 5 انــتهاCــات،̂ 

|
ولــبنان pـ 11 انــتهاCــا

 .
|
تعرف الجهات المسؤولة عن ارت�اب 138 انتهاCا
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1-3: لجهة التوزع الجغرافي  

حلب وnدلب مWح لالنتها@ات  

$ن األول  ) سـور$ـا مـنذ آذار 2011 وحA@ نـها8ـة ���
تـوزعـت االنـتهاCـات الـمرتـك�ة ضـد اإلعـالم *(

) مختلف المحافظات السور$ة. 
)* 2022

) شهــــدت وقــــ�ع أ¨�J عــــدد مــــن  @Aوتــــصدرت مــــحافــــظة حــــلب ور$ــــفها، قــــائــــمة الــــمحافــــظات ال

 pــفارق ضــdÞل عــن مــحافــظة إدلــب 
|
) الــمرتــ�ة األوp mـ 377 انــتهاCــا

االنــتهاCــات فــيها، إذ حــلت *(

 ،
|
، ومـــن الـــحسكة pـ 156 انـــتهاCـــا

|
)، تـــلتها مـــحافـــظة ر$ـــف دمـــشق pـ 175 انـــتهاCـــا

|
(266 انـــتهاCـــا

 .
|
فمحافظة دمشق pـ 118 انتهاCا

 ،
|
) االنـتهاCـات ع9 الـمحافـظات األخـرى، حـdث سجـلت مـحافـظة درعـا 91 انـتهاCـا

وتـوزعـت pـا*@

، والـــس�$ـــداء 4 انـــتهاCـــات، 
|
، والـــالذقـــdة 13 انـــتهاCـــا

|
، والـــرقـــة 36 انـــتهاCـــا

|
وديـــر الـــزور 44 انـــتهاCـــا

 خارج سور$ا. 
|
( تم توثيق 64 انتهاCا IVح (

)* ، ) IV والقنdطرة 3 انتهاCات، وطرطوس انته̈ا

ة الـقصف الـممنهج  IJمـحافـظة وأخـرى، ذلـك بـوت ) IVـات ب�سـب مـتفاوتـة بCو$ف� وقـ�ع االنـتها

) ســنوات ســاpــقة، إضــافــة إm اســتمرار تــعّنت مــعظم 
الــذي اتــ�عه الــنظام الــسوري وحــلفائــه *(

) الـــــضغط ع9 الحـــــw$ـــــات اإلعـــــالمـــــdة pـــــما 8خـــــدم مـــــصالـــــحها 
الـــــقوى المســـــdطرة ع9 األرض *(

وتوجهاتها. 
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) ســـور$ـــا مـــنذ آذار 2011 
) ســـور$ـــا مـــختلف أنـــواع االنـــتهاCـــات ضـــد اإلعـــالم *(

ارتـــك�ت األطـــراف الـــفاعـــلة *(
) الــمجال اإلعــالR) لــلقتل pــاالســتهداف الــم�ا¦� أو 

$ن األول 2022، إذ تــعرض الــعامــلون *( وحA@ نــها8ــة ���
ب والخــــــطف والتهــــــد8ــــــد واإلخــــــفاء الق�ي واالعــــــتقال  ) الــــــسجون، واإلصــــــاpــــــة وال�(

تــــــحت الــــــتعذ8ــــــب *(
) الــمجال 

)* ) IVــال�ســ�ة لــلعاملp الــعالــم (
واالحــتجاز والــمنع مــن الــعمل، لــتصبح ســور$ــا مــن أخــطر الــ�لدان *(

 . (Rاإلعال

( شهـــدت الـــسنوات األوm عـــقب انـــطالق  IVح (
وتـــ�ايـــ�ت نـــوعـــdة االنـــتهاCـــات الـــموثـــقة مـــن عـــام آلخـــر، ف¹(

ب  ــــانــــت حــــاالت اإلصــــاpــــة وال�( ( (الــــقتل)،̂  IVــــالصحفيp 
|
الــــثورة الــــسور$ــــة ارتــــ�اب االنــــتهاCــــات األشــــد فــــت�ا

)، إضـافـة إm ارتـفاع  ّ (mضـمنها الـعام الـحا) ةdاألبـرز خـالل الـسنوات الـثالث الـماضـ (G واالعـتقال واالحـتجاز
، مــن انــتهاCــات  ) IVالــماضي ) IVالــعامي (

) حــاالت الــضغط ع9 الحــw$ــات اإلعــالمــdة، وخــاصــة *(
)* IJواضــح وكب

ها.  IJف عن العمل وغdة والمصادرة والتوقdالمنع من التغط مختلفة̂ 

، مــن نــ�ع الــقتل حــdث وثــق الــمركــز الــسوري للحــw$ــات  ) IVــحق الصحفيp 
|
ــانــت االنــتهاCــات األ¨J« ارتــ�اpــا ̂و

ـانـت حـاالت االعـتقال واالحـتجاز واالخـتطاف (388 حـالـة) مـتقار®ـة مـع حـاالت  الـصحفdة 464 حـالـة، ̂و
ــز والــمؤســسات اإلعــالمــdة، pــفارق   ضــد الــمر̈ا

|
ــما تــم تــوثــيق 131 انــتهاCــا ب (363 حــالــة)،̂  اإلصــاpــة وال�(

§ســـdط عـــن انـــتهاCـــات أخـــرى (125 حـــالـــة) كتهـــد8ـــد والـــمنع مـــن الـــتغطdة ومـــن مـــزاولـــة الـــمهنة ومـــصادرة 
المعدات. 
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2-1: القتل: 

) سـور$ـا مـنذ آذار 
) سـور$ـا مـختلف أنـواع االنـتهاCـات ضـد اإلعـالم *(

ارتـك�ت األطـراف الـفاعـلة *(

) الــــــمجال اإلعــــــالR) لــــــلقتل 
$ن األول 2022، إذ تــــــعرض الــــــعامــــــلون *( 2011 وحA@ نــــــها8ــــــة ���

ب والخـطف والتهـد8ـد  ) الـسجون، واإلصـاpـة وال�(
pـاالسـتهداف الـم�ا¦� أو تـحت الـتعذ8ـب *(

واإلخـفاء الق�ي واالعـتقال واالحـتجاز والـمنع مـن الـعمل، لـتصبح سـور$ـا مـن أخـطر الـ�لدان 

 . (Rالمجال اإلعال (
)* ) IVال�س�ة للعاملp العالم (

)*

( شهـدت الـسنوات األوm عـقب  IVح (
وتـ�ايـ�ت نـوعـdة االنـتهاCـات الـموثـقة مـن عـام آلخـر، ف¹(

ـــانـــت حـــاالت  ( (الـــقتل)،̂  IVـــالصحفيp 
|
انـــطالق الـــثورة الـــسور$ـــة ارتـــ�اب االنـــتهاCـــات األشـــد فـــت�ا

ب واالعــتقال واالحــتجاز G) األبــرز خــالل الــسنوات الــثالث الــماضــdة (ضــمنها  اإلصــاpــة وال�(

) حــاالت الــضغط ع9 الحــw$ــات اإلعــالمــdة، 
)* IJارتــفاع واضــح وكب mإضــافــة إ ،( ّ (mالــعام الــحا

ـــــالـــــمنع مـــــن الـــــتغطdة والـــــمصادرة  ، مـــــن انـــــتهاCـــــات مـــــختلفة̂  ) IVالـــــماضي ) IVالـــــعامي (
وخـــــاصـــــة *(

ها.  IJف عن العمل وغdوالتوق

، مــن نــ�ع الــقتل حــdث وثــق الــمركــز الــسوري  ) IVــحق الصحفيp 
|
ــانــت االنــتهاCــات األ¨J« ارتــ�اpــا ̂و

ــــانــــت حــــاالت االعــــتقال واالحــــتجاز واالخــــتطاف (388  للحــــw$ــــات الــــصحفdة 464 حــــالــــة، ̂و

 ضــد 
|
ــما تــم تــوثــيق 131 انــتهاCــا ب (363 حــالــة)،̂  حــالــة) مــتقار®ــة مــع حــاالت اإلصــاpــة وال�(

ـــز والـــمؤســـسات اإلعـــالمـــdة، pـــفارق §ســـdط عـــن انـــتهاCـــات أخـــرى (125 حـــالـــة) كتهـــد8ـــد  الـــمر̈ا

والمنع من التغطdة ومن مزاولة المهنة ومصادرة المعدات. 

) سـور$ـا، pـمسؤولـيته 
)* ) IVيـتصدر الـنظام الـسوري قـائـمة الـجهات الـمسؤولـة عـن قـتل اإلعـالمي

$ن  ( مــنذ آذار 2011 وحA@ نــها8ــة ��� IVمــن مجــم�ع القت9 اإلعــالمي 
|
عــن مــقتل 316 إعــالمــdا

، 8ـــلdه 
|
 pـــمسؤولـــيته عـــن مـــقتل 61 إعـــالمـــdا

|
) تـــنظdم الـــدولـــة "داعـــش" ثـــانـــdا

األول 2022، و$ـــأ»@

ـانـت الـمعارضـة الـسور$ـة مـسؤولـة عـن مـقتل 10  ، ̂و
|
روسـdا pـمسؤولـيتها عـن مـقتل 24 إعـالمـdا

 (Üــر الــشام" وحــزب االتــحاد الــد8ــمقرا$wع9 8ــد "هــيئة تحــ ) IVبــ�نما قــتل 6 إعــالم ، ) IVإعــالمي

 .
|
( عن مقتل 46 إعالمdا IVلم يتم التعرف عن المسؤول ) IVح (

(PYD) مناصفة، *(
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( (الـج�س، الـن�ع، الج�سـdة، خـارج الـ�الد) الـذيـن تـعرضـوا لـلقتل، ضـمن حـصdلة  IVوتـنوعـت فـئات اإلعـالمي

) ســـجون الـــنظام 
 فـــقدوا حـــdاتـــهم تـــحت الـــتعذ8ـــب *(

|
ـــان مـــنهم 34 إعـــالمـــdا  ̂،(

|
لdة (464 إعـــالمـــdا

ß
Ôالقت9 الـــ

) 8ـــعملون لـــدى قـــوى  (  (مـــراســـل حـــر»�
|
( قـــتلوا خـــارج ســـور$ـــا، و65 إعـــالمـــdا IV$ســـور ) IVالـــسوري، و5 إعـــالمي

 (
)* 

|
 أجــن½dا

|
ــتل 20 إعــالمــdا

ُ
ــما ق ) ســور$ــا،̂ 

) ســور$ــا، ومــقتل 7 إعــالمــdات (ســور$ــات وأجــن½dات) *(
مســلحة *(

سور$ا، 14 منهم ع9 8د النظام السوري وتنظdم الدولة (داعش) مناصفة. 
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2-2: االعتقال واالحتجاز والخطف: 

) الــمرتــ�ة الــثانــdة مــن المجــم�ع ال9Ô) لــالنــتهاCــات 
ت حــصdلة حــاالت االعــتقال واالحــتجاز والخــطف *(

á
حــل

) ارتك�ت منذ آذار 2011 وحA@ نها8ة أ8لول 2022.  @Aال (
|
) سور$ا (1471 انتهاCا

ضد اإلعالم *(

 ، ) IVــحق اإلعــالميp ة وقــ�ع 388 حــالــة اعــتقال واحــتجاز وخــطفdــات الــصحف$wوثــق الــمركــز الــسوري للحــ
 لـــجهة هـــذا الـــن�ع مـــن 

|
ها خـــالل عـــام p 2013ـ 68 حـــالـــة، بـــ�نما شهـــدت الـــسنوات األخـــرى تـــقار®ـــا »J¨ـــان أ^

( عـاR) 2014 و2019 تـوثـيق حـاالت اعـتقال واحـتجاز وخـطف  IVة الـممتدة ب @Jـات، إذ سجـلت الفCاالنـتها
( تـــم تـــوثـــيق 18 حـــالـــة خـــالل عـــاR) 2011 و2012، و21  IVح (

ـــل عـــام، *( ( (32 و46) حـــالـــة̂  IVتـــراوحـــت ب
$ن األول من العام 2022.  ) عام 2021، إضافة إm 14 حاالت حA@ نها8ة ���

حالة *(
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 (
) ســـور$ـــا، حـــالـــة الصح¹(

)* ) IV$الـــسور ) IVوقـــعت ضـــد اإلعـــالمي ( @Aحـــاالت االعـــتقال واالحـــتجاز ال ) IVومـــن ب
، الــذي اعــتقل مــن قــ�ل الــنظام الــسوري   pــاســم جــمعة ع9)

|
، الــمعروف إعــالمــdا جــمعة حــاج حــمدو بــن ع9)

ما تم احتجازە من ق�ل هيئة تحw$ر الشام عام 2019.  عام 2011،̂ 

) الــمجال اإلعــالR) قــ�ل عــام 
) ســور$ــا، وســبق أن عــمل *(

و$ــعمل حــاج حــمدو مــديــرا| لــمكتب زمــان الــوصــل *(
ــــالــــة ســــمارت  2011، حــــdث عــــمل لــــعّدة جــــهات إعــــالمــــdة و�خــــ�ار$ــــة، مــــنها قــــناة اآلن، وقــــناة أور$ــــ�ت، و̂و

ان رئ³س تحw$ر موقع مرآة سور$ا.  ما أسس ̂و لألن�اء،̂ 

) مـديـنة 
)* ) IVالـصالح (Â طة ( أنـه مـن قـ�ل عـناÈ مـخفر ¦� IV$الـسور ) IVـطة الصحفيpوذكـر حـاج حـمدو لـرا

) 1 حÁ$ران� يونيو 2011، بتهمة "النdل من هي�ة الوطن وأعمل مراسال للجÁ$رة وأور$�ت. 
حلب *(

) 28 حــÁ$ــران 2011، 
وقــال إن الــضاpــط الــمسؤول عــن الــمخفر ســألــه pــعد إطــالق ¦احــه بــãخــالء ســ½dل *(

ــاتــب فــdك تــقw$ــر بــتضل فــdه طــول عــمرك pــالــسجن؟، وذلــك أثــناء لــقائــه  "كــdف طــلعت مــن الــسجن وأنــا̂ 
pـالـضاpـط لـلمطالـ�ة pـمعدات اسـتديـو الـتص�$ـر الـخاصـة pـه، حـdث اتـهمه pـالـعمالـة ألمـw$ـ�ا وهـددە pـالـقتل، 

 ." (
 ع9 حdا»@

|
ما دفعه لمغادرة مدينة حلب خوفا

يـــتصدر حـــزب االتـــحاد الـــد8ـــمقراÜ) (PYD) قـــائـــمة الـــجهات الـــمسؤولـــة عـــن حـــاالت االعـــتقال واالحـــتجاز 
) الـــــمرتـــــ�ة الـــــثانـــــdة 

والخـــــطف داخـــــل ســـــور$ـــــا pـــــمسؤولـــــيته عـــــن 102 حـــــالـــــة، وأتـــــت هـــــيئة تحـــــw$ـــــر الـــــشام *(
 pــمسؤولــيته عــن 67 حــالــة، تــلdه الــمعارضــة الــسور$ــة pـ 

|
pــمسؤولــيتها عــن 74 حــالــة، والــنظام الــسوري ثــالــثا

40 حالة، ومن ثم تنظdم داعش pـ 37 حالة. 

) لــبنان تــم تــوثــيق 7 حــاالت، 
كdة مــسؤولــة عــن 19 حــالــة، و*( @Jــانــت الســطات ال ) خــارج ســور$ــا فــقد̂ 

أمــا *(
( لم يتم التعرف عن الجهات المسؤولة عن ارت�اب 37 حالة.  IVح (

) األردن، *(
إضافة إm 5 حاالت *(

) تـعرض لـها الـصحفيون الـسور$ـون خـارج سـور$ـا، حـالـة اعـتقال الـمصور  @Aحـاالت االعـتقال ال ) IVـان مـن ب ̂و
 ) IVــــطة الصحفيpالــــذي قــــال لــــرا ، (

، pــــاســــم فــــادي ســــو»(
|
الــــسوري فــــادي وحــــdد قــــرقــــوز، الــــمعروف إعــــالمــــdا

) مـحافـظة حـمص حـdث عـمل 
)* IJە مـن مـديـنة القص IJـعد تهجp لـبنان (

( إن تـعرض لـ 3 انـتهاCـات *( IV$الـسور
 للنظام السوري. 

|
ان مطلوب أمنdا ) المجال اإلعالR) منذ عام 2011 ̂و

)*

) اعـتقله عـام 2017 قـ�ل أن يـتم إطـالق ¦احـه pـعد نـحو سـنة، 
وذكـر قـرقـوز أن قـوات األمـن الـعام الـلبنا»(

) عام 2019. 
) عام 2021 لمدة يوم، إضافة إm منعه من العمل اإلعالR) والتص�$ر *(

^ما اعتقل *(

) مــنطقة 
)* (

) 8 نــ³سان� أبــw$ــل عــام 2017 أثــناء مــراجــعته مــكتب األمــن الــعام الــلبنا»(
وأوضــح أنــه اعــتقل *(

) اعــتقله 
، إال أن األمــن الــلبنا»( ) IVب مــن قــ�ل مــجهول عــرســال لــتقد8ــم شــكوى pــعد تــعرضــه لــالعــتداء وال�(

دون توضيح التهم واألس�اب. 

) لـبنان، و®ـعد 
) تـم نـقله إلـdه *( )Aع أمwمـن فـ »J¨أ (

وقـال قـرقـوز إنـه تـعرض لـلتعذ8ـب خـالل الـتحقيق مـعه *(
) صـdدا، تـم تـح�$ـله إm الـقضاء وتـم تـأجـdل مـحاCـمته   مـدة أر®ـعة 

) سـجن زغـdب *(
7 أشهـر مـن احـتجازە *(

أشهـــر إضـــافـــdة، pـــعد ذلـــك تـــم تـــوجـــdه 7 تـــهم لـــه بـــتص�$ـــر لـــقاء مـــع تـــنظdم داعـــش وآخـــر مـــع تـــنظdم جـــبهة 
 .2014 (

) أحداث عرسال *(
الن�ة، وأنه مشارك *(
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ا| إm أن  IJه، مشـــــd31 مـــــن آذار 2018 لـــــعدم ثـــــبوت الـــــتهم الـــــموجـــــهة إلـــــ (
وأضـــــاف أنـــــه تـــــم االفـــــراج عـــــنه *(

 أصـبح 
|
 عـلdه، حـdث أنـه pـعد إطـالق ¦احـه "^ـل مـا ?ـشاهـد عـسكw$ـا

|
 ومـاد8ـا

|
 نفسـdا

|
االعـتقال تـرك أثـرا| سـلبdا

8خاف منه" أصبح لد8ه هواجس خوف وره�ة من العسكر. 

، مـا  (Rالـمجال اإلعـال (
)* ً̧  وعـامـ

|
 إلحـصائـdات الـمركـز الـسوري للحـw$ـات الـصحفdة، فـإن 35 إعـالمـdا

|
ووفـقا

 IJســـور$ـــا، ومـــا يـــزال مص (
يـــزالـــون قـــdد االحـــتجاز أو اإلخـــفاء الق�ي ع9 8ـــد مـــختلف األطـــراف الـــفاعـــلة *(

 منذ عام 2013. 
|
هؤالء مجهوËً حA@ نها8ة أ8لول 2022، مع العلم أن قراpة نصف العدد مختٍف ق�$ا

( أو تحتجــــزهــــم وذلــــك  IVهــــؤالء اإلعــــالمي (
وتــــصدر تــــنظdم "داعــــش" قــــائــــمة الــــجهات الــــمتهمة pــــأنــــها تخ¹(

 
|
لـــمسؤولـــيته عـــن 17 حـــالـــة، ارتـــكب مـــنها 13 حـــالـــة خـــالل عـــام 2013، فـــdما حـــّل الـــنظام الـــسوري ثـــانـــdا
ـان حـزب االتـحاد الـد8ـمقراÜ) مـسؤوËً عـن 3  ) عـام 2012، ̂و

pـمسؤولـيته عـن 7 حـاالت، 3 مـنها ارتـكبها *(
ـانـت هـيئة تحـw$ـر الـشام والـمعارضـة الـسور$ـة مـسؤولـة عـن 4 حـاالت، ولـم ُتـعرف الـجهات  حـاالت، فـdما̂ 

المسؤولة عن ارت�اب 4 حاالت. 
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2-3: اإلصابة والضرب 

ب pـحق  تـضم سـجالت الـمركـز الـسوري للحـw$ـات الـصحفdة 363 حـالـة إصـاpـة واعـتداء pـال�(

) سور$ا منذ آذار 2011 وحA@ نها8ة أ8لول 2022. 
)* ) IVاإلعالمي

 ) IVح (
ب عـــام p 2017ـ 98 حـــالـــة، *( ووثـــق الـــمركـــز ال�ســـ�ة األ¨�J مـــن حـــاالت اإلصـــاpـــة وال�(

شهد عاما 2011-2012 ال�س�ة األقل pـ 3 حاالت فقط. 

 

) ســـور$ـــا، تـــصدر 
)* ) IVـــحق اإلعـــالميp ـــاتCمـــن االنـــتها �J¨ة الـــعدد األdوكـــعادتـــه بتحـــمل مـــسؤولـــ

الـــــنظام الـــــسوري الـــــجهات الـــــمسؤولـــــة عـــــن هـــــذا الـــــن�ع مـــــن االنـــــتهاCـــــات ع9 مـــــدار الـــــسنوات 

الساpقة، pارت�اpه pمفردە 163 حالة. 

ب، تــليها  )Èــة وpــمسؤولــيتها عــن 40 حــالــة إصــاp ةdالــمرتــ�ة الــثانــ (
ت الــقوات الــروســdة *(

á
وحــل

قـوات الـمعارضـة الـسور$ـة pـ 37 حـالـة، وتـنظdم داعـش pـ 23 حـالـة، وهـيئة تحـw$ـر الـشام pـ 25 

حـــالـــة، وحـــزب االتـــحاد الـــد8ـــمقراp (Üـ 19 حـــالـــة، وجـــهات أخـــرى 4 حـــاالت فـــdما لـــم 8ـــعرف 

ما ُسجلت 15 حالة خارج سور$ا.  الجهات المسؤولة عن ارت�اب 38 حالة،̂ 
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) مصط¹( ز$ــاد 
) تــعرض لــها الــصحفيون الــسور$ــون، حــالــة الصح¹( @Aب ال ( حــاالت اإلصــاpــة وال�( IVومــن ب

) 24 أ8ـــار� مـــايـــو 2019، وجـــراء 
)* (çالـــرو ( ان الحـــر»� IJـــة جـــراء قـــصف للطpالخـــلف، الـــذي تـــعرض لـــإلصـــا

اير 2020.  �J3 ش�اط�ف (
قصف مدفÎ) لقوات النظام السوري *(

 ( ً̧ لـلعد8ـد مـن الـقنوات والـمواقـع، مـنها، تـلفÁ$ـون سـور$ـا، وقـناة اآلن، وقـناة TRT عـر»�  عـمل الخـلف مـراسـ

 (
 كــفري الÑــس، إضــافــة لــعمله *(

|
كdة، وكــفري الÑــس لــلعد8ــد مــن الــمؤســسات اإلعــالمــdة، و$ــعمل حــالــdا @Jال

 . (
) مجال التدر$ب الصح¹(

كة إنتاج *( �¦

( مــديــنة  IVالــمنطقة الــواقــعة ب (
وأوضــح الحــلف أنــه أصــ³ب أثــناء عــمله ع9 تــغطdة الــعملdات الــعسكw$ــة *(

إدلــب و®ــلدة قــميناس pــقصف مــدفÎ) مــن قــ�ل قــوات الــنظام، حــdث تــعرض لــإلصــاpــة بــرضــوض وجــروح 

) منه إm اليوم، ولم ?ش¹( منه رغم محاوالت عالجها. 
) 8دە الdمA( ما زال 8عا»(

وتمزق أر®طة *(

، ذكـر الخـلف أنـها وقـعت أثـناء تـغطيته لـلمعارك والـقصف pـالـقرب  (çأمـا حـول إصـابـته جـراء الـقصف الـرو

) عـينه ال�³ى نـ¶dجة ضـغط 
مـن مـديـنة خـان شـdخون بـw$ـف إدلـب، مـا �سـëب بـãصـابـته §شـظا8ـا حجـw$ـة *(

القصف واالنفجار، إضافة لخسارته معدات التص�$ر الخاصة pه. 
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2-4 : االنتهاكات ضد املراكز واملؤسسات اإلعالمية 

 (
ـــز والـــمؤســـسات اإلعـــالمـــdة *(  ضـــد الـــمر̈ا

|
وثـــق الـــمركـــز الـــسوري للحـــw$ـــات الـــصحفdة وقـــ�ع 131 انـــتهاCـــا

$ن األول 2022.  سور$ا، منذ آذار 2011 وحA@ نها8ة ���

ـز والـمؤسـسات ع�J الـسنوات الـساpـقة ب�سـب مـتفاوتـة تـارًة ومـتقار®ـة تـارةً  وتـوزعـت االنـتهاCـات ضـد الـمر̈ا
، فـdما شهـد عـام 2012 

|
ـان عـام 2015 قـد شهـد ال�سـ�ة األ¨�J مـن هـذە االنـتهاCـات pـ 30 انـتهاCـا أخـرى، ̂و

) محافظة حلب. 
ال�س�ة األقل pـ انتهاك واحد، ارتكب *(

ــز والــمؤســسات اإلعــالمــdة؛  ) الــنظام الــسوري مــتصدرا| لــلجهات الــمسؤولــة عــن االنــتهاCــات ضــد الــمر̈ا
و®¹@

 
|
، وحــــلت الــــمعارضــــة الــــسور$ــــة ثــــانــــdا (9Ôــــات الCمــــن مجــــم�ع االنــــتها 

|
pــــمسؤولــــيته عــــن ارتــــ�اب 46 انــــتهاCــــا

 .
|
ان حزب االتحاد الد8مقراÜ) مسؤوËً عن ارت�اب 20 انتهاCا ، فdما̂ 

|
pمسؤوليتها عن ارت�اب 21 انتهاCا

) مـــحافـــظة حـــلب، إذ شهـــدت 
ـــز والـــمؤســـسات اإلعـــالمـــdة *( ووقـــعت أ¨J« حـــاالت االنـــتهاCـــات ضـــد الـــمر̈ا

ت³ب، وG) مــحافــظة إدلــب  @Jال (
) تــليها *( @Aعــن الــمحافــظة ال IJــفارق كبp وذلــك ،

|
pــمفردهــا وقــ�ع 43 انــتهاCــا

) حـمص  @Aمـحافظ (
، بـ�نما تـم تـوثـيق الـعدد األقـل مـن االنـتهاCـات لهـذا الـن�ع *(

|
) شهـدت وقـ�ع 28 انـتهاCـا @Aال

ل منهما ع9 حدة.   ̂ (
والالذقdة، حdث شهدتا انتهاك واحد *(
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2-5: االنتهاكات ضد اإلعالميات 

ة أقــل  IJــانــت بــوت ) ســور$ــا لــالنــتهاCــات، و�ن̂ 
)* (Rالــمجال اإلعــال (

تــعرضــت الــمرأة اإلعــالمــdة والــعامــالت *(
( الــذكــور، إذ وثــق الــمركــز الــسوري للحــw$ــات  IVــاإلعــالميp ــحقها مــقارنــةp ــات الــمرتــك�ةCة أعــداد االنــتهاdلــناحــ
 @Aمـنذ آذار 2011 وح ) IVضـد اإلعـالمي 

|
 ضـد اإلعـالمـdات مـقاpـل 1294 انـتهاCـا

|
الـصحفdة وقـ�ع 46 انـتهاCـا
$ن األول 2022.  نها8ة ���

) لــالنــتهاCــات الــموثــقة ضــد اإلعــالمــdات خــالل الــسنوات الــساpــقة، وارتــك�ت ال�ســ�ة 
وتــقارب الخــط الــبdا»(

( تـم تـوثـيق  IVح (
) عـام p 2016ـ 8 انـتهاCـات، وشهـد عـامـا 2011 و2012 وقـ�ع 6 انـتهاCـات، *(

األ¨�J مـنها *(
) عام 2014 بوق�ع انتهاك واحد فقط. 

ال�س�ة األقل *(

 

ــان مــن أبــرز مــا وثــقه الــمركــز لــجهة أنــواع االنــتهاCــات الــمرتــك�ة ضــد اإلعــالمــdات، مــقتل 7 إعــالمــdات مــن  ̂و
) سور$ا. 

)* ) IVأجن½يت ) IVمنها مقتل صحفَيت ،(
|
مجم�ع االنتهاCات ال9Ô) (45 انتهاCا

ـــــانـــــت ال�ســـــ�ة األ¨�J مـــــن االنـــــتهاCـــــات الـــــمرتـــــك�ة ضـــــد اإلعـــــالمـــــdات، مـــــن نـــــص³ب االعـــــتقال واالحـــــتجاز  ̂و
 ، ) IVأجن½يت ) IVـة إعـالميتpـان مـنهم إصـا ب pـ 9 حـاالت̂  ، تـليها حـاالت اإلصـاpـة وال�(

|
والخـطف، pـ18 انـتهاCـا

ـــالـــمنع مـــن الـــتغطdة والـــعمل   مـــن االنـــتهاCـــات األخـــرى ارتـــك�ت ضـــد اإلعـــالمـــdات،̂ 
|
إm جـــانـــب 12 انـــتهاCـــا

والتهد8دات. 
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و$عت�J الــنظام الــسوري وحــزب االتــحاد الــد8ــمقراÜ) مــن أبــرز الــجهات الــمسؤولــة عــن ارتــ�اب االنــتهاCــات 

 (
ضـد الـمرأة اإلعـالمـdة، ع9 مـدار الـسنوات الـساpـقة، وذلـك pـمسؤولـdة األول عـن ارتـ�اب 13 حـالـة، والـثا»(

( ارتـــكب تـــنظdم داعـــش 3  IVح (
ـــانـــت الـــمعارضـــة الـــسور$ـــة مـــسؤولـــة عـــن 6 انـــتهاCـــات، *( عـــن 12 حـــالـــة، ̂و

ـانـت جـهات أخـرى مـسؤولـة عـن 5 انـتهاCـات، ولـم 8ـعرف الـجهات  ، ̂و ) IVـر الـشام حـالت$wحـاالت، وهـيئة تحـ

المسؤولة عن 5 حاالت.  

 تــــوزعــــت االنــــتهاCــــات ضــــد اإلعــــالمــــdات ع9 عــــدة مــــحافــــظات ســــور$ــــة، فــــقد شهــــدت مــــحافــــظة 
|
جــــغرافــــdا

) دمـشق، 
الـحسكة وقـ�ع 16 انـتهاCـات، وشهـدت حـلب وقـ�ع 8 انـتهاCـات فـيها، فـdما ارتـكب 7 انـتهاCـات *(

ـما تـم تـوثـيق  ) إدلـب،̂ 
) حـمص، ومـثلهم *(

أمـا ر$ـف دمـشق فـقد شهـدت وقـ�ع 4 انـتهاCـات، و3 انـتهاCـات *(

( خارج سور$ا.  IVل حالتdتم �سج ) IVح (
) درعا، *(

) الرقة وحالة واحدة *(
)* ) IVحالت

34/5# 3"6 78891:4" !"#$%"# ٢٤

13 S()E"# -&gT"#
12 PYD

3 !"I$"# h8gT^
6 !M(&%@"# A#)i
5 !")C?= A&CR

4 j>kf A&CR
3 &8W>^

2011 -&/ NT= A&8=./0# $M A&W&CJDX# ;&]^(# 7/ !"I_E@"# A&C?"#



) تــعرضــن لــوقــ�ع أ¨J« مــن نــ�ع مــن االنــتهاCــات، الــصحفdة فــdفdان 
( الــصحفdات الــسور$ــات الــلوا»@ IVومــن ب

) تــديــرهــا  @Aق ســور$ــا ال ) مــناطــق ســdطرة حــزب االتــحاد الــد8ــمقراÜ) §ــشمال ¦�
) تــعمل *( @Aنــعمان فــتاح، ال

مراسلة لقناة روادو، التاpعة إلقلdم كوردستان العراق.  "اإلدارة الذاتdة"،̂ 

) 3 شـــ�اط 2022، وأثـــناء تـــغطيتها مـــع زمـــالئـــها �شـــ�يع 
، إنـــه *( ) IV$الـــسور ) IVـــطة الصحفيpوقـــالـــت فـــتاح لـــرا

قت9 ســـجن الـــحسكة، تـــمت مـــحاÈتهم واحـــتجازهـــم، مـــن قـــ�ل أ¨J« مـــن 10 أشـــخاص مـــن قـــوى األمـــن 

الداخ9) (أسا?ش). 

®ــها، إال أنــها تــعرضــت  )È ح، و®ــح�م أنــها امــرأة لــم يــتم �Jب م ) الــقناة تــعرضــوا ل�(
وأضــافــت أن زمــالءهــا *(

ا وجـــهاز الـــ�ث الـــم�ا¦� والـــمعدات الـــخاصـــة pـــالـــقناة،  IJامÔـــما تـــم مـــصادرة الـــ إلهـــانـــات وشـــتائـــم جســـdمة،̂ 

) المنطقة pحw$ة. 
وصادروا من حقي½تيها 6 ه�$ات شخصdة، ما 8منعها من التحرك *(

ة ع9 أنـــها  IJمـــركـــز األســـا?ـــش، مشـــ (
ـــم كبIJ مـــن اإلهـــانـــات والشـــتائـــم *( وذكـــرت أنـــه تـــم اإلفـــراج عـــنها pـــعد̂ 

 ، IJــــش�ل كب§ 
|
ــــما أنــــها تــــأثــــرت نفســــdا ة، جــــعلتها تــــتأســــف ع9 واقــــع الــــمنطقة،̂  IJتــــعرضــــت لــــخي�ة أمــــل كب

) سـور$ـا، 
@* ) شـمال ¦�

( مـن االنـتهاك، صـدر قـرار إغـالق مـكتب روداو *( IVـعد يـومp 5 شـ�اط (
 أنـه *(

|
خـصوصـا

 . (
وأصبح هناك ضغط نفî) كبp IJعد إ8قاف الفw$ق عن العمل، pح�م االبتعاد عن العمل الصح¹(

ة، §شهـــر نـــ³سان�ابـــw$ـــل 2020 صـــدر قـــرار مـــن "اإلدارة الـــذاتـــdة"  IJـــات كثCأنـــها تـــعرضـــت النـــتها mولـــفتت إ

 عــــن "اســــ¶شهدوا"، 
|
بــــتوقــــdفه عــــن الــــعمل لــــمدة شهــــw$ــــن، §ســــëب اســــتخدامــــها لــــمصطلح "قــــتلوا" عــــوضــــا

وا الـــمصطلح فـــdه إســـاءة و�هـــانـــة، تـــعرضـــت ع9 أثـــرهـــا، لحـــملة تـــنمر و�شهـــIJ واســـعة ع9 مـــواقـــع  �Jواعت

، من ق�ل أنصار "اإلدارة الذاتdة"، وعادت للعمل pعد توقف دام لشهw$ن.  (Éالتواصل االجتما
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2-6: االنتهاكات ضد الصحفيني األجانب في سوريا 

 (
( األجـــانـــب *( IVارتـــكبوا ضـــد الصحفي 

|
) ســـجالتـــه 74 انـــتهاCـــا

وثـــق الـــمركـــز الـــسوري للحـــw$ـــات الـــصحفdة *(
$ن األول 2022.  سور$ا منذ آذار 2011 وحA@ نها8ة ���

 ،
|
 أجــــن½dا

|
) ســــور$ــــا تــــوثــــيق مــــقتل 20 صــــحفdا

( األجــــانــــب *( IVــــات الــــمرتــــك�ة ضــــد الصحفيCــــان أبــــرز االنــــتها ̂و
ـانـت ال�سـ�ة األ¨�J مـن  ب 10 آخـw$ـن، وارتـ�اب 11 مـن االنـتهاCـات الـمختلفة pـحقهم، فـdما̂  )Èـة وpو�صـا
 .

|
( األجانب من نص³ب االعتقال واالحتجاز واالختطاف pـ 33 انتهاCا IVحق الصحفيp ات المرتك�ةCاالنتها

ـل عـام ع9 حـدة، فـdما   ̂ (
)* 

|
وشهـد عـامـا 2012 و2015 ال�سـ�ة األ¨�J مـن االنـتهاCـات الـموثـقة pـ 14 انـتهاCـا

) pانتهاك واحد. 
)̀ ^انت ال�س�ة األقل قد شهدها العام الما

( األجـــــانـــــب،  IVـــــات ضـــــد الصحفيCلت وارتـــــك�ت االنـــــتها
á
) نـــــ� @Aوجـــــاء الـــــنظام الـــــسوري ع9 رأس الـــــجهات ال

 ،
|
ـان مـسؤوËً عـن 19 انـتهاCـا ـان حـال تـنظdم "داعـش" الـذي̂  ، وكـذلـك̂ 

|
pـمسؤولـيته عـن ارتـ�اب 21 انـتهاCـا

 ) IVـــحق الصحفيp ـــات الـــمرتـــك�ةCمـــن نـــصف االنـــتها »J¨و®ـــذلـــك 8ـــكون الـــنظام و"داعـــش" مـــسؤوالن عـــن أ
) سور$ا. 

األجانب *(

( األجـانـب، وارتـك�ت الـمعارضـة الـسور$ـة 5  IVـات ضـد الصحفيCـر الـشام فـقد ارتـك�ت 6 انـتها$wأمـا هـيئة تحـ
 .

|
( لم ُتعرف الجهات المسؤولة عن ارت�اب 23 انتهاCا IVح (

انتهاCات، *(
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 (
( أجــانــب *( IVـ 9 حــاالت، بــ�نما قــتل 4 صحفيp األجــانــب ) IVحــاالت قــتل الصحفي »J¨وشهــد عــام 2012 أ

 .2015 (
) عام 2013 ومثلهم *(

عام 2014، وثالثة *(

( لـم  IVح (
( أجـانـب، ومـثلهم قـتلهم تـنظdم "داعـش"، *( IVعـن مـقتل 7 صحفي Ëًـان الـنظام الـسوري مـسؤو ̂و

( أجانب.  IVُتعرف الجهات المسؤولة عن مقتل 6 صحفي

 ) IV7 صحفي IJتــعرضــوا لــالعــتقال أو االحــتجاز أو االخــتطاف، مــا يــزال مص 
|
 أجــن½dا

|
( الـ 32 صــحفdا IVومــن ب

منهم مجهول المصIJ أو قdد اإلخفاء الق�ي. 
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) سـور$ـا مـنذ آذار 2011 وحA@ نـها8ـة شهـر أ8ـلول 
8ظهـر تحـلdل االنـتهاCـات الـمرتـك�ة ضـد اإلعـالم *(

ا| لجـميع   مـ�ا¦�
|
ـانـوا هـدفـا ) سـور$ـا̂ 

( وحA@ األجـانـب الـذيـن عـملوا *( IV$الـسور ) IV2022 أن اإلعـالمي

) ذلـــك الـــنظام الـــسوري وحـــلفائـــه وســـلطات األمـــر 
الـــجهات الـــفاعـــلة ع9 األرض الـــسور$ـــة، pـــما *(

) ارت�اب االنتهاCات §شA@ أنواعها. 
الواقع المتورطة *(

) ســـور$ـــا، ي�¹@ تـــحقيق الـــعدالـــة 
و®ـــغض الـــنظر عـــن نـــوعـــdة االنـــتهاCـــات الـــمرتـــك�ة ضـــد اإلعـــالم *(

 ( @Aسـور$ـا وال (
) هـذە الجـرائـم *( �Aلـمساءلـة ومـحاسـ�ة مـرتك 

|
 أسـاسـdا

|
لـضحا8ـا اإلعـالم وذو$ـــهم مـطل�ا

ير*@ pعضها إm جرائم حرب وجرائم ضد اإلÑسانdة. 

) ســـور$ـــا، بـــرفـــع 
ر$ـــن مـــن الحـــرب *( ( وذو$ـــــهم المت�( IVـــق لـــتحقيق الـــعدالـــة للصحفي$wو$ـــ�دأ الـــط

شــــ�اوى ســــواء أCــــان ذلــــك §ــــش�ل فــــردي أو جــــماÉ) لــــلجهات الــــدولــــdة ذات الــــشأن، وذلــــك pــــعد 

ر$ن أنفسهم وذو$ــهم وآلdات وصولهم إm العدالة.  ( المت�( IVة الصحفيdتوع

ات  ) ســــور$ــــا ?شــــIJ إm وجــــود ع��
^ــــما أن تحــــلdل مجــــمل االنــــتهاCــــات الــــمرتــــك�ة ضــــد اإلعــــالم *(

) مـــا تـــزال الـــجهات الـــمسؤولـــة عـــن ارتـــ�ابـــها غIJ مـــعروفـــة، األمـــر الـــذي ?ســـتدÉ) مـــن  @Aالـــحاالت ال

الـمؤسـسات الـحقوقـdة الـمعنdة تـط�$ـر آلـdات الـ�حث لـلïشف عـن هـ�$ـة تـلك الـجهات، حA@ يـتم 

 .
|
محاس½تها الحقا

وتـــــوكـــــول األول المحـــــلق pـــــاتـــــفاقـــــdات جـــــنdف 8ـــــعد الـــــصحفيون الـــــذيـــــن  �Jلـــــلمادة 79 مـــــن ال 
|
وفـــــقا

$طة  ، و$ــجب حــمايــتهم ¦� ) IVمــدني 
|
اعــات والحــروب، أشــخاصــا ) )Jمــناطــق ال (

ون أعــمالــهم *( يــ�ا¦�

( االعـــت�ار حـــق الـــمراســـل  IVعp مـــع األخـــذ . ) IVـــمدني ء إm وضـــعهم̂  (î? ـــأي عـــملp ـــأن ال 8ـــقومـــواp

) االتفاقdة. 
) االستفادة من الحما8ة الواردة *(

) المعتمد لدى القوات المسلحة، *( الحر»�

( و$ــــجب تــــحيdدهــــم عــــن األعــــمال الــــعدائــــdة  IVع9 كــــونــــهم مــــدني ) IVوال تقت� حــــما8ــــة الصحفي

 ) IVامـــات بتضم ) @Jع9 األطـــراف ال 
|
، أ8ـــضا (

والـــعسكw$ـــة، إذ أقـــّرت قـــواعـــد الـــقانـــون الـــدوm) اإلÑـــسا»(

$عات المحلdة.  ) ال¶��
؛ *( ) IVحما8ة الصحفيp ة الخاصةdالدول ) IVالقواعد والقوان
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 لــقواعــد الــقانــون 
|
ــز والــمؤســسات اإلعــالمــdة، pــالحــما8ــة الــقانــونــdة وفــقا ^ــما تــتمتع مــقرات الــمر̈ا

 
|
وتـوكـوالت اإلضـافـdة، إذ تعت�J الـمرافـق اإلعـالمـdة أعـdانـا �Jف والdات جـنdواتـفاقـ (

الـدوm) اإلÑـسا»(

ً̧ لالستهداف.  ، لذلك 8جب أال تكون مح (
ذات طابع مد»(

 ) IVة تــعد الجــرائــم الــواقــعة ضــد الــمدنيdلــمح�مة الــجنا8ــات الــدولــ (çو®ــموجــب نــظام رومــا األســا

 7 ) IVة (الــمادتdــسانــÑان ومــن ضــمنها مــقرات وســائــل اإلعــالم جــرائــم حــرب وجــرائــم ضــد اإلdواألعــ

و8). 

 : (mما تضمن القرار رقم 1738 لعام 2006 الصادر عن مجلس األمن الدوdف

( بــهم  IVوســائــل اإلعــالم واألفــراد الــمرت�ط (
( ومــوظ¹( IVإدانــة الهجــمات الــمتعمدة ضــد الصحفي *

اعات المسلحة.  ) )Jأثناء ال

اعـــات  ) )Jمـــناطـــق ال (
( ووســـائـــل اإلعـــالم واألطـــقم الـــمساعـــدة *( IVمـــساواة ســـالمـــة وأمـــن الصحفي *

( هناك.  IVحما8ة المدنيp المسلحة

امهم ومعاملتهم بهذە الصفة.  @J8جب اح ) IVمدني ) IVالمستقل ) IVوالمراسل ) IVاعت�ار الصحفي *

 
|
 مــدنــdة ال 8ــجوز أن تــكون هــدفــا

|
* اعــت�ار الــم�شòت والــمعدات الــخاصــة بــوســائــل اإلعــالم أعــdانــا

ألي هجمات أو أي أعمال انتقامdة. 

وتـــوكـــول األول  �Jع9 نـــص الـــمادة 51 مـــن ال 
|
ت الـــلجنة الـــدولـــdة لـــلصلdب األحـــمر، تـــعلdقا �Jواعت

 
|
، إذا لــــëس ز$ــــا ) IVة الــــمقررة للصحفيd8ــــفقد الحــــما8ــــة الــــقانــــونــــ" (

التــــفاقــــdات جــــنdف: إن الصح¹(

ب مـنه §شـّدة، و�ذا الزم أو تـ¶بع وحـدة عـسكw$ـة أثـناء  @Jد الـزي الـعسكري، أو 8قdـعp حـد mـه إpـشا?

) الـمقاpـل، فـإنـه 
) مـناطـق 8ـجوز اسـتهدافـها وóـسمح الـقانـون pـذلـك". *(

سـIJ الـمعارك، و�ذا تـواجـد *(

) حـال اسـتخدامـها ألغـراض عـدائـdة 
يـتم تـعليق الحـما8ـة الـقانـونـdة الـمقررة لـلمرافـق اإلعـالمـdة، *(

( أو إمدادات أو معدات عسكw$ة.  IV$wأن تضم أفرادا| عسك ) األعمال العسكw$ة،̂ 
)*

 
|
·      الـقتل خـارج نـطاق الـقانـون: �ـش�ل عـملdات الـقتل خـارج إطـار الـقانـون pـ�ل أشـ�الـها انـتهاCـا

  . (
 لقواعد القانون الدوm) اإلÑسا»(

|
ا| وجسdما IJخط
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) اتــفاقــdات جــنdف األر®ــــع لــعام 1949، االعــتداء ع9 الــحdاة 
كــة *( @Jوحــظرت الــمادة الــثالــثة المشــ

( واألشخاص العاجÁ$ن عن القتال.  IVجميع أش�اله، للمدنيp ة، و®خاصة القتلdوالسالمة ال�دن

ــانــتهاك جســdم.   ̂ ) IVف األر®ــــع "الــقتل الــعمد" لــألشــخاص المحــميdات جــنdــل مــن اتــفاقــ وتــدرج̂ 

 (
) الــصادر$ــن *(

وتــوكــوالن اإلضــافــdان األول والــثا»( �Jال (
ف pحــظر الــقتل كــضمانــة أســاســdة *( @Jوُ$ع

عام 1977م. 

 كجــw$ــمة حــرب pــموجــب الــنظام األســاç) لــلمح�مة الــجنائــdة الــدولــdة فــdما 
|
وُ$ــصّنف الــقتل أ8ــضا

( 7 و8.  IVالمادت (
اعات المسلحة الدولdة وغIJ الدولdة *( ) )Jالp يتعلق

·      اإلخــــفاء الق�ي: ?ــــش�ل اخــــفاء األفــــراد ق�ا| أحــــد الجــــرائــــم واالنــــتهاCــــات األســــاســــdة حــــdث 

: إلـــــقاء الـــــق�ض ع9 أي أشـــــخاص أو احـــــتجازهـــــم أو  (çعـــــرفـــــته الـــــمادة 7 مـــــن نـــــظام رومـــــا األســـــا

اخـــتطافـــهم مـــن قـــ�ل دولـــة أو مـــنظمة ســـdاســـdة، أو بـــãذن أو دعـــم مـــنها لهـــذا الـــفعل أو §ـــسكوتـــها 

عـــــلdه، ثـــــم رفـــــضها اإلقـــــرار pحـــــرمـــــان هـــــؤالء األشـــــخاص مـــــن حـــــw$ـــــتهم أو إعـــــطاء مـــــعلومـــــات عـــــن 

ة زمنdة ط�$لة.  @Jن وجودهم بهدف حرمانهم من حما8ة القانون لف هم أو عن أم̈ا IJمص

) 20 د?سم�J 2006 اعــــتمدت الجــــمعdة الــــعامــــة لــــألمــــم المتحــــدة االتــــفاقــــdة الــــدولــــdة لحــــما8ــــة 
)*

جــــميع األشــــخاص مــــن االخــــتفاء الق�ي. وقــــد نــــصت االتــــفاقــــdة، ع9 شــــدة وخــــطورة االخــــفاء 

، جــw$ــمة ضــد  (mظــروف مــعينة 8حــددهــا الــقانــون الــدو (
الق�ي الــذي ?ــش�ل جــw$ــمة وóــش�ل *(

اإلÑسانdة. 

) جــــw$ــــمة االخــــفاء  �Aة مــــنع حــــاالت االخــــفاء الق�ي ومــــ�افــــحة إفــــالت مــــرتكdوتــــضمنت االتــــفاقــــ

) عـدم الـتعرض إلخـفاء ق�ي، 
ـل شـخص *( ) االعـت�ار حـق̂ 

الق�ي مـن الـعقاب، وقـد وضـعت *(

) مـعرفـة الـحقdقة §ـشأن ظـروف 
ـل ضـحdة *( ) الـعدالـة والـتع�$ـض، وأ¨ـدت حـق̂ 

وحـق الـضحا8ـا *(

، وقـــد 8ـــمثل االخـــفاء الق�ي جـــرم قـــتل، إذ  (
االخـــفاء الق�ي، ومـــعرفـــة مصIJ الـــشخص المخت¹(

 مع إخفاء الجثة. 
|
قد ي�تج عن تعرض الضحdة للتعذ8ب أثناء التحقيق و$كون القتل ¦$ا

ـــان الجـــرم أض°  ـــما و$عت�J أحـــد أشـــ�ال االخـــفاء الق�ي هـــو االحـــتجاز pـــحdث إذا تـــوفـــرت أ̂ر ̂و

جــw$ــمة اخــفاء ق�ي وقــد نــوهــت ع9 ذلــك الــمادة الــثانــdة مــن هــذە االتــفاقــdة pــقولــها: ألغــراض 

هـــذە االتـــفاقـــdة، 8ـــقصد pـــاإلخـــفاء الق�ي "االعـــتقال أو االحـــتجاز أو االخـــتطاف أو أي شـــ�ل مـــن 
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) الـدولـة، أو أشـخاص أو مجـموعـات مـن األفـراد 
أشـ�ال الحـرمـان مـن الحـw$ـة يـتم ع9 أ8ـدي مـوظ¹(

اف pحــرمــان الــشخص مــن  @Jــموافــقتها، و$ــعق�ه رفــض االعp ذن أو دعــم مــن الــدولــة أوãيت�فون بــ

) أو م�ان وجودە، مما 8حرمه من حما8ة القانون. 
حw$ته أو إخفاء مصIJ الشخص المخت¹(

وذكــرت الــمادة 12 مــن االتــفاقــdة عــدة ضــمانــات لــلشخص الــذي تــعرض لجــرم االخــفاء الق�ي 

ــل دولــة طــرف لــمن 8ــدÉ) أن شــخصا مــا وقــع ضــحdة  pــقولــها: تــنص الــمادة 12 فــقرة 1- تــكفل̂ 

اخـــفاء ق�ي حـــق إpـــالغ الســـلطات الـــمختصة pـــالـــوقـــائـــع وتـــقوم هـــذە الســـلطات بـــ�حث االدعـــاء 

pـحثا ¦$عا ونـÁ$ـــها وتجـري عـند الـلزوم ودون تـأخIJ تـحقdقا مـتعمقا ونـÁ$ـــها. وتتخـذ تـدابIJ مـالئـمة 

( عــنهم،  IVوالــمدافع (
عــند االقــتضاء لــضمان حــما8ــة الــشاö) والــشهود وأقــارب الــشخص المخت¹(

) الـتحقيق، مـن أي سـوء مـعامـلة أو تـرهـdب §سـëب الـشكوى الـمقدمـة أو 
)* ) IVك @Jفـضال عـن المشـ

أ8ة شهادة 8دm بها. 

) أي عـملdة اعـتقال أو احـتجاز ألشـخاص دون  )A(مسـتمر ومـؤقـت): و$ع (
·      االحـتجاز التعس¹(

( المحـلdة، و$ـصنف pـأنـه انـتهاك جسـdم  IVقـدامـهم ع9 أي فـعل 8ـخالـف الـقوانãل أو اشـ¶�اە بـdدلـ

 . (mالقانون الدو (
كونه 8خالف القواعد *(

) لحــw$ــات األفــراد 
و$ــنص اإلعــالن الــعالÇ) لــحقوق اإلÑــسان ع9 الحــظر الــمطلق لــلتقيdد التعس¹(

 ."
|
) المادة التاسعة: "ال 8جوز الق�ض ع9 أي إÑسان أو حجزە أو نفdه تعسفا

)*

 . (mالقانون الدو (
^ما 8حق لجميع السجناء التمتع pالحقوق والمعايIJ المكرسة *(

( أو  IVتـــــحفظ للسج ( @Aات والdالـــــعد8ـــــد مـــــن الـــــمعاهـــــدات واالتـــــفاقـــــ (
وتـــــرد ضـــــمانـــــات الـــــرئ³ســـــdة *(

) 8عت�J اإلخالل بها وعدم مراعاتها جرائم ضد اإلÑسانdة.  @Aالمعتقل كرامته وحقوقه، وال

ومن هذە االتفاقdات: 

1- العهد الدوm) الخاص pالحقوق المدنdة والسdاسdة 1966. 

وب الـمعامـلة أو الـعق�®ـة الـقاسـdة أو الـالإÑـسانـdة أو  )È ە مـن IJة مـناهـضة الـتعذ8ـب وغd2- اتـفاقـ

ــل دولــة طــرف ألي فــرد 8ــدp Éــأنــه  : تــضمن̂  ) نــص الــمادة 13 مــنه مــا 98)
المهــينة 1984، جــاء *(

 mأن يــــرفــــع شــــكوى إ (
) أي اقــــلdم 8ــــخضع لــــواليــــتها الــــقضائــــdة، الــــحق *(

قــــد تــــعرض لــــلتعذ8ــــب *(
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) اتـــخاذ 
)Î��$اهـــة. و ) )J®حـــالـــته ع9 وجـــه ال�عة و (

ســـلطاتـــها الـــمختصة وتـــنظر هـــذە الســـلطات *(

ــافــة أنــواع الــمعامــلة الســ�ئة أو  الخــطوات الــالزمــة لــضمان حــما8ــة مــقدم الــشكوى والــشهود مــن̂ 

التخ�$ف ن¶dجة لشكواە أو ألي أدلة تقدم. 

3- مجـموعـة الـم�ادئ الـمتعلقة pحـما8ـة جـميع األشـخاص الـذيـن يـتعرضـون ألي شـ�ل مـن أشـ�ال 

االحــــتجاز أو الــــسجن" (1998).  جــــاءت هــــذە المجــــموعــــة pــــعدد مــــن الــــم�ادئ شــــامــــلة لــــحقوق 

ط وضــــمانــــات  وط تــــوقــــdفهم أو احــــتجازهــــم و¦� ( pــــدا8ــــة مــــن تحــــد8ــــد ¦� IVالــــسجناء أو الــــموقــــوف

) الـم�دأ رقـم 2: "ال 8ـجوز 
ـز الـتوقـdف واالحـتجاز نـذكـر ع9 سـ½dل الـمثال مـا جـاء *( مـعامـلتهم pـمر̈ا

 ) IVـــأحـــ�ام الـــقانـــون وع9 8ـــد مـــوظفp د الـــصارمdإلـــقاء الـــق�ض أو االحـــتجاز أو الـــسجن إال مـــع الـــتق

( أو أشخاص مرخص لهم pذلك".  IVمختص

 (
)* ) IVوالصحفي ) IVـحق اإلعـالميp ـاتCـه مـختلف األطـراف الـمرتـك�ة لـالنـتهاp فـإن مـا تـقوم (mو®ـالـتا

 mـات أخـرى، تـر*@ إCة، وانـتهاdسـور$ـا، مـن قـتل و�خـفاء ق�ي واعـتداء ع9 الـمؤسـسات اإلعـالمـ

جرائم حرب وجرائم ضد اإلÑسانdة وفق ما أوردناە أعالە. 

( ع�J الــــــمركــــــز الــــــسوري  IV$الــــــسور ) IVــــــطة الصحفيpــــــقة، تــــــواصــــــل راpوع9 مــــــدار الــــــسنوات الــــــسا

) الــــحقل 
)* ) IVــــة الــــصحافــــة وضــــمان ســــالمــــة الــــعامل$wام حــــ @Jاح mة الــــدعــــوة إdــــات الــــصحف$wللحــــ

) ســور$ــا واألطــراف 
( عــن االنــتهاCــات، وتــطالــب األطــراف الــفاعــلة *( IVومــحاســ�ة الــمسؤول (Rاإلعــال

( والـدفـاع عـنهم وعـن حـw$ـة  IVحـما8ـة اإلعـالميp ة الـخاصـةdالـدولـ ) IVل الـقوانdة بـتفعdة الـمعنdالـدولـ

) سور$ا. 
الصحافة وحق نقل المعلومات *(

) تـنص أن  @Aـسان، الÑلـحقوق اال (Çام نـص الـمادة 19 مـن اإلعـالن الـعال @Jـاحp ـطةpالـرا (̀ ^ـما تـو

، وóـــشمل هـــذا الـــحق حـــw$ـــة اعـــتناق اآلراء دون أي  IJـــة الـــرأي والتعب$wحـــ (
"لـــÔل شـــخص الـــحق *(

ــــانــــت، دون تــــقdد pــــالحــــدود  تــــدخــــل، واســــتقاء األنــــ�اء واألفــــ�ار، وتــــلقيها و�ذاعــــتها pــــأي وســــdلة̂ 

والجغرافdة". 
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