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الثالاثء 3 كانون الثاين 2017

مقتل 86 إعالمياً، 44 حالة اعتقال 
وخطف، إصابة 123 آخرين يف عام 2016

بينهم مقتل إعالمَيني، وإصابة 5 آخرين يف 
كانون األول 2016
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حمتوايت التقرير:
أواًل: مقدمة. 

اثنياً: منهجية التقرير. 
اثلثاً: ملخص تنفيذي. 
رابعاً: تفاصيل التقرير. 

خامساً: التوصيات. 
شكر وعزاء

أواًل: املقدمة:
العمــل اإلعالمــي يف ســوراي يســر مــن ســيئ إىل أســوأ يف ظــل عــدم رعايــة واهتمــام الكثــر مــن املنظمــات اإلعالميــة الدوليــة ملــا 

حيصــل يف ســوراي وتراجــع التغطيــة اإلعالميــة بشــكل كبــر يف الســنة األخــرة مقارنــة ابلســنوات املاضيــة.
ومــن منطلــق االهتمــام بــدور اإلعالميــني البــارز يف احلــراك الشــعيب ويف الكفــاح املســلح، تقــوم الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان 

وبشــكل شــهري إبصــدار تقريــر يرصــد االنتهــاكات الــي يتعرضــون هلــا.

لكن البد لنا من التذكر أبمر مهم، وهو أن الصحفي يُعترب شــخصاً مدنياً حبســب القانون الدويل اإلنســاين بغض النظر عن 
جنســيته، وأي هجــوم يســتهدفه بشــكل متعمــد يرقــى إىل جرميــة حــرب، لكــن اإلعالمــي الذيــن يقــرب مــن أهــداف عســكرية 
فإنــه يفعــل ذلــك بنــاء علــى مســؤوليته اخلاصــة، ألن اســتهدافه يف هــذه احلالــة قــد يعتــرب مــن ضمــن اآلاثر اجلانبيــة، وأيضــاً يفقــد 
احلمايــة إذا شــارك بشــكل مباشــر يف العمليــات القتاليــة، ونــرى أنــه جيــب احــرام اإلعالميــني ســواء أكانــت لديهــم بطاقــات هويــة 

للعمــل اإلعالمــي أم تعــذر امتالكهــم هلــا بســبب العديــد مــن الصعــوابت.

يقول فضل عبد الغين مدير الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
“تــربز للعمــل اإلعالمــي يف ســوراي أمهيــة خاصــة ألنــه يف كثــر مــن األحيــان يكشــف خيطــاً مــن اجلرائــم املتنوعــة الــي حتــدث يوميــاً، 

ومــن هــذا املنطلــق فإننــا نســجل يف معظــم تقاريــران الشــهرية اخلاصــة ابإلعالميــني انتهــاكات مــن أطــراف متحاربــة فيمــا بينهــا”.

الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسست نهاية حزيران 2011 
األمم  قبل  من  معتمدة  ربحية،  غير  حكومية،  غير  مستقلة،  منظمة  وهي 
المتحدة كمصدر أساسي في جميع إحصائيات الضحايا الذين قتلوا في سوريا.
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تؤكــد الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان علــى ضــرورة التحــرك اجلــاد والســريع إلنقــاذ مــا مُيكــن إنقــاذه مــن العمــل اإلعالمــي يف 
ســوراي، وُتــدد إدانتهــا جلميــع االنتهــاكات حبــق حريــة العمــل اإلعالمــي ونقــل احلقيقــة مــن أي طــرف كان، وتؤكــد علــى ضــرورة 
احــرام حريــة العمــل اإلعالمــي، والعمــل علــى ضمــان ســالمة العاملــني فيــه، وإعطائهــم رعايــة خاصــة، مــع حماســبة املتورطــني يف 
االنتهــاكات حبــق الصحفيــني والناشــطني اإلعالميــني، وعلــى اجملتمــع الــدويل متمثــاًل مبجلــس األمــن حتمــل مســؤولياته يف محايــة 

املدنيــني واإلعالميــني يف ســوراي.
 

اثنياً: منهجية التقرير: 
حبســب منهجيــة الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان فــإن املواطــن الصحفــي هــو مــن لعــب دوراً مهمــاً يف نقــل ونشــر األخبــار، وهــو 

ليــس ابلضــرورة شــخصاً حيــادايً، كمــا يُفــرض أن يكــون عليــه حــال الصحفــي. 
عندمــا حيمــل املواطــن الصحفــي الســالح وُيشــارك بصــورة مباشــرة يف العمليــات القتاليــة اهلجوميــة، تســقط عنــه صفــة املواطــن 

الصحفــي، وتعــود إليــه إذا اعتــزل العمــل العســكري متامــاً. 
قــد يتطــرق التقريــر لبعــض احلــوادث الــي نعتقــد أهنــا ال تعــد خرقــاً للقانــون الــدويل اإلنســاين، لكننــا نوردهــا لتســجيلها ضمــن 

احلــوادث الــي تســببت يف خســائر ابألرواح البشــرية، حــى لــو كانــت ضمــن اجملــال الــذي يتيحــه القانــون الــدويل اإلنســاين.

يعتمــد هــذا التقريــر بشــكل رئيــس علــى أرشــيف وحتقيقــات الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان -مــن املمكــن االطــالع بشــكل 
موســع علــى منهجيتنــا يف توثيــق الضحــااي- إضافــة إىل رواايت أهــايل وأقــرابء الضحــااي، واملعلومــات الــواردة مــن النشــطاء احملليــني، 

وحتليــل الصــور والفيديوهــات الــي وردتنــا وحنتفــظ هبــا يف ســجالتنا املمتــدة منــذ عــام 2011 وحــى اآلن. 

كل ذلــك وســط الصعــوابت والتحــدايت األمنيــة واللوجســتية يف الوصــول إىل مجيــع املناطــق الــي حتصــل فيهــا االنتهــاكات، لذلــك 
فإننا نشــر دائماً إىل أن كل هذه اإلحصائيات والوقائع ال متثل ســوى احلد األدىن من حجم اجلرائم واالنتهاكات الي حصلت. 

http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
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اثلثاً: امللخص التنفيذي: 
• حصيلة االنتهاكات حبق اإلعالميني يف عام 2016:

تتوزع أنواع االنتهاكات حبق اإلعالميني هلذا العام على النحو التايل:
أواًل: القتـــل: وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل 86 إعالمياً، يتوزعون كما يلي:

- قوات النظام السوري: 41 بينهم، سيدة و4 بسبب التعذيب
- القوات الروسية: 11

- التنظيمات اإلسالمية املتشددة:
تنظيم داعش: 20 بينهم سيدة  

- فصائل املعارضة املسلحة: 8
- قوات اإلدارة الذاتية الكردية: 2

- جهات أخرى: 4

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0aVJvR21kc0ZZNHc/view


www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 4

اثنياً: اإلصاابت: سجلنا 123 إصابة، يتوزعون كما يلي:
- قوات النظام السوري: 73

- القوات الروسية: 31 
- التنظيمات اإلسالمية املتشددة:

تنظيم داعش: 8   
- فصائل املعارضة املسلحة: 3 

- قوات اإلدارة الذاتية: 2
- جهات أخرى: 6 

اثلثًا: االعتقال أو اخلطف واإلفراج: سجلنا 55 حالة ما بني اعتقال أو خطف وإفراج.
- قوات النظام السوري: سجلنا حالي اعتقال مت اإلفراج عنهما، و5 حاالت إفراج.

- التنظيمات اإلسالمية املتشددة:
تنظيم داعش: سجلنا حالة اعتقال مت اإلفراج عنها.  

جبهة فتح الشام )النصرة سابقاً(: سجلنا 12 حالة اعتقال مت اإلفراج عن 11 منها )أحدها سيدة(، وحالة إفراج.  
- فصائل املعارضة املسلحة: سجلنا 6 حاالت اعتقال مت اإلفراج عن 5 منها، و3 حاالت إفراج.

- قوات اإلدارة الذاتية الكردية: سجلنا 13 حالة اعتقال مت اإلفراج عن 11 منها. وحالة إفراج.
- جهات أخرى: سجلنا 10 حاالت خطف مت اإلفراج عن 9 منها، وحالة إفراج من قبل جهات مل نتمكن من حتديدها.

رابعاً: الفقد: سجلنا حالي فقد.
خامساً: انتهاكات أخرى حبق اإلعالميني: سجلنا 18 حادثة، يتوزعون كما يلي:

- قوات النظام السوري: 8
- القوات الروسية: 1

- التنظيمات اإلسالمية املتشددة:
جبهة فتح الشام: 2  

- فصائل املعارضة املسلحة: 4 
- قوات اإلدارة الذاتية الكردية: 1

- جهات أخرى: 2



www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 5

• حصيلة االنتهاكات حبق اإلعالميني يف كانون األول 2016:
تتوزع أنواع االنتهاكات حبق اإلعالميني هلذا الشهر على النحو التايل: 

أواًل: القتـــــل: وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مقتــل إعالميَــني اثنــني، أحدمهــا بســبب التعذيــب علــى يــد قــوات 
النظــام الســوري

اثنياً: اإلصاابت: سجلنا 5 إصاابت على يد قوات النظام السوري.

اثلثاً: اإلفراج واخلطف: سجلنا حالتني، توزعت على النحو التايل:
- قوات النظام السوري: سجلنا حالة إفراج.

- جهات أخرى: سجلنا حالة خطف مت اإلفراج عنها.

رابعــاً: انتهــاكات أخــرى حبــق اإلعالميــني: ســجلنا حادثــة مصــادرة أتشــرة صحفيــة وقصــف علــى مكتــب إعالمــي مــن قبــل 
قــوات النظــام الســوري.

رابعاً: تفاصيل التقرير: 
ألف: االنتهاكات من قبل قوات النظام السوري )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(:

- القتل:
األحــد 11/ كانــون األول/ 2016 قضــى الناشــط اإلعالمــي حســن احملشــي جــراء 
أثنــاء توجهــه إلســعاف  منــه  ابلقــرب  اجلنــاح صاروخــاً  قصــف طــران ســوري اثبــت 
اجلرحــى الذيــن أصيبــوا جــراء قصــف طــران حكومــي اثبــت اجلنــاح ابلصواريــخ مدينــة 

دومــا مبحافظــة ريــف دمشــق، اخلاضعــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة.
حســن، إعالمــي اتبــع ملديريــة الدفــاع املــدين، مــن أبنــاء مدينــة دومــا مبحافظــة ريــف 
دمشــق، مواليــد عــام 1994، حاصــل علــى الشــهادة االبتدائيــة، متــزوج ولديــه طفــل.

الثــالاثء 27/ كانــون األول/ 2016 وردتنــا معلومــات تؤكــد مقتــل الصحفــي نبيــل وليــد شــرجبي بســبب التعذيــب يف ســجن 
صيــداناي بتاريــخ 25/ أاير/ 2015، اجلديــر ابلذكــر أن قــوات النظــام الســوري اعتقلتــه لــدى مــروره مــن نقطــة تفتيــش اتبعــة 

لقــوى األمــن اجلــوي يف مدينــة داراي مبحافظــة ريــف دمشــق، يف 26/ شــباط/ 2012.
نبيــل، صحفــي ومــدون، مــن أبنــاء مدينــة داراي مبحافظــة ريــف دمشــق، مواليــد عــام 1984، حاصــل علــى إجــازة مــن كليــة اإلعــالم 

جبامعة دمشــق.

https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhZDEzSEVaV1k0Nnc
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhMEVOMXNVdmtrckU/view
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhZm9rZ3JxdDlOZm8/view
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhMEVOMXNVdmtrckU/view
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhcTlyWU1HNG9nT2c/view
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- اإلصاابت:
اإلثنــني 5/ كانــون األول/ 2016 أصيــب الناشــط اإلعالمــي عمــر حســني النَّمــوس 
جبــراح يف القــدم واليــد اليســرى والكتــف األيســر، جــراء إلقــاء طــران النظــام املروحــي 
برميــاًل متفجــراً ابلقــرب منــه، أثنــاء مشــاركته إبســعاف اجلرحــى الذيــن أصيبــوا جــراء إلقــاء 
طــران النظــام املروحــي الرباميــل املتفجــرة علــى بلــدة مضــااي مبحافظــة ريــف دمشــق، 

اخلاضعــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة.
عمــر، إعالمــي اتبــع ملديريــة الدفــاع املــدين، مــن أبنــاء بلــدة مضــااي مبحافظــة ريــف 

أعــزب. اإلعداديــة،  الشــهادة  علــى  1995، حاصــل  عــام  مواليــد  دمشــق، 

الســبت 10/ كانــون األول/ 2016 أصيــب الناشــط اإلعالمــي رضــا الدمشــقي “مل يفصــح عــن امســه لــدواٍع امنيــة” جبــراح يف 
يديــه وفخــذه األميــن، جــراء ســقوط قذيفــة مدفعيــة قصفتهــا قــوات النظــام الســوري ابلقــرب منــه، أثنــاء تغطيتــه اإلعالميــة للقصــف 

علــى مدينــة دومــا مبحافظــة ريــف دمشــق، اخلاضعــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة.
رضــا، مصــور لــدى تنســيقية مدينــة دومــا، مــن أبنــاء مدينــة دومــا مبحافظــة ريــف دمشــق، مواليــد عــام 1998، حاصــل علــى 

الشــهادة اإلعداديــة، أعــزب.
تواصلت الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان مع اإلعالمي رضا الدمشــقي – عرب حســابه على موقع التواصل االجتماعي 

فيســبوك– الــذي أفــادان بروايته:
“بعــد أن انتهينــا أان وصديقــي ســراج الشــام مــن تصويــر القصــف املدفعــي علــى مدينــة دومــا، وأثنــاء عودتنــا علــى دراجــي الناريــة 
ســقطت قذيفــة مدفعيــة ابلقــرب منَّــا؛ مــا أدى إىل إصابــي يف يــدي وفخــذي األميــن ويف ظهــري أيضــاً، وقــد مت إســعايف إىل أقــرب 

نقطــة طبيــة حيــث تلقيــت العــالج”.

الســبت 10/ كانــون األول/ 2016 أصيــب الناشــط اإلعالمــي ســراج الشــام “مل 
يفصــح عــن امســه لــدواٍع أمنيــة” جبــرح يف أنفــه، جــراء ســقوط قذيفــة مدفعيــة قصفتهــا 
قــوات النظــام الســوري ابلقــرب منــه، أثنــاء تغطيتــه اإلعالميــة للقصــف علــى مدينــة دومــا 

مبحافظــة ريــف دمشــق، اخلاضعــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة.
أبنــاء مدينــة دومــا مبحافظــة ريــف  مــن  تنســيقية مدينــة دومــا،  لــدى  ســراج، مصــور 

أعــزب. اإلعــالم،  جامعــي يف كليــة  طالــب   ،1996 عــام  مواليــد  دمشــق، 

https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhcnJNZTM1U1kwclU/view
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUheHRsNXo2QkF4b0U/view
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhTkF2Z08tRVdmeDA/view
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhRlJ6d1VpOUwtenc/view
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تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع اإلعالمــي رضــا الدمشــقي صديــق اإلعالمــي ســراج الشــام –عــرب حســابه 
علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي فيســبوك– الــذي أفــادان بروايتــه:

“كان ســراج برفقــي حينمــا ُأصبــت بقصــف املدفعيــة التابعــة للنظــام الســوري علــى مدينــة دومــا، لكــن إصابــة ســراج كانــت بشــظية 
يف أنفــه، وعلــى الفــور مت إســعافه إىل أقــرب نقطــة طبيــة حيــث ُأجريــت لــه عمليــة جراحيــة يف أنفــه”.

الثــالاثء 13/ كانــون األول/ 2016 ُأصيــب الناشــط اإلعالمــي مهــاب عبــد الســالم 
جبــراح يف البطــن واألطــراف، جــراء ســقوط قذيفــة مدفعيــة قــوات النظــام الســوري ابلقــرب 
املشــهد مبدينــة حلــب، اخلاضــع  للقصــف علــى حــي  أثنــاء تغطيتــه اإلعالميــة  منــه، 

لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة. 
مهــاب، مراســل ومصــور لــدى وكالــة ثقــة وجريــدة عنــب بلــدي، مــن أبنــاء مدينــة حلــب، 

مواليد عام 1992، حاصل على الشــهادة اإلعدادية، أعزب.

الثــالاثء 13/ كانــون األول/ 2016 أصيــب الناشــط اإلعالمــي ســهيل حســن العلــي 
بشــظااي يف الرقبــة والعــني اليمــى، جــراء ســقوط قذيفــة هــاون مصدرهــا مدفعيــة قــوات 
النظــام الســوري ابلقــرب منــه، أثنــاء تغطيتــه اإلعالميــة لالشــتباكات بــني قــوات النظــام 

الســوري وفصائــل املعارضــة املســلحة علــى جبهــة حــي مجعيــة الزهــراء مبدينــة حلــب.
ســهيل، مراســل قنــاة نبــض ســوراي ومديــر املكتــب اإلعالمــي يف الفرقــة الوســطى إحــدى 
فصائــل املعارضــة املســلحة، مــن أبنــاء بلــدة ترمــال بريــف حمافظــة إدلــب، مواليــد عــام 

1988، حاصــل علــى الشــهادة الثانويــة، متــزوج.
تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع اإلعالمــي ســهيل حســن العلــي – عــرب حســابه علــى موقــع التواصــل 

االجتماعــي فيســبوك– الــذي أفــادان بروايتــه:
“يــوم الثــالاثء 13/ كانــون األول، عنــد الســاعة الثالثــة والنصــف عصــراً، وأثنــاء وجــودي علــى جبهــة حــي مجعيــة الزهــراء يف 
مدينــة حلــب، لتغطيــة االشــتباكات بــني قــوات النظــام وفصائــل املعارضــة املســلحة، ســقطت ابلقــرب مــي قذيفــة هــاون قصفتهــا 
قــوات النظــام الســوري، مــا أدى إىل إصابــي جبــرح يف رقبــي وإصابــة عيــي الُيمــى أيضــاً، مت إســعايف إىل مشــفى ابب اهلــوى، حيــث 

تلقيــت العــالج”.

https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhRUNQb2piaUZrSU0/view
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhZ19MV1kybjZpbEU/view
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhWUkzWFNwZThjaUE/view
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhRHE2Nm4tQlNnLVU/view
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhRWx2bm5ETERid0U/view
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhaGN3eEtvblJCYm8/view
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- اإلفراج:
اخلميــس 22/ كانــون األول/ 2016 أفرجــت قــوات النظــام الســوري عــن الناشــط 
اإلعالمــي إبراهيــم حجــي احللــيب، اجلديــر ابلذكــر أهنــا اعتقلتــه يــوم الســبت 12/ أاير/ 
2012 لــدى مــروره عــرب إحــدى نقــاط التفتيــش التابعــة هلــا يف مدينــة تــل أبيــض. 
-املدينــة كانــت خاضعــة لســيطرة قــوات النظــام الســوري يف ذلــك التاريــخ، وهــي اآلن 

خاضعــة لســيطرة قــوات اإلدارة الذاتيــة.
إبراهيــم امللقــب أبيب الطيــب الســوري، عضــو اهليئــة العامــة للثــورة الســورية واملتحــدث 
ابســم معارضــي املنطقــة الشــرقية يف ســوراي، مــن أبنــاء مدينــة تــل أبيــض بريــف حمافظــة 

الرقــة، مواليــد عــام 1981.

- انتهاكات أخرى حبق اإلعالميني:
اخلميس 15/ كانون األول/ 2016 أقدمت السلطات احلكومية السورية على طرد 
الصحفيــة سيســيليا أوديــن، حيــث ســحبت أتشــرهتا الصحفيــة، حبجــة نشــرها ألخبــار 
كاذبــة خــالل تغطيتهــا اإلعالميــة لألحــداث يف مدينــي حلــب ودمشــق، أدان كل مــن 

راديــو الســويد الرمســي ومنظمــة “مراســلون بــال حــدود” طــرد الصحفيــة.
سيسيليا أودين، مراسلة اإلذاعة الوطنية السويدية، من دولة السويد.

اجلمعــة 23/ كانــون األول/ 2016 ألقــى طــران النظــام املروحــي براميــل متفجــرة عــدة علــى ُممَّــع يضــمُّ مكتــب اهليئــة اإلعالميــة 
يف قريــة عــني الفيجــة مبحافظــة ريــف دمشــق، اخلاضعــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف البنــاء 

إضافــة إىل أضــرار ماديــة كبــرة يف تهيزاتــه، وخروجــه عــن اخلدمــة.

ابء: جهات أخرى:
- خطف وإفراج:

اخلميــس 8/ كانــون األول/ 2016 قــام مســلحون مهولــون ابختطــاف الناشــط اإلعالمــي عــوض الســح الشــيخ، مــن مــكان 
إقامتــه يف مدينــة صــوران بريــف حمافظــة محــاة واقتــادوه إىل جهــة مهولــة، مث أفرجــوا عنــه يــوم األحــد 11/ كانــون األول/ 2016، 

مل نتمكــن حــى حلظــة إعــداد التقريــر مــن معرفــة هويــة خاطفيــه.
عوض، انشط إعالمي وعضو يف مجعية إيالف اإلغاثية، من أبناء مدينة صوران بريف حمافظة محاة. 

https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhbnBPVzFBQ2JBaFU/view
https://rsf.org/en/news/rsf-condemns-swedish-radio-reporters-expulsion-aleppo
http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=2938&grupp=21081&artikel=6589455
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0RW5Mbm0yN0ZZOFU/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0d3IxZVJNZWpxTjQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhRmJHb3hqa2FjNTQ/view
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خامساً: التوصيات: 
إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان: 

إدانة استهداف اإلعالميني يف سوراي، وتسليط الضوء على تضحياهتم ومعاانهتم. 

جلنة التحقيق الدولية: 
إجراء حتقيقات يف استهداف اإلعالميني بشكل خاص، لدورهم احليوي يف تسجيل األحداث يف سوراي. 

جملس األمن: 
املسامهة يف مكافحة سياسة اإلفالت من العقاب عرب إحالة الوضع يف سوراي إىل احملكمة اجلنائية الدولية. 

املؤسسات اإلعالمية العربية والدولية: 
مناصــرة زمالئهــم اإلعالميــني عــرب نشــر تقاريــر دوريــة تســلط الضــوء علــى معاانهتــم اليوميــة وُتلــد تضحياهتــم، كمــا جيــب التواصــل 

مــع ذويهــم والتخفيــف عنهــم ومواســاهتم. 

أخــراً، علــى مجيــع اجلهــات يف املناطــق اخلاضعــة لســيطرهتا أن تلتــزم مبــا يوجبــه عليهــا القانــون الــدويل اإلنســاين فيمــا يتعلــق حبمايــة 
املدنيــني، وبشــكل خــاص اإلعالميــني ومعدَّاهتــم. 

شكر وعزاء:
خالص العزاء لذوي الضحااي، وكل الشكر والتقدير ألهايل وأصدقاء اإلعالميني الذين سامهت إفاداهتم بشكل 

مهم يف هذا التقرير.
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