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األحد 5 حزيران 2016

حمتوايت التقرير: 
أواًل: مقدمة. 

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

شكر وعزاء

مقتل 10 إعالميني، واعتقال وخطف 7 وإصابة مثانية آخرين 
حصيلة أاير 2016

أواًل: المقدمة: 
العمل اإلعالمي يف سوراي يسري من سيئ إىل أسوء يف ظل عدم رعاية واهتمام الكثري من 
املنظمات اإلعالمية الدولية ملا حيصل يف سوراي وتراجع التغطية اإلعالمية بشكل كبري يف السنة 

األخرية مقارنة ابلسنوات املاضية.
تقوم  املسلح،  الكفاح  ويف  الشعيب  احلراك  يف  البارز  اإلعالميني  بدور  االهتمام  منطلق  ومن 
الشبكة السورية حلقوق اإلنسان وبشكل شهري إبصدار تقرير يرصد االنتهاكات اليت يتعرضون 

هلا.
لكن البد لنا من التذكري أبمر مهم، وهو أن الصحفي يُعترب شخصاً مدنياً حبسب القانون 
الدويل اإلنساين بغض النظر عن جنسيته، وأي هجوم يستهدفه بشكل متعمد يرقى إىل جرمية 
حرب، لكن اإلعالمي الذين يقرتب من أهداف عسكرية فإنه يفعل ذلك بناء على مسؤوليته 
اخلاصة، ألن استهدافه يف هذه احلالة قد يعترب من ضمن اآلاثر اجلانبية، وأيضاً يفقد احلماية 
إذا شارك بشكل مباشر يف العمليات القتالية، ونرى أنه جيب احرتام اإلعالميني سواء أكانت 
لديهم بطاقات هوية للعمل اإلعالمي أم تعذر امتالكهم هلا بسبب العديد من الصعوابت.

يقول فضل عبد الغين مدير الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
»تربز للعمل اإلعالمي يف سوراي أمهية خاصة ألنه يف كثري من األحيان يكشف خيطاً من 
الشهرية  تقاريران  فإننا نسجل يف معظم  املنطلق  يومياً، ومن هذا  اليت حتدث  املتنوعة  اجلرائم 

اخلاصة ابإلعالميني انتهاكات من أطراف متحاربة فيما بينها«.

منذ بدء بيان وقف األعمال العدائية شهدت خمتلف احملافظات السورية تراجعاً ملحوظاً وجيداً 
القتل، واحلديث بشكل  2011 يف معدالت  آذار  منذ  السابقة  األشهر  مقارنة مع  نسبياً، 
السيطرة كمناطق  مناطق  بقية  ألن  املسلحة؛  املعارضة  لسيطرة  اخلاضعة  املناطق  عن  رئيس 
للقصف  السوري الختضع  النظام  سيطرة  ومناطق  الكردي  الدميقراطي  االحتاد  سيطرة حزب 
اجلوي الكثيف اليومي والذي يعترب املتسبب الرئيس يف قتل ما اليقل عن %60 من الضحااي، 
وتدمري املباين وتشريد أهلها. لكن على الرغم من كل ذلك فإن اخلروقات مل تتوقف، وبشكل 
وقف  استمرار  من  األكرب  املتضرر  أنه  يبدو  الذي  وحلفائه،  السوري  النظام  قبل  من  رئيس 

األعمال العدائية.
وبعد يوم واحد من إعالن اهليئة العليا للمفاوضات أتجيل مشاركتها يف مباحثات جنيف يف 
19/ نيسان املاضي عاودت القوات احلكومية والقوات الروسية قصفها للمناطق اخلارجة عن 
سيطرة النظام السوري لتعود وترية القتل إىل ماكانت عليه قبل اتفاق وقف األعمال العدائية.

الشبكة السورية حلقوق اإلنسان، أتسست يف هناية حزيران/ ٢٠١١ 
وهي منظمة مستقلة، حمايدة، غري حكومية، غري رحبية، معتمدة من 

قبل األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.
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تؤكد الشبكة السورية حلقوق اإلنسان على ضرورة التحرك اجلاد والسريع إلنقاذ ما مُيكن إنقاذه من العمل اإلعالمي يف سوراي، وجتدد 
إدانتها جلميع االنتهاكات حبق حرية العمل اإلعالمي ونقل احلقيقة من أي طرف كان، وتؤكد على ضرورة احرتام حرية العمل اإلعالمي، 
والناشطني  الصحفيني  االنتهاكات حبق  املتورطني يف  مع حماسبة  رعاية خاصة،  وإعطائهم  فيه،  العاملني  والعمل على ضمان سالمة 

اإلعالميني، وعلى اجملتمع الدويل متمثاًل مبجلس األمن حتمل مسؤولياته يف محاية املدنيني واإلعالميني يف سوراي.
 

ثانيًا: منهجية التقرير: 
حبسب منهجية الشبكة السورية حلقوق اإلنسان فإن املواطن الصحفي هو من لعب دوراً مهماً يف نقل ونشر األخبار، وهو ليس ابلضرورة 

شخصاً حيادايً، كما يفرتض أن يكون عليه حال الصحفي. 

عندما حيمل املواطن الصحفي السالح ويشارك بصورة مباشرة يف العمليات القتالية اهلجومية، تسقط عنه صفة املواطن الصحفي، وتعود 
إليه إذا اعتزل العمل العسكري متاماً. 

موسع  بشكل  االطالع  املمكن  اإلنسان -من  حلقوق  السورية  الشبكة  وحتقيقات  أرشيف  على  رئيس  بشكل  التقرير  هذا  يعتمد 
على منهجيتنا يف توثيق الضحااي- إضافة إىل رواايت أهايل وأقرابء الضحااي، واملعلومات الواردة من النشطاء احملليني، وحتليل الصور 

والفيديوهات اليت وردتنا وحنتفظ هبا يف سجالتنا املمتدة منذ عام 2011 وحىت اآلن. 

كل ذلك وسط الصعوابت والتحدايت األمنية واللوجستية يف الوصول إىل مجيع املناطق اليت حتصل فيها االنتهاكات، لذلك فإننا نشري 
دائماً إىل أن كل هذه اإلحصائيات والوقائع ال متثل سوى احلد األدىن من حجم اجلرائم واالنتهاكات اليت حصلت. 

ثالثًا: الملخص التنفيذي: 
تتوزع أنواع االنتهاكات حبق اإلعالميني يف أاير 2016 على النحو التايل: 

ألف: القتـــل خارج القانون: وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل 10 إعالميني، يتوزعون على النحو التايل:
- القوات احلكومية: قتلت إعالميني اثنني.

- التنظيمات اإلسالمية املتشددة:
تنظيم داعش: قتل 4 إعالميني.

- فصائل املعارضة املسلحة: قتلت 3 إعالميني.
- جهات مل نتمكن من حتديدها: قتلت إعالمياً واحداً.

ابء: االعتقال: سجلنا 6 حاالت اعتقال مت اإلفراج عن 5 منها، يتوزعون على النحو التايل:
- القوات احلكومية: سجلنا حالة اعتقال مت اإلفراج عنها.

- فصائل املعارضة املسلحة: سجلنا 4 حاالت اعتقال مت اإلفراج عنها.
- قوات اإلدارة الذاتية الكردية: سجلنا حالة اعتقال واحدة.
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اتء: اخلطف: سجلنا حالة خطف مت اإلفراج عنها من قبل جهات مل نتمكن من حتديدها.
اثء: اإلصاابت: سجلنا 8 إصاابت، توزعت على النحو التايل:

- القوات احلكومية: 5 إصاابت.
- التنظيمات اإلسالمية املتشددة:

تنظيم داعش: إصابة واحدة.
- فصائل املعارضة املسلحة: إصابتني.

جيم: انتهاكات أخرى حبق اإلعالميني: سجلنا حادثيت قصف للقوات احلكومية على مركزين إعالميني.
 

رابعًا: تفاصيل التقرير: 
ألف: االنتهاكات من قبل القوات احلكومية )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(:

- القتل خارج نطاق القانون: 
األربعاء 4/ أاير/ 2016 قضى الناشط اإلعالمي عبدو عمر أمني جراء إصابته بشظااي صاروخ من نوع فيل قصفته مدفعية القوات 
احلكومية، وذلك أثناء تغطيته لالشتباكات بني فصائل املعارضة املسلحة والقوات احلكومية يف منطقة الفاميلي هاوس مبحافظة حلب، 

اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة.
عبدو املعروف خبطاب أيب عمر، مصور لدى حركة نور الدين الزنكي إحدى فصائل املعارضة املسلحة، من أبناء بلدة قبتان اجلبل بريف 

حمافظة حلب، من مواليد عام 1994، حاصل على الشهادة الثانوية الشرعية، أعزب.

اخلميس 5/ أاير/ 2016 قضى الناشط اإلعالمي مهند زريق نتيجة إصابته بعدة شظااي جراء إلقاء طريان النظام املروحي عدة براميل 
متفجرة على قرية أم الكراميل بريف حمافظة حلب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، حيث كان يف طريقه إىل قرية خان طومان 

بريف حمافظة حلب لتغطية االشتباكات بني فصائل املعارضة املسلحة والقوات احلكومية.
أبناء قرية سرجة بريف حمافظة إدلب، من مواليد عام  املعارضة املسلحة، من  الشام إحدى فصائل  مهند، مصور لدى حركة أحرار 

1987، طالب سنة رابعة يف كلية اهلندسة املعلوماتية جبامعة حلب، متزوج.

االعتقال واإلفراج:
األحد 14/ شباط/ 2016 أفرجت القوات احلكومية عن الناشط اإلعالمي عمري احلموي )مل يفصح عن امسه لدواٍع أمنية(

عمري، مراسل شبكة اإلعالم السوري املوحد وعضو يف احتاد إعالميي محاة، من أبناء بلدة الصفصافية يف ريف حمافظة محاة، يبلغ من 
العمر 24 عاماً.

اإلثنني 30/ أاير/ 2016 تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع عمري الذي أفادها مبا يلي:

»دامهت قوى األمن العسكري منزيل يوم اخلميس 26/ تشرين الثاين/ 2015 واقتادتين إىل املفرزة األمنية التابعة هلم، 
بتهمة ممارسة النشاط اإلعالمي، تنقلت بني عدة مراكز احتجاز يف كل من محاة ومحص ودمشق تعرضت خالهلا 
للتعذيب، ويف هناية األمر مت عرضي على حمكمة مكافحة اإلرهاب حيث صدر حكم إبخالء سبيلي لعدم وجود أدلة 

تثبت إدانيت«.
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اإلصاابت:
اإلثنني 2/ أاير/ 2016 أصيب الناشط اإلعالمي أمين قباوة يف كتفه وقدمه جراء سقوط 
صاروخ قصفه طريان النظام احلريب قرب مكان تواجده، أثناء تغطيته لقصف طائرات النظام 

احلربية حي اهللك مبدينة حلب اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة.
أمين املعروف بــ “أيب تيم احلليب”، مصور لدى مركز حلب اإلعالمي، من أبناء حي مساكن 

هنانو مبدينة حلب، مواليد عام 1994، حاصل على الشهادة الثانوية، متزوج.

تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع الناشط اإلعالمي أمين قباوة الذي أفادها:
“أثناء تصويري آلاثر قصف طريان النظام احلريب على حي اهللك مبدينة حلب، وردان أن املكان سيتعرض للقصف مرة 
اثنية فالتجأت إىل داخل أحد املباين واختبأت أسفل الدرج، تسببت الغارة بدمار كبري ابملبىن وأسفر تساقط حجارته 
إبصابة كتفي برضوض، كما أصيبت قدمي جراء سقوط ابب املبىن عليها، إضافة إىل حتطم عدسة الكامريا اليت كنت 

أصور هبا، مت إسعايف إىل املشفى جراء تعرضي لالختناق نتيجة استنشاقي للغبار.”

األحد 22/ أاير/2016 أصيب الناشط اإلعالمي جالل عبد الباسط سليمان يف يده وقدمه جراء إصابته بشظااي برميل متفجر ألقاه 
طريان النظام املروحي على بلدة تلدو بريف حمافظة محص، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة.

جالل، مراسل قناة اجلزيرة اإلخبارية، من أبناء حمافظة محص، يبلغ من العمر 25 عاماً، حاصل على إجازة يف كلية التجارة واالقتصاد 
جبامعة حلب، متزوج.

تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع اإلعالمي جالل عبد الباسط سليمان الذي أفادها بروايته:

»بينما كنت أعمل على التغطية اإلعالمية لعملية إلقاء الرباميل املتفجرة على بلدة تلدو يف منطقة سهل احلولة بريف 
حمافظة محص، سقط برميل متفجر ابلقرب مين؛ ما أدى إىل إصابيت جبروح يف يدي وقدمي«.

اإلثنني 24/ أاير/ 2016 أصيب الناشط اإلعالمي حممد عبد اجمليد الرفاعي بطلقة قناص القوات احلكومية يف ساقه، أثناء تغطيته 
االشتباكات بني القوات احلكومية وفصائل املعارضة املسلحة على جبهة خميم خان الشيح يف حمافظة ريف دمشق.

حممد، مدير املكتب اإلعالمي أللوية الفرقان يف الغوطة الغربية، من أبناء بلدة الطيبة مبحافظة ريف دمشق، من مواليد عام 1986، 
طالب جامعي يف كلية الشريعة، متزوج ولديه طفل.

األحد 29/ أاير/ 2016 أصيب الناشط اإلعالمي حسن شريف العمري بشظااي قذيفة مدفعية القوات احلكومية، ما أدى إىل إصابته 
جبراح يف قدمه اليسرى وظهره ووجهه، وذلك خالل تغطيته اإلعالمية لالشتباكات بني فصائل املعارضة املسلحة والقوات احلكومية على 

جبهة اخلزان يف قرية خربة اجلامع بريف حمافظة محاة اجلنويب.
حسن، مصور لدى مركز محاة اإلعالمي، من أبناء بلدة عقرب يف ريف حمافظة محاة اجلنويب، يبلغ من العمر 26 عاماً، حاصل على 

إجازة من املعهد املتوسط اهلندسي وطالب يف كلية التجارة واالقتصاد، متزوج.

األحد 29/ أاير/ 2016 أصيب الناشط اإلعالمي حكم أبو راين بشظااي قذيفة مدفعية القوات احلكومية، ما أدى إىل إصابته جبراح 
يف قدمه اليسرى وظهره ووجهه، وذلك خالل تغطيته اإلعالمية لالشتباكات بني فصائل املعارضة املسلحة والقوات احلكومية على جبهة 

اخلزان يف قرية خربة اجلامع بريف حمافظة محاة اجلنويب.
حكم، مراسل مركز محاة اإلعالمي، من أبناء بلدة عقرب يف ريف حمافظة محاة، يبلغ من العمر 30 عاماً، متزوج.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhZnB5Q0tkbnVEdFk
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhX0JHYVEyUlotRTQ
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUheEZyWGkyUlBKcjg
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhanc3YndxcF9EUjA
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0cXhXUTV1S1RMcE0/view
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انتهاكات أخرى حبق اإلعالميني:
الثالاثء 3/ أاير/ 2016 قصفت مدفعية القوات احلكومية قذيفة هاون على املكتب اإلعالمي لوكالة مسارت يف حي املشهد مبحافظة 
حلب، واخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل أضرار مادية متوسطة ببناء املكتب وحموالت الكهرابء وخزاانت الوقود 

اخلاصة به.

األحد 22/ أاير/ 2016 قصفت املدفعية احلكومية قذائف عدة على املكتب اإلعالمي لوكالة مسارت يف قرية اليمضية جببل الرتكمان 
يف ريف حمافظة الالذقية، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابته أبضرار مادية متوسطة.

ابء: االنتهاكات من قبل التنظيمات اإلسالمية املتشددة:
تنظيم داعش )يطلق على نفسه تنظيم الدولة اإلسالمية(:

القتل خارج إطار القانون:
األربعاء 18/ أاير/ 2016 قضى الناشط اإلعالمي أمين وليد العقدة جراء إصابته يف الرأس برصاصة 
قناص تنظيم داعش، أثناء تغطيته لالشتباكات بني التنظيم وفصائل املعارضة املسلحة على جبهة بلدة 
كفرة التابعة ملنطقة اعزاز بريف حمافظة حلب الشمايل، واخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة.
أمين، مراسل حريب لدى اجلبهة الشامية إحدى فصائل املعارضة املسلحة، من أبناء بلدة حربل يف 
 4 ولديه  متزوج  االبتدائية،  الشهادة  على  1981، حاصل  عام  مواليد  من  ريف حمافظة حلب، 

أطفال.

اجلمعة 27/ أاير/ 2016 قضى الناشط اإلعالمي حممد ديب بكار جراء إصابته برصاص تنظيم داعش أثناء حماولته إنقاذ بعض 
املدنيني العالقني يف قرية ندة بريف حمافظة حلب، حيث كان هناك لتغطية االشتباكات بني التنظيم وفصائل املعارضة املسلحة هناك.

حممد، مصور لدى اجلبهة الشامية إحدى فصائل املعارضة املسلحة، من أبناء مدينة منبج بريف حمافظة حلب، من مواليد عام 1974، 
حاصل على إجازة يف قسم احملاسبة، متزوج ولديه 6 أطفال.

السبت 28/ أاير/ 2016 قضى الناشط اإلعالمي حممد اخلطيب برصاصة قناص تنظيم داعش يف رأسه، أثناء تغطيته االشتباكات بني 
فصائل املعارضة املسلحة وتنظيم داعش على جبهة مدينة مارع بريف حمافظة حلب الشمايل.

حممد املعروف أبيب ميار احلليب، مصور مستقل، من أبناء مدينة حلب، من مواليد عام 1986، طالب يف كلية اآلداب جبامعة حلب، 
أعزب.

تغطيته  أثناء  رأسه،  يف  داعش  تنظيم  قناص  برصاصة  الوحش  عثمان  حممود  اإلعالمي  الناشط  قضى   2016 أاير/   /29 األحد 
لالشتباكات بني فصائل املعارضة املسلحة والتنظيم على جبهة بريغيدة يف ريف حمافظة حلب الشمايل.

حممود املعروف بفجر األبزمو، مصور لدى حركة نور الدين الزنكي إحدى فصائل املعارضة املسلحة، من أبناء بلدة األبزمو يف ريف 
حمافظة حلب الغريب، من مواليد عام 1993، حاصل على الشهادة الثانوية الشرعية، أعزب.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0cjNBUFVjX3BiY1E
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhZDdESzRybmFkYm8
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUheDl6VXR1ZVMwdHc
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhQ1FhV1dycmlSV3c
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhSDJwdlZvMGQ4bk0
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhOUYwOXNRWHJ2X2c
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhNFFMcDMzS3lkMDQ
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhcDBzVzRCSzlCclU
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اإلصاابت:
األربعاء 4/ أاير/ 2016 أصيب الناشط اإلعالمي حممد عبد الرحيم زامل جبراح يف كتفه وصدره جراء إصابته بطلقة رصاص متفجرة 
عيار 23 مصدرها تنظيم داعش، أثناء تغطيته االشتباكات يف معركة هنروان حوران بني التنظيم وفصائل املعارضة املسلحة يف حمافظة 

درعا. 
حممد، إعالمي يف ألوية الفرقان، من أبناء بلدة كناكر مبحافظة ريف دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، من مواليد عام 

1993، أعزب.

اتء: انتهاكات فصائل املعارضة املسلحة:
القتل خارج إطار القانون:

الثالاثء 3/ أاير/ 2016 قضى الناشط اإلعالمي أكرم رجب جراء إصابته برصاصة قناص جيش 
الفسطاط يف منطقة األشعري مبحافظة ريف دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، 
أثناء تغطيته االشتباكات بني جيش اإلسالم وكل من جيش الفسطاط وفيلق الرمحن، ومجيعها من 

فصائل املعارضة املسلحة.
أكرم، مدير القسم اإلعالمي جليش االسالم، من أبناء مدينة دوما مبحافظة ريف دمشق، مواليد عام 

1989، حاصل على الشهادة الثانوية، متزوج.

السبت 7/ أاير/ 2016 قضى الناشط اإلعالمي فاروق عبد الرزاق مرجانة جراء إصابته برصاص 
بلدة  اقتحامهم إحدى مقرات جيش اإلسالم قرب  أثناء  الرمحن  الفسطاط وفيلق  كل من جيش 
مسرااب مبحافظة ريف دمشق، اجلدير ابلذكر أن األطراف الثالثة هي من فصائل املعارضة املسلحة.
فاروق، مصور لدى جيش اإلسالم، من أبناء مدينة دوما مبحافظة ريف دمشق، من مواليد عام 

1995، حاصل على الشهادة اإلعدادية، أعزب.

األربعاء 11/ أاير/ 2016 قضى الناشط اإلعالمي محيدي خالد اجليوش جراء إصابته بطلق انري مصدره حركة املثىن ولواء شهداء 
الريموك املبايعني لتنظيم داعش، أثناء تغطيته لالشتباكات بينهما وبني فصائل املعارضة املسلحة على جبهة سحم اجلوالن بريف حمافظة 

درعا.
محيدي، مصور لدى فرقة شباب السنة إحدى فصائل املعارضة املسلحة، من أبناء بلدة معربة بريف حمافظة درعا، يبلغ من العمر 17 

عاماً، حاصل على الشهادة االبتدائية، أعزب.

االعتقال واإلفراج:
اخلميس 28/ نيسان/ 2016 اعتقلت إحدى فصائل املعارضة املسلحة انشطني إعالميني يف مدينة دوما بريف حمافظة دمشق، اخلاضعة 
لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، وأفرجت عنهما يوم األحد 1/ أاير/ 2016، تتحفظ الشبكة السورية حلقوق اإلنسان على بياانت 

اإلعالميني وظروف اعتقاهلما لدواٍع أمنية.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhLUhfVGhSV1Frd0U
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhOWRXaUZTQUVRNXc
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0elNUX1E1QkZnSzg
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0YzJIU0pFUVFxTkU
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhSzdBMGx6dVZtazg
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhSXVpTjZ2VU5oZHM
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0VkQ4dXJSVkZxT2M/view
http://https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0YzJIU0pFUVFxTkU/view
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اخلميس 28/ نيسان/ 2016 اعتقلت إحدى فصائل املعارضة املسلحة انشطاً إعالمياً يف مدينة دوما بريف حمافظة دمشق، اخلاضعة 
لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، وأفرجت عنه يوم األربعاء 4/ أاير/ 2016، تتحفظ الشبكة السورية حلقوق اإلنسان على بياانت 

اإلعالمي وظروف اعتقاله لدواٍع أمنية.

اجلمعة 29/ نيسان/ 2016 اعتقلت إحدى فصائل املعارضة املسلحة انشطاً إعالمياً يف مدينة دوما بريف حمافظة دمشق، اخلاضعة 
لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، وأفرجت عنه يوم األحد 1/ أاير/ 2016، تتحفظ الشبكة السورية حلقوق اإلنسان على بياانت 

اإلعالمي وظروف اعتقاله لدواٍع أمنية.

اإلصاابت:
السبت 14/ أاير/ 2016 أصيب اإلعالمي شادي حلوة بشظااي يف عدة مواضع من 
جسده جراء انفجار عبوة انسفة قرب سيارته ابلقرب من املركز اإلذاعي والتلفزيوين ملدينة 
حلب، اجلدير ابلذكر أن سرية أبو عمارة للمهام اخلاصة إحدى فصائل املعارضة املسلحة، 

قد تبنت عملية زرع العبوة الناسفة.

السبت 14/ أاير/ 2016 أصيب املصور شريف عبس جبراح طفيفة جراء انفجار عبوة انسفة قرب سيارة كان يستقلها مع اإلعالمي 
شادي حلوة ابلقرب من املركز اإلذاعي والتلفزيوين ملدينة حلب، اجلدير ابلذكر أن سرية أبو عمارة للمهام اخلاصة إحدى فصائل املعارضة 

املسلحة، قد تبنت عملية زرع العبوة الناسفة.

اثء: االنتهاكات على يد قوات اإلدارة الذاتية الكردية:
االعتقال:

السبت 28/ أاير/ 2016 اعتقلت قوات اإلدارة الذاتية الكردية أنور انسو يف مدينة عامودا بريف حمافظة احلسكة.
أنور، مدير إذاعة عامودا وقيادي يف حزب يكييت الكردي، يبلغ من العمر 50 عاماً.

جيم: االنتهاكات على يد جهات مل نتمكن من حتديدها:
القتل خارج إطار القانون:

اإلثنني 16/ أاير/ 2016 قضى الناشط اإلعالمي مؤيد عمر اجلرك متأثراً جبراحه جراء انفجار عبوة انسفة يف بلدة اهلامة مبحافظة 
ريف دمشق، واخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، أثناء مروره قرهبا يوم السبت 14/ أاير/ 2016، مل نتمكن من التحقق من 

اجلهة اليت قامت بزرع العبوة حىت حلظة إعداد التقرير.
مؤيد، مصور لدى املكتب اإلعالمي لبلدة اهلامة، وهو من أبناء البلدة، مواليد عام 1995، حاصل على الشهادة اإلعدادية، أعزب.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhRFBjdHhlZi1XQzA
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhTW1ISGUwQ2t3QXM
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhRzduS1RjSHVCVTg
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhVzJIQTRnR3pnaWs
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhcXFFOVlQQndhTXc
https://drive.google.com/file/d/0B2pa2B5VWhEOQWdZakVwUzJYWUE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhY3JSSDN3cm1kcWc
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUheUlISGxwd2xTdlU
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhYWFHckFDdzRIcG8/view
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االختطاف:
األحد 22/ أاير/2016 تعرض الناشط اإلعالمي حسني حممود السينو لالختطاف يف مدينة الدرابسية بريف حمافظة احلسكة، اخلاضعة 
لسيطرة قوات اإلدارة الذاتية الكردية، ومت إطالق سراحه يف اليوم نفسه، مل نتمكن من حتديد اجلهة اليت قامت ابختطافه حىت حلظة 

إعداد التقرير.
حسني، انشط إعالمي لدى مؤسسة والت اإلعالمية، من أبناء مدينة الدرابسية بريف حمافظة احلسكة، مواليد عام 1994، طالب 

جامعي يف كلية االقتصاد.

خامسًا: 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: 
مناصرة زمالئهم اإلعالميني عرب نشر تقارير دورية تسلط الضوء على معاانهتم اليومية وخُتلد تضحياهتم، كما جيب التواصل مع ذويهم 

والتخفيف عنهم ومواساهتم. 
 

أخرياً، على مجيع اجلهات يف املناطق اخلاضعة لسيطرهتا أن تلتزم مبا يوجبه عليها القانون الدويل اإلنساين فيما يتعلق حبماية املدنيني، 
وبشكل خاص اإلعالميني ومعداهتم. 

 

شكر وعزاء: 
خالص العزاء لذوي الضحااي، وكل الشكر والتقدير ألهايل وأصدقاء اإلعالميني الذين سامهت إفاداهتم بشكل مهم يف هذا التقرير. 

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhd1lpbktGdnhGenc

