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اخلميس 3 أاير 2018

اليوم العاملي حلرية الصحافة: مقتل 682 
من الكوادر اإلعالمية منذ آذار 2011

قرابة 82% منهم على يد احللف السوري الروسي

تقرير موجز
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احملتوى: 
أواًل: القتل خارج نطاق القانون

اثنياً: االعتقال أو اخلطف
اثلثاً: إساءات استخدام املهنة اإلعالمية

رابعاً: التوصيف القانوين والتوصيات

ــا كان عليــه بدايــَة احلــراك الشــعيب حنــو الدميقراطيــة، مــن حيــث  مل خيتلــف كثــراً واقــع العمــل الصحفــي واإلعالمــي يف ســوراي عمَّ
احلظــر شــبه الكامــل لوســائل اإلعــالم غــر املواليــة للنظــام الســوري وحلفائــه، ومالحقــة وهتديــد كل مــن يقــوم بنشــر حقائــق اجلرائــم 
واالنتهــاكات الــي ال تــزال ُتــارس بشــكل يومــي علــى األراضــي الســورية، ونظــراً لكثافــة األحــداث الســورية فقــد عجــزت الصحافــة 
والصحفيــون التقليديــون عــن تغطيــة مــا جيــري بشــكل تفصيلــي، وتصــدى هلــذه املهــام مواطنــون تدرَّبــوا علــى املهــام الصحفيــة 
واإلعالميــة، وأصبحــوا ابلتــايل هدفــاً مباشــراً لــكلِّ مــن يفضحــون انتهاكاتــه عــر عمليــات التَّصويــر أو التدويــن أو نقــل ونشــر 

األخبــار.

مل يكتــِف النظــام الســوري وحلفــاؤه ابســتهداف املواطنــن الصحفيــن، عــر عمليــات القتــل واالعتقــال والتعذيــب، بــل وظَـّـف 
يف املقابــل عشــرات الصحفيــن لنقــل وتبــيِّ روايــة النظــام الســوري لألحــداث، ونفــي انتهاكاتــه، وتشــويه احلقائــق وإخراجهــا عــن 
ســياقها وحقيقتهــا، وســاعد النظــاَم الســوريَّ بشــكل رئيــس النظــاُم اإليــراين، الــذي ميتلــك خــرة واســعة يف النَّشــر ابللغــة اإلنكليزيــة 
بشــكل أساســي، وبعــض وســائل اإلعــالم يف لبنــان، احملســوبة علــى حــزب هللا اللبنــاين، وُيضــاف إليهمــا اإلعــالم الروســي، عملــت 
كل مــن وســائل وصحــف النظــام الســوري واإليــراين والروســي علــى االســتمرار يف نفــي عمليــات قصــف املشــايف أو املــدارس أو 
األســواق، ونفــي حصــار وجتويــع الســكان، وتبــيِّ ســردية حماربــة النظــام الســوري لإلرهــاب، واجملموعــات اإلرهابيــة، وتلميــع صورتــه 

وشــكِر حليفيــه اإليــراين والروســي.
 

ست نهاية حزيران 2011، غير حكومية،  الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسَّ
ُمستقلة، اعتمدت عليها المفوضية السامية لحقوق اإلنسان مصدرًا أساسيًا 

في جميع تحليالتها التي أصدرتها عن حصيلة الضحايا في سوريا.
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ومــع حتــوُّل االحتجاجــات الشــعبيَّة إىل نــزاع مســلح داخلــي ازدادت املخاطــر الــي يتعــرَّض إليهــا املواطنــون الصحفيــون، إذ ابتــوا 
عرضــة للقتــل والتعذيــب مــن قبــل أطــراف متعــددة، وأصبــح البعــض منهــم مضطــراً للعمــل كمراســل حــريب لكســب لقمــة العيــش، 
وابلتــايل تغطيــة أحــداث اجلبهــات العســكرية الــي قــد تكــون علــى مداخــل بلداهتــم ومدهنــم وعتبــات بيوهتــم؛ مــا جعلهــم يف كثــر 

مــن األحيــان عرضــًة للقتــل أو اإلصابــة أو األســر علــى خطــوط اجلبهــات.

وعلــى الرَّغــم مــن دخــول أطــراف أخــرى علــى خلفيــة النِّــزاع املســلح الداخلــي، كالقــوات الروســية وقــوات التحالــف الــدويل وقــوات 
اإلدارة الذاتيــة الكرديــة، والتنظيمــات اإلســالمية املتشــددة )كتنظيــم داعــش والنصــرة(، وفصائــل املعارضــة املســلحة، إال أنَّ حجــم 
ونوعيــة االنتهــاكات املوثَّقــة ُيشــر بشــكل ال يقبــل الشــك إىل أنَّ قــوات النظــام الســوري هــي املتســبب فيهــا بنســبة تقــرب مــن 
90% تزيــد أو تنقــص قليــاًل حبســب نوعيــة االنتهــاك، لكــن األطــراف مجيعــاً مارســت بشــكل أو آبخــر نوعــاً مــن القمــع لوســائل 
اإلعــالم، وتشــويه احلقائــق، أو مبالغــة يف إظهــار وحشــية اخلصــم؛ مــا أفقــَد العديــد مــن وســائل اإلعــالم النَّزاهــة واملوضوعيــة، حيــث 
تــدرك الســلطات االســتبدادية مجيعهــا خطــر وســائل اإلعــالم يف فضــح ممارســاهتا وأســاليبها الدكتاتوريــة. ومل تيِّــز األطــراف بــن 

مواطــن صحفــي ذكــر أو أنثــى أو طفــل وحــى بــن مواطــن ســوري وأجنــيب أثنــاء ارتكاهبــا االنتهــاكات حبقهــم.

مــع اســتمرار االنتفاضــة الشــعبية وازدايد املخاطــر الــي تعــرَّض هلــا الصحفيــون األجانــب للوصــول إىل مواقــع احلــدث، حيــث 
تعــرَّض العديــد منهــم للقتــل واالحتجــاز علــى يــد األطــراف كافــة عقــب دخــول الصحفيــن بطــرق غــر شــرعية إىل ســوراي، أدركــت 
وســائل اإلعــالم األجنبيــة أمهيــة االســتعانة ابملواطنــن الصحفيــن املوجوديــن يف الداخــل فعمــدت إىل تدريبهــم وتزويدهــم ببعــض 

مســتلزمات العمــل.

يقول فضل عبد الغين مدير الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
“لعَب املواطنون الصحفيون دوراً مهماً يف املشــاركة يف تســجيل ورواية األحداث واالنتهاكات، وتزويد املنظمات 
احلقوقيــة بتلــك البيــانت، لقــد تعــاونَّ معهــم كثــراً، جيــب أن ال ننســى مــا قدَّمــوه أبــداً، لقــد ضحــى بعضهــم حبياتــه، 

وحريَّتــه مثنــاً لنقــل احلقيقــة الــي يــؤرِّخ ويدافــع هبــا عــن أهلــه وبلــده”.
 

أواًل: القتل خارج نطاق القانون:
كان اســتهداف حاملــي الكامــرات الــي تنقــل االحتجاجــات الشــعبية عمــالً مدروســاً لــدى قــوات النظــام الســوري عــر عمليــات 
القنص املباشر، أو عر قيام مصورين اتبعن له بتصوير املواطنن الصحفين هبدف اعتقاهلم الحقاً، ويعتر الناشط أمحد سليمان 
الضحيك من أوائل من تعرَّض لعملية استهداف مباشرة يف 29/ أاير/ 2011، يف أثناء تصويره اقتحام الدابابت مدينته تلبيسة 

يف ريــف محــص.
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ــة أساســية، حيــث تعتــر مصــدر تويــل أساســي، ويف حــال رفــض احلكومــات دفــع  اعتــر تنظيــم داعــش خطــف الصحفيــن مهمَّ
مبالــغ طائلــة تصــل إىل ماليــن الــدوالرات، يقــوم ابلتَّفنــن يف عمليــة قتلهــم -وبثِّهــا يف إصــدارات هوليوديــة-؛ بغيــة كســب أكــر 

شــهرة ممكنــة، كمــا فعــل مــع الصحفــي األمريكــي جيمــس فــويل، واليــاابين كينجــي جوتــو جــاو.
كمــا ســامهت بعــض الفصائــل يف املعارضــة املســلحة يف عمليــات قتــل طالــت مواطنــن صحفيــن أيضــاً، وُنشــر إىل أنَّ العديــد 

منهــم قــد قتــل نتيجــة اشــتباكات وقعــت بــن الفصائــل بعضهــا مــع بعــض.

ا حازت على حصة كبرة من قتل املواطنن الصحفين،  وعلى الرَّغم أنَّ تدخل القوات الروســية جاء يف أيلول/ 2015 إالَّ أهنَّ
وحتديــداً لــدى اتباعهــا سياســة الضربــة املزدوجــة1 الــي نفَّذهتــا مئــات املرات.

لقــد صــوَّرت كامــرات بعــض اإلعالميــن حلظــة مقتلهــم كمــا حصــل مــع اإلعالمــي أمحــد خالــد يســوف “امللقــب بســوفت ويــر” 
الــذي قتــل يف 6/ تشــرين الثــاين/ 2015 علــى يــد قــوات النظــام الســوري أثنــاء تصويــره لقــاًء علــى إحــدى اجلبهــات يف محــاة، 
واإلعالمــي وســيم العــدل الــذي قتــل يف 23/ تشــرين األول/ 2015 علــى يــد القــوات الروســية أثنــاء رصــده الغــارات الــي يشــنُّها 

الطــران علــى قريــة بينــن يف حمافظــة إدلــب.
 

وثَّقنــا يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مقتــل 682 مــن الكــوادر اإلعالميــة، بينهــم 7 طفــاًل، و6 ســيدة، كمــا أَن مــن بينهــم 
8 صحفيــاً أجنبيــاً، و37 منهــم قتلــوا بســبب التَّعذيــب، علــى يــد األطــراف الرئيســة الفاعلــة يف ســوراي منــذ آذار 2011 حــى 

أاير 2018، يتوزعــون حبســب مرتكــب القتــل علــى النحــو التــايل:
 قــوات النظــام الســوري وامليليشــيات اإليرانيــة: 538، بينهــم 5 طفــاًل، و1 ســيدة، و5 صحفيــن أجانــب، و37 مــن الكــوادر 

اإلعالميــة قتلــوا بســبب التعذيــب داخــل مراكــز االحتجــاز.
القوات الروسية: 18

التنظيمات اإلسالمية املتشددة: 69، بينهم 1 طفاًل، و2 سيدة و3 صحفياً أجنبياً. 
• تنظيم داعش: 64، بينهم 1 طفاًل، و2 سيدة و3 صحفين أجانب. 

• هيئة حترير الشام: 5
فصائل يف املعارضة املسلحة: 25، بينهم 1طفاًل، و3 سيدات.

قوات اإلدارة الذاتية الكردية: 4
قوات التحالف الدويل: 1

جهات أخرى: 27

1  سياســة اتَّبعهــا النظــام الســوري والروســي تقــوم علــى مبــدأ إعــادة قصــف املوقــع املســتهدف ذاتــه بعــد مضــي عــدة دقائــق هبــدف إيقــاع أكــر عــدد ممكــن مــن اخلســائر البشــرية مــن كــوادر الدفــاع املــدين وفــرق اإلســعاف 

واألطبــاء والكــوادر اإلعالميــة.

http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=69&token=C4mWCmFzicY7cbmz22Uk177n9BkG7M7A
https://www.youtube.com/watch?v=YttJ32Hhtoc&feature=youtu.be
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اثنيًا: االعتقال أو اخلطف:
جــاَءت عمليــات اعتقــال وخطــف املواطنــن الصحفيــن املســتمرة منــذ ســبع ســنوات ضمــن ســياق حجــب وتشــويه مــا جيــري مــن 
انتهــاكات وفظاعــات يف ســوراي، لقــد حتــوَّل أغلــب املعتقلــن إىل خمتفــن قســرايً، كحــال اإلعالمــي جهــاد أســعد حممــد، املختفــي 

لــدى النظــام الســوري، وهنــاك حــاالت قليلــة اعتقلــت يف ســجون مدنيَّــة ومصرهــا معــروف مثــل رغــد الســفطي ونــور اللحــام.

لقــد زاَد ظهــور التنظيمــات اإلســالمية املتطرفــة مــن التَّضييــق علــى املواطنــن الصحفيــن والصحفيــن األجانــب، لقــد حتوَّلــت 
املناطــق الــي ســيطروا عليهــا إىل ثقــوب ســوداء ال نــكاد نعلــم عمــا جيــري يف داخلهــا شــيئاً يذكــر، املواطنَــن الصحفيــن مســر الصــاحل 

ورامــي الــرزوك كان معتقلــن لــدى تنظيــم داعــش، وال يــزال مصرمهــا جمهــواًل حــى اللحظــة.
كمــا اتَّبعــت هيئــة حتريــر الشــام )منــذ ظهورهــا يف كانــون الثــاين 2012( سياســة اعتقــاالت ممنهجــة حبــق الكــوادر اإلعالميــة، 
واســتخدمت الكمائــن لإليقــاع هبــم، وظهــر هــذا األمــر جليــاً عقــب ســيطرهتا علــى معظــم مناطــق حمافظــة إدلــب؛ حيــث شــنَّت 
محلــة اعتقــاالت واســعة طالــت املواطنــن الصحفيــن الذيــن انتقــدوا سياســتها علــى املواقــع والوســائل اإلعالميــة، أو الذيــن مل 

https://drive.google.com/file/d/1vw2jFrpm76uFqqA4upR5hNMBILdBWRwl/view
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حيصلــوا علــى ترخيــص عمــل، وقــد ســجَّل فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان حــاالت اعتقــال حبــق أفــراد مــن عائــالت 
النشــطاء إلجبارهــم علــى تســليم أنفســهم. وغالبــاً مــا تــراوح مــدة احتجــاز اإلعالميــن بــن عــدة أايم حــى مثانيــة أشــهر وتُفــرج 
اهليئــة عنهــم بعــد تعهدهــم بعــدم مناهضــة سياســتها عــَر أنشــطتهم اإلعالميــة، أو بعــد دفــع غرامــات تصــل حــى $5000، أو 
حتكــم عليهــم ابلنفــي إبجبارهــم علــى مغــادرة مناطــق ســيطرهتا. ومل يســلم الصحفيــون األجانــب مــن عمليــات اخلطــف هبــدف 

طلــب فديــة مببالــغ طائلــة.

مل ختتلــف سياســة قــوات اإلدارة الذاتيــة الكرديــة كثــراً عــن سياســة هيئــة حتريــر الشــام حيــث كان االعتقــال التعســفي واخلطــف 
واإلخفــاء القســري مصــَر كل مــن انتقــَد سياســتها أو مــن مل حيصــل علــى ترخيــص عمــل، كمــا مل يســلم املواطنــون الصحفيــون يف 
مناطــق ســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة مــن حمــاوالت توجيــه الكلمــة والــرأي بقــوة الســالح ورفــض قبــول الــرأي اآلخــر، ومل 
يقتصــر ذلــك علــى اإلعالميــن املوالــن لقــوات النظــام الســوري، بــل جتــاوزه إىل النشــطاء احملليــن، الذيــن رفضــوا التبعيَّــة الفكريــة 

وانتقــدوا تصرفــات وجتــاوزات بعــض الفصائــل يف املعارضــة املســلحة.

وثَّقنا يف الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ما ال يقل عن 1116 حالة اعتقال تعسفي أو اختفاء قسري حبق الكوادر اإلعالمية، 
بينهــم 5 ســيدة، كمــا أنَّ مــن بينهــم 33 صحفيــاً أجنبيــاً، علــى يــد األطــراف الرئيســة الفاعلــة يف ســوراي منــذ آذار 2011 حــى أاير 

2018، يتوزعون حبســب اجلهة الي ارتكبت االنتهاك على النحو التايل:
قوات النظام السوري: 833، بينهم 2 سيدة، و4 صحفياً أجنبياً.

التنظيمات اإلسالمية املتشددة: 122، بينهم 2 سيدة، و16 صحفياً أجنبيًا
• تنظيم داعش: 67، بينهم 1 سيدة، و14 صحفياً أجنبياً.

• هيئة حترير الشام: 55، بينهم 1 سيدة، و2 صحفياً أجنبياً.
فصائل يف املعارضة املسلحة: 64، بينهم 1 سيدة، و5 صحفياً أجنبياً.

قوات اإلدارة الذاتية الكردية: 56
جهات أخرى: 41، بينهم 8 صحفياً أجنبيًا
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اثلثًا: إساءات استخدام املهنة اإلعالمية:
اســتخدمت مهنــة الصحافــة خلدمــة اجملرمــن وتبييــض صورهتــم، وإلرهــاب كل مــن يتجــرأ علــى خمالفتهــم، لقــد مت تصويــر عــدد كبــر 
مــن مقاطــع الفيديــو الــي تصــوِّر عمليــات التَّعذيــب الوحشــي الــي يتعــرض هلــا معارضــون، كمقطــع الفيديــو املســرب الــذي بثَّــه 
نشــطون يف 29/ آذار/ 2013 ويُظهــر ســحل قــوات النظــام الســوري أحــد املدنيــن يف شــوارع مدينــة حلــب. كمــا حتدَّثــت 
مقاطــع مصــوَّرة أخــرى عــن املصــر الــذي قــد يواجهــه الســكان حــاَل ســيطرة أي طــرف مــن األطــراف علــى مناطقهــم. كمقطــع 
الفيديــو الــذي صــوَّر تعذيــب قــوات ســوراي الدميقراطيــة أحــَد املدنيــن قبــل قتلــه حــن أحكمــت تلــك القــوات ســيطرهتا علــى حــي 

الرميلــة يف الرقــة، وقــد متَّ نشــره يف 21/ تــوز/ 2017.
قــام بعــض النشــطاء اإلعالميــن بتصويــر أنفســهم وهــم يدهســون جثثــاً ملدنيــن أو مقاتلــن، كمــا ظهــَر مؤخــراً مقطــع لإلعالمــي 
املــوايل للنظــام الســوري حســن مرتضــى ُيصــور نفســه علــى خلفيــة قصــف قــوات النظــام الســوري وحلفائــه مدينــة دومــا، متشــفياً 

أبهلهــا بعبــارات حتمــل صبغــة طائفيــة.
عمَد النظام السوري منذ انطالق احلراك الشعيب إىل تصوير مقاطع ولقاءات مع أشخاص عدة إلثبات أنَّ الصراع هو مع إرهابين؛ 
لشرعنة العمليات الي يقوم هبا ضدَّ املدنين، وبثَّ مقاطع فنَّد فيها االنتهاكات املرتكبة من قبل قواته وكان آخرها مقاطع مصورة 

مع بعض سكان الغوطة الشرقية الهتام فصائل يف املعارضة املسلحة ورجال الدفاع املدين بفركة اهلجمات الكيميائية.

http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1646&token=kHTSvihy4h9nPxUudOzRpDQuTVrKAedK
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1024&token=E6Um9YSHBcnVP7FCZlhIPAOX2uGfIgzc
https://www.youtube.com/watch?v=Otbxei17Kf4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=rVT6fekexvg
https://drive.google.com/file/d/1WAqBTPaZEfbMnOtaORZW50rGNz0_LkQF/view
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نشــرت وزارة الدفاع الروســية -روســيا دولة عضو دائم يف جملس األمن يفرض هبا هذا املنصب أن ال تتصف هبذا الكمِّ اهلائل من 
الدجــل واخلــداع-، نشــرت مقطعــاً مّصــوراً مــن الكــوادر الطبيــة يف مدينــة دومــا يف الغوطــة الشــرقية -بعــد ســيطرهتا علــى املنطقــة- مــن 

أجل دحض صحة اهلجومن الكيميائين على املدينة يوم 7/ نيســان، الذي أســفر أحدمها عن مقتل 41 مدنياً.

يف خطــوة غــر مســبوقة ظهــر فنــان اخلــدع الســينمائية الفلســطيي عبــد الباســط اللولــو علــى إحــدى القنــوات اإلعالميــة يف 27/ 
شــباط/ 2018 ليتَّهم اإلعالم التابع للنظام الســوري ابســتغالل أعماله ونســبها إىل فصائل يف املعارضة املســلحة وذلك إلثبات 

أنَّ املقاطــع الــي يبثُّهــا الناشــطون مــن داخــل الغوطــة الشــرقية عبــارة عــن فركــة إعالميــة.
 

رابعاً: التوصيف القانوين والتوصيات:
ــد القانــون الــدويل اإلنســاين يف مواضــع عــدة منــه علــى ضــرورة محايــة الصحفيــن حيــث ورد يف املــادة )79( مــن الروتوكــول  أكَّ
اإلضــايف امللحــق ابتفاقيــة جنيــف 1949 حلمايــة املدنيــن يف النِّزاعــات العســكرية أنَّ الصحفيــن الذيــن يــؤدون مهماهتــم يف 
مناطــق النِّزاعــات املســلحة جيــب احرامهــم ومعاملتهــم كمدنيــن، ومحايتهــم مــن كل شــكل مــن أشــكال اهلجــوم املتعمَّــد، شــريطة 
أالَّ يقومــوا أبعمــال ختالــف وضعهــم كمدنيــن. وحســب القواعــد العرفيــة للقانــون الــدويل اإلنســاين جــاء يف القاعــدة 34 “جيــب 
احــرام ومحايــة الصحفيــن املدنيــن العاملــن يف مهــام مهنيــة مبناطــق نــزاع مســلح مــا دامــوا ال يقومــون جبهــود مباشــرة يف األعمــال 

العدائيــة”.
وأدان القــرار رقــم 1738 الصــادر عــن جملــس األمــن يف كانــون األول 2006 كل أشــكال االعتــداء علــى اإلعالميــن يف 

املســلحة. الصراعــات 
ويف 18/ كانــون األول/ 2013 اعتمــدت اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة قــراراً بشــأن ســالمة الصحفيــن ومســألة اإلفــالت مــن 

العقــاب.
وكان جملــس األمــن قــد أصــدر القــرار رقــم 2222 يف 27/ أاير/ 2015، الــذي أداَن فيــه اهلجمــات وأعمــال العنــف حبــقِّ 

الصحفيــن واإلعالميــن واألفــراد املرتبطــن بوســائل اإلعــالم يف النِّــزاع املســلَّح. 
رغــم اعتــزال العديــد مــن املواطنــن الصحفيــن العمــل اإلعالمــي ألســباب أمنيــة وماديــة وســفر بعضهــم إىل اخلــارج إالَّ أنَّ ســوراي 
بقيــت يف ظــلِّ غيــاب عمليــات احملاســبة مــن الــدول األكثــر فتــكاً ابلصحفيــن منــذ هنايــة عــام 2011 ولســنوات ســتٍّ متتاليــة 

وفــق تقريــر خــاص صــادر عــن جلنــة محايــة الصحفيــن يف 21/ كانــون األول/ 2017
كمــا قبعــت ســوراي يف املركــز 177 )مــن أصــل 180 بلــداً( للعــام الرابــع علــى التــوايل حســب التَّصنيــف العاملــي حلريــة الصحافــة 

لعــام 2018، الــذي نشــَرته منظمــة مراســلون بــال حــدود.

https://www.youtube.com/watch?v=mWOuXYpyN6g&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=yBcNApVrW0s&feature=youtu.be
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1738(2006)&referer=http://www.un.org/en/sc/documents/resolutions/2006.shtml&Lang=A
http://undocs.org/ar/A/RES/68/163
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FRES%2F2222(2015)&referer=%2Fenglish%2F&Lang=A
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FRES%2F2222(2015)&referer=%2Fenglish%2F&Lang=A
https://cpj.org/reports/2017/12/journalists-killed-iraq-crossfire-murder-mexico.php
https://rsf.org/en/rsf-index-2018-hatred-journalism-threatens-democracies
https://rsf.org/en/rsf-index-2018-hatred-journalism-threatens-democracies
https://rsf.org/en/rsf-index-2018-hatred-journalism-threatens-democracies
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يف حن تربَّعت ســوراي يف املرتبة الرابعة بن الدول الي شــهدت أكثر حوادث قتل حبق الكوادر اإلعالمية حســب التقرير الســنوي 
الحتاد الصحفين الدويل الصادر يف 31/ كانون األول/ 2017

 
التوصيات: 

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

إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان: 
إدانة استهداف الكوادر اإلعالمية يف سوراي، وتسليط الضوء على تضحياهتم ومعانهتم. 

:COI إىل جلنة التحقيق الدولية املستقلة
إجراء حتقيقات يف استهداف الكوادر اإلعالمية بشكل خاص؛ نظراً لدورهم احليوي يف تسجيل األحداث يف سوراي. 

:IIIM إىل اآللية الدولية احملايدة املستقلة
ــابقة، والشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان علــى اســتعداد للتَّعــاون  فتــح حتقيــق يف احلــاالت الــواردة يف هــذا التَّقريــر والتَّقاريــر السَّ

والتزويــد مبزيــد مــن األدلــة والتَّفاصيــل. 

إىل املؤسسات اإلعالمية العربية والدولية: 
مناصــرة زمالئهــم اإلعالميــن عــر نشــر تقاريــر دوريــة ُتســلِّط الضــوء علــى معانهتــم اليوميــة وخُتلــد تضحياهتــم، كمــا جيــب التواصــل 

مــع ذويهــم والتَّخفيــف عنهــم ومواســاهتم. 
 

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

http://www.ifj.org/nc/news-single-view/backpid/59/article/ifj-welcomes-lowest-number-of-killings-of-journalists-for-a-decade-but-warns-no-room-for-complace/


www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 9

www.sn4hr.org

Info@sn4hr.org

@snhr


