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V
اإلعالم والمنظمات ذات الشأن ب8\] هذا التق/.ر YلWا

 eطة اإلشارة إ. [h ،اس منهlواالقت ،
V
أو جزئWا

المصدر.

املــركــز الــســوري لــلــحــريــات الــصــحــفــيــة هــو 
مـنـظـمـة تـتـبـع رابـطـة الـصـحـفـيـي الـسـوريـي 
إداريــاً, يــهــدف إلــى الــدفــاع عــن احلــريــات 
الـصـحـفـيـة ف سـوريـا, ويـعـمـل عـلـى تـوثـيـق 
االنتهاكات التي تقع ضد اإلعــــــــــــــــــــــــــــالميي 
واملــراكــز اإلعــالمــيــة فــيــهــا وتــلــك الــتــي تــقــع 
بــحــق إعــالمــيــي ســوريــي خــارج الــبــالد, 
ومــن ثــم يــصــدر تــقــاريــر بــهــا, كــمــا يــصــدر 
املـــركـــز بـــيـــانـــات صـــحـــفـــيـــة ف مـــنـــاســـبـــات 

مختلفة. 

أُنــشــئ املــركــز بــتــاريــخ 1حــزيــران 2014 م, 
لـــيـــتـــابـــع مـــنـــذ ذلـــك الـــوقـــت عـــمـــل جلـــنـــة 
احلـريـات الـصـحـفـيـة ف رابـطـة الـصـحـفـيـي 
الـسـوريـي الـتـي تـأسـسـت ف شـبـاط 2012, 
والتي عملت على توثيق االنتهاكات بحـق 

اإلعالم ف سوريا.

freedom@syja.org

www.syja.org
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) يـتعرض  ايـر 2012 بـتوثـيق االنـتها/ـات ال*( ) شـ@اط< ف>;
BC سهاEمـنذ تـأسـ B LMNالـسور B LMـطة الصحفيUتـقوم را

) الــراUــطة مــنذ حــNYــران< يــونــيو 
BC ــات الــصحف]ةN\ــدأت لــجنة الحــU ــا. وقــدNســور (

BC لــها اإلعــالم واإلعــالمــيون

من العام ذاته بjصدار تقارNر شه\Nة عن تلك االنتها/ات. 

) حــNYــران< يــونــيو 2014 عــمل]ة 
BC ــطةUــات الــصحف]ة، والــذي أسســته الــراN\ثــم تــابــع الــمركــز الــسوري للحــ

الـتوثـيق و|صـدار الـتقارNـر الشهـ\Nـة والـتقارNـر الـسنNyـة والـنصف سـنNyـة، إضـافـة إw إصـدار الـتقارNـر الـخاصـة 

Uمناس@ات عّدة. 

، مـنذ  B LMارتـكبوا ضـد اإلعـالم واإلعـالمي 
�
) نـظمها ودقـقها الـمركـز 1421 انـتها/ـا وتـضمنت قـاعـدة الـب]انـات ال*(

 .
�
Uدء الثورة السورNة عام 2011 وح*( نها�ة العام 2021، الذي وثق ف]ه المركز وقyع 68 انتها/ا

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

BC ـنطلق الـمركـزNو

B مــن الــعقاب الــالزم، وصــو�ً  LMر، وعــدم إفــالت المجــرم Bج>; ال� (
BC لــحقوقــهم المســتق@ل]ة 

ً
عــنهم، حــما�ــة

) سورNا المستق@ل. 
BC للعدالة والمساواة 

�
إw إعالٍم حر وغ>L موجه، تحق]قا

 Bالــمركــز نــتو� (
BC الــحصول ع� الــمعلومــات والــتحقق مــنها إال أنــنا (

BC ة L<ــات كث�yو�ــالــرغــم مــن وجــود صــع

) الــ@حث والــرصــد ونــعتمد ع� مــصادر مــتعددة، إذ يــتم الــحصول ع� الــمعلومــات إمــا مــن ذوي 
BC الــدقــة

، Uــاإلضــافــة إw مــا �ــقوم Uــه الــمركــز مــن Uــحث  B مــنهم أو مــن اإلعــال�) �ــش�ل مــ@ا�� LM�\الــضحا�ــا أو مــن الــمق

ورصــــد ومــــتاUــــعة مســــتمرة لــــلمعلومــــات وتحــــديــــثها إن وجــــد فــــيها خــــلل ومــــن عــــدة مــــصادر مــــختلفة مــــن 

) الشأن ذاته. 
BC B LMالمهتم

) تحـــــد�ـــــد مـــــن هـــــم 
BC واضـــــحة L<ـــــمعايU عـــــمل]ة الـــــتوثـــــيق (

BC ـــــات الـــــصحف]ةN\م الـــــمركـــــز الـــــسوري للحـــــ B وNل>(

ورة وجـــودة صـــلة وارتـــ@اط  B¢ wـــحقهم االنـــتهاك، إضـــافـــة إU الـــواقـــع B LMالصحفي B LMأو الـــمواطن B LMالصحفي

B الــذيــن تــنطبق عــليهم صــفة  LMالــمركــز مــن هــم اإلعــالمي L<الــعمل اإلعــال�) واالنــتهاك، ¥ــما تحــدد مــعاي B LMب

) تــــتوافــــق مــــع الــــمعاي>L الــــقانــــونــــ]ة والــــدولــــ]ة لــــتوثــــيق  ها مــــن الــــمعاي>L ال*( L<إعــــالمــــيو الــــقوى المســــلحة، وغ

 . B LMاالنتها/ات ضد الصحفي

 ( ) يــوثــقها الــمركــز لــEس فــقط تــلك ال*( ) الــتوثــيق فــإن االنــتها/ــات ال*(
BC يــتعبها الــمركــز ( Uحســب الــمعاي>L ال*(

) تـــقع ضـــد   بـــتوثـــيق االنـــتها/ـــات ال*(
�
، Uـــل �ـــقوم الـــمركـــز أ�ـــضا B LMف B المح>( LMتـــقع ضـــد الـــصحف]ات والصحفي

) ومـــزودي الخـــدمـــة اإلخـــ@ارNـــة، الـــذيـــن اســـتدعـــت  B LMاإلعـــالمي B LMات (الـــناشـــط> B LMات الصحفي> B LMالـــمواطن
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 (
BC تجـــري ( ) تـــغط]ة الـــوقـــائـــع واألحـــداث ال*(

BC الـــحاجـــة االعـــتماد عـــليهم مـــن قـــ@ل مـــختلف وســـائـــل اإلعـــالم

سورNا. 

 B LMــا، فــلم تقت� االنــتها/ــات ع� اإلعــالميNســور (
BC تــعرضــت لــالنــتها/ــات ( وتــنوعــت الــفئات اإلعــالمــ]ة ال*(

) الـــــقوى المســـــلحة،  L*ـــــل شـــــملت اإلعـــــالمـــــ]ات، والـــــمؤســـــسات والـــــمرا²ـــــز اإلعـــــالمـــــ]ة، و|عـــــالمU ،الـــــذكـــــور

B األجانب الذين غطوا األحداث السورNة.  LMواإلعالمي

ها مــن الــفئات، فــ]ما  L<غU 
ً
́) األقــل مــن حــ]ث الــعدد مــقارنــة وتعت>; االنــتها/ــات الــمرتــك@ة ضــد الــصحف]ات 

́) الµسـ@ة األع�، تـليها االنـتها/ـات الـمرتـك@ة ضـد  B الـذكـور  LMتعت>; االنـتها/ـات الـمرتـك@ة ضـد فـئة اإلعـالمي

الــمؤســسات والــمرا²ــز اإلعــالمــ]ة، وNــرجــع ذلــك لــطب]عة الــظروف الخــطرة الــمح]طة بــ¶يئة الــعمل اإلعــال�) 

 wالـــحقل اإلعـــال�) مـــن مـــنطقة إ (
BC ـــا، إضـــافـــة لـــعوامـــل أخـــرى تـــعود الخـــتالف أعـــداد الـــعامـــالتNســـور (

BC

) هذا المجال مقارنة Uالذكور. 
BC أخرى، و¸ش�ل عام قلة عدد اإلناث العامالت

) قـاعـدة الـب]انـات الـخاصـة Uـه، االنـتها/ـات الـمرتـك@ة مـن 
BC أن الـمركـز دمـج ابـتداًء مـن هـذا الـعام wإ L<شـº ـما¥

ة  L<ــاعــت@ار أن األخU ،"ــا الــد�ــمقراطــ]ة "قســدNوانــتها/ــات قــوات ســور PYD (¿قــ@ل حــزب االتــحاد الــد�ــمقرا

 .  لحزب االتحاد الد�مقرا¿)
�
تÀبع واقع]ا

) عمله: 
BC عها المركز@Àي ( ونختم Uاإلشارة إw أهم المعاي>L ال*(

.1 ( ضــــحايــــا اإلعــــالم: �ــــقوم الــــمركــــز الــــسوري للحــــ\Nــــات الــــصحف]ة بــــتوثــــيق االنــــتها/ــــات ال*(
) ســورNــا مــهما ¥ــانــت جµســ]اتــهم، جــµسهم، عــرقــهم، طــائــفتهم، 

BC يــتعرض لــها اإلعــالمــيون
 إw قــ]امــه بــتوثــيق االعــتداءات 

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

) يــتعرض لــها اإلعــالمــيون الــسورNــون خــارج الــ@الد، و ÂÃي األمــر ذاتــه ع� االنــتها/ــات  ال*(
) تـــتعرض لـــها الـــم�اتـــب و الـــمرا²ـــز و الـــمؤســـسات اإلعـــالمـــ]ة، إضـــافـــة إw ذلـــك ال �ـــقوم  ال*(

المركز ب�Âµ أخ@ار االنتها/ات إذا طلب الضح]ة أو ذوNه ذلك. 

وقـــــوع االنـــــتهاك خـــــالل الـــــعمل اإلعـــــالمـــــي: يـــــوثـــــق الـــــمركـــــز الـــــسوري للحـــــ\Nـــــات الـــــصحف]ة 2.
،أو �سـ¶@ه، سـواء تـم  B خـالل قـ]امـهم Uـالـعمل اإلعـال�) LMـحق اإلعـالميU تـقع ( االنـتها/ـات ال*(

  . استهدافهم �ش�ل م@ا�� أو غ>L م@ا��

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

اإلعـــالمـــي فـــي الـــقوى املســـلحة: �ـــقوم مـــركـــز الحـــ\Nـــات بـــتوثـــيق االنـــتها/ـــات الـــواقـــعة ع� 4.
ط انتفاء صلتهم Uالعمل المسلح وفق المع]ار السابق.  ) القوى المسلحة �� L*إعالم
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 عــــن ســــا,ــــق+ه، فــــقد %ــــان 
0
لــــم ;ــــكن عــــام 2021 مــــختلفا

A ســور<ــا 
BC ADت أن الــعمل اإلعــالMNتــ A PQــاألدلــة ال, 

0
مــليئا

A الــــــحقل 
BC B XYمــــــحفوف ,ــــــمخاطــــــر جــــــمة، وأن الــــــعامل

 A
BC مـعرضـون خـالل عـملهم لـقمع لـعله األسـوأ ADاإلعـال

العالم. 

A الـــــــمركـــــــز الـــــــسوري 
BC ـــــــات ,ـــــــالجـــــــملة وثـــــــقناهـــــــاnانـــــــتها

 B XYـــــــــات الـــــــــصحف+ة الـــــــــتابـــــــــع لـــــــــرا,ـــــــــطة الصحفي>sللحـــــــــ
B و%ــــلها تــــجعل مــــن وصــــفنا لــــسور<ــــا عt أنــــها  XY>الــــسور
سـجن الـصحافـة الzبXx الـذي يـتعدد فـ+ه الـسجانـون ، 

 .
0
 واقع+ا

0
وصفا

A ســــور<ــــا �ــــش{ل مــــؤلــــم 
BC مــــعانــــاة الــــصحافــــة المســــتمرة

وفـــاقـــع مـــنذ آذار 2011 وحPQ هـــذە اللحـــظة تـــختلف 
A نـــقطة 

BC ســـواهـــا مـــن الـــدول A
BC عـــن مـــعانـــاة الـــصحافـــة

A �ســـطت نـــفوذهـــا  PQأن %ـــل الـــجهات ال Aـــة و�>sجـــوهـــ
عt أي مـــن الـــجغرافـــ+ات الـــسور<ـــة الـــمتعددة تـــ�شا,ـــه 
A طـــs<ـــقة تـــعامـــلها مـــع الـــحالـــة اإلعـــالمـــ+ة ، فـــالجـــميع 

BC
�س� الحـــــت{ار اإلعـــــالم وتـــــجن+دە لـــــ+كون أداة ;ـــــكرس 
 ال;ــعزف إال �ــشازا0 يــتوافــق 

0
بــواســطتها اســ�Mدادە و�ــوقــا

مع س+اسة التعل+ب والتأطXx وأحاد;ة ال�د;ة. 

، فـهم خـائـفون مـن الـ�لمة الحـرة،  يـ�شا,ـه الـجالدون إذا0
B وآذان الـــناس مـــفتوحـــة فـــقط  XYأع P�Mود;ـــدنـــهم أن ت

A ما يs<دون لهم أن يتلقوا. 
Pلتل�

A المســـــــــــ+طرون عt األرض 
Bقـــــــــــمعهم هـــــــــــذا ال ;كت� A

BC
,ــــمالحــــقة أي إعــــالAD ي��� %ــــلمة أو صــــورة مــــن خــــارج 
الســـ+اقـــات الـــمرســـومـــة، ,ـــل إنـــهم ;ـــعملون عt الـــدوام 
عt تــــــــكs ــــــــس ســــــــ+طرتــــــــهم عAt الــــــــب�ئة اإلعــــــــالمــــــــ+ة، 

A هــــذا إن لــــم  فــــ+ضعون أ;ــــديــــهم عt أي £ــــشك+ل نــــقا¢¡
;ــكونــوا هــم مــن أســسه وقــولــMه ,ــما يــتما¥� مــع إحــ{ام 
A الـمحصلة 

BC ـدون>sاإلعـالم ، فـهم ال يـ tضاتـهم عMقـ
 .

0
 مستقً§ ومهن+ا

0
إعالما

وال;ـــقفون عـــند ذلـــك ,ـــل ;ـــعملون عt االنحـــدار ,ـــ{ل 
A تــــقاس حــــs<ــــة اإلعــــالم مــــن  PQات الــــمعتمدة ال الــــمؤ©�
A مـجال الـحصول عt الـمعلومـة، 

BC ـة>sخـاللـها، فـال حـ
<عات تــــــــضمن اســــــــتقاللــــــــ+ة اإلعــــــــالم  B و£�� XYوال قــــــــوان
A عــــملهم، وأ;ــــة تــــغط+ة أو 

BC B XYــــة الصحفي>sوتــــكفل حــــ
�ــشاط إعــالAD ;ــجب أن ;ــكون ,ــموافــقتهم و�ــªذن مــن 

ە العسكر.  ّXxس� A
B¢عسكري أو مد

A سـور<ـا ,ـاخـتصار ال حـs<ـة تعبXx وال ظـروف تـناسـب 
BC

 Xxوال أمــــــان.. إنــــــها ســــــجن كب ، A BQالمه A
Bالــــــعمل الصح�

للصحافة. 

ومــــــــع ذلــــــــك ورغــــــــــم 1ـــــــل الــــــــــمعوقــــــــــات ثــــــــمة مـــــــن لـــــــم 
 مـــــــع مـــــــــــهنته وأخـــــــــالقـــــــــ;اتـــــــــها فــــــــــعمل 

B
Gــــــــكن إال أمـــــــــــينا

Qجـــــــــــــد وNخـــــــــــــــــالص لــــــــــــــــضمان وصـــــــــــــــول الـــــــــــــــمعلومـــــــــــــــة 
الــــــــــصح;حة لـــــــلرأي الــــــــعام. 

 A
BC أن ;ــــــحفروا Atنــــــعم ثــــــمة إعــــــالمــــــيون مــــــصممون ع

حائط القمع السم+ك ع¯ أن ;فتحوا مجاً® للنور. 

A نحـلم بـها، تـدأب  PQمـن أجـل هـؤالء ومـن أجـل سـور<ـا ال
A احـــــتفلت قـــــMل أ;ـــــام  PQال B XY>الـــــسور B XYرا,ـــــطة الصحفي
ة لـــتأســـ²سها عt الـــعمل عt تـــوثـــيق  ,ـــالـــذكـــرى الـــعا©�
 ́ A ســور<ــا وتــنا

BC يــتعرض لــها اإلعــالم A PQــات الnاالنــتها
B ,ــغض الــنظر عــن  XYالــضحا;ــا وتــقف مــع %ــل اإلعــالمي

ه¶<اتهم المختلفة. 
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ومــا الــتقs<ــر الــسنوي هــذا إال دلــ+ً§ عt جهــد الــرا,ــطة 
B إ·  XY>الـــسور B XYوســـعيها ألن تـــوصـــل مـــعانـــاة الصحفي
 A الـــــمحافـــــل ذات الـــــشأن ,ـــــقصد إحـــــداث تـــــأثXx إ;ـــــجا¢¡
A الـــنها;ـــة إ· 

BC إ· ســـور<ـــا ,ـــح+ث نـــصل Xxجـــلب التغي;
A وطن حر. 

BC صحافة مستقلة

�ســتعرض الــتقs<ــر الــسنوي لــالنــتهاnــات الــمرتــكMة ضــد 
 A·ســــور<ــــا خــــالل عــــام 2021 �ــــش{ل إجــــما A

BC اإلعــــالم
A تــــــمكن الــــــمركــــــز الــــــسوري للحــــــs<ــــــات  PQــــــات الnاالنــــــتها
الـصحف+ة مـن رصـدهـا، ومـقارنـتها ,ـحص+لة االنـتهاnـات 

المرتكMة خالل السنوات السا,قة. 

 بـــ+انـــ+ة و¼نـــفوغـــرافـــ+ك تـــوضـــح تـــلك 
0
و<ـــتضمن رســـومـــا

 A
BCـات مـن حـ+ث (الـعدد والـن¶ع والـتوزع الـجغراnاالنـتها

 A
BC والــجهات الــمسؤولــة عــن ارتــ{ابــها)، %ــما �ســتعرض

B الـذيـن مـا زالـوا قـ+د االحـتجاز  XYجـدول أسـماء الصحفي
واإلخفاء الق�ي حPQ نها;ة عام 2021. 

 ;ــمكنهم 
0
B مــرجــعا XYأ;ــدي المهــتم B XYو�ــهــذا فــإنــنا نــضع ب

 A PQســور<ــا والــتطورات ال A
BC ADمــن تحــل+ل الــواقــع اإلعــال

 A
BC أن �ــــــسهم ذلــــــك B XYآمل 

0
 و¼;ــــــجا,ــــــا

0
تــــــطرأ عــــــل+ه ســــــلMا

 tــــات أو عnاح حــــلول تــــضمن وقــــف تــــلك االنــــتها Pxاج
األقـــــــل الـــــــوصـــــــول بـــــــها إ· الحـــــــدود الـــــــدنـــــــ+ا، والـــــــعمل 
 B XYلتمك Aالــعالــم %ــله ,ــأهــم+ة الس� Xxتــذك tامــن ع B Pxــال,
A الجـــرائـــم 

BC مـــن الـــعقاب B XYدأ عـــدم إفـــالت المجـــرمMمـــ
 . B XYتقع ,حق الصحفي A PQال

15 آذار 2022 
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رابطۀ الصحفیین السوریین 
                                                                  

المرکز السوري للحریات الصحفیۀ
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1- من ح)ث العدد 
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شـ{لت مـختلف حـاالت الـتض�يق عt الحـs<ـات اإلعـالمـ+ة، السـÂب األبـرز لـمعظم االنـتهاnـات الـمرتـكMة خـالل عـام 

 
0
 لــــالنــــتهاnــــات األشــــد فــــت{ا

0
2021، %ــــما %ــــان لــــلقصف الــــمتقطع مــــن قــــMل الــــنظام الــــسوري وحــــل+فته روســــ+ا، ســــMÄا

A سور<ا. 
BC B XYاإلعالمي,

 :,X6L'$ K(B(V&HW$ Y$0DZ [\ ](8^/$

A مـــقارنـــة ,ـــعام 2020، ووثـــق الـــمركـــز الـــسوري للحـــs<ـــات 
BÅـــات الـــموثـــقة خـــالل الـــعام الـــماnارتـــفعت أعـــداد االنـــتها

 ضـد اإلعـالم، %ـان مـنها انـتهاك واحـد ارتـكب مـطلع عـام 
0
B وقـ¶ع 68 انـتهاnـا XY>الـسور B XYرا,ـطة الصحفي A

BC الـصحف+ة

2020 ووثقه المركز ,عد أن علم ,ه وتأÉد من مطا,قته لمعايXx التوثيق. 

<ن األول،  ، و%ـــانـــت حـــص+لة أشهـــر %ـــانـــون األول وأ;ـــلول، £�� A
BÅـــات الـــموثـــقة خـــالل الـــعام الـــماnوتـــنوعـــت االنـــتها

حÊ<ران وتموز، �A األxÉ¡ لناح+ة أعداد االنتهاnات الموثقة، ف+ما %انت حص+لة أشهر آب وآذار وأ;ار �A األقل. 

 حــص+لة 
0
، مــقا,ــل 27 انــتهاnــا

0
، قــد شهــدت تــوثــيق 41 انــتهاnــا A

BÅمــن الــعام الــما A
B¢ــما %ــانــت حــص+لة الــنصف الــثا%

النصف األول من العام ذاته. 

، ارتـــكMت ضـــد 
0
A ســـجالتـــه وقـــ¶ع 1421 انـــتهاnـــا

BC ـــكون الـــمركـــز قـــد وثـــق; ،
0
A 68 انـــتهاnـــا

BÅومـــع حـــص+لة الـــعام الـــما

B منذ عام 2011.  XY>السور B XYسور<ا، وخارجها ضد اإلعالمي A
BC B XYاإلعالم واإلعالمي

 
ً
A أعــداد االنــتهاnــات الــموثــقة، مــقارنــة

BC 
0
 طــف+فا

0
A شهــد ارتــفاعــا

BÅو�ــالــمقارنــة مــع الــسنوات الــسا,ــقة، فــإن الــعام الــما

,ـعام 2020، الـذي ;عتx¡ أقـل الـسنوات مـن نـاحـ+ة أعـداد االنـتهاnـات الـموثـقة، فـ+ما %ـانـت الـحص+لة األxÉ¡ ,ـ229 

A العام 2013. 
BC تMقد ارتك ،

0
انتهاnا
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2011-2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021 68

60

97

95

226

182

190

142

229

132
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2- الجهات المسؤولة عن ارت6اب االنتها0ات 

 @;A= (B1*CD&%E F1%4,&% ?) PYD !&E$% FGD"& :2021 ?)

لـلمرة األو· خـالل الـسنوات الـسا,ـقة تـتصدر قـوات حـزب االتـحاد الـد;ـمقراPYD AÓ، قـائـمة الـجهات الـمسؤولـة 
 ;ـضاف 

0
، ,ـمسؤولـيتها عـن ارتـ{اب 32 انـتهاnـا

0
عـن ارتـ{اب االنـتهاnـات خـالل عـام 2021 الـذي شهـد تـوثـيق 68انـتهاnـا

A مـــناطـــق 
BC PYD ـــات ارتـــكبتهم قـــوات ســـور<ـــا الـــد;ـــمقراطـــ+ة الـــذراع الـــعسكري للحـــزب. إذ ضـــّ+قتnإلـــيها 9 انـــتها

ق سور<ا، الخناق تجاە الحs<ات اإلعالم+ة.  نفوذها شمال ©�

 B XYــــالصحفي, 
0
B عــــن ارتــــ{اب االنــــتهاnــــات األشــــد فــــت{ا XYــــالــــمقا,ــــل، %ــــان الــــنظام الــــسوري وحــــل+فته روســــ+ا مــــسؤول,

A إدلب. 
BC ADت روس+ا انتهاك واحد، ,قتل إعالMات، ف+ما ارتكnـ10 انتها, 

0
كعادتهما، إذ حّل النظام ثان+ا

، ,ـعد أن %ـانـت مـتصدرة  A
BÅـات خـالل الـعام الـماnـمسؤولـيتها عـن ارتـ{اب 6 انـتها, 

0
ت هـيئة تحـs<ـر الـشام ثـالـثا

Õ
وحـل

 . B XYالماض�ت B XYللجهات المنتهكة خالل الس�ت

، بـ�نما سجـل الـمركـز  A
BÅوغـا,ـت لـلمرة األو· الـمعارضـة الـسور<ـة عـن قـائـمة الـجهات الـمنتهكة، خـالل الـعام الـما

B لم ُتعرف الجهات المسؤولة عن ارت{اب 7 انتهاnات.  XYح A
BC ،الدMات خارج الn3 انتها

!"#$% !&' ()*+,&% -./ :*012/ ١٢
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 .,'/%&' 0" 1,-2&' 3#45&'6 7#8#9:;' 1421 <=>-? :2021 @:A 2011 (B

A سـور<ـا، مـنذ عـام 2011 
BC ـات ضـد اإلعـالمnالـنظام الـسوري مـتصدرا0 لـقائـمة الـجهات الـمسؤولـة عـن االنـتها P�Mي

 ،
0
، مـن مجـم¶ع االنـتهاnـات ال�At 1421 انـتهاnـا

0
حPQ نـها;ـة عـام 2021، وذلـك ,ـمسؤولـيته عـن ارتـ{اب 618 انـتهاnـا

 . 
0
 ,مسؤوليته عن 144 انتهاnا

0
ب�نما حّل حزب االتحاد الد;مقراPYD AÓ ,{افة £شك+الته ثان+ا

 لــ�ل مــنهما، وتــلتهما 
0
 ,ــارتــ{ابــهما 138 انــتهاnــا

0
وجــاءت %ــل مــن هــيئة تحــs<ــر الــشام وتــنظ+م الــدولــة "داعــش" ثــالــثا

 .
0
المعارضة ,القائمة ,ـ109 انتهاnات، وروس+ا ,ـ64 انتهاnا

!"#$% !&' ()*+,&% -./ :*012/ ١٣

النظام السوري

PYD

تنظيم الدولة

تحرير الشام

املعارضة السورية

روسيا

تركيا

جهات أخرى

جهات مجهولة 136
43

31
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138
138
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3- أنواع االنتها0ات 

 H*6*789I% J%29K F1%4L ?) M*N8#I%E O*.8PI% HI*P ..?&%28&% !"# (CQ%G&% (RS"&

تـواصـل مـختلف األطـراف عt األرض الـسور<ـة ارتـ{اب االنـتهاnـات �شـPQ أنـواعـها، إذ تـنوعـت االنـتهاnـات الـمرتـكMة 
ب  BÙتـم االعـتداء ,ـال B XYح A

BC ،ـن>sو¼صـا,ـة 3 آخـ ADضـد اإلعـالم خـالل الـعام 2021، و%ـان مـن أبـرزهـا مـقتل إعـال
 . B XY7 إعالمي tع

و%ــــانــــت ال�ســــMة األxÉ¡ مــــن االنــــتهاnــــات الــــمرتــــكMة والــــموثــــقة خــــالل عــــام 2021، مــــن نــــص²ب حــــاالت االحــــتجاز 
A أعوم 2020 و2019 و2018. 

BC 
0
واالعتقال ,ـ34 حالة، وهو ما %ان عل+ه الحال أ;ضا

 H*6*789I% -T FU4+T J%29K ?) V2+"T J*W=1%

A حــاالت االنــتهاnــات األخــرى، %ــالــمنع مــن الــتغط+ة والتهــد;ــدات، إذ وثــق الــمركــز 16 
BÅوارتــفعت خــالل الــعام الــما

 ,ـــعام 2020 الـــذي شهـــد 10 انـــتهاnـــات. إ· جـــانـــب ذلـــك شهـــدت االنـــتهاnـــات ضـــد الـــمؤســـسات 
ً
، مـــقارنـــة

0
انـــتهاnـــا

، مــــقا,ــــل 3  A
BÅ2019 و2020، إذ وثــــق الــــمركــــز 7 حــــاالت خــــالل الــــعام الــــما ADأعــــدادهــــا مــــقارنــــة ,ــــعا A

BC 
0
ارتــــفاعــــا

B عt حدة.  XYالسا,ق B XYل عام من العام% A
BC اتnانتها
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، إذ ;عتx¡ الـــــقتل أÚxÉ أنـــــواع 
0
وجـــــاء تـــــرتـــــ²ب االنـــــتهاnـــــات مـــــن حـــــ+ث الـــــن¶ع عt مـــــدار الـــــسنوات الـــــسا,ـــــقة مـــــختلفا

 ,ـ 462 حـــالـــة قـــتل، مـــن مجـــم¶ع االنـــتهاnـــات ال�At الـــذي وثـــقه الـــمركـــز مـــنذ مـــنتصف آذار عـــام 
0
االنـــتهاnـــات ارتـــ{ا,ـــا

، وتـقار�ـت حـاالت االعـتقال واالحـتجاز واالخـتطاف 
0
2011 وحPQ نـها;ـة عـام 2021 والـMالـغ عـددهـا 1421 انـتهاnـا

A الــحالــة الــثانــ+ة، فــ+ما ارتــكب 125 
BC 345 ·األو A

BC ب، إذ سجــل الــمركــز 374 حــالــة BÙمــن حــاالت اإلصــا,ــة وال
 إ· 115 حالة من االنتهاnات األخرى. 

ً
 ضد المراÉز والمؤسسات اإلعالم+ة، إضافة

0
انتهاnا

!"#$% !&' ()*+,&% -./ :*012/ ١٥
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* الــقتل 

 0f$J ["GDg h&,"
A عـما تـم تـوثـ+قه مـن حـاالت خـالل الـسنوات الـسا,ـقة، إذ سجـل الـمركـز 

BÅالـعام الـما A
BC انـخفضت حـاالت الـقتل

حالة واحدة، وذلك للمرة األو· منذ عام 2011. 

 B XYالـصحافي tلدان حـول الـعالـم عMـجعل سـور<ـا مـن أخـطر الـ; ، A
BÅالـعام الـما A

BC 
0
ورغـم ذلـك فـإن تـوثـيق 68 انـتهاnـا

 . ADالحقل اإلعال A
BC B XYوالعامل

ات الـــعام  Pxمـــعظم ف A
BC ،ة الـــقصف Xxســـور<ـــا، وانـــخفاض وت A·ـــة شـــما>sو%ـــان لـــتوقـــف الـــمعارك والـــعمل+ات الـــعسك

ة عt انخفاض حاالت القتل.  ، آثارە المMا©� A
BÅالما

ا0 لــحالــة   مــMا©�
0
و%ــان لــلقصف الــمزدوج الــذي شــ�ته الــقوات الــروســ+ة عt مــحافــظة إدلــب خــالل شهــر تــموز، ســMÄا

 . A
BÅالقتل الموثقة خالل العام الما

!"#$% !&' ()*+,&% -./ :*012/ ١٧
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 مـنذ عـاAD 2011/2012 حPQ نـها;ـة عـام 2021، الـذي 
0
 تـدر<ـج+ا

0
A لـعدد حـاالت الـقتل انـخفاضـا

B¢شهـد الخـط الـب+ا
;عتx¡ العام األقل £سج+ً§ لحاالت القتل، ف+ما شهد عام 2013 ال�سMة األxÉ¡ من حاالت القتل ,ـ 110 حالة. 

 C(kP'$ 0+ jSD lVP" 315 ..2011 -P" m(5"GDg 462 h&,"

 مــنذ مــنتصف آذار عــام 2011 
0
A ســجالتــه مــقتل 462 إعــالمــ+ا

BC مــع حــص+لة الــعام 2021 ;ــكون الــمركــز قــد وثــق
 . A

BÅنها;ة العام الما PQح

، ,ــــمسؤولــــيته عــــن مــــقتل 315  B XYالــــنظام الــــسوري مــــتصدرا0 لــــقائــــمة الــــجهات الــــمسؤولــــة عــــن قــــتل اإلعــــالمي A
Pو��

 ,ــمسؤولــيته عــن 
0
B مــنذ عــام 2011، فــ+ما حــل تــنظ+م الــدولــة "داعــش" ثــانــ+ا XYاإلعــالمي tمــن مجــم¶ع القت 

0
إعــالمــ+ا

، وقـــــتلت 
0
B عt ;ـــــد الـــــقوات الـــــروســـــ+ة إ· 24 إعـــــالمـــــ+ا XYاإلعـــــالمي tوارتـــــفعت حـــــص+لة القت ،

0
مـــــقتل 61 إعـــــالمـــــ+ا

، و%ـان حـزب  B XYـر الـشام" مـسؤولـة عـن مـقتل 3 إعـالمي>sبـ�نما %ـانـت "هـيئة تحـ ، B XYالـمعارضـة الـسور<ـة 10 إعـالمي
B عـن مـقتل  XYلـم يـتم الـتعرف عـن الـمسؤول B XYح A

BC ، B XYاثن B XYمـسؤوً® عـن مـقتل إعـالمي PYD AÓاالتـحاد الـد;ـمقرا
 .

0
46 إعالم+ا

 tالـذيـن تـعرضـوا لـلقتل، ضـمن حـص+لة القت (الدMالـج�س، الـن¶ع، الج�سـ+ة، خـارج الـ) B XYوتـنوعـت فـئات اإلعـالمي
A سـجون الـنظام 

BC فـقدوا حـ+اتـهم تـحت الـتعذ;ـب 
0
)، %ـان مـنهم 33 إعـالمـ+ا

0
A وثـقها الـمركـز (462 إعـالمـ+ا PQل+ة ال

Þ
الـ�

 A
BC ـعملون لـدى قـوى مسـلحة; ( A  (مـراسـل حـر¢¡

0
B قـتلوا خـارج سـور<ـا، و65 إعـالمـ+ا XY>سـور B XYالـسوري، و5 إعـالمي

A ســور<ــا، %ــان الــنظام 
BC 

0
 أجــنÄ+ا

0
ــتل 20 إعــالمــ+ا

ُ
A ســور<ــا، %ــما ق

BC (ات+Äســور<ــات وأجــن) ســور<ــا، ومــقتل 7 إعــالمــ+ات
B أجانب، و7 آخs<ن %ان تنظ+م الدولة مسؤوً® عن مقتلهم.  XYالسوري مسؤوً® عن مقتل 7 إعالمي
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التار<ــــخ 17/7/2021 

االسم: همام العا+* 

، يــوم الســÂت 17/7/2021، مــتأثــرا0 ,جــراح أصــ²ب بــها أثــناء تــوثــ+قه لــقصف  AÅهــمام الــعا ADقــتل الــناشــط اإلعــال
 . A مزدوج من قMل القوات الروس+ة عt ,لدة ©جة بs<ف إدلب الجنو¢¡

A إدلـب، وهـو مـن مـوالـ+د قـs<ـة  A قـs<ـة بـزابـور جـنو¢¡
BC الـسوري A

B¢لـدى مـركـز الـدفـاع الـمد 
0
" إعـالمـ+ا AÅو<ـعمل "الـعا

بزابور عام 1991. 
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*  اإلصــا+ــة والـــضرب 

 بــMق+ة الــسنوات الــماضــ+ة، إذ سجــل الــمركــز 3 
ً
، مــقارنــة A

BÅب خــالل الــعام الــما BÙانــخفضت حــاالت اإلصــا,ــة وال
A وآذار وتـموز، %ـان الـنظام الـسوري مـسؤوً® عـن حـالـة واحـدة، فـ+ما لـم ُتـعرف 

B¢أشهـر %ـانـون الـثا A
BC حـاالت إصـا,ـة

 . B XYقيتMالمت B XYالجهات المسؤولة عن الحالت

، جــم+عها  A
B¢ن الــثا> ��£ A

BC أ;ــلول، و3 حــاالت A
BC ب، %ــان مــنها 4 حــاالت BÙــما وثــق الــمركــز 7 حــاالت اعــتداء ,ــال%

ق سور<ا.  A مناطق س+طرته شمال و©�
BC ،PYD AÓان مسؤوً® عن ارت{ابها حزب االتحاد الد;مقرا%

 ¡xÉة األMب، %ـانـت ال�سـ BÙنـها;ـة الـعام 2021 وثـق الـمركـز 345 حـالـة إصـا,ـة واعـتداء ,ـال PQومـنذ عـام 2011 وح
B شهـد عـامـا 2011/2012 ال�سـMة  XYح A

BC ،2017 عـام A
BC ب ,ـ98 حـالـة، وثـقها الـمركـز BÙمـن حـاالت اإلصـا,ـة وال

األقــل ,ـ3 حــاالت فــقط، %ــما تــصدر الــنظام الــسوري الــجهات الــمسؤولــة عــن هــذا الــن¶ع مــن االنــتهاnــات عt مــدار 
السنوات السا,قة، ,ارت{ا,ه ,مفردە 163 حالة ,مفردە. 
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          االعتقال واالحتجاز والخطف



* االعــــتقال واالحــــتجاز والخـــطف 

 :bV&PL'$ K(Vd'$ qZ/ jSDPYD J :'(f 34 r5X6^ :2021 [\

 ، B XYة ضـد اإلعـالميMـات الـمرتـكnأنـواع االنـتها ÚxÉـانـت حـاالت االعـتقال واالحـتجاز مـن أ% ، A·الـتوا tلـلسنة الـرا,ـعة ع
B قـ+د االحـتجاز  XYاثن B XY34 حـالـة، انتهـت مـعظمها ,ـاإلفـراج، فـ+ما ال يـزال إعـالمَي A

BÅووثـق الـمركـز خـالل الـعام الـما
لدى جهات تا,عة لحزب االتحاد الد;مقراAÓ حPQ تار<ــــخ ��� التقs<ر. 

B عــن ارتــ{اب أÚxÉ الــحاالت ,ـ24 حــالــة مــن مجــم¶ع  XYوجــهات تــا,ــعة لــه، مــسؤول AÓو%ــان حــزب االتــحاد الــد;ــمقرا
 ,ــــمسؤولــــيته عــــن 7 حــــاالت، وارتــــكMت الســــلطات 

0
، وحــــّل الــــنظام ثــــانــــ+ا A

BÅة خــــالل الــــعام الــــماMالــــحاالت الــــمرتــــك
ك+ة حالة واحدة.  Pxوالسلطات ال B XYاللبنان+ة حالت

<ن األول ,ـ6 حــاالت، و5 حــاالت  A %ــانــون األول ,ـ9 حــاالت، و£��
BC حــاالت االعــتقال واالحــتجاز ÚxÉت أMــما ارتــك%

شهدها شهر حÊ<ران. 
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)، ;ـكون الـمركـز قـد وثـق وقـ¶ع 374 حـالـة اعـتقال واحـتجاز واخـتطاف 
0
A (34 انـتهاnـا

BÅمـع إضـافـة حـصلة الـعام الـما
 لهـذا الـن¶ع 

0
مـنذ عـام 2011 حPQ نـها;ـة الـعام 2020. %ـانـت قـوات حـزب االتـحاد الـد;ـمقراAÓ أÚxÉ الـجهات ارتـ{ا,ـا

مـن االنـتهاnـات ,ـمسؤولـيتها عـن 92 حـالـة، فـ+ما %ـانـت هـيئة تحـs<ـر الـشام مـسؤولـة عـن 74 حـالـة والـنظام مـسؤو®ً 
عن 65 حالة. 

وشهـد عـام 2013 وقـ¶ع الـعدد األxÉ¡ ,ـ 68 حـالـة، فـ+ما وثـق الـمركـز خـالل عـاAD 2011 و2012 الـعدد األد¢B لهـذا 
الن¶ع من االنتهاnات ,ـ18 حالة. 
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 PYD n6d= [\ _(d&fW$ 05i nW$%+ (" n(PX$ n(5"GDg :2021 [\

A مــناطــق 
BC ســجونــها، مــنذ أن احتجــزتــهما A

BC B XYاثن B XYتحتجــز إعــالمَي AÓمــا تــزال ســلطات حــزب االتــحاد الــد;ــمقرا
 . A

BÅق سور<ا، خالل العام الما A شمال ©�
BC س+طرتها

، الســـÂت 9/1/2021، الـــناشـــط  AÓفـــقد احتجـــزت قـــوات ســـور<ـــا الـــد;ـــمقراطـــ+ة الـــتا,ـــعة لحـــزب االتـــحاد الـــد;ـــمقرا
A الـمديـنة دون 

BC ـف مـحافـظة ديـر الـزور، ,ـحجة الـتص¶<ـر>sة بـ XxصMمـديـنة ال A
BC ،ـز الخـلف>Êد الـعMأيـهم عـ ADاإلعـال

ە مجهوً® حPQ تار<ــــخ ��� التقs<ر.  Xxإذن، إذ ما يزال ق+د االحتجاز ومص

!"#$% !&' ()*+,&% -./ :*012/ ٢٧

، الـناشـط اإلعـالAD عAt صـالـح  AÓـما احتجـزت قـوات سـور<ـا الـد;ـمقراطـ+ة الـتا,ـعة لحـزب االتـحاد الـد;ـمقرا%
A مدينة دير الزور. 

PC �© B XYمدينة هج Bمس�ش� A
BC الو%اع، الجمعة 5/2/2021، أثناء تواجدە

ە مــجهوً® حPQ تــار<ــــــخ ��� الــتقs<ــر، وهــو مــن مــوالــ+د ,ــلدة أبــو حــمام  Xxومــا يــزال الــو%ــاع قــ+د االحــتجاز ومص
ة مــع هــيئة  Xxة األخ Pxالف A

BC ار<ــة، %ــما عــملMــف ديــر الــزور عــام 1990، و<ــعمل مــراســً§ لــو%ــالــة ",ــاز" اإلخــ>sبــ
. B XYالدفاع عن المعتقل

علي صالح الوكاع



 O*7,'$ u(8`T$ JZ _(d&fW$ 05i m(5"GDg 35 ::,)(7'$ K$6P7'$ /$0" jSD

، مـا يـزالـون قـ+د  ADالـحقل اإلعـال A
BC §ًوعـامـ 

0
 إلحـصائـ+ات الـمركـز الـسوري للحـs<ـات الـصحف+ة، فـإن 35 إعـالمـ+ا

0
وفـقا

A مـجهوً® حPQ نـها;ـة 
P�, هـؤالء Xxسـور<ـا، ومص A

BC ـد مـختلف األطـراف الـفاعـلة; tاالحـتجاز أو اإلخـفاء الق�ي ع
 منذ عام 2013. 

0
عام 2021، مع العلم أن قرا,ة نصف العدد مختٍف ق�<ا

B أو تحتجــــزهــــم وذلــــك  XYهــــؤالء اإلعــــالمي A
Bوتــــصدر تــــنظ+م الــــدولــــة "داعــــش" قــــائــــمة الــــجهات الــــمتهمة ,ــــأنــــها تخ�

 ,ــمسؤولــيته 
0
,ــمسؤولــيته عــن 17 حــالــة، ارتــكب مــنها 13 حــالــة خــالل عــام 2013، فــ+ما حــّل الــنظام الــسوري ثــانــ+ا

A عـام 2012، و%ـانـت قـوات حـزب االتـحاد الـد;ـمقراAÓ مـسؤولـة عـن 3 حـاالت، 
BC عـن 7 حـاالت، 3 مـنها ارتـكبها

B ومـثلها جـهات مـحس¶�ـة عt الـمعارضـة الـسور<ـة، ولـم ُتـعرف الـجهات  XYـر الـشام مـسؤولـة عـن حـالت>sوهـيئة تحـ
المسؤولة عن ارت{اب 4 حاالت. 
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* االنــتهاFــات ضـد الــمراCــز والــمؤســسات اإلعــالمــ:ة 

B عـملهم، وظهـر دور الـمؤسـسات اإلعـالمـ+ة  XYالـمؤسـسات اإلعـالمـ+ة أحـد الـر%ـائـز األسـاسـ+ة لـمتا,ـعة اإلعـالمي ¡xتعت
A سـور<ـا، تـأسـس عـدد مـن الـو%ـاالت 

BC الـساحـة الـسور<ـة، ونـظرا0 لـطب+عة األحـداث tع Xxـعد عـام 2011 �ـش{ل كب,
والـقنوات والـمواقـع والجـرائـد، و�ـدأت عـملها ,ـع+دا0 عـن £سـلط الـنظام الـحاnـم، الـذي %ـان �سـ+طر عt %ـل مـفاصـل 

A سور<ا ما قMل عام 2011، إما �ش{ل مMا©� أو غXx مMا©� عن طs<ق أفsع وأجهزة أمن+ة ت�بع له. 
BC اإلعالم

A تـط¶<ـر التجـ�sـة اإلعـالمـ+ة الـسور<ـة ورفـدهـا ,ـكوادر إعـالمـ+ة، 
BC Xxـز والـمؤسـسات مـن دور كبÉوِلـما %ـان لهـذە الـمرا

A نــــقل صــــورة األحــــداث مــــن ســــور<ــــا؛ تــــعمدت ,ــــعض األطــــراف 
BC وســــعة انــــ�شارهــــا حــــول الــــعالــــم واالعــــتماد عــــليها

 الــنظام الــسوري، مــما أدى إ· قــلة عــددهــا، ,ــعد أن 
ً
الــمتصارعــة اســتهدافــها عt مــدار الــسنوات الــسا,ــقة وخــاصــة

A ازد;اد كبXx منذ عام 2012. 
BC انت%

 :,X6L'$ K(B(V&HW$ Y$0DZ [\ ](8^/$ :2021 [\

B وقــــــ¶ع 7 انــــــتهاnــــــات ضــــــد الــــــمراÉــــــز  XY>الــــــسور B XYرا,ــــــطة الصحفي A
BC ــــــات الــــــصحف+ة>sوثــــــق الــــــمركــــــز الــــــسوري للحــــــ

خـرى  äـات اnـان، فـ+ما تـوزعـت 6 انـتهاnانـتها A
BÅأ;ـلول الـما A

BC ارتـكب ، A
BÅوالـمؤسـسات اإلعـالمـ+ة خـالل الـعام الـما

 A
BC ـــانnـــات مـــنها، وارتـــكب انـــتهاnـــما شهـــدت مـــحافـــظة الـــحسكة 4 انـــتها% ، A

BÅأشهـــر مـــختلفة مـــن الـــعام الـــما tع
A دمشق. 

BC إدلب وانتهاك واحد

و%ـــان حـــزب االتـــحاد الـــد;ـــمقراAÓ مـــسؤوً® عـــن 3 انـــتهاnـــات مـــنها، فـــ+ما %ـــانـــت هـــيئة تحـــs<ـــر الـــشام مـــسؤولـــة عـــن 
 . Xxلم ُتعرف الجهة المسؤولة عن االنتهاك األخ B XYح A

BC ،وارتكب النظام انتهاك واحد ، B XYÉانتها
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 2011 C(D -P" :5"GDT$ K(7=cL'$J %B$*L'$ 0U K(B(V&HW$

 ضــد الــمراÉــز 
0
A ســجالتــه وقــ¶ع 125 انــتهاnــا

BC ــكون الــمركــز قــد وثــق; (ــاتn7 انــتها) A
BÅضــافــة مــحصلة الــعام الــماªبــ

 عx¡ الـسنوات الـسا,ـقة ب�سـب مـتفاوتـة تـارًة ومـتقار�ـة تـارةً 
ً
والـمؤسـسات اإلعـالمـ+ة، مـنذ آذار عـام 2011، مـتوزعـة

 A
BC مـــنها ارتـــكبوا 

0
، 20 انـــتهاnـــا

0
أخـــرى، و%ـــان عـــام 2015 قـــد شهـــد ال�ســـMة األxÉ¡ مـــن هـــذە االنـــتهاnـــات ,ـ 30 انـــتهاnـــا

A محافظة حلب. 
BC ة األقل ,ـانتهاك واحد، ارتكبMحلب و¼دلب، ف+ما شهد عام 2012 ال�س
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 K(7=cL'$J %B$*L'$ 0U K(B(V&HW$ #D :'Jc7L'$ K(Vd'$ ?/$0o [\ C(kP'$ :2021 – 2011

A الـنظام الـسوري مـتصدرا0 لـلجهات الـمسؤولـة عـن االنـتهاnـات ضـد الـمراÉـز والـمؤسـسات اإلعـالمـ+ة؛ ,ـمسؤولـيته 
P�,

 مـــن مجـــم¶ع االنـــتهاnـــات ال�At (125) عt مـــدار الـــسنوات الـــسا,ـــقة، وحـــلت الـــمعارضـــة 
0
عـــن ارتـــ{اب 46 انـــتهاnـــا

، فـ+ما %ـان حـزب االتـحاد الـد;ـمقراPYD AÓ مـسؤوً® عـن ارتـ{اب 
0
 ,ـمسؤولـيتها عـن ارتـ{اب 21 انـتهاnـا

0
الـسور<ـة ثـانـ+ا

 .
0
17 انتهاnا
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* االنــتهاFــات ضـد اإلعــالمــ:ات 

 K(5"GDT$ 0U ?0+0N K(B(V&H$ 5 r5X6^ :2021 [\
A شـمال 

BC ـات ضـد اإلعـالمـ+ات، تـركـزتnـات الـصحف+ة خـالل عـام 2021 وقـ¶ع 5 انـتها>sوثـق الـمركـز الـسوري للحـ
A مـــحافـــظة الـــحسكة ,ـ4 انـــتهاnـــات ارتـــكبها حـــزب االتـــحاد الـــد;ـــمقراPYD AÓ، فـــ+ما %ـــان االنـــتهاك 

BC ســـور<ـــا A
PC �©

A محافظة دمشق، عt ;د النظام السوري. 
BC قد ارتكب A

P�Mالمت

 ، A
B¢ن الـثا> A ونـ²سان و£��

B¢و%ـانـون الـثا ، B XYÉأشهـر أ;ـلول ,ـانـتها tـات الخـمسة خـالل عـام 2021 عnوتـوزعـت االنـتها
ب واالحـتجاز والـمنع مـن  BÙاإلصـا,ـة وال B XYـات، مـا بnحـدة، %ـما تـنوعـت تـلك االنـتها tـل مـنها ع% A

BC ـانـتهاك واحـد,
التغط+ة. 
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ب  BÙ22/4/2021، %ـــما تـــعرضـــت لـــالعـــتداء ,ـــال A
BC تـــعرضـــت اإلعـــالمـــ+ة فـــ+ف+ان فـــتاح لـــلمنع مـــن الـــتغط+ة

A تــار<ــــــخ 24 أ;ــلول، وتــار<ــــــخ 9 
BC ، Atمــديــنة الــقامشــ A

BC أثــناء تــغطيتها اإلعــالمــ+ة ، A
BÅخــالل الــعام الــما B XYمــرت
 . B XYالماضي A

B¢ن الثا> ��£

́ تـــــ�بع لحـــــزب االتـــــحاد  هـــــذە االنـــــتهاnـــــات الـــــثالثـــــة ارتـــــكMت ,ـــــحق اإلعـــــالمـــــ+ة "فـــــ+ف+ان" مـــــن قـــــMل عـــــنا
A ســـور<ـــا و�A مـــن 

PC A شـــمال ©�
BC إذ تـــعمل "فـــتاح" مـــراســـلة لـــقناة "روداو" الـــفضائـــ+ة ،PYD AÓالـــد;ـــمقرا

. Atمدينة القامش A
BC 1992 موال+د عام
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 A
BC ضــد اإلعــالمــ+ات 

0
A ســجالتــه وقــ¶ع 44 انــتهاnــا

BC ــكون الــمركــز قــد وثــق; (ــاتn5 انــتها) A
BÅمــع مــحصلة الــعام الــما

سور<ا واإلعالم+ات السور<ات خارج سور<ا. 

A لـالنـتهاnـات الـموثـقة ضـد اإلعـالمـ+ات خـالل الـسنوات الـسا,ـقة، و%ـانـت ال�سـMة األxÉ¡ مـنها 
B¢وتـقارب الخـط الـب+ا

A عـام 
BC ارتـكب انـتهاك واحـد B XYح A

BC ،ـاتnـات، وشهـد عـام 2012 وقـ¶ع 6 انـتهاnعـام 2016 ,ـ 8 انـتها A
BC تMارتـك

 .2014
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ولــــجهة أنــــواع االنــــتهاnــــات الــــمرتــــكMة ضــــد اإلعــــالمــــ+ات، %ــــان مــــن أبــــرز مــــا وثــــقه الــــمركــــز مــــنذ عــــام 2011 مــــقتل 7 
A سور<ا. 

BC B XYيتÄأجن B XYمنها مقتل صحفَيت ،(
0
إعالم+ات من مجم¶ع االنتهاnات ال�At (44 انتهاnا

و%ـانـت ال�سـMة األxÉ¡ مـن االنـتهاnـات الـمرتـكMة ضـد اإلعـالمـ+ات، مـن نـص²ب االعـتقال واالحـتجاز والخـطف، ,ـ 16 
ب ارتــــكMت اإلعــــالمــــ+ات مــــنذ عــــام 2011، %ــــان مــــنهم إصــــا,ــــة  B́ ، %ــــما وثــــق الــــمركــــز 9 حــــاالت إصــــا,ــــة و

0
انــــتهاnــــا
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 مـن االنـتهاnـات األخـرى ارتـكMت ضـد اإلعـالمـ+ات، %ـالـمنع مـن الـتغط+ة 
0
، إ· جـانـب 12 انـتهاnـا B XYيتÄأجن B XYإعـالميت

والمنع من العمل والتهد;دات. 
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و<عتx¡ الـنظام الـسوري أبـرز الـجهات الـمسؤولـة عـن ارتـ{اب االنـتهاnـات ضـد الـمرأة اإلعـالمـ+ة، عt مـدار الـسنوات 
)، وحـّل حـزب االتـحاد 

0
 مـن مجـم¶ع االنـتهاnـات ال�At (44 انـتهاnـا

0
الـسا,ـقة، فـقد %ـان مـسؤوً® عـن ارتـ{اب 12 انـتهاnـا

B %انت المعارضة السور<ة مسؤولة عن 6 انتهاnات.  XYح A
BC ،

0
 ,مسؤوليته عن ارت{اب 11 انتهاnا

0
الد;مقراAÓ ثان+ا
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حال قاسم 

A ســـور<ـــا  A مـــحافـــظة درعـــا جـــنو¢¡
BC تـــواجـــه الـــصحف+ات

A مــــــمارســــــة الــــــعمل 
BC صــــــع¶�ــــــات وتحــــــد;ــــــات مــــــتعددة

  . A
B¢واإل�سا ADوتأد;ة واجبهن اإلعال A

Bالصح�

وتـ{من هـذە التحـد;ـات ,ـالـمخاطـر الـمح+طة بـهن مـن 

A مـجتمع ;ـغلب عـل+ه 
BC جـهة و�ــكونـهن �ـساء عـامـالت

الطابع "الذكوري" من جهة أخرى. 

 A
BC تـــــــــعيق عـــــــــمل الـــــــــصحف+ات A PQأو· التحـــــــــد;ـــــــــات ال

A ســـــور<ـــــا �A الـــــمالحـــــقات األمـــــن+ة والـــــمخاطـــــر  جـــــنو¢¡

تMة عt ذلـــك ,ـــعد ســـ+طرة الـــنظام عt الـــمنطقة  Pxالم

A صــــــ+ف عــــــام 2018م حــــــ+ث تــــــمارس الــــــصحف+ات 
BC

عملهن ��<ة تامة.  

A ظـــــــروف صـــــــعMة جـــــــدا0 تـــــــؤدي %ـــــــل مـــــــنهن واجـــــــبها 
BCو

اإلعـــــالAD مـــــتخف+ة عـــــن أنـــــظار الـــــمجتمع والســـــلطات، 

ومــق+دة الحــركــة مســل¶�ــة الحــs<ــة، £س� %ــٌل مــنهن أن 

تــقوم ,ــمهمتها الــصحف+ة دون أن تــكشف عــن هــ¶<ــتها 

الحق+قة ل�سلم وأهلها من المالحقة األمن+ة. 

وهــذە الــمخاوف تــجعلهن يــؤديــن مــهمتهن الــصحف+ة 

A بــيوتــهن ضــمن إمــ{انــ+ات محــدودة جــدا0 مــع ضــعف 
BC

نت واإلنـــــــقطاع الشـــــــMه %ـــــــامـــــــل للzهـــــــ�sـــــــاء  Pxكة اإلنMشـــــــ

ة مـن أن ;ـكشف أمـرهـن مـما ;ـق+د  Xxوسـط مـخاوف كب

A بـــــ�ئة آمـــــنة 
BC ـــــة عـــــملهن و<حـــــرمـــــهن مـــــن الـــــعمل>sحـــــ

ومستقلة.  

وال تقتÙ مــــعانــــات الــــصحف+ات عــــند هــــذا الحــــد ,ــــل 

تـــــتعداهـــــا لـــــما هـــــو أق¯ مـــــن ذلـــــك حـــــ+ث التحـــــد;ـــــات 

A "مــــــــجتمع 
BC الــــــــمجتمع+ة كــــــــونــــــــهن �ــــــــساء عــــــــامــــــــالت

 A
BC ذكـــوري" ونـــظرة الـــمجتمع لـــلمرأة الـــعامـــلة وخـــاصـــة

!"#$% !&' ()*+,&% -./ :*012/ ٣٧



مــــــــــجال اإلعــــــــــالم حــــــــــ+ث تــــــــــتعرض الــــــــــصحف+ة ل§æذى 

 
0
والــــــــــمضا;ــــــــــقات مــــــــــن قــــــــــMل أفــــــــــراد الــــــــــمجتمع واقــــــــــع+ا

 .
0
ون+ا Pxzو¼ل

A الــــجنوب الــــسوري 
BC ــــما تظهــــر مــــعانــــاة الــــصحف+ات%

A عــدم وجــود بــ�ئة عــمل آمــنة ,ــاإلضــافــة لــعدم 
BC ة جــل+َّ

وجــود مــراÉــز خــاصــة لــلصحافــة لــلعمل ,حــs<ــة وأمــان 

وكـــذلـــك عـــدم وجـــود جـــهات راعـــ+ة ألعـــمالـــهن وعـــدم 

تقد;م دعم ومساندة لهن.   

A الـــجنوب الـــسوري 
BC كـ صـــحف+ة عـــامـــلة A PQ�sوعـــن تجـــ

·A ضـــــمن 
B Bxم A

BC مـــــتطوعـــــة A
Bالصح� Atأنـــــا أمـــــارس عم

A المحــدودة �ســÂب صــع¶�ــة الحــركــة والــتنقل 
P¢إمــ{انــ+ا

 مـن الـمالحـقة 
0
A خـوفـا PQ>¶شف عـن هـzـة وعـدم الـ>sحـ,

ر  BÙخـوف دائـم مـن أن ;ـكشف أمـري وتت A
BCاألمـن+ة و

 B XYحــــ+ث زادت الــــمالحــــقات األمــــن+ة لــــلناشــــط A PQعــــائل

ة ,ــــــغ+ة فــــــرض الســــــ+طرة  Xxاآلونــــــة األخ A
BC B XYوالصحفي

الـتامـة عt الـمنطقة وقـمع األصـوات الـداعـمة لـحقوق 

  . Xxة التعب>sاإل�سان ولجمها عن ح

 A BQأثــــناء الــــعمل فــــإن A BQتــــواجه A PQأمــــا عــــن التحــــد;ــــات ال

A جــــــمع الــــــمعلومــــــات الــــــالزمــــــة 
BC ة Xxأجــــــد صــــــع¶�ــــــة كب

 B XYب مـــخاوف الـــناس مـــن الـــتواصـــل مـــع الصحفيÂســـ�

A إمــــــــرأة ومحــــــــط أطــــــــماع لــــــــMعض 
B¢وzمــــــــن جــــــــهة و لــــــــ

الـــــــــنفوس الـــــــــضع+فة مـــــــــمن يتخـــــــــذون مـــــــــن التحـــــــــرش 

A وســـ+لة للتعبXx عـــن ســـوء خـــلقهم وهـــو نـــ¶ع 
B¢و Pxzاإلل

من العنف الذي نتعرض له أثناء عملنا. 

A الــجنوب 
BC نت Pxكة اإلنMــاإلضــافــة إ· عــدم تــوفــر شــ,

الـسوري و¼نـقطاعـها الشـMه دائـم  وهـذا عـائـق كبXx أمـام 

A مـع إنـقطاع الzهـ�sـا مـعظم الـوقـت مـما 
Bعـملنا الصح�

;ـصعب عـلينا الـتغط+ة الـدائـمة لـألحـداث والمجـs<ـات 

A المنطقة. 
BC

 A PQو�ــــالــــرغــــم مــــن %ــــل هــــذە الــــمخاطــــر و التحــــد;ــــات ال

 tأنـــنا �س� جـــاهـــدات أن ننجـــز عـــملنا ع 
ّ

ëتـــواجـــهنا إ

A ,ــــــالدنــــــا وأن 
BC ــــــمل وجــــــه وأن نــــــكون صــــــوت الــــــحقnأ

A سـور<ـا و�س� جـاهـديـن  A جـنو¢¡
BC نـوصـل مـعانـاة أهـلنا

A هــــذە الــــمناطــــق 
BC الــــمتدهــــور A

B¢الــــواقــــع اإل�ــــسا Xxلتغي

B ,غٍد أفضل ومستقMل مزهر.  XYحالم

!"#$% !&' ()*+,&% -./ :*012/ ٣٨



* االنــتهاFــات ضـد الــــصحفيين األجــانــب فـي سـورIـا 

 A
BC األجـــــانـــــب B XYـــــات ضـــــد الصحفيnانـــــخفضت االنـــــتها

، إذ وثـــــق الـــــمركـــــز وقـــــ¶ع  A
BÅســـــور<ـــــا خـــــالل الـــــعام الـــــما

A مــحافــظة 
BC ــر الــشام>sانــتهاك واحــد ارتــكبته هــيئة تحــ

A من العمل لمدة 6 أشهر.  ¡Qأجن A
Bإدلب، ,منع صح�

A را,ـــطة 
BC ـــات الـــصحف+ة>sو%ـــان الـــمركـــز الـــسوري للحـــ

B قـــــد أصـــــدر عـــــام 2019 تـــــقs<ـــــرا0  XY>الـــــسور B XYالصحفي
، اســـــتعرض فـــــ+ه مـــــراحـــــل مـــــتنوعـــــة مـــــن عـــــمل 

0
خـــــاصـــــا

A ســـور<ـــا مـــنذ 
BC األجـــانـــب B XYواإلعـــالمي A ¡Qاإلعـــالم األجن

آذار 2011. 

 B XYمــعانــاة أولــئك الصحفي tــر الــضوء ع>sط الــتق
Õ
وســل

A تـعرضـوا لـها خـالل عـملهم  PQـات الnواسـتعرض االنـتها
 B XYبــــــــتضح+ات الصحفي Xxســــــــور<ــــــــا، بهــــــــدف الــــــــتذك A

BC
A الــتأÉــ+د 

BC Xxالــعرب واألجــانــب الــذيــن %ــان لــهم دور كب
عt أهـم+ة اإلعـالم والـدور الـفّعال الـذي تـلعMه وسـائـل 
A تــــــــــغط+ة األحــــــــــداث 

BC ة الــــــــــمختلفة+Äاإلعــــــــــالم األجــــــــــن
وكشف مجs<اتها. 
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 A
Bـــــر الـــــشام الصح�>sمـــــنعت هـــــيئة تحـــــ

األمــــــــــAì>s دار<ــــــــــل فــــــــــ+لÂس الــــــــــمعروف 

,ـاسـم ",ـالل عـMد الـsz<ـم"، مـن الـظهور 

اإلعـالAD لـمدة 6 أشهـر تـMدأ مـن تـار<ـــــخ 

اإلفــــــراج عــــــنه بــــــتار<ــــــــــخ 17/2/2021، 

%ــما مــنعت شــMكة "OGN" اإلعــالمــ+ة 

مــن ��� األخــMار عــن الــشؤون الــسور<ــة 

لمدة 3 أشهر.
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 A
BC األجــانــب B XYارتــكبوا ضــد الصحفي 

0
A ســجالتــه 73 انــتهاnــا

BC ضــافــة مــحصلة عــام 2021 ;ــكون الــمركــز قــد وثــقªو�ــ
ب 10 آخــــs<ــــن، وارتــــ{اب 11 مــــن  B́ A ســــور<ــــا، و¼صــــا,ــــة و

BC 
0
 أجــــنÄ+ا

0
ســــور<ــــا، %ــــان مــــن أبــــرزهــــا مــــقتل 20 صــــحف+ا

B األجــانــب مــن  XYة ,ــحق الصحفيMــات الــمرتــكnمــن االنــتها ¡xÉة األMــات الــمختلفة ,ــحقهم، فــ+ما %ــانــت ال�ســnاالنــتها
 .

0
نص²ب االعتقال واالحتجاز واالختطاف ,ـ32 انتهاnا

A %ـل عـام عt حـدة، فـ+ما %ـانـت 
BC 

0
وشهـد عـامـا 2012 و2015 ال�سـMة األxÉ¡ مـن االنـتهاnـات الـموثـقة ,ـ 14 انـتهاnـا

A ,انتهاك واحد. 
BÅة األقل قد شهدها العام الماMال�س
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B األجــانــب، ,ــمسؤولــيته  XYــات ضــد الصحفيnت االنــتهاMنــ{لت وارتــك A PQرأس الــجهات ال tجــاء الــنظام الــسوري ع
 مـنذ عـام 2011، فـ+ما %ـان تـنظ+م الـدولـة "داعـش" مـسؤو®ً 

0
 مـن مجـموعـها ال�At 73 انـتهاnـا

0
عـن ارتـ{اب 20 انـتهاnـا

B عــــن أÚxÉ مــــن نــــصف االنــــتهاnــــات الــــمرتــــكMة ,ــــحق  XYو�ــــذلــــك ;ــــكون الــــنظام و"داعــــش" مــــسؤول ،
0
عــــن 19 انــــتهاnــــا

A سور<ا. 
BC األجانب B XYالصحفي

B لـم ُتـعرف الـجهات الـمسؤولـة  XYح A
BC ،ـاتnـات، والـمعارضـة الـسور<ـة 5 انـتهاnـر الـشام 6 انـتها>sت هـيئة تحـMوارتـك

 .
0
عن ارت{اب 23 انتهاnا
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A سـور<ـا مـنذ عـام 2012، وشهـد عـام 2012 
BC 

0
 أجـنÄ+ا

0
وثـق الـمركـز الـسوري للحـs<ـات الـصحف+ة مـقتل 20 صـحف+ا

A عــام 
BC عــام 2014، وثــالثــة A

BC أجــانــب B XYاألجــانــب ,ـ9 حــاالت، بــ�نما قــتل 4 صحفي B XYحــاالت قــتل الصحفي ÚxÉأ
 .2015 A

BC 2013 ومثلهم

B لـم  XYح A
BC ،"أجـانـب، ومـثلهم قـتلهم تـنظ+م الـدولـة "داعـش B XYو%ـان الـنظام الـسوري مـسؤوً® عـن مـقتل 7 صحفي

B أجانب.  XYُتعرف الجهات المسؤولة عن مقتل 6 صحفي
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F لالنتها0ات 
GH4- التوزع الجغرا

 :b79'$ :k\(9" [\ (V81H m(B(V&H$ 68 :2021 [\

 tوجـاءت مـحافـظة الـحسكة ع ، A
BÅسـور<ـا خـالل الـعام الـما A

PC A شـمال وشـمال ©�
BC ـاتnتـركـزت مـعظم االنـتها

 ,ـعد أن %ـانـت 
0
رأس الـمناطـق الـجغرافـ+ة لـلمرة األو·، وذلـك بـوقـ¶ع نـصف االنـتهاnـات الـموثـقة فـيها، ,ـ34 انـتهاnـا

محافظتا حلب و¼دلب تتصدر عناو<ن التقار<ر عt مدار السنوات السا,قة. 

B وثــق الــمركــز  XYح A
BC ،الــرقــة A

BC ــات ومــثلهمnــات، فــ+ما شهــدت حــلب 6 انــتهاnوشهــدت مــحافــظة إدلــب 7 انــتها
A ترك+ا. 

BC لبنان وانتهاك واحد A
BC B XYÉانتها ، B XY>سور B XYات خارج سور<ا، ارتكبوا ضد إعالميnارت{اب 3 انتها

 ,حسـب الـجهات الـمسؤولـة، 
0
A نـظمها الـمركـز خـالل عـام 2021، لـتوزع االنـتهاnـات جـغرافـ+ا PQالـخارطـة ال Xxو£شـ

A مــــحافــــظة الــــحسكة مــــن مجــــم¶ع االنــــتهاnــــات 
BC 

0
إ· أن حــــزب االتــــحاد الــــد;ــــمقراPYD AÓ ارتــــكب 31 انــــتهاnــــا

A الــمحافــظة، فــ+ما %ــانــت هــيئة تحــs<ــر الــشام، مــسؤولــة عــن 6 انــتهاnــات مــن أصــل 7 انــتهاnــات 
BC ة %ــ{لMالــمرتــك

A محافظة إدلب. 
BC ارتكبوا

A الـــحسكة 
BCـــات، وnدمـــشق 5 انـــتها A

BC عـــّدة مـــحافـــظات، إذ ارتـــكب A
BC 

0
%ـــما تـــوزعـــت انـــتهاnـــات الـــنظام جـــغرافـــ+ا

A درعـــا وطـــرطـــوس. فـــ+ما ارتـــكMت روســـ+ا االنـــتهاك 
BC حـــلب ومـــثله A

BC ه الـــنظامMوانـــتهاك واحـــد ارتـــك ، B XYÉانـــتها
A محافظة إدلب. 

BC الوح+د
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A ســـــور<ـــــا عt مـــــدار 
BC ـــــات ضـــــد اإلعـــــالمnارتـــــكب فـــــيها انـــــتها A PQصـــــدارة الـــــمناطـــــق ال A

BC مـــــحافـــــظة حـــــلب P�Mوت
 فــيها مــن مجــم¶ع االنــتهاnــات ال�At والــMالــغ 

0
الــسنوات الــسا,ــقة مــنذ عــام 2011، إذ شهــدت وقــ¶ع 364 انــتهاnــا

A عــــام 2016 ,ـ 77 
BC مــــنها ¡xÉة األMوقــــعت ال�ســــ ، A

BÅنــــها;ــــة الــــعام الــــما PQمــــنذ عــــام 2011 وح 
0
1421 انــــتهاnــــا

 .
0
 وعام 2013 ,ـ 66 انتهاnا

0
انتهاnا

A عام 2017. 
BC 

0
، ارتكب منها 59 انتهاnا Atات ال�nمن مجم¶ع االنتها 

0
 ,ـ253 انتهاnا

0
وحلت محافظة إدلب ثان+ا

و%ـانـت ال�سـب األقـل مـن االنـتهاnـات الـموثـقة عt مـدار الـسنوات الـسا,ـقة قـد ارتـكب ,ـمحافـظة الـالذقـ+ة ,ـ13 
B شهـــدت مـــحافـــظة طـــرطـــوس  XYح A

BC ،ـــاتnـــات، والـــقن+طرة ,ـ3 انـــتهاnومـــحافـــظة الـــس¶<ـــداء ,ـ 4 انـــتها ،
0
انـــتهاnـــا

 . B XYÉانتها

!"#$% !&' ()*+,&% -./ :*012/ ٤٤

حلب

ادلب

 دمشق
ف

ر3

كة
الحس

دمشق

رعا
د

ص
حم

ماە
ح

زور
ر ال

دي

رقة
ال

ق=ة
الذ

ال

داء
3eس

ال

طرة
قن=

ال

طرطوس

ور3ا
رج س

خا 62

2

3

4

13

34

43

51

70

91

117

140

174

253

364

2011 C(D -P" CGDT$ 0U K(B(V&HG' [\$*wd'$ ]_6&'$



*واقــع اإلعــالمــيين الــسورIــين خــارج سـورIـا واالنـــتهاFـــات الــمرتــكXة ضـدهـم 

A ارتـــكبتها مـــختلف األطـــراف ضـــد االعـــالم، عـــدد كبXx مـــن  PQـــات الnســـور<ـــا واالنـــتها A
BC دفـــعت الحـــرب الـــدائـــرة

 A PQة، وال Xxاألعـــوام الـــثالثـــة األخ A
BC 

ُ
B إ· الهجـــرة لـــMلدان الـــجوار أو ,ـــلدان الـــلجوء، وخـــاصـــة XY>الـــسور B XYاإلعـــالمي

A عــــدد مــــن الــــمناطــــق الــــسور<ــــة، مــــا اضــــطرهــــم إ· الهجــــرة خــــارج 
BC B XYق�ي إلعــــالمي Xxشهــــدت عــــمل+ات تهج

B خـارج ,ـالدهـم؛ لـم ;ـكن أفـضل ,كثXx مـن مـما %ـان عـل+ه  XY>الـسور B XYة لـإلعـالميMالد، إال أن واقـع الـحال ,ـال�سـMالـ
داخـل الـMالد، وذلـك نـظرا0 لـوجـود صـع¶�ـات وتحـد;ـات مـختلفة تـواجـههم ,ـاسـتمرار، سـواء أnـانـت مـخاطـر أمـن+ة 

A العمل. 
BC أو صع¶�ات وتحد;ات

 �ـسا,ـقيها 
ً
 مـقارنـة

0
B خـارج سـور<ـا، انـخفاضـا XY>الـسور B XYـات ضـد اإلعـالميnشهـد االنـتها£ A·الـتوا tلـلعام الـرابـع ع

B أعوام 2014 و2017.  XYلغت ذروتها ما ب, A PQمن السنوات، وال

B خـالل عـام 2021 وقـ¶ع 3 انـتهاnـات  XY>الـسور B XYرا,ـطة الصحفي A
BC ـات الـصحف+ة>sووثـق الـمركـز الـسوري للحـ

 .  واحدا0
0
خارج سور<ا، ,ارتفاع طف+ف عّما وثقه خالل عام 2020، الذي شهد انتهاnا

 ، B XYÉت السـلطات الـلبنانـ+ة انـتهاMاالعـتقال الـمؤقـت، إذ ارتـك tة خـارج سـور<ـا عMـات الـمرتـكnت االنـتهاÙواقت
ك+ة.  Pxد السلطات ال; tترك+ا ع A

BC Xxف+ما ارتكب االنتهاك األخ

 YG3'$ }/(` #5+/67'$ #55"GDT$ 0U m(B(V&H$ 62 r5X6^ :2021 – 2011 #"

 B XY>الــسور B XYت ضــد اإلعــالميMارتــك 
0
A ;ــكون الــمركــز قــد وثــق وقــ¶ع 62 انــتهاnــا

BÅمــع إضــافــة مــحصلة الــعام الــما
 مـــنها، 

0
ك+ة مـــسؤولـــة عـــن 21 انـــتهاnـــا Pxـــانـــت الســـلطات ال% ،

0
A تـــركـــ+ا وحـــدهـــا 30 انـــتهاnـــا

BC الد، ارتـــكبMخـــارج الـــ
 مـنها، فـ+ما شهـد األردن وقـ¶ع 

0
، %ـانـت السـلطات الـلبنانـ+ة مـسؤولـة عـن 11 انـتهاnـا

0
A لـبنان 12 انـتهاnـا

BC وارتـكب
6 انتهاnات، %انت السلطات األردن+ة مسؤولة عن 5 منها. 

B مـن  XY>سـور B XYالد، أبـرزهـا %ـان مـقتل 5 إعـالميMخـارج الـ B XY>الـسور B XYة ضـد اإلعـالميMـات الـمرتـكnتـنوعـت االنـتها
، و26 حــالــة اعــتقال، وانــتهاك واحــد ضــد مــراÉــز 

0
ب 15 إعــالمــ+ا B́ مجــم¶ع االنــتهاnــات ال�At (62)، و¼صــا,ــة و

B ارتكب 15 من االنتهاnات األخرى.  XYح A
BC ،ومؤسسات إعالم+ة
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*الــــتكي:ف الــقانــونــي لــالنــتهاFــات ضـد اإلعـــالم فـي سـورIـا 

يــرصــد الــتقs<ــر انــتهاnــات حــقوق اإل�ــسان الــتي يــتعرض لــها اإلعــالمــيين ومــزودي الخــدمــة اإلخــMار<ــة والــمؤســسات 

والــمراÉــز اإلعــالمــ+ة، عــلى ;ــد مــختلف األطــراف فــي ســور<ــا. و<ــعد الــصحفيون الــذيــن يــMاشــرون أعــمالــهم فــي مــناطــق 

 لـلمادة 79 مـن الـبروتـوكـول األول المحـلق ,ـاتـفاقـ+ات جـن+ف، و<ـجب 
0
 مـدنـيين، وفـقا

0
الـنزاعـات والحـروب، أشـخاصـا

حــمايــتهم شــر<ــطة ,ــأن ال ;ــقومــوا ,ــأي عــمل �ســيء إلــى وضــعهم %ــمدنــيين. مــع األخــذ ,ــعين االعــتMار حــق الــمراســل 

الحربي المعتمد لدى القوات المسلحة، في االستفادة من الحما;ة الواردة في االتفاق+ة. 

وال تــقتصر حــما;ــة الــصحفيين عــلى كــونــهم مــدنــيين و<ــجب تــحي+دهــم عــن األعــمال الــعدائــ+ة والــعسكs<ــة، إذ أقــّرت 

 عـــلى األطـــراف الـــتزامـــات بـــتضمين الـــقواعـــد والـــقوانـــين الـــدولـــ+ة الـــخاصـــة 
0
قـــواعـــد الـــقانـــون الـــدولـــي اإل�ـــسانـــي، أ;ـــضا

,حما;ة الصحفيين؛ في ال�شر<عات المحل+ة. 

 لـــــقواعـــــد الـــــقانـــــون الـــــدولـــــي 
0
ـــــ+ة، ,ـــــالحـــــما;ـــــة الـــــقانـــــونـــــ+ة وفـــــقا ـــــالمـ ـــــقرات الـــــمراÉـــــز والـــــمؤســـــسات اإلعـ ـــــتمتع مـ %ـــــما تـ

 ذات طــابــع مـــدنـــي، 
0
اإل�ـــسانـــي واتـــفاقـــ+ات جـــن+ف والـــبروتـــوكـــوالت اإلضـــافـــ+ة، إذ تــــعتبر الـــمرافـــق اإلعـــالمـــ+ة أعـــ+انـــا

لـذلـك ;ــجب أال تــكون مـــحً§ لـــالســـتهداف. 

و�ـــموجـــب نـــظام رومـــا األســـاســـي لـــمح{مة الـــجنا;ـــات الـــدولـــ+ة تـــعد الجـــرائـــم الـــواقـــعة ضـــد الـــمدنـــيين واألعـــ+ان ومـــن 

ضمنها مقرات وسائل اإلعالم جرائم حرب وجرائم ضد اإل�سان+ة (المادتين 7 و8). 

ف+ما تضمن القرار رقم 1738 لعام 2006 الصادر عن مجلس األمن الدولي: 

* إدانـــة الهجـــمات الـــمتعمدة ضـــد الـــصحفيين ومـــوظـــفي وســـائـــل اإلعـــالم واألفـــراد الـــمرتـــMطين بـــهم أثـــناء الـــنزاعـــات 

المسلحة. 

* مــساواة ســالمــة وأمــن الــصحفيين ووســائــل اإلعــالم واألطــقم الــمساعــدة فــي مــناطــق الــنزاعــات المســلحة ,حــما;ــة 

المدنيين هناك. 
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* اعتMار الصحفيين والمراسلين المستقلين مدنيين ;جب احترامهم ومعاملتهم بهذە الصفة. 

 ألي هجــمات أو أي 
0
 مــدنــ+ة ال ;ــجوز أن تــكون هــدفــا

0
* اعــتMار الــم�شõت والــمعدات الــخاصــة بــوســائــل اإلعــالم أعــ+انــا

أعمال انتقام+ة. 

 عـلى نـص الـمادة 51 مـن الـبروتـوكـول األول التـفاقـ+ات جـن+ف: إن 
0
واعـتبرت الـلجنة الـدولـ+ة لـلصل+ب األحـمر، تـعل+قا

 �ـشا,ـه إلـى حـد ,ـع+د الـزي الـعسكري، أو ;ـقترب 
0
الـصحفي ";ـفقد الحـما;ـة الـقانـونـ+ة الـمقررة لـلصحفيين، إذا لـÂس ز<ـا

مـنه �شـّدة، و¼ذا الزم أو تـ�بع وحـدة عـسكs<ـة أثـناء سـير الـمعارك، و¼ذا تـواجـد فـي مـناطـق ;ـجوز اسـتهدافـها و ـسمح 

الـقانـون ,ـذلـك". فـي الـمقا,ـل، فـإنـه يـتم تـعليق الحـما;ـة الـقانـونـ+ة الـمقررة لـلمرافـق اإلعـالمـ+ة، فـي حـال اسـتخدامـها 

ألغراض عدائ+ة في األعمال العسكs<ة، %أن تضم أفرادا0 عسكs<ين أو إمدادات أو معدات عسكs<ة. 

 لـقواعـد 
0
 خـطيرا0 وجسـ+ما

0
الـقتل خـارج نـطاق الـقانـون: £ـش{ل عـمل+ات الـقتل خـارج إطـار الـقانـون ,ـ{ل أشـ{الـها انـتهاnـا

القانون الدولي اإل�ساني. 

وحـظرت الـمادة الـثالـثة المشـتركـة فـي اتـفاقـ+ات جـن+ف األر�ـــع لـعام 1949، االعـتداء عـلى الـح+اة والسـالمـة الـMدنـ+ة، 

و�خاصة القتل ,جميع أش{اله، للمدنيين واألشخاص العاجÊ<ن عن القتال. 

وتـــدرج %ـــل مـــن اتـــفاقـــ+ات جـــن+ف األر�ـــــع "الـــقتل الـــعمد" لـــألشـــخاص المحـــميين %ـــانـــتهاك جســـ+م. وُ<ـــعترف ,حـــظر 

القتل كضمانة أساس+ة في البروتوكوالن اإلضاف+ان األول والثاني الصادر<ن في عام 1977م. 

 كجــs<ــمة حــرب ,ــموجــب الــنظام األســاســي لــلمح{مة الــجنائــ+ة الــدولــ+ة فــ+ما يــتعلق ,ــالــنزاعــات 
0
وُ<ــصّنف الــقتل أ;ــضا

المسلحة الدول+ة وغير الدول+ة في المادتين 7 و8. 

اإلحــفاء القســري: �ــش{ل اخــفاء األفــراد قســرا0 أحــد الجــرائــم واالنــتهاnــات األســاســ+ة حــ+ث عــرفــته الــمادة 7 مــن نــظام 

رومــا األســاســي: إلــقاء الــقMض عــلى أي أشــخاص أو احــتجازهــم أو اخــتطافــهم مــن قــMل دولــة أو مــنظمة ســ+اســ+ة، أو 

بـªذن أو دعـم مـنها لهـذا الـفعل أو �ـسكوتـها عـل+ه، ثـم رفـضها اإلقـرار ,حـرمـان هـؤالء األشـخاص مـن حـs<ـتهم أو إعـطاء 

معلومات عن مصيرهم أو عن أماÉن وجودهم بهدف حرمانهم من حما;ة القانون لفترة زمن+ة ط¶<لة. 

فــي 20 د�ــسمبر 2006 اعــتمدت الجــمع+ة الــعامــة لــألمــم المتحــدة االتــفاقــ+ة الــدولــ+ة لحــما;ــة جــميع األشــخاص مــن 

االخـــتفاء القســـري. وقـــد نـــصت االتـــفاقـــ+ة، عـــلى شـــدة وخـــطورة االخـــفاء القســـري الـــذي �ـــش{ل جـــs<ـــمة و ـــش{ل فـــي 

ظروف معينة ;حددها القانون الدولي، جs<مة ضد اإل�سان+ة. 
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وتــضمنت االتــفاقــ+ة مــنع حــاالت االخــفاء القســري ومــ{افــحة إفــالت مــرتــكبي جــs<ــمة االخــفاء القســري مــن الــعقاب، 

وقـد وضـعت فـي االعـتMار حـق %ـل شـخص فـي عـدم الـتعرض إلخـفاء قسـري، وحـق الـضحا;ـا فـي الـعدالـة والـتع¶<ـض، 

وأÉــدت حــق %ــل ضــح+ة فــي مــعرفــة الــحق+قة �ــشأن ظــروف االخــفاء القســري، ومــعرفــة مــصير الــشخص الــمختفي، 

 
0
وقـد ;ـمثل االخـفاء القسـري جـرم قـتل، إذ قـد يـ�تج عـن تـعرض الـضح+ة لـلتعذ;ـب أثـناء الـتحقيق و<ـكون الـقتل سـر<ـا

مع إخفاء الجثة. 

و%ـما و<ـعتبر أحـد أشـ{ال االخـفاء القسـري هـو االحـتجاز ,ـح+ث إذا تـوفـرت أر%ـان الجـرم أضـحى جـs<ـمة اخـفاء قسـري 

وقـد نـوهـت عـلى ذلـك الـمادة الـثانـ+ة مـن هـذە االتـفاقـ+ة ,ـقولـها: ألغـراض هـذە االتـفاقـ+ة، ;ـقصد ,ـاإلخـفاء القسـري 

"االعـتقال أو االحـتجاز أو االخـتطاف أو أي شـ{ل مـن أشـ{ال الحـرمـان مـن الحـs<ـة يـتم عـلى أ;ـدي مـوظـفي الـدولـة، أو 

أشـــخاص أو مجـــموعـــات مـــن األفـــراد يـــتصرفـــون بـــªذن أو دعـــم مـــن الـــدولـــة أو ,ـــموافـــقتها، و<ـــعقMه رفـــض االعـــتراف 

,حرمان الشخص من حs<ته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو م{ان وجودە، مما ;حرمه من حما;ة القانون. 

وذكـرت الـمادة 12 مـن االتـفاقـ+ة عـدة ضـمانـات لـلشخص الـذي تـعرض لجـرم االخـفاء القسـري ,ـقولـها: تـنص الـمادة 

12 فــــقرة 1- تــــكفل %ــــل دولــــة طــــرف لــــمن ;ــــدعــــي أن شــــخصا مــــا وقــــع ضــــح+ة اخــــفاء قســــري حــــق إ,ــــالغ الســــلطات 

الـــمختصة ,ـــالـــوقـــائـــع وتـــقوم هـــذە الســـلطات بـــMحث االدعـــاء ,ـــحثا ســـر<ـــعا ونـــÊ<ـــــها وتجـــري عـــند الـــلزوم ودون تـــأخـــير 

تــحق+قا مــتعمقا ونــÊ<ــــها. وتتخــذ تــدابــير مــالئــمة عــند االقــتضاء لــضمان حــما;ــة الــشاكــي والــشهود وأقــارب الــشخص 

الـمختفي والـمدافـعين عـنهم، فـضال عـن المشـتركـين فـي الـتحقيق، مـن أي سـوء مـعامـلة أو تـرهـ+ب �سـÂب الـشكوى 

المقدمة أو أ;ة شهادة ;دلى بها. 

االحـــــتجاز الـــــتعسفي (مســـــتمر ومـــــؤقـــــت): و<ـــــعني أي عـــــمل+ة اعـــــتقال أو احـــــتجاز ألشـــــخاص دون دلـــــ+ل أو اشـــــ�Mاە 

بـªقـدامـهم عـلى أي فـعل ;ـخالـف الـقوانـين المحـل+ة، و<ـصنف ,ـأنـه انـتهاك جسـ+م كـونـه ;ـخالـف الـقواعـد فـي الـقانـون 

الدولي. 

و<ــــنص اإلعــــالن الــــعالــــمي لــــحقوق اإل�ــــسان عــــلى الحــــظر الــــمطلق لــــلتقي+د الــــتعسفي لحــــs<ــــات األفــــراد فــــي الــــمادة 

 ."
0
التاسعة: "ال ;جوز القMض على أي إ�سان أو حجزە أو نف+ه تعسفا

%ما ;حق لجميع السجناء التمتع ,الحقوق والمعايير المكرسة في القانون الدولي. 

وتــــرد ضــــمانــــات الــــرئ²ســــ+ة فــــي الــــعد;ــــد مــــن الــــمعاهــــدات واالتــــفاقــــ+ات والــــتي تــــحفظ لــــلسجين أو الــــمعتقل كــــرامــــته 

وحقوقه، والتي ;عتبر اإلخالل بها وعدم مراعاتها جرائم ضد اإل�سان+ة. 
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ومن هذە االتفاق+ات: 1- العهد الدولي الخاص ,الحقوق المدن+ة والس+اس+ة 1966. 

2- اتـفاقـ+ة مـناهـضة الـتعذ;ـب وغـيرە مـن ضـروب الـمعامـلة أو الـعق¶�ـة الـقاسـ+ة أو الـالإ�ـسانـ+ة أو المهـينة 1984، جـاء 

فـي نـص الـمادة 13 مـنه مـا ;ـلي: تـضمن %ـل دولـة طـرف ألي فـرد ;ـدعـى ,ـأنـه قـد تـعرض لـلتعذ;ـب فـي أي اقـل+م ;ـخضع 

لـواليـتها الـقضائـ+ة، الـحق فـي أن يـرفـع شـكوى إلـى سـلطاتـها الـمختصة وتـنظر هـذە السـلطات فـي حـالـته عـلى وجـه 

السـرعـة و�ـنزاهـة. و<ـ�Mغي اتـخاذ الخـطوات الـالزمـة لـضمان حـما;ـة مـقدم الـشكوى والـشهود مـن %ـافـة أنـواع الـمعامـلة 

الس�ئة أو التخ¶<ف ن�+جة لشكواە أو ألي أدلة تقدم. 

3- مجـــموعـــة الـــمMادئ الـــمتعلقة ,حـــما;ـــة جـــميع األشـــخاص الـــذيـــن يـــتعرضـــون ألي شـــ{ل مـــن أشـــ{ال االحـــتجاز أو 

الــسجن" (1998).  جــاءت هــذە المجــموعــة ,ــعدد مــن الــمMادئ شــامــلة لــحقوق الــسجناء أو الــموقــوفــين ,ــدا;ــة مــن 

تحـد;ـد شـروط تـوقـ+فهم أو احـتجازهـم وشـرط وضـمانـات مـعامـلتهم ,ـمراÉـز الـتوقـ+ف واالحـتجاز نـذكـر عـلى سـÄ+ل 

الـمثال مـا جـاء فـي الـمMدأ رقـم 2: "ال ;ـجوز إلـقاء الـقMض أو االحـتجاز أو الـسجن إال مـع الـتق+د الـصارم ,ـأحـ{ام الـقانـون 

وعلى ;د موظفين مختصين أو أشخاص مرخص لهم ,ذلك". 

و�ـالـتالـي فـإن مـا تـقوم ,ـه مـختلف األطـراف الـمرتـكMة لـالنـتهاnـات ,ـحق اإلعـالمـيين والـصحفيين فـي سـور<ـة، مـن قـتل 

و¼خـــفاء قســـري واعـــتداء عـــلى الـــمؤســـسات اإلعـــالمـــ+ة، وانـــتهاnـــات أخـــرى، تـــرقـــى إلـــى جـــرائـــم حـــرب وجـــرائـــم ضـــد 

اإل�سان+ة وفق ما أوردناە أعالە. 
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Ìــات الـــصحف:ة  *تــوصــ:ات الــمركــز الـــسوري للحــ

B ,ــــمناســــMة إصــــدار تــــقs<ــــرە الــــسنوي لــــعام  XY>الــــسور B XYــــات الــــصحف+ة بــــرا,ــــطة الصحفي>sإن الــــمركــــز الــــسوري للحــــ

2021، ;دعو إ·: 

،، والـعمل عt الـدفـاع عـنهم وعـن حـs<ـة الـصحافـة وحـق  B LMحـما�ـة اإلعـالميU الـدولـ]ة الـخاصـة B LM1- تـفع+ل الـقوان

A سور<ا. 
BC نقل المعلومات

A سور<ا 
BC التعذ;ب A ¡Qة مرتكMمة ومحاسn2- تفع+ل اتفاق+ة مناهضة التعذ;ب ومحا

 
ً
3- تــفع+ل قــرارات الجــمع+ة الــعامــة لــألمــم المتحــدة الــمتعلقة ,حــما;ــة األشــخاص مــن االخــتفاء الق�ي وخــاصــة

 Aýه اإلعــالن الــعالM2010، والــذي اعــتمد ,ــموجــ ¡xد�سمþ21 %ــانــون األول A
BC الــقرار رقــم (رقــم 65/209) الــمؤرخ

المتعلق ,حما;ة جميع األشخاص من االختفاء الق�ي المؤرخ عام 1992. 

%ما يتقدم ,التوص+ات التال+ة للجهات المعن+ة: 

أو4ً-إ0 مجلس األمن: 

B عـن ارتـ{اب جـرائـم الحـرب  XYة الـمسؤولM1- إحـالـة الـملف الـسوري إ· مـح{مة الـجنا;ـات الـدولـ+ة تمهـ+دا0 لـمحاسـ

A إجراء عمAt يؤدي إ· تطبيق س+اسة عدم اإلفالت من العقاب. 
BC سور<ا A

BC والجرائم ضد اإل�سان+ة

B و¼دخــــال  XYاإلعــــالمي B XYوالــــناشــــط B XYســــور<ــــا إطــــالق ©اح جــــميع الصحفي A
BC 2- إصــــدار قــــرار ;ــــطلُب مــــن الــــنظام

الـــMعثات التفت²شـــ+ة إ· %ـــافـــة الـــسجون والـــمعتقالت ومـــقرات الـــفروع األمـــن+ة وأمـــاÉـــن االحـــتجاز الـــعلن+ة وال�<ة 

A ترتكب فيها.  PQإل;قاف %افة أعمال التعذ;ب ال Aوالس�

- إ0 المنظمات األجنAJة والعAHIة والسورFة المعنAة ?حقوق اإل9سان: 
N
ثانAا

A سور<ا. 
BC 

0
B ق�<ا XYن والمختف>Êوالمحتج B XYالمعتقل B XÝة لقض+ة اإلعالمي 1- حشد الدعم والمنا

A سـور<ـا إ· مـح{مة الـجنا;ـات الـدولـ+ة لـضمان 
BC 2- الـضغط إلحـالـة مـلف جـرائـم الحـرب والجـرائـم ضـد اإل�ـسانـ+ة

A هذە الجرائم من العقاب.  ¡Qعدم إفالت مرتك
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- إ0 المؤسسات اإلعالمAة األجنAJة والعAHIة والدولAة: 
N
ثالثا

A ســور<ــا والــق+ام ,حــملة مــنظمة £ســلط الــضوء عt قــض+ة 
BC ة ضــد اإلعــالمMــات الــمرتــكnمــلف االنــتها tع B Xxك Pxال -

A سور<ا. 
BC 

0
B ق�<ا XYن والمختف>Êوالمحتج B XYالمعتقل B XYاإلعالمي

B ;جـدد و<ـؤكـد عt مـطالـبته جـميع  XY>الـسور B XYرا,ـطة الصحفي A
BC ـات الـصحف+ة>sا0 فـإن الـمركـز الـسوري للحـ Xxوأخ

A واإلعــــالAD وضــــمان ســــالمــــة 
Bــــة الــــعمل الصح�>sام حــــ Pxاألرض الــــسور<ــــة ,ــــاح tاألطــــراف والــــجهات الــــفاعــــلة ع

B فــــ+ه، و<ــــوAÅ بــــتطبيق نــــص الــــمادة 19 مــــن اإلعــــالن الــــعالAý لــــحقوق اال�ــــسان، عt أن "لــــ�ل شــــخص  XYالــــعامل

، و ــشمل هــذا الــحق حــs<ــة اعــتناق اآلراء دون أي تــدخــل، واســتقاء األنــMاء واألفــ{ار،  Xxــة الــرأي والتعب>sحــ A
BC الــحق

وتلقيها و¼ذاعتها ,أي وس+لة %انت، دون تق+د ,الحدود والجغراف+ة". 
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م+ان االسمالرقم
االنتهاك

الجهة 
المنتهكة

مالحظةالصفةتار8ــــخ االنتهاك

1 (Çشار فه�
القدو�)

النظام حلب
السوري

20/8/2012(
BÉصح(

BÊأرد

ناشط26/6/2013تنظ]م الدولةحلبعبود حداد2

)25/7/2013تنظ]م الدولةحلبعب]دة Uطل3 
BÉصح

ناشط25/7/2013تنظ]م الدولةحلبحسام ناظم الدين4

ناشط25/7/2013تنظ]م الدولةحلبعبود المعتق5

النظام دمشقجهاد أسعد محمد6
السوري

ناشط13/8/2013

ناشط15/8/2013تنظ]م الدولةحلبمحمد العمر7

صحف]ة15/8/2013تنظ]م الدولةحلبسمر الصالح8

23 عامناشط27/8/2013تنظ]م الدولةالرقةمحمد وÎس مسلم9

ناشط1/10/2013تنظ]م الدولةالرقةرا�) الرزوك10

�ا� الصطوف < 11
الملقب أبو أحمد 

الدير حافري
ناشط20/11/2013تنظ]م الدولةحلب

12 > Bأحمد الخ�
المعروف أحمد 

العاÃش
ناشط3/12/2013تنظ]م الدولةالرقة

حسان الحمدو أبو 13
أيهم

ناشط24/3/2014تنظ]م الدولةحلب

)2012تنظ]م الدولةسورNاجون ¥انت�)14
BÉ1970صح (

BÊطاN\ب

ع@د الN\Ñم 15
الصالح الملقب 
( أبو جمال الحل*;

ناشط15/9/2015جبهة الن�ةإدلب

Bالالذق]ةتامر أ²ر16 LM23 عامناشط23/10/2015مجهول

Bحلبمحمود حسن17 LMناشط12/1/2016مجهول

Bحلبعمر ر�يع الحسن18 LMناشط30/11/2013مجهول
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19 ( حسام الحل*;
المعروف أبو 

وس]م
Bحلب LMمراسل10/1/2014مجهول

1989إعال�)15/12/2014تنظ]م الدولةالحسكةفرهاد حمو20

21 wمحمد ع@د المو
الح\Nري

النظام درعا
السوري

درعا 1975ناشط16/4/2012

)15/10/2013تنظ]م الدولةحلبإسحاق مختار22
BÉصح(

BÊتاNمور

)مصور15/10/2013تنظ]م الدولةحلبسم>L كساب23
BÊلبنا

B تاÃس24 )Mف دمشقأوسNالنظام ر
السوري

13/8/2012(
BÉصح(ÓN\أم

ناشط14/11/2014تنظ]م الدولةدير الزورمحمد الحامد25

ع@د الوهاب مال < 26
أبو صط]ف

ناشط8/11/2013تنظ]م الدولةحلب

مصور22/6/2018المعارضةحلبعصام ع@اس27

¥انيوار حسن 28
خلف

القامش�) 1985مصور22/6/2018المعارضةحلب

درعا 1987ناشط2019تح\Nر الشامإدلبمعتصم الديري29

عم>L مصعب 30
الغ\N@ة

النظام رNف دمشق
السوري

)مصور10/2/2019
BÊأرد

النظام رNف دمشقرأفت نبهان31
السوري

7/3/2019(
BÉصح(

BÊأرد

محمد توفيق 32
L<الصغ

مراسلPYD4/6/2019الحسكة

33
(Õالنظام درعاول]د جادو الرفا

السوري
درعا 1976ناشط18/8/2020

أيهم ع@د العNYز 34
الخلف

ناشطPYD9/1/2021دير الزور

مراسلPYD5/2/2021دير الزورع�) صالح الو¥اع35
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