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 :أوًلا المقدمة
 

املستمرة ضد  اتيهدف مركز اخلليج حلقوق اإلنسان من خالل هذا التقرير إىل تسليط الضوء على حاًلت القتل واهلجمات والتهديد
توصيات لتعزيز جمموعة من الواليمن، ويقدم  دان وهي، البحرين، العراق، سورايالصحفيني وغريهم من العاملني يف جمال اإلعالم يف أربعة بل
الذين ميارسون و الصحفيني الذين يعملون يف البحرين والعراق وسوراي واليمن ان محايتهم ابستخدام اآلليات الدولية مبا فيها األمم املتحدة. 

لقسري، التهديد، اًلختفاء اكبري وشيك، حيث يتعرضون للقتل،   نشاطهم ويقومون ابلدفاع عن حقوق اإلنسان، يعرضون حياهتم خلطر
تلفيق اًلهتامات. واحلاًلت الواردة يف هذا التقرير هي على سبيل املثال ًل احلصر، املضايقة، اًلعتقال التعسفي، التعذيب، حظر السفر، و 

  تم استهداف العديد من الصحفيني واملصورين والرسامني والعاملني يف جمال اإلعالم يف مجيع البلدان.يحيث 
 

وجد الصحفيني أنفسهم يف ميدان القتال يف العراق وسوراي واليمن، واستهدفوا مباشرة بسبب أنشطتهم يف الدفاع عن حقوق اإلنسان يف 
مما  من العقاب أواملتطرفني أواجلماعات املسلحة. وظل مرتكبو تلك اهلجمات يتمتعون ابإلفالتمجيع البلدان، سواء من قبل احلكومات 

وفيما يتعلق ابلصحفيني الذين ويفقدون األمل يف اجملتمع الدويل.  داهم  الذين يعملون يف كل تلك البلدان معرضني خلطر   جعل الصحفيون
لسنة  2222الة يف أي حالة من تلك احلاًلت. ويقر جملس األمن الدويل بذلك يف قراره رقم قتلوا يف تلك البلدان، مل يتم تقدمي اجلناة للعد

، "اإلفالت من العقاب يف اجلرائم املرتكبة حبق الصحفيني واإلعالميني واألفراد العاملني معهم يف النزاعات املسلحة ًل يزال يشكل 2015
 1".م اليت ارتكبت ضدهم، هو املفتاح الرئيسي ملنع وقوع هجمات يف املستقبلا حلمايتهم، وضمان املساءلة عن اجلرائ كبريا حتدايا 

 

 
 ثانياا تقاريرالدول

 

 البحرين
 

حيث مت إلقاء ، مت استهداف الصحفيني واملصورين بشكل منهجي من قبل السلطات البحرينية. 2011منذ بدء اًلنتفاضة يف البحرين عام 
سحب اجلنسية منهم.  ووفقاا ملركز البحرين  ضدهم واهتامات كاذبة ، توجيه عليهماملنع من السفر القبض عليهم، اعتقاهلم، تعذيبهم، فرض 

  2صحفيني ومصوريني قيد اًلعتقال يف البحرين. 10، هناك على األقل 2015حلقوق اإلنسان يف نوفمرب/تشرين الثاين 
 

قيامه بتوثيق  سنوات على خلفية 10يقضي عقوبة ابلسجن  ، املصور الصحفي احلائز على جائزة والذيأمحد محيدان ومن ضمن هؤًلء
بتهمة املشاركة يف هجوم على مركز للشرطة. وتعرض  2012للدميقراطية يف سرتة. وقد سجن يف ديسمرب/كانون األول  املظاهرات املؤيدة

عات يف درجات حرارة منخفضة، وأنه مت لسوء املعاملة أثناء التحقيق معه. وهناك مزاعم أنه تعرض للضرب، وأنه أجرب على الوقوف لسا
 3م. قال أخوته وتلفيق قضااي جنائية ضدههتديده ابعت

 
سنوات  10ابحلبس ملدة  مصطفى ربيعو أمحد زين الدين، حسام سرور ،، ُحكم على كل من الصحفيني2015سبتمرب/أيلول  30يف 

، ومت إخفائهم قسرايا ملدة مخسة 2014سبتمرب/أيلول  4يف الدراز. وكانوا قد اعتقلوا يوم  بتهمة التجمع غري القانوين وهتم متعلقة إبنفجار  
 4أايم بعد إلقاء القبض عليهم.

 

                                                             
1 CF6E4FF96FF9%7D/s_res_2222.pdf-8CD3-4E9C-6D27-http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B 
2 http://www.bahrainrights.org/en/node/7645 
3 http://www.bahrainrights.org/en/node/7645 
4 http://www.bahrainrights.org/en/node/7645 
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حممود عبد الرضا "الوسط" العامل يف جريدة صحفي ال، تعرض املدافع عن حقوق اإلنسان و 2015ديسمرب/كانون األول  28يف 
ت قوات األمن مبالبس مدنية يف ذلك اليوم منزل اجلزيري وألقت القبض عليه دون أمر قضائي. دامه لقدلالعتقال العشوائي.  اجلزيري

جاء القبض على اجلزيري بعد يوم واحد من قيامه بكتابة مقال عن جلسة جملس الشورى، واليت  قسري ملدة ثالثة أايم.الختفاء وتعرض لال
 5البحرينيني الذين ُسحبت جنسيتهم ألسباب سياسية حبرماهنم من املساكن احلكومية.معاقبة من السلطات ا أحد النواب هلطالب خال

 
لك العديد من ، كثفت السلطات محلتها ضد املعارضة السياسية، واملدافعني عن حقوق اإلنسان واجملتمع املدين، مبا يف ذ2016يف 

التابعني لألمم  املقررين اخلاصني 6من األمني العام لألمم املتحدة، ان هذه احلملة أبشد العبارات كلنرتنت. وقد أدالصحفيني ونشطاء اإل
مت القبض العشوائي على  لقدأعضاء يف اًلحتاد األورويب.  وحكومات دول   9حكومة الوًلايت املتحدة، 8الربملان األورويب، 7املتحدة

ر ومضايقتهم فيما يتعلق أبنشطتهم املشروعة يف الدفاع الصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان، واعتقاهلم، وتعذيبهم، ومنعهم من السف
، مت منع الصحفيني واملدافعني عن ملتحدةقبل انعقاد جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم او  2016عن حقوق اإلنسان. يف يونيو/حزيران 

تعرض  وقد 10مغادرة البحرين.خرين من س جبنيف، ومنذ ذلك الوقت مت منع آحقوق اإلنسان من السفر للمشاركة يف أعمال اجملل
 الذين تعانوا مع اآلليات الدولية لألعمال اًلنتقامية.  الصحفيون

 
طاقم التصوير اخلاص هبا أعضاء ، وثالثة من آان تريزا داي، مت إلقاء القبض على الصحفية األمريكية، 2016فرباير/شباط  14يف 

  2011.11ية قيامهم بتغطية الفعاليات اًلحتجاجية يف ذكرى انتفاضة والتحقيق معهم من قبل السلطات البحرينية وذلك على خلف
 

، من قبل النيابة العامة البحرينية لالستجواب 24، اليت تعمل حلساب فرانس نزيهة سعيد، مت استدعاء الصحفية 2016يوليو/متوز  17يف 
، الذي ينظم 47/2002من قانون  88بناءا على شكوى قانونية من هيئة شؤون اإلعالم. ووجهت هلا النيابة اهتامات مبوجب املادة 

 العمل مع وسائل إعالم أجنبية دون احلصول أوًلا على على أنه ًل يستطيع املواطن البحريين 88الصحافة والطبع والنشر. وتنص املادة 
. يف يونيو/حزيران مت منع نزيهة سعيد من السفر يف مطار البحرين الدويل. وهذه  ترخيص من هيئة شؤون اإلعالم، والذي جيب جتديده سنوايا

ة شرطية من تعذيبها، على الرغم من أن  تربئمت 2013ليست هي املرة األوىل اليت يتم فيها استهداف نزيهة سعيد من قبل السلطات. ففي 
  12نزيهة سعيد قد قدمت ثالثة تقارير طبية تؤكد أهنا قد تعرضت للتعذيب.

 
، فور غادة مجشري، اعتقلت الصحفية واملدونة واملدافعة عن حقوق املرأة ورئيسة جلنة العريضة النسائية ، 2016أغسطس/آب  15يف 

، مل يتم اإلفراج عنها، ومل 2016 سبتمرب/ايلول 12 لغايةلندن عاصمة اململكة املتحدة. و من ملنامة قادمةا مطار البحرين الدويل ابوصوهلا 
كمة ، حكمت احمل2016يونيو/حزيران  22عقوبة السجن. يف من متنح احلق يف التحدث إىل القاضي لطلب أداء اخلدمة املدنية بدًلا 

اًلستئناف ابلسجن ملدة عام يف أربع قضااي على خلفية تغريدات هلا حول الفساد يف مستشفى امللك محد.  اجلنائية العليا على مجشري بعد
ُحكم عليها ابلفعل ابلسجن مثانية أشهر بسبب ثالث هتم أخرى، ابإلضافة إىل لقد ري يف هذه القضية، هتمة ضد مجش 12هناك ان 

ثناء فرتة احتجازها. كما ُفرض عليها غرامة قدرها أم "اًلعتداء على شرطي" السجن ملدة عام )مع وقف التنفيذ( بتهمة ملفقة تزع
إدارة املستشفى اليت يرأسها أحد أفراد األسرة احلاكمة. وقد على  التشهري املزعومدوًلر أمريكي( بتهمة  26,500دينار )حوايل  10,000

 13ن ملدة ثالثة أشهر.وحكم عليها ابلسج 2015سبتمرب/أيلول  15اعتقلت مجشري ألول مرة يف 

                                                             
 5http://www.gc4hr.org/news/view/115للمزيد من المعلومات يرجى اًلطالع على نداء مركز الخليج لحقوق اإلنسان  5
6 bahrain-lgenera-secretary-spokesman-attributable-18/statement-07-https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2016 
7 http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20375&LangID=E 
8 0900+0+DOC+XML+V0//EN-2016-RC-//EP//TEXT+MOTION+P8-http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef= 
9 tmhttp://www.state.gov/secretary/remarks/2016/07/260157.h? 

 8http://www.gc4hr.org/news/view/128للمزيد من المعلومات يرجى اًلطالع على نداء مركز الخليج لحقوق اإلنسان  10
11 bahrain-detained-journalists-us-four-release-calls-https://rsf.org/en/news/rsf 
12 https://cpj.org/mideast/bahrain/  
 2http://www.gc4hr.org/news/view/135للمزيد من المعلومات يرجى اًلطالع على نداء مركز الخليج لحقوق اإلنسان  13

https://cpj.org/mideast/bahrain/
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وفرضت  14نرتنتينية ابلتضييق على الوصول إىل اإلوفضالا عن استهداف الصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان، قامت السلطات البحر 
، ووصوًلا لقانون الصحافة 68/2016من اعتماد مرسوم  م وحرية التعبري يف البالد، ايتداءا املزيد من القيود القانونية على وسائل اإلعال

. وقد مت ابلفعل استخدام قانون الصحافة كثرياا يف فرض املزيد من القيود على الصحفيني، وهذا املرسوم اجلديد سيقيد 2002البحريين لعام 
 15املزيد من األنشطة املشروعة للصحفيني يف البحرين.

 

 العراق
 

مراسلون بال حدود، نظمة العراق من قبل مجيع أطراف النزاع، وتعرضوا للقتل والتهديد واملضايقات. ووفقاا مل مت استهداف الصحفيني يف
"اًلشتباكات املسلحة وأعمال العنف ذات الدوافع السياسية جتعل العراق واحدة من أكثر دول العامل خطورة ابلنسبة للصحفيني، حيث يتم 

  16"داعش.شيات املوالية للحكومة، ومجاعات املعارضة املسلحة مبا فيها تنظيم استهدافهم من قبل مسلحني من امللي
 

مايو/أاير  2، مدير معهد صحافة احلرب والسالم يف العراق، والذي قتل يف عمار الشابندرن مت قتلهم خالل الصراع الصحفيون الذيان من 
 17اهلجوم.نفس ، يف عماد الشرعخالل هجوم إرهايب يف بغداد.  كما أصيب زميله، موظف املعهد  2015

 
وك. ومت لعمله يف مدينة ده اا متجه 2016اغسطس/آب  13من منزله يف  ودات حسني علىويف كردستان العراق، خرج الصحفي 

اختطافه يف حي مالطا بنفس املدينة على يد جمموعة مسلحة جمهولة. وعثر عليه ميتاا يف وقت ًلحق من نفس اليوم. وهناك معلومات ترجح 
مي، ة ملساعدة العراق، يوانوأدان انئب املمثل اخلاص لألمني العام ،والقائم أبعمال رئيس بعثة األمم املتحد 18أنه قد مت تعذيبه حىت املوت.

علي وأعرب عن قلقه جتاه "تزايد التهديدات، والرتهيب والعنف ضد الصحفيني وغريهم من جورجي بوسنت أبشد العبارات، مقتل 
  19".م كردستان يف العراقلياإلعالميني الذين يقومون بواجباهتم إبق

 

، وهي قناة فضائية ميكلها احلزب الدميقراطي الكردستاين، يت يف كردستانباملصور  مصطفى سعيد، مت قتل 2016أغسطس/آب  14يف 
وقد أدانت 20، إبصاابت ابلغة يف اهلجوم ذاته.اننكلين هيمثناء قيامه بتغطية أحداث القتال يف شرق مدينة املوصل. كما أصيب زميله، أ

  21املدير العام لليونسكو ايرينا بوكوفا مقتل مصطفى سعيد.
 

كما يتعرض الصحفيون أيضاا للهجوم والضرب على يد رجال األمن التابعني للحكومة العراقية، وفقاا لتقارير وصلت مركز اخلليج حلقوق 
، مت اًلعتداء على جمموعة من الصحفيني من قبل احلراس الشخصيني ملستشار األمن القومي 2015فرباير/شباط  18ففي اإلنسان. 

عندما حاول أحد الصحفيني التقاط صورة. وهناك مزاعم أن الصحفي قد تعرض للضرب من قبل احلراس العراقي. بدأ اًلعتداء 
يقال  أمحد االبداريو  سنان السبعالشخصيني، وعندما احتج صحفيني آخرين تضامناا مع زميلهم، مت اًلعتداء عليهم أيضاا. الصحفيان 

 22أهنما تعرضا للضرب املربح خالل اًلعتداء.
 

                                                             
 http://www.gc4hr.org/news/view/1335للمزيد من المعلومات يرجى اًلطالع على نداء مركز الخليج لحقوق اإلنسان  14
15 journalists-threat-regulations-press-expansive-new-bahrains-http://www.adhrb.org/2016/07/ngos/ 
16 https://rsf.org/en/iraq 
 http://www.gc4hr.org/news/view/994للمزيد من المعلومات يرجى اًلطالع على نداء مركز الخليج لحقوق اإلنسان  17
 http://www.gc4hr.org/news/view/1337طالع على نداء مركز الخليج لحقوق اإلنسان للمزيد من المعلومات يرجى اًل 18
أدانت األمم المتحدة في العراق مقتل صحفي وتطالب بحماية الصحفيين في ظل تصاعد  19

  http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=54687#.V7UAifkrLIUالتهديدات
20 fighting-covering-while-killed-another-murdered-reporter-https://rsf.org/en/news/kurdish 
21 -view/news/director_general_denounces_killing_of_journalist_mustafa_sae/#.V8b-states/single-http://www.unesco.org/new/en/member

CPkrLIU 
 91http://www.gc4hr.org/news/view/9ق اإلنسان للمزيد من المعلومات يرجى اًلطالع على نداء مركز الخليج لحقو 22

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=54687#.V7UAifkrLIU
http://www.unesco.org/new/en/member-states/single-view/news/director_general_denounces_killing_of_journalist_mustafa_sae/#.V8b-CPkrLIU
http://www.unesco.org/new/en/member-states/single-view/news/director_general_denounces_killing_of_journalist_mustafa_sae/#.V8b-CPkrLIU
http://www.unesco.org/new/en/member-states/single-view/news/director_general_denounces_killing_of_journalist_mustafa_sae/#.V8b-CPkrLIU
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، مت اهتام 2016مارس/آذار  14خدمت املضايقات القانونية والقضائية من قبل السلطات يف العراق ًلستهداف الصحفيني. ففي وقد است
ة. وهذه ( ابلتشهري اجلنائي واإلهان/aalem.com-http://al، الصحفي ورئيس حترير املوقع اإلخباري العامل اجلديد )منتظر انصر

ا فيه وجود فساد يف هيئة اإلعالم واًلتصاًلت العراقية، و . اًلتصاًلت املضطلعة بتنظيم قطاعhاًلهتامات مرتبطة ابلتقرير الذي نشره زاعما
 23، أسقطت التهم ضد منتظر انصر ومتت تربئته حيث أعلن القاضي عدم وجود أدلة اهتام كافية.2016اغسطس/آب  22يف 

 
، من قبل جملس لعراقية للدفاع عن حقوق الصحفيني، رئيس اجلمعية اابراهيم السراجي، مت هتديد الصحفي 2016يوليو/متوز  26يف 

النواب العراقي بعد أن وصف يف تصريح صحفي جملس النواب العراقي أبنه مؤسسة رحبية وليست تشريعية بسبب مشروع قانون داخلي مينح 
، أصدر جملس النواب العراقي بياانا هدد فيه ابللجوء إىل القضاء يف حال عدم 2016يوليو/متوز  26ويف يازات. النواب العديد من اًلمت

 24تقدمي السراجي إعتذاراا رمسياا جمللس النواب عن تصرحياته.
 

، أوقفت 2016ابريل/نيسان  27وتعليق تراخيص العمل. ففي  ا وسائل اإلعالم عن طريق اإلغالقوقد استهدفت السلطات العراقية أيضا 
ابنتهاك قواعد السلوك الرمسية وقواعد البث والتنظيم. ووفقاا للتقارير،  قناةرة للعمل يف البالد، متهمة الالسلطات العراقية رخصة قناة اجلزي

ويف مارس/ غالق مكتب بغداد لشبكة األخبار القطرية. استخدمت احلكومة العراقية "احلرب على اإلرهاب" يف توجيه وسائل اإلعالم إل
 25.ات العراقية قناة البغدادية، أغلقت السلط2016آذار 

 
أصبح الصحفيون العراقيون أيضاا حتت مزيد من التهديد بسبب مشروع القانون اجلديد املقرتح الذي قد حيد من حرية التعبري يف العراق. 

يف حاجة إىل إجراء تعديالت جوهرية يف قانون حرية التعبري والتظاهر السلمي قبل أن يتم التصويت  وأكدت منظمات اجملتمع املدين أهنا
 عليه يف جملس النواب العراقي.  

 
 سوريا 

 

التهديد واًلعتداء من طية الصراع يف سوراي إىل القتل، اإلختفاء القسري، التعذيب، اًلعتقال التعسفي تعّرض الصحفيون الذين يقومون بتغ
، وقد وثقت جلنة محاية الصحفيني مثاين عمليات قتل 2015سوراي تعترب الدولة األكثر دموية للصحفيني يف عام ان قبل مجيع األطراف.  

أبلغت  وقد مت أيضاا قتل وإصابة الكثري من املواطنني الصحفيني )الصحافة الشعبية(.  كما 2016.26للصحفيني السوريني حىت اآلن يف 
قد مفقود.  متوز فقط، اضافة اىل صحفيالشبكة السورية حلقوق اإلنسان عن مقتل عشرة من النشطاء يف جمال اإلعالم خالل شهر يوليو/

كما سجلت   27القوات الروسية وتنظيم داعش. تلك اجلرائم هم قوات احلكومة، مرتكيبان  .يبلغ عددهم احدى وعشرين آخرون اصيب
 ا ثالثة اعتداءات على مراكز وسائل اإلعالم. وق اإلنسان أيضا الشبكة السورية حلق

 
تقول الشبكة السورية حلقوق اإلنسان: "النشاط اإلعالمي يف سوراي يتدهور بشكل مستمر، حيث أن العديد من املنظمات الدولية ًل تويل 

 28ية خالل العام املاضي مقارنة ابلسنوات السابقة."الرتاجع امللحوظ يف التغطية اإلعالمكذلك اهتماماا كافياا ملا حيدث يف سوراي، و 
 

، حتدث صحفيون أجرت معهم البعثة مقابالت شخصية عن 2015ويف بعثة لسوراي قام هبا مركز اخلليج حلقوق اإلنسان يف أواخر عام 
  ًل يزال الصحفيون يواجهون خماطر جسيمة. 2016ويف عام  29"انعدام األمن، اخلوف املستمر وتطبيع العنف"

                                                             
23 corruption.php#more-alleging-for-trial-on-editor-https://cpj.org/2016/03/iraqi 
 /1322http://www.gc4hr.org/news/viewللمزيد من المعلومات يرجى اًلطالع على نداء مركز الخليج لحقوق اإلنسان  24
25 speech-free-blow-closure-jazeera-al-ws/2016/05/02/iraqhttps://www.hrw.org/ne 
26 https://cpj.org/killed/mideast/syria/ 
27 http://sn4hr.org/blog/2016/08/08/25900/ 
 نفس المرحع السابق 28

http://al-aalem.com/


7 
 

 
كانت "مسئولة" عن موهتا يف   ماري كولفني، قال أن الصحفية األمريكية 2016ويف تصريح للرئيس السوري بشار األسد يف يوليو/متوز 

 30.، مما يظهر جتاهل احلكومة السورية الكامل حلق الصحفيني يف القيام أبنشطتهم املشروعة2012
 

يونيو/حزيران نشرت داعش مقطع  25يف  كما تعرض الصحفيون للتهديد واهلجوم من قبل تنظيم داعش واجلماعات املتطرفة األخرى.
وفقاا للجنة محاية الصحفيني، حيذر راو فيديو يظهر فيه إعدام مخسة سوريني بتهمة العمل مع وسائل اإلعالم واملنظمات غري احلكومية. 

 31".حفيني أبهنم "سوف يصلون إليهم، أايا كان موقعهمالفيديو مجيع الص
 

الذي تويف  خالد عيسىواملصور  32يونيو/حزيران يف حلب، 5يف  أسامة مجعةاملصور الصحفي  2016من بني الصحفيني الذين قتلوا يف 
بعد أن أصيب يف هجوم على حلب أثناء تغطيته ًلشتباكات بني اجليش السوري  2016يونيو/حزيران  24يف مستشفى برتكيا يوم 

 34املراسل الصحفي للجزيرة الذي قتل أثناء تغطيته للغارات اجلوية قرب مشال غرب مدينة إدلب.ابراهيم العمر و 33واجلماعات املتمردة،
حاولت داعش اغتيال الصحفي السوري  2016يونيو/حزيران  12ف الصحفيني الذين يعملون من خارج سوراي. ففي كما مت استهدا

مسلحان يركبان دراجة انرية إبطالق النار على الصحفي ثالث مرات، كما  قاملقد  يف تركيا. أمحد عبد القادرواملدافع عن حقوق اإلنسان 
تركيا. أعلن تنظيم داعش مسئوليته بتأسيسها يف سوراي وأخذها معه إىل املنفى يف  ذكر يف صحيفة "عني على الوطن" اليت قام عبد القادر

 . التابعة لهمن خالل وكالة أنباء "اعماق" 
 

شقيق أمحد عبد القادر يف اكتوبر  ابراهيم عبد القادر يتها عن مقتل عدد من الصحفيني، من ضمنهموأعلنت داعش ابلفعل مسئول
2015.35 

 
يف الفرتة ما بني يوليو/متوز  ة صحفيني يعملون مع "الرقة تذبح بصمت"ما ًل يقل عن مخس ، قتلفرونت ًلين ديفندرزوفقاا ملنظمة 

من قبل جمموعة من الصحفيني السوريني الشباب من أجل  2014يف ابريل/نيسان  "متالرقة تذبح بص"وديسمرب/كانون األول. أتسست 
قامت داعش بنشر  2015يوليو/متوز  15نتهاكات واجلرائم اليت ترتكبها داعش يف سوراي. ويف ومات والتقارير اإلعالمية حول اإلنشر املعل

ديسمرب/كانون  16.  ويف فيصل حسني احلبيبو  العظيم الساملبشري عبد فيديو يظهر مقتل اثنني من صحفيي الرقة تذبح يف صمت، 
 36على يد مسلح على دراجة خبارية يف إدلب. أمحد حممد املوسىقتل مراسل الرقة تذبح يف صمت  2015األول 

احلكومة السورية يف سلطات المتارس و ًلتزال العديد من أماكن احتجاز الصحفيني ونشطاء حرية التعبري املعتقلني أثناء النزاع غري معلومة.  
 اًلعتقال التعسفي املتكرر للصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان واحتجازهم مبعزل عن العامل اخلارجي، والتعذيب ابت أمراا مألوفاا يف

 أماكن اًلعتقال.  
 
 
 

                                                                                                                                                                                             
 /1205http://www.gc4hr.org/news/viewللمزيد من المعلومات يرجى اًلطالع على  29
30 https://www.ifex.org/syria/2016/07/27/marie_colvin_death_assad/ 
31 gr.php#more-state-islamic-from-journalists-to-threats-https://cpj.org/2016/06/fresh 
32 https://www.ifex.org/syria/2016/06/10/killed_in_aleppo/ 
 eissa.php-ww.cpj.org/killed/2016/khaledhttps://wللمزيد من المعلومات يرجى اًلطالع على  33
34 strike-air-russian-killed-reporter-jazeera-https://rsf.org/en/news/al 
 /1294http://www.gc4hr.org/news/viewللمزيد من المعلومات يرجى اًلطالع على نداء مركز الخليج لحقوق اإلنسان  35
36 syria-submission-report/upr-n/statementhttps://www.frontlinedefenders.org/e 
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سلطات العسكرية، ومت احتجازه مبعزل على يد ال 2012مارس/آذار  15يف يوم  ابسل خرطبيلاعتقل انشط حرية التعبري ومطور الربامج 
وتعرض خرطبيل خالل  .2012عن العامل اخلارجي ملدة مثانية أشهر قبل أن يتم نقله إىل سجن عدرا بدمشق يف ديسمرب/كانون األول 

أنه مت نقله  إىل أن متكن من إبالغ أسرته 2015اكتوبر/تشرين األول  3عدرا حىت سجن تلك الفرتة للتعذيب وسوء املعاملة. وظل يف 
أعلنت جمموعة  2015ابريل/نيسان  21ويف  37جمهول. ومنذ ذلك احلني ًل يزال مكانه جمهوًلا وهناك خماوف جدية على حياته. ملكان  

ا للعهد الدويل   ية،اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسالعمل التابعة لألمم املتحدة املعنية ابًلحتجاز التعسفي أن اعتقال خرطبيل يعد انتهاكا
 38 ودعت إىل إطالق سراحه، بعد أن رفضت السلطات السورية اإلفراج عنه.

 
، مت إذاعة أخبار عن مقتل 2015سبتمرب/أيلول  21تل الصحفيني املعتقلني من قبل سلطات احلكومة السورية نتيجة للتعذيب. ففي قمت 

على جائزة الشبكة الدولية حلقوق رسامي الكاريكاتري لعام  رسالن، احلائز .أكرم رسالنرسام الكاريكاتري واملدافع عن حقوق اإلنسان 
كان عمله يف مب 2012قتل حتت التعذيب يف أحد مراكز اًلعتقال احلكومية. وكان قد اعتقل يف أكتوبر/تشرين األول  حيث، 2013

أنباء مؤكدة عن مكان وجود رسالن حىت حلظة اإلعالن عن وفاته. بعد أن تعرض  ة، مل ترد أي2012مدينة محاة. ومنذ اعتقاله يف عام 
 39يقال أن صحته قد تدهورت فجأة ونتيجة لذلك مت نقله إىل املستشفى لتلقي العالج. و للتعذيب الشديد، 

 
م وحرية التعبري بعد ، الصحفي واحملامي ومؤسس املركز السوري لإلعالمازن درويش، مت اطالق سراح 2015أغسطس/آب  10يف  

مت إطالق سراح زمالئه يف املركز السوري لإلعالم لقد "نشر األعمال اإلرهابية". تتضمن بتهم ملفقة لنحو ثالث سنوات ونصف اعتقاله 
مت  40احتجازهم.. ويقال أهنم مجيعاا قد تعرضوا للتعذيب وسوء املعاملة أثناء 2015يف يوليو/متوز  هاين الزيتاينوحسني غرير وحرية التعبري 

، اليوم العاملي حلرية الصحافة، فاز درويش جبائزة 2015مايو/أاير  3. ويف 2015أغسطس/آب  31هم يف اسقاط التهم املوجهة ضد
  41اليونسكو/غريمو كانو العاملية حلرية الصحافة.

 
 اليمن

 

 ، نشر مركز اخلليج حلقوق اإلنسان2015مايو/أاير  يف اليمن، يتم استخدام وسائل اإلعالم كسالح يف احلرب من قبل مجيع اًلطراف. يف
 وذكر الصحفيون واملدافعون .ن للخطر بوقت احلرب"واملدافعون عن حقوق اإلنسان معرضو "اليمن: الصحفيون عن اليمن، ا ا خاصا تقريرا 

مت اخرتاقها خالل الصراع، يف ظل غياب يف هذا التقرير أن حرية اإلعالم "قد حلقوق اإلنسان عن حقوق اإلنسان الذين قابلهم مركز اخلليج 
  42نرتنت غري متاحة يف كل وقت."در األخبار املستقلة على شبكة اإلحياد وسائل اإلعالم، وتكرار انقطاع الكهرابء يعين أن مصا

 
غري قادرين  والصحفيونددة من مجيع اًلجتاهات، "الصحافة اليمنية ابتت مه فأن من جلنة محاية الصحفيني شريف منصورما قاله ا لـوفقا 

للغاية، حيث قتل سبعة  ا، ًليزال الوضع خطريا 2016يف عام  43على العمل أو حىت الدفاع عن زمالئهم دون خوف من اًلنتقام."
 فشل عملية السالم حىت اآلن ووقف حماداثتان  .44ا لالحتاد الدويل للصحفيني  ونقابة الصحفيني اليمنينيصحفيني منذ بداية العام، وفقا 

 ا، سيساهم مبا ًل يدع جماًلا للشك يف تفاقم الوضع ابلنسبة للصحفيني وحرية اإلعالم يف اليمن.السالم اليت ترعاها األمم املتحدة مؤخرا 
 

                                                             
 13http://www.gc4hr.org/news/view/12للمزيد من المعلومات يرجى اًلطالع على  37
38 A/HRC/WGAD/2015/5 
 4http://www.gc4hr.org/news/view/109للمزيد من المعلومات يرجى اًلطالع على  39
40 http://www.ifex.org/syria/2015/09/01/charges_dropped/ 

41
 5http://www.gc4hr.org/news/view/97 

 5http://www.gc4hr.org/report/view/3يد من المعلومات يرجى اًلطالع على للمز 42
 p://www.gc4hr.org/news/view/1293httللمزيد من المعلومات يرجى اًلطالع على  43
44 year-this-yemen-in-killed-journalist-seventh-abadi-al-https://www.nuj.org.uk/news/mubarak/ 

http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/WGAD/2015/5
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/WGAD/2015/5
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/WGAD/2015/5
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، ًل يزال املدنيون يقتلون يف اليمن، 2016بني أبريل/نيسان وأغسطس/آب  يف الفرتة ما فرتضمن وقف األعمال العدائية امل وعلى الرغم
أثناء تغطية  ةقوات احلوثيال، مراسل تلفزيون سهيل، مصرعه على يد مبارك العباديأغسطس/آب، لقى  5 ذلك الصحفيني. ففي مبا يف

كان املصدر الرئيسي انه  ا منصب رئيس مؤسسة نبأ لإلعالم يف حمافظة اجلوف. يضا أشغل ان العبادي كان ي لالشتباكات يف حمافظة اجلوف.
  45ور من املنطقة.للحصول على األخبار والص

 
يف صنعاء، مير دون حماسبة اجلناة.  2015مارس/آذار  18 بتاريخ، الذي لقي مصرعه عبد الكرمي اخليواينوًليزال مقتل الصحفيني مثل 

اخليواين لبعثة  وحتدثلصحيفة "الشورى" اًللكرتونية املؤيدة للدميقراطية. كان رئيس التحرير السابق سابقاا و  اا شجاع اا وكان اخليواين صحفي
عن اًلعتداءات والتهديدات العديدة والسجن الذي تعرض  2013مركز اخلليج حلقوق اإلنسان خالل زايرهتا إىل اليمن يف أبريل/نيسان 

ولألسف حتقق أسوأ ما كان  ."ن هو أن يتم قتليء الوحيد الذي مل حيدث يل حىت اآلله. حيث قال ملركز اخلليج حلقوق اإلنسان "الشي
 46شاه.خي
 

اختطاف مخسة عشر صحفياا، أربعة عشر منهم على يد قوات احلوثي وواحد على يد تنظيم القاعدة ، 2016ا من يوليو/متوز اعتبارا لقد مت 
، دخل عشرة صحفيني اعتقلوا من قبل قوات احلوثيني إضراابا عن 2016مايو/أاير  9ففي  وفقاا ملصادر مركز اخلليج حلقوق اإلنسان.

ا على سوء املعاملة، واليت وصلت إىل حد احلرمان من احلصول على العالج الطيب والزايرات واحلصول على التغذية الكافية. الطعام  احتجاجا
 47هربة إىل مكان جمهول وًليزال مكاهنم غري معلوم.  يني من مقر احلبس اًلحتياطي يف، مت نقل الصحف2016مايو/أاير  23ويف 

 
يف  احلوثيةالقوات على يد  عبد الرشيد الفقيهحيث اعتقل يضاا الصحفيني الذين تعاونوا مع اآلليات الدولية. احلوثيني أ قوات استهدفت

مت التحقيق معه ومصادرة جواز سفره. لقد مطار صنعاء الدويل أثناء عودته من مؤمتر دويل حول حرية التعبري وحرية الصحافة يف األردن. 
اًلحتاد الدويل للصحفيني واحتاد الصحفيني العرب ملناقشة التحدايت تنظيم نقابة الصحفيني اليمنيني، دير ابلذكر أن املؤمتر كان من اجلو 

ض اليت يواجهها الصحفيون يف اليمن، ووضع اسرتاتيجيات حلمايتهم وتعزيز عملهم. واستهداف الفقيه ما هو إًل مثال على املعاملة اليت يتعر 
 48ملهتمني بقضااي حقوق اإلنسان سواء على الصعيد احمللي أوعلى الصعيد اإلقليمي والدويل.هلا ا

 
، صحفي احلرب الذي يعمل يف تعز، املخاطر اليت يواجهها الصحفيون يف اليمن على النحو حممد القاضييف مقابلة مع "مفتاح"، وصف 

هادي املتحالفة مع اململكة العربية السعودية يف شهر صاحل وقوات حكومة قوات احلوثيني و "أثناء قيامي بتغطية املعارك بني : التايل
لقد ادي. حكومية مؤيدة هل تويف الشهر نفسه، مت اختطايف على يد مسلحني من ميليشيا ، أصبت جبروح طفيفة.2016مارس/آذار 

حنو رؤوسنا، وأخذان إىل مكان جمهول ليتم اختطفوين أان، واملصور الذي يعمل معي، وزميل آخر من الشارع وقاموا بتصويب السالح 
قالوا "ألننا كنا وعندما سألت ملاذا يتم اختطافنا، التحقيق معنا. فتشوا يف هواتفي احملمولة، اليت سرعان ما قاموا مبصادرهتا فور اختطافنا. 

أي ميليشيا موالية للحكومة ينتمون، قالوا لنا  حلوثيني،" وهو اهتام خطري بطبيعة احلال. وعندما سألتهم من هم وإىلانقوم ابلتصوير لصاحل 
 49 ".أهنم "أتباع هللا

 
لولة دون وقوع اًلعتداءات على الصحفيني واملدافعني عن يحالدويل للهناك فشل منقطع النظري من قبل احلكومة اًلنتقالية واجملتمع ان 

 للحماية حىت يتمكنوا من القيام أبنشطتهم املشروعة. الصحفيونمع استمرار الصراع حيتاج حقوق اإلنسان يف اليمن والتحقيق فيها. و 
 

                                                             
45 http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/media.aspx?IsMediaPage=true 
 3http://www.gc4hr.org/news/view/95للمزيد من المعلومات يرجى اًلطالع على  46
47 2716-ua-journalists-ten-release-now/yemen-action-involved/take-http://www.amnestyusa.org/get 
 http://www.gc4hr.org/news/view/1348مات يرجى اًلطالع على تقرير مركز الخليج لحقوق اإلنسان للمزيد من المعلو 48
49 taiz/#.V7TIN_krLIV-reporter-yemeni-war-qadhi-al-mohammed-http://muftah.org/interviewing 
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 ثالثاا الخالصة
 

اعرتف جملس األمن التابع لألمم املتحدة بضرورة خلق بيئة آمنة للصحفيني، وخاصة ألولئك الذين يعملون يف مناطق النزاعات، ابعتماده 
 . 2015يف  2022القرار رقم 

 
ابًلعرتاف أبن الصحفيني عرضة للخطر واًلضطهاد يف مجيع أحناء العامل، وعادة يف ظل أجواء تغيب ورحب مركز اخلليج حلقوق اإلنسان 

 2اجلرائم املرتكبة ضد الصحفيني، حتتفل به األمم املتحدة يف  اء اإلفالت من العقاب عنفيها العدالة، مما دعى إىل ختصيص يوم دويل إلهن
 ودعا القرار الدول األعضاء "لتنفيذ تدابري حمددة ملواجهة ثقافة اإلفالت من العقاب احلالية."  50نوفمرب/تشرين الثاين من كل عام.

 
"حيث الدول األعضاء على بذل قصارى جهدها ملنع العنف ضد الصحفيني والعاملني يف وسائل اإلعالم، ن القراروتقول األمم املتحدة أ

حفيني والعاملني يف وسائل اإلعالم، وضمان وصول الضحااي إىل سبل اًلنتصاف لضمان املساءلة، وحماكمة مرتكيب اجلرائم ضد الص
 ."املناسبة. كما تدعو الدول إىل تعزيز بيئة آمنة ومواتية للصحفيني ألداء عملهم بشكل مستقل ودون تدخل ًل مربر له

 
اًلختفاء ، يمن يواجهون خماطر جسيمة كاملوتالذين يعملون يف البحرين والعراق وسوراي وال ، ًل يزال الصحفيون2016ومع ذلك، يف 

التهديد واملضايقات. جيب أن تتخذ مجيع هيئات األمم املتحدة إجراءات فورية ومتابعة ، التعذيب، اًلحتجازو  اًلعتقال التعسفي، القسري
 ت ضدهم. حلماية الصحفيني، وضمان املساءلة عن مجيع اجلرائم اليت ارتكب 2022التدابري املبينة يف القرار 

 

 رابعاا التوصيات
 

لدفاع حيتاج الصحفيني الذين يعملون يف البحرين والعراق وسوراي واليمن إىل احلماية العاجلة حىت يتمكنوا من القيام أبنشطتهم املشروعة يف ا
 عن حقوق اإلنسان. 

 
لس حقوق اإلنسان الدول األعضاء يف جمحيث مركز اخلليج حلقوق اإلنسان مجيع هيئات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، مبا فيها 

 :إىلواألمم املتحدة 
نتهاكات اليت ترتكب ضد املدنيني، مبا يف ذلك الصحفيني، من قبل مجيع أطراف النزاع يف سوراي والعراق ضمان اهناء كل اإل ●

 ؛واليمن
 ؛اختاذ إجراءات فورية حلماية الصحفيني العاملني يف البحرين والعراق وسوراي واليمن ●
 ؛يني ممثل خاص لألمني العام لألمم املتحدة حلماية الصحفينيتع ●
إحالة قضااي الصحفيني الذين قتلوا ومت اًلعتداء عليهم يف سوراي والعراق، وهي دول ليست أطراف يف نظام روما األساسي، إىل  ●

 احملكمة اجلنائية الدولية.
 

 ايلي:ويطالب مركز اخلليج حلقوق اإلنسان حكومة البحرين مب
الوقف الفوري لكل أشكال اًلنتقام من الصحفيني واملصورين واملدافعني عن حقوق اإلنسان والنشطاء اآلخرين الذين يتعاونون  ●

 ؛مع اآلليات الدولية مبا فيها منظومة األمم املتحدة دون قيد أو شرط
هم من أية مضايقات قضائية أو إطالق سراح مجيع الصحفيني واملصورين واملدافعني عن حقوق اإلنسان فورا وضمان محايت ●

 ؛املالحقة فيما يتعلق أبنشطة حقوق اإلنسان

                                                             
50 rg/en/events/journalistshttp://www.un.o/ 

http://www.un.org/en/events/journalists/
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 إلغاء أية قوانني تقيد، أو جترم، أو تتعدى على حرية التعبري وحرية الصحافة يف البحرين؛ ●
يف جمال حقوق  توفري بيئة مناسبة للصحفيني واإلعالميني ومجيع املدافعني عن حقوق اإلنسان يف البحرين للقيام بعملهم املشروع ●

 اإلنسان دون خوف من اًلنتقام ودون أي شكل من أشكال التقييد مبا يف ذلك املضايقات القضائية.
 

 السلطات يف كردستان العراق إىل:مجيع أطراف النزاع و و  ومة العراقيةكما يناشد مركز اخلليج حلقوق اإلنسان احلك
 ؛العراق ضمان خلو أي قوانني جديدة من تقييد حرية التعبري يف ●
توفري بيئة مناسبة للصحفيني واإلعالميني ومجيع املدافعني عن حقوق اإلنسان يف العراق للقيام بعملهم املشروع يف جمال حقوق  ●

 اإلنسان دون خوف من اًلنتقام ودون أي شكل من أشكال التقييد مبا يف ذلك املضايقات القضائية.
 

 السورية وكافة أطراف النزاع إىل:ويناشد مركز اخلليج حلقوق اإلنسان احلكومة 
الوقف الفوري للضرابت اجلوية اليت تستهدف املدنيني يف سوراي، وتوفري بيئة آمنة للصحفيني وغريهم من املدافعني عن حقوق  ●

 ؛اإلنسان للقيام بعملهم السلمي واملشروع
لى إجراء التحقيقات اليت تركز على استهداف ضمان قدرة اللجنة الدولية املستقلة للتحقيق يف اجلمهورية العربية السورية ع ●

 ؛نتهاكات حقوق اإلنسانم بسسبب دورهم البارز يف تسجيل إالنشطاء يف جمال اإلعال
يف جمال اإلعالم عن طريق نشر التقارير من العاملني كما يدعو التقرير املؤسسات اإلعالمية الدولية والعربية ملناصرة زمالئهم  ●

 ؛ء على معاانهتم اليومية والتذكري بتضحياهتمالدورية اليت تسلط الضو 
اإلفراج الفوري غري املشروط عن الصحفيني وغريهم من املدافعني عن حقوق اإلنسان يف سوراي احملبوسني بسبب ممارستهم  ●

 ؛حلقوقهم املشروعة يف حرية التعبري وحرية تكوين اجلمعيات
لصحفيني، أو احتجازهم يف مراكز سرية أو غري رمسية، والكشف وضع حد لالخفاء القسري للمدافعني عن حقوق اإلنسان وا ●

 ؛فورا عن مكان مجيع الصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان، املعتقلني حالياا
توفري بيئة مناسبة للصحفيني واإلعالميني ومجيع املدافعني عن حقوق اإلنسان يف سوراي للقيام بعملهم املشروع يف جمال حقوق  ●

 .خوف من اًلنتقام ودون أي شكل من أشكال التقييد مبا يف ذلك املضايقات القضائيةاإلنسان دون 
 

 :إىلويناشد مركز اخلليج حلقوق اإلنسان احلكومة اليمنية وكافة أطراف النزاع 
 ؛محاية املدنيني ومواصلة املفاوضات، واحرتام ومحاية حرية التعبري ●
 ؛اإلنسان املعتقلني اإلفراج عن مجيع الصحفيني واملدافعني عن حقوق ●
توفري بيئة مناسبة للصحفيني واإلعالميني ومجيع املدافعني عن حقوق اإلنسان يف اليمن للقيام بعملهم املشروع يف جمال حقوق  ●

 .اإلنسان دون خوف من اًلنتقام ودون أي شكل من أشكال التقييد
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