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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

The SJA is a non-governmental organization 
registered under French law of associations. 

No. W751220283 on 07/06/2013
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9 سور6ا وتمكن المركز من توث)قها خالل 
9 ارتكBت ضد اإلعالم ;: CDات الF6ر االنتهاJيرصد هذا التق

 :2022 9
:R6ن الثا TUV شهر

  

̂ تا[عة لتنظ)م الدولة  ، أحدهما قتل ع` _د عنا : fgاثن : fgالقتل: سجل المركز مقتل إعالمي

ك)ة.  Clاإلسالم)ة "داعش"، واآلخر قتل ع` _د القوات ال

  

ك)ة.  Clب ع` _د القوات الr9 أصsاإلصا[ة: سجل المركز حالة واحدة، إلعال

  

ب: سجل المركز حالة واحدة، yانت مسؤولة عنها المعارضة السور6ة المسلحة.  االعتداء [ال}:

4

4 وثقها المركز وتأ�د منها 
4 هذا التق/.ر �4 االنتها�ات ال��

مالحظة هامة: االنتها�ات الواردة 56

4 التوثيق، ور�ما تكون هناك انتها�ات أخرى حصلت ل�ن لم �علم بها 
ە 56 Mzوتطا=قت مع معاي

المركز أو لم يتمكن من التحقق منها.



 89:$%() +9#";2 -4"9<":

 : fg9 تـــقع ضـــد الصحفي CDـــات الF9 تـــوثـــيق االنـــتها
_ـــعتمد الـــمركـــز الـــسوري للحـــ6Jـــات الـــصحف)ة ;:

: واألعــراف الــدولــ)ة الــخاصــة [حــما_ــة  fgمحــددة وفــق الــقوان flع` مــعاي : fgاإلعــالمي : fgوالــناشــط
9 تـــرتـــكب ضـــد  CD9 ســـور6ـــا وخـــارج ســـور6ـــا ال

9 تـــرتـــكبها مـــختلف أطـــراف ال}اع ;: CDوال ، : fgالصحفي
 9
 [ـــذلـــك "الـــدقـــة" و " الـــشفافـــ)ة " و "الـــمهن)ة" ;:

�
: ، مـــتوخـــ)ا fg6الـــسور : fgواإلعـــالمي : fgالصحفي

9 السل)م . 
:R9 إطارها القانو

جمع المعلومات وتحل)لها ووضعها ;:

9 تـــــقع ضـــــد  CDـــــات الFه بـــــتوثـــــيق االنـــــتهاB9 واجـــــ
9 عـــــمله مـــــن إ_ـــــمانـــــه الـــــ�امـــــل ;:

و6ـــــنطلق الـــــمركـــــز ;:
ر، وعــــدم إفــــالت  9 ج�l ال}:

 لــــحقوقــــهم المســــتقBل)ة ;:
ً
9 الــــدفــــاع عــــنهم، حــــما_ــــة

: و;: fgاإلعــــالمي
 9
 لـلعدالـة والـمساواة ;:

�
: مـن الـعقاب الـالزم، وصـوً� إ� إعـالٍم حـر وغfl مـوجـه، تـحق)قا fgالمجـرم

سور6ا المستقBل. 

 : flومن هذە المعاي

9 يــتعرض 1. CDــات الF6ــات الــصحف)ة بــتوثــيق االنــتهاJضــحا�ــا اإلعــالم: _ــقوم الــمركــز الــسوري للحــ

 9 CDــانــت ج�ســ)اتــهم، جــ�سهم، عــرقــهم، طــائــفتهم، الــجهة الy 9 ســور6ــا مــهما
لــها اإلعــالمــيون ;:

9 يــتعرض لــها  CDإ� قــ)امــه بــتوثــيق االعــتداءات ال 
ً
_ــعملون لــديــها أو الــجهة الــمعتد_ــة، [ــاإلضــافــة

9 تــــتعرض لــــها  CDــــات الFي األمــــر ذاتــــه ع` االنــــتهاU¢ الد، وBاإلعــــالمــــيون الــــسور6ــــون خــــارج الــــ

الـــم¤اتـــب و الـــمرا£ـــز و الـــمؤســـسات اإلعـــالمـــ)ة، إضـــافـــة إ� ذلـــك ال _ـــقوم الـــمركـــز ب�TU أخـــBار 

االنتهاFات إذا طلب الضح)ة أو ذو6ه ذلك. 

: يـوثـق الـمركـز الـسوري للحـ6Jـات الـصحف)ة االنـتهاFـات 2. وقـqع االنـتهاك خـالل الـعمل اإلعـال�4

، ســــواء تــــم اســــتهدافــــهم ¦ــــش¤ل  9sخــــالل قــــ)امــــهم [ــــالــــعمل اإلعــــال : fg9 تــــقع [ــــحق اإلعــــالمي CDال

  . T§اBم flأو غ T§اBم

حــالــة اإلعــال�4 الــذي �ــكون ع� صــلة =ــالــعمل المســلح: _ــمتنع الــمركــز عــن تــوثــيق االعــتداء 3.

الواقع ع` اإلعال9s الذي له صلة ما [العمل المسلح. 

.4 9 fDـات الـواقـعة ع` إعـالمF6ـات بـتوثـيق االنـتهاJ4 الـقوى المسـلحة: _ـقوم مـركـز الحـ
اإلعـال�4 56

ط انتفاء صلتهم [العمل المسلح وفق المع)ار السابق.  T§ القوى المسلحة
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9 2022، إذ _عت�l الـــــقصف 

:R6ن الـــــثا TUV خـــــالل شهـــــر ، : fgـــــالصحفي] 
�
ة االنـــــتهاFـــــات األشـــــد فـــــت¤ا flارتـــــفعت وت

ة لـــمعظم االنـــتهاFـــات الـــموثـــقة خـــالل  T§اBمـــ 
�
، أســـBا[ـــا 9

C; TU9 ســـور6ـــا، وشـــمالـــها ال �R9 جـــنو
وتجـــدد الـــمعارك ;:

 
ً
، مــقارنــة : fgة [ــحق اإلعــالميBــات الــمرتــكFدل نــوعــ)ة االنــتهاB9 تــ

:; 
�
، yــما yــان لــهما أثــرا� واضــحا 9

الشهــر الــما®:

 . ّ [أشهر سا[قة من العام الحا�9

، وقــ±ع 4 انــتهاFــات ضــد اإلعــالم  : fg6الــسور : fg9 را[ــطة الصحفي
ووثــق الــمركــز الــسوري للحــ6Jــات الــصحف)ة ;:

9 أعـداد االنـتهاFـات الـموثـقة، مـقارنـة 
:; 

�
9 2022، قـد شهـد انـخفاضـا

:R6ن الـثا TUV 9 سـور6ـا، و²ـذلـك _ـكون شهـر
:;

6ن األول، الذي وثق المركز ف)ه وق±ع 7 انتهاFات.  TUV شهر¦
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، فــ)ما yــان تــنظ)م  9
، خــالل الشهــر الــما®: : fg£ك)ة مــسؤولــة عــن ارتــ¤اب انــتها Clــانــت الــقوات الyو

الـــــدولـــــة اإلســـــالمـــــ)ة "داعـــــش"، مـــــسؤوً� عـــــن ارتـــــ¤اب انـــــتهاك واحـــــد، والـــــمعارضـــــة الـــــسور6ـــــة 

 . flانت مسؤولة عن ارت¤اب االنتهاك األخy ،المسلحة

4 شهر واحد 
56 5 MN5 اثن MNمقتل إعالمي : ّ 4eخالل العام الحا eللمرة األو

، وµصـا[ـة آخـر  : fgاثن : fgمـقتل إعـالمي ، 9
9 الـما®:

:R6ن الـثا TUV ـان مـن أبـرز مـا وثـقه الـمركـز خـاللyو

 [ـاسـم عـاطـف الـساعـدي، 
�
9̀ المحـمد، الـمعروف إعـالمـ)ا B9 عـاطـف شـsجـروح، إذ قـتل اإلعـال]

̂ مـن تـنظ)م الـدولـة اإلسـالمـ)ة "داعـش"، أثـناء تـغطيته لـألحـداث واالشـ·BاFـات  بـرصـاص عـنا

[¼9 ط6Jق السد [محافظة درعا. 

ك)ة، [ـــالـــقرب مـــن مـــديـــنة الـــمالـــ¾)ة½  Clد هللا، [ـــقصف لـــلقوات الB9 عـــصام عـــsـــما قـــتل اإلعـــالy

9 الم¤ان للتغط)ة اإلعالم)ة. 
دي6Jك، ب6Jف محافظة الحسكة، أثناء تواجدە ;:
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، [ــــالــــقرب مــــن  9À
Clان ال fl9 محــــمد جــــرادة، جــــراء قــــصف للطsب اإلعــــالrإ� جــــانــــب ذلــــك، أصــــ

9 المنطقة. 
9 ر6ف محافظة حلب، أثناء تغطيته لألحداث ;:

:; ، 9
:Rالعرب½ ك±²ا : fgمدينة ع

ب ع` اإلعـــال9s عـــBد  ̂ مـــن الـــمعارضـــة الـــسور6ـــة المســـلحة، [ـــال}: 9 الســـ)اق، اعـــتدى عـــنا
و;:

: بـ6Jـف مـحافـظة الـحسكة،  fg9 مـديـنة رأس الع
الـBاسـط محـمد أحـمد، أثـناء تـغطيته الـصحف)ة ;:

شما�9 سور6ا. 

جــــغرافــــ)ا، تــــركــــزت مــــعظم االنــــتهاFــــات شــــما�9 ســــور6ــــا، إذ شهــــدت مــــحافــــظة الــــحسكة، وقــــ±ع 

، بــــÄنما شهــــدت مــــحافــــظة درعــــا   واحــــدا�
�
: فــــيها، فــــ)ما شهــــدت مــــحافــــظة حــــلب، انــــتهاFــــا fg£انــــتها

 . fl9 سور6ا، االنتهاك األخ �Rجنو

  

 4/12/2022
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 =ـــاســـم عـــاطـــف الـــساعـــدي، بـــرصـــاص 
V
�4 المحـــمد، الـــمعروف إعـــالمـــWاlمـــقتل اإلعـــال�4 عـــاطـــف شـــ      ·

عـنا مـن تـنظWم الـدولـة اإلسـالمـWة "داعـش"، أثـناء تـغطيته لـألحـداث واالشـ§lا�ـات =¦4 طـ/.ـق السـد 
=محافظة درعا، بتار.ــــخ 5/11/2022. 
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9 مـديـنة درعـا ور6ـفها 
9 سـور6ـا، ومـن ثـم مـديـرا� لـمكتبها ;: �Rالـفضائـ)ة جـنو Uلـقناة الج Æًـان الـساعـدي مـراسـyو

، و²ـعد عـام 2018، إ[ـان  9 �R6ـف درعـا الـغرJلـمؤسـسة شـاهـد اإلعـالمـ)ة بـ Æًـما عـمل مـراسـy ،ومـديـنة الـقن)طرة

ســ)طرة قــوات الــنظام ع` مــحافــظة درعــا، عــمل مــع عــّدة وســائــل إعــالمــ)ة، وهــو مــن مــوالــ)د [ــلدة الــ)ادودة 

، عام 1977.  9 �R6ف درعا الغرJب

مـــصادر محـــل)ة أ£ـــدت لـــلمركـــز الـــسوري للحـــ6Jـــات الـــصحف)ة، أن "الـــساعـــدي"، قـــتل بـــرصـــاص خـــال_ـــا مـــن 

: خــال_ــا الــتنظ)م وفــصائــل محــل)ة، [¼9 طــ6Jــق الســد  fgــات بFاB·تــنظ)م الــدولــة، أثــناء تــواجــدە لــتغط)ة االشــ

[درعا. 

وأوضـحت أن "الـساعـدي" تـعرض لـالسـتهداف مـن قـBل أحـد قـنا®9 الـتنظ)م خـالل مـحاولـته إسـعاف أحـد 

الجرÉ، أثناء تواجدە [الم¤ان للتغط)ة، ما أدى إ� مقتله. 

وyــان "الــساعــدي" قــد تــعرّض لــعدة مــحاوالت اغــت)ال مــن قــBل خــال_ــا "الــتنظ)م" yــان آخــرهــا مــطلع شهــر 

9 بـــنقل أخـــBار  :Dلـــب)ان تجـــمع أحـــرار حـــوران، المع 
�
9 [ـــلدة الـــم6Êـــ6Jـــب، وفـــقا

له ;: : :l9 2022، أمـــام م
:R6ن الـــثا TUV

محافظة درعا وتوثيق االنتهاFات فيها. 
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كWة =ـــالـــقرب مـــن  �zد هللا، بـــتار.ـــــــخ 20/11/2022، =ـــقصف لـــلقوات الlمـــقتل اإلعـــال�4 عـــصام عـــ      ·
4 الم²ان للتغطWة اإلعالمWة. 

مدينة المال�Wة´ دي/.ك، ب/.ف محافظة الحسكة، أثناء تواجدە 56

وأفـادت مـصادر محـل)ة لـلمركـز الـسوري للحـ6Jـات الـصحف)ة، [ـأن عـصام عـBد هللا، yـان _ـعمل مـراسـÆً لـوyـالـة 
9 ســـور6ـــا، مـــنذ عـــام 2017، وyـــان قـــد [ـــدأ Ìـــشاطـــه اإلعـــال9s مـــنذ عـــام 2015، 

C; T§ 9 شـــمال
أنـــBاء "هـــاوار"، ;:

9̀ عام 1984.  "، وهو  من موال)د [لدة عابرة ب6Jف مدينة القامش 9Íمراسل لصح)فة "روناy

وقـــال مـــصدر –طـــلب عـــدم ذكـــر اســـمه_ لـــلمركـــز الـــسوري للحـــ6Jـــات الـــصحف)ة: إن "عـــصام عـــBد هللا yـــان 
 9À

Clان ال flلـــتغط)ة الـــقصف ع` الـــمنطقة، وأثـــناء تـــواجـــدە لـــلتغط)ة تـــعرض لـــغارة جـــ±6ـــة مـــن الط 
�
مـــتوجـــها

وقتل ع` إثرها". 

ك)ة اسـتهدفـت [ـالـطائـرات [ـعد مـنتصف لـ)لة السـÐت 20  Clـالـة "هـاوار": إن "الـقوات الyمـن جهـتها قـالـت و
 أنـه ع` إثـر 

ً
9 2022، سـ)ارة [ـالـقرب مـن قـ6Jـة تـقل [ـقل، [ـالـقرب مـن مـديـنة الـمالـ¾)ة"، مـض)فة

:R6ن الـثا TUV
 ، 9À

Clان ال flــالــتهم عــصام إ� الــمنطقة المســتهدفــة لــ)عاود الطyنهم مــراســل وÄذلــك، "اتــجه األهــا�9 ومــن بــ
القصف مجددا� ما أدى إ� مقتل مراسلهم". 
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4µ =ــالــقرب مــن 
�zان ال Mzأصــ·ب اإلعــال�4 محــمد جــرادة، بــتار.ــــــخ 20/11/2022، جــراء قــصف للط      ·

4 المنطقة. 
4 ر.ف محافظة حلب، أثناء تغطيته لألحداث 56

56 ، 4
5̧ 5 العرب´ ك�qا MNمدينة ع

 .TV ك flلفضائ)ة ست Æًمراس ،(
�
و6عمل محمد جرادة (24 عاما

9̀ _طـــلب عـــدم ذكـــر اســـمه_ لـــلمركـــز الـــسوري للحـــ6Jـــات الـــصحف)ة: إن "جـــرادة أصـــrب  وقـــال مـــصدر محـــ
: الــعرب، أثــناء تــغطيته لــلقصف  fgــالــقرب مــن مــديــنة ع] ، 9Àتــر ّ flان مســ fl9 الــرأس، جــراء قــصف ط

[جــروح ;:
ع` المنطقة". 

 9
CÕالـعرب، لتل : fgمـديـنة ع :Õوأوضـح أن حـالـة محـمد جـرادة الـصح)ة مسـتقرة، [ـعد أن تـم نـقله إ� مسـ·ش

اإلسعافات وتضم)د جرحه. 
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ب ع� اإلعـــال�4 عـــlد الـــlاســـط محـــمد  ·      اعـــتدت عـــنا مـــن الـــمعارضـــة الـــسور.ـــة المســـلحة، =ـــال�5
5 بـــــ/.ـــــف مـــــحافـــــظة  MN4 مـــــديـــــنة رأس الع

أحـــــمد، بـــــتار.ـــــــــخ 29/11/2022، أثـــــناء الـــــتغطWة الـــــصحفWة 56
الحسكة، شما4e سور.ا. 

  

و6ــعمل "عــBد الــBاســط"، مــراســÆً لــوyــالــة قــاســيون لــألنــBاء، وفــري الÌــس مــع الــعد_ــد مــن الــقنوات والــمواقــع، 

 مـــع وyـــالـــة الـــفرات لـــألنـــBاء، والـــمBدعـــون 
�
وyـــان قـــد [ـــدأ Ìـــشاطـــه اإلعـــال9s مـــنذ نـــحو 3 ســـنوات، وعـــمل ســـا[ـــقا

السور6ون، وهو من موال)د محافظة حماة عام 1996. 

ورة وجــود  :̂  عــن 
�
وقــال عــBد الــBاســط لــلمركــز الــسوري للحــ6Jــات الــصحف)ة: "أثــناء إعــدادي تــق6Jــرا� صــحف)ا

9 2022، أجــ6Jــت 
:R6ن الــثا TUV 29 ظهــر يــوم ، 9̀ 9 مبD: المجــلس المحــ

:; ، : fg9 مــديــنة رأس الع
:; 9

:RــساÌإ �lمع

، قـمت  9 CDو²ـعدمـا أنهـ)ت مـقا[ل ، : fg9̀ [ـالـمديـنة، مـع أحـد الـمسؤول 9 المجـلس المحـ
حـينها مـقا[ـلة صـحف)ة ;:

طة الـمدنـ)ة، مـن مـرافـقة رئـrس المجـلس،  TUال ̂ [ـالـتص±6ـر السـت¤مال تـق6Jـري، ع` إثـرهـا ح}: أحـد عـنا
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 9 :D6ـد مJس المجـلس يـr9 أن رئـ
:R �l6ـر، فـأخJ9 أقـوم بـتص±6ـر تـق

:Õ9 صح :Dفـأجـبته أن ، 9̀ 9 وعم CD9 عـن صف :Dوسـأل

9 المجــلس 
:; 9s9 كــنت قــد حــصلت ع` مــوافــقة [ــالــتص±6ــر مــن الــمكتب اإلعــال :Dأن 

�
أن أتــوجــه لــمكتBه، عــلما

ذاته". 

9 الــــمكتب لــــعّدة دقــــائــــق، وســــط تــــجاهــــل رئــــrس 
وتــــابــــع: "تــــوجهــــت إ� مــــكتب رئــــrس المجــــلس، و²ــــق)ت ;:

، عـــندهـــا قـــررت مـــغادرة الـــمكتب، وأثـــناء تـــوج9Ù إ� [ـــاب المجـــلس للخـــروج مـــنه، ح}: أحـــد  المجـــلس �9

9 اإلعالم)ة". 
CRمعدا U9 [ك

:Rما هددy ، 9Ùب ع` وج ّ [ال}: 9̀ طة، واعتدى ع TUالمسلحة من ال ̂ العنا

9 المجــلس وأعــضاء مــن المجــلس، حــال دون اســتمرار االعــتداء، 
وأشــار إ� أن تــدخــل [ــعض الــمتواجــديــن ;:

9 مــــعاقــــBة العن} الــــمعتدي، رغــــم تــــدخــــل [ــــعض أعــــضاء المجــــلس، واعــــتذار 
مــــؤكــــدا� أنــــه طــــالــــب [ــــحقه ;:

المعتدي. 
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، و²ـالـتا�9 _ـجب أن  : fg9 وسـائـل اإلعـالم زمـن الحـرب مـعامـلة الـمدني
_ـعامـل الـصحفيون والـموظـفون ;:

9 الــقانــون الــدو�9 (حــصانــة الــذات 
تــضمن األطــراف الــمتنازعــة حــمايــتهم، فــمن الــمBادئ األســاســ)ة ;:

: [ــالحــرب، yــما  fgمــشارك flالغ : fgرا� لــلقتل واالعــتداء ع` الــمدني �l6ة [ــح)ث ال تــكون الحــروب م TUÐال

_جب توفfl األمن لهم). 

 9
وتــوكــول اإلضــا;: �lفــقد نــصت الــمادة 79 مــن ال

الــــــــملحق [ــــــــاتــــــــفاقــــــــ)ة جــــــــن)ف 1949 لحــــــــما_ــــــــة 

اعـــــــــــــات الـــــــــــــعسك6Jـــــــــــــة ع` أن  : :lـــــــــــــال] : fgالـــــــــــــمدني

5 الـذيـن يـؤدون مـهماتـهم  MN5 الـمدني MNالصحفي"

اعـــــــــــــات المســـــــــــــلحة �ـــــــــــــجب  5 5z4 مـــــــــــــناطـــــــــــــق ال
56

، وحــــمايــــتهم  5 MNــــمدنيY امــــهم ومــــعامــــلتهم �zاح

مــــن Yــــل شــــ²ل مــــن أشــــ²ال الــــهجوم الــــمتعمد، 

.طة أال �ــقومــوا =ــأعــمال  تــخالــف وضــعهم  [h

 ." 5 MNمدنيY

و²ــــــــــموجــــــــــب نــــــــــظام رومــــــــــا األســــــــــا9Ý لــــــــــمح¤مة 

الـــجنا_ـــات الـــدولـــ)ة تـــعد الجـــرائـــم الـــواقـــعة ضـــد 

: واألعــ)ان ومــن ضــمنها مــقرات وســائــل  fgالــمدني

اإلعــــالم جــــرائــــم حــــرب وجــــرائــــم ضــــد اإلÌــــسانــــ)ة 

: 7 و 8).  fgالمادت)

فـــــــ)ما تـــــــضمن الـــــــقرار رقـــــــم 1738 لـــــــعام 2006 

 : الصادر عن مجلس األمن الدو�9

 5 MNإدانـــة الهجـــمات الـــمتعمدة ضـــد الصحفي *

 5 MNطl4 وســائــل اإلعــالم واألفــراد الــمرت
ومــوظ¼5

اعات المسلحة.  5 5zبهم أثناء ال

5 ووســـائـــل  MNمـــساواة ســـالمـــة وأمـــن الصحفي *

4 مــــــــناطــــــــق 
اإلعــــــــالم واألطــــــــقم الــــــــمساعــــــــدة 56

5 هناك.  MNاعات المسلحة =حما�ة المدني 5 5zال

 5 MN5 المســــتقل MN5 والــــمراســــل MNار الصحفيlاعــــت *

امـــــهم ومـــــعامـــــلتهم بهـــــذە  �z5 �ـــــجب اح MNمـــــدني

الصفة. 

* اعــــــــــتlار الــــــــــم8ش¾ت والــــــــــمعدات الــــــــــخاصــــــــــة 

 مــــدنــــWة ال �ــــجوز أن 
V
بــــوســــائــــل اإلعــــالم أعــــWانــــا
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 ألي هجــــــــــمات أو أي أعــــــــــمال 
V
تــــــــــكون هــــــــــدفــــــــــا

انتقامWة. 

و²ـــــالـــــتا�9 فـــــإن مـــــا تـــــقوم [ـــــه مـــــختلف األطـــــراف 

 : fgــــــــــات [ــــــــــحق اإلعــــــــــالميFة لــــــــــالنــــــــــتهاBالــــــــــمرتــــــــــك

9 ســـــور6ـــــا، مـــــن "قـــــتل" و "اخـــــفاءٍ 
:; : fgوالصحفي

قUي" و "اعتداء ع`  

الــــمؤســــسات اإلعــــالمــــ)ة" و "انــــتهاFــــات أخــــرى" 

تـــر;C إ� جـــرائـــم حـــرب وجـــرائـــم ضـــد اإلÌـــسانـــ)ة 

وفق ما أوردناە أعالە. 

لـذلـك فـإن الـمركـز الـسوري للحـ6Jـات الـصحف)ة 

، _ـــــــــــدعـــــــــــو إ�  : fg6الـــــــــــسور : fg9 را[ـــــــــــطة الصحفي
:;

 : fg6ـة الـصحافـة وضـمان سـالمـة الـعاملJام حـ Clاح

: عـــن  fgة الـــمسؤولB9 ومـــحاســـs9 الـــحقل اإلعـــال
:;

 9
االنـــــــتهاFـــــــات، و6ـــــــطالـــــــب األطـــــــراف الـــــــفاعـــــــلة ;:

ســــــور6ــــــا واألطــــــراف الــــــدولــــــ)ة الــــــمعن)ة بــــــتفع)ل 

 : fgالـــدولـــ)ة الـــخاصـــة [حـــما_ـــة اإلعـــالمي : fgالـــقوان

والـدفـاع عـنهم وعـن حـ6Jـة الـصحافـة وحـق نـقل 

ام نـــص  Clـــما يـــو®9 [ـــاحy ،الدB9 الـــ
الـــمعلومـــات ;:

الــــــــــــمادة 19 مــــــــــــن اإلعــــــــــــالن الــــــــــــعال9à لــــــــــــحقوق 

 4
9 تـنص أن "لـTل شـخص الـحق 56 CDـسان، الÌاال

، وÀــــــشمل هــــــذا الــــــحق  Mzحــــــ/.ــــــة الــــــرأي والتعب

حــ/.ــة اعــتناق اآلراء دون أي تــدخــل، واســتقاء 

األنــlاء واألفــ²ار، وتــلقيها وÄذاعــتها =ــأي وســWلة 

Yانت، دون تقWد =الحدود والجغرافWة". 
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