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 :  مقدمة

   لإلنسانساسية  التعبير من الحقوق ال   ق اإلنسان في حرية الفكر والرأي وح  يعد
 
   وركنا

 
حيث  لتحقيق وممارسة الديمقراطية ،    محوريا

ن تقيد  أ  ال يجوز ولهذا  جددة  فكار ورؤى مت أتكوين  يتولد عنهما    التي   فكارراء وال ال   لثمار   رض خصبةأتساعد علي نماء  حرية التعبير    أن  

فراد املمارسين  ات علي ال عقوبالض  فر   خاللسواء من حيث فرض قيود مسبقة على نشرها أو من    –بأغالل تعوق ممارستها    تلك الحرية

لنقل    الصحفيين  ة ن بحماية تلك الحرية ومساعدياملعني  علييتعين  نهإ   بل ومنعها أ قمعها ل فعال أو أفرض قوانين  توخىيجب ولهذا  لها

 عقولهم في العالنية . التي تجول في  فكارهم أ

رسمي يعترف بحرية الرأي والتعبير يعود الي  ول قانون  أن  أولهذا شرعت العديد من القوانين الدولية واملحلية لحماية تلك الحرية حيث  

 لألفكار ن التداول الحر  أ   "على  منه    11حيث نصت املادة    1789عالن حقوق االنسان الفرنس ي الصادر بعد الثورة الفرنسية عام  إ

مسئوليته عن سوء استعمال هذه  ن يتكلم ويطبع بصورة حرة مع  أ فيجوز لكل مواطن    ،حد حقوق االنسان الهامةأهو    راءوال 

 ". القانون  الحرية في الحاالت التي يحددها 

الذي يأحيث   الفرنسية الساسية  الثورة  الفردية  عر نه يعد من وثائق   ه  والجماعية لألمة، وقد جاء اصدار ف الحقوق 
 
بالفكر    متأثرا

دعي    ي التنوير  التي  الطبيعية  والحقوق  االجتماعي  العقد  فولتير،  إونظريات  لوك،  جون  روسو،  جاك  جان  أمثال  مفكرون  ليها 

  11ي والتعبير املادة  أوالتي تعبر عن حرية الر   تم إصدارهامونتيسكيو، وهو يشكل الخطوة الولى لصياغة الدستور. ومن املواد التي  

" حرية نشر األفكار والراء حق من حقوق كل إنسان. فلكل إنسان أن يتكلم ويكتب وينشر آراءه بحرية. ولكن  أن    والتي تنص علي

 .عليه عهدة ما يكتبه في املسائل التي ينص القانون عليها

ولهذا    ي والتعبيرأن لكل شخص الحق في التمتع بحرية الر أ ب  املتحدة  لألممقرت الجمعية العامة  أ  1948في عام    وعلي املستوي العاملي

ي  أراء دون  " لكل شخص الحق فى حرية الرأي والتعبير …ويشمل هذا الحق حرية اعتناق ال أن  ( التي تنصت على  19جاءت املادة )

افيةية وسيلة كانت دون تقييد بالحدود  أفكار وتلقيها واذاعتها بنباء واأل تدخل واستقاء األ   ..( الجغر

  امليثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب سنةو 1969عام  المريكي لحقوق اإلنسان  امليثاق    ، و1950  عام  وربيكد امليثاق ال أكما   

مقدمة تلك القوانين قانون العهد الدولي لحقوق االنسان املدنية والسياسية والذي ينص    وفي  ،همية حق التعبير عن الرأيأعلي    1979

ن  أ  إلىفي مصطلح " دون مضايقة" نذهب  وعند التدقيق    "راء دون مضايقةفي اعتناق ال نسان له الحق  إلكل  "ان  بشكل صريح علي  

 أكائن اجتماعي حر له الحرية في اعتناق ما يريد وقت ما يريد وله الحرية  نسان  اإل
 
راء  و ال أو العادات  أفي التعبير عن تلك املعتقدات    يضا



 

 

 

و غير رسمية  أحكومية رسمية    ةجه  ةسواء كانت تلك الجه   ةي جهأجبار من  إو  أ  هكراإو  أضرار  أ و  أو ضغوطات  أدون تعرضه ملضايقات  

   . قد يتواجدون فيها التيجتماعية طر اإل ال و حتي أ

 :   ي والتعبير أالر في االنسان التي تعني بحق  قليمية ن واملواثيق الدولية واإلالقوانيومن 

يعتبر اإلعالن الذي أصدرته الجمعية الوطنية في  ، حيث  1789عالن حقوق االنسان الفرنس ي الصادر بعد الثورة الفرنسية عام إ ▪

نه يعد من وثائق الثورة الفرنسية الساسية والذي  أي حيث  أهمية حق التعبير عن الر أول اعالن يؤكد علي أ  1789أغسطس    26

   هصدار إيعرَّف الحقوق الفردية والجماعية لألمة، وقد جاء  
 
ونظريات العقد االجتماعي والحقوق الطبيعية    ي بالفكر التنوير      متأثرا

 و، جون لوك، فولتير، مونتيسكيو، وهو يشكل الخطوة الولى لصياغة الدستور.  ليها مفكرون أمثال جان جاك روسإالتي دعي  

" حرية نشر األفكار والراء حق من  أن    والتي تنص علي  (11)ومن املواد التي اصدرت والتي تعبر عن حرية الراي والتعبير املادة      

ن عليه عهدة ما يكتبه في املسائل التي ينص القانون  حقوق كل إنسان. فلكل إنسان أن يتكلم ويكتب وينشر آراءه بحرية. ولك 

 .عليها

" لكل شخص الحق فى حرية الرأي والتعبير …ويشمل أن  عالن العاملي لحقوق االنسان  التي نصت على  اإل  من  (19وجاءت املادة ) ▪

ية وسيلة كانت دون تقييد بالحدود  أواذاعتها بفكار وتلقيها  نباء واأل ي تدخل واستقاء األ أراء دون  هذا الحق حرية اعتناق ال 

افية  ..( الجغر

امليثاق  ونص  ولى والثانية الحق فى الحرية والتعبير  ( فى فقرتيها ال 19املادة )في    العهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية  كما تضمن    ▪

ن لكل فرد الحق في اإلعالم وحرية الرأي والتعبير وكذلك الحق  أ على " من امليثاق    32في املادة    2004العربي لحقوق اإلنسان لعام  

افية؛   الجغر للحدود  اعتبار  بأي وسيلة ودونما  الخرين  إلى  ونقلها  وتلقيها  واألفكار  األنباء  استقاء  الحقوق  و في  تمارس هذه 

وق الخرين أو سمعتهم أو حماية والحريات في إطار املقومات األساسية للمجتمع وال تخضع إال للقيود التي يفرضها احترام حق 

 األمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو الداب العامة.

بشكل    العديد من االنتهاكات التي قد نالت املراكز االعالميةقد شهد  العقد الحادي والعشرين  نذهب الي ان  لرؤي البحثية  ولوفق اولهذا   

و من  أالفصل والطرد من العمل وذلك من قبل املراكز االعالمية ذاتها  نتهاكات بين  وقد تنوعت تلك اإل   شكل خاص ب  والصحفيين   عام  

التي   الخارجية  الحكومية  االعتداءات  الجهات  من  االرهابية  أتصدر  الجماعات  من  املواطنين  أو  من  وصلت نفسهم  أو  تلك   حيث 

   . خرآواالتهام ببعض القضايا من جانب از واالعتداء بالضرب واملنع واالحتجحيان االغتيال في الكثير من ال  إلىاالنتهاكات  



 

 

 

الصادر عن  التقرير  هذا  البحوث والدراسات  ويأتي  الرأي والتعبير   وحدة  عام    ببرنامج حرية  الول من  النصف    2021ليرصد خالل 

 خالل فترة التقرير.  الحادثة ءاالعتدا شكال أجميع  ويتعقب حرية الصحافة زمات التي تعرضت لها ال 

حاالت   إلىول حاالت الفصل التعسفي التي تعرض لها الصحفيين وذلك باالضافة  ال   القسم يرصد    أقسامالتقرير الي عدة    يتضمن لهذا  و 

البالد،   خارج  الثانيالطرد  القسم  يرصد  الصحفيين    فيما  واعتقال  حبس  الثالثحاالت  القسم  اإل ل  ويألتي  حاالت  صابات يرصد 

الصحفيين واالعتدا علي     ءات 
 
القتل واالغتيال    إلىالرابع    القسم في    متطرقا ليوضح حاالت  والخير  الخامس  القسم  من خالل   ويأتي 

 . نتهاكات التي تعرض لها الصحفيينشكال اإل أالتحليالت االحصائية تفسر جميع 

 :
 
 . 2021مايو   31يناير الي  1فترة ما بين ال للصحفيين من والطرد خارج البالد لفصل التعسفي  احاالت  أوال

قرار فصلها   سوشيتد برسا  ةبعد عملها بوكالتلقت الصحفية ايملي وايلدر    ،  ، الصحفية االمريكية بوكالة اسوشيتيد برسيملي وايلدرإ .1

اكتشاف وكالة     إلىنها متميزة في عملها ويرجع اتخاذ فصل الصحفية أمديرين العمل لها  ب تصريحفقط وذلك علي الرغم من    يوم   17  بعد  

نها  أعالم اليمنية على نشاطها الجامعي حيث  ن ركزت وسائل اإل أ نباء النشاط الجامعي السابق " اليملي " حيث صدر ذلك القرار بعد  ال 

اليهودي من   " الصوت  التي تعمل علي دعم الفلأكانت تنتمي لجماعة   " "    من  وعلي الرغم   سطينيين.جل السالم  يميلي وايلدر"  إتصريح 

 ملموسا لتلك االتهامات التي تم على أساسها اتخاذ  أ لي  إوالذي ذهبت فيه     The Guardianلجريدة  
 
نها لم تتلقي من الوكالة أي توضيحا

 و جهات بعينها.  أقرار الفصل  الخاص بها وأنها قد استخدمت فقط املصطلحات السياسية املتعارف عليها والتي ال تعبر عن االنحياز لقضايا  

  من التصريحات.وعلي الرغم  بعينها    وانحازت لقضايا ياسات الخاصة بالوكالة  لسا  انتهكتن الصحفية قد  أ  إلىولكن اذاعة الوكالة  

 ن الوكالة قد اتخذت أمديرة الوكالة ب صرحت بها التي  الحديثة 
 
لم تتراجع   الوكالةأن  ال  إ التخاذ قرار فصل الصحفية غير صحيح  مسارا

 الخاص بالصحفية.   عن قرار الفصل

 بريل تلقت الصحفية  أمن    21  ففي، الصحفية االمريكية بالسفارة االمريكية في روسيا،    ربيكا روس .2
 
عن توقف عملها في   خطابا

من    15وقد كان ذلك القرار بمثابة الرد علي القرارات التي قد اتخذتها الواليات املتحدة االمريكية في    ، السفارة االمريكية بروسيا

 عشر دبلوماسيين روس من السفارة ومنعهم من دخول واشنطن.  بطرد ة االمريكيةالواليات املتحدقامت  بريل حيث أ

طردت الحكومة االثيوبية سيمون ماركس خارج    2021مايو    26في  :  ، املراسل االيرلندي بجريدة نيويورك تايمز  سيمون ماركس .3

وقد بررت الحكومة ذلك القرار باتهام الصحفي    قليم تيجراي إهلية بالتي تحدث نتيجة الحرب ال   لإلنتهاكاتالبالد  وذلك بعد رصده  

على   ماركس"  "سيمون  املراسل  تصريحات  تضمنت  ذلك  من  النقيض  بالبالد.وعلي  الشرعية  اقامته  مدة  السلطات أبانتهاء  ن 

 ثماني ساعات.   قامته وأنها عملت على احتجازه في املطار ملدةإمنزله على الرغم من سريان تصريح    إلىثيوبية لم تسمح له بالعودة  ال



 

 

 

  قرار بفصل لةالوكاصدرت  أ 2021مايو  27يوم الجمعة املوافق  ففيبوكالة االناضول التركية ، التركي  صحفي ،ال مصعب توران .4

عالقة وزير الداخلية التركي الحالي بزعيم    ملعرفةبعد طرح الصحفي عدد من التساوالت  صدار ذلك القرار  إوقد تم    ،الصحفي

عقب التصريحات التي نشرها زعيم املافيا" سادات بكر" وكشفه عن العالقة املرتبطة بينه وبين  نه  أحبث  املافيا " سادات بكر"  

االتهامات "ملصعب توران" والتي  ناضول التركية عدد من  نسبت وكالة ال   ونتيجة لذلك  ،مجموعة من الوزراء الحاليين والسابقين

   .  ق مع املراسليكانت في مقدمتها اتهامه بانتماءه ملنظمات إرهابية باإلضافة الي مطالبة الوكالة من النيابة العامة بالتحق

الفرنسية صدرت الوكالة  أ  2021مايو    31في يوم     : حيث أنهAFB  فرانس برس  ، صحفي فلسطيني بالوكالة الفرنسيةبو بكرأناصر   .5

 قرار 
 
   20بو بكر صاحب الخبرة ملدة تزيد عن  أ الصحفي ناصرفصل ب  ا

 
لدعوات    هازاء تعرض إ صدرت الوكالة ذلك القرارأوقد   عاما

قبل   من  اإل جاءت  االسرائيلية وذلكسلطات  ا  حتالل  لرصد  الصحفي  ترتكبها  ملالحقة  التي  املحتلة  العتداءات  حق    فيالسلطات 

 جرائم حرب وانتهاكات للقانون الدولية الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب تقديم املعتدين إلى املحكم ل ومحاولتهالفلسطنيين 

 :
ً
 2021 مايو  31 إلى  يناير  1فترة ما بين الالصحفيين من   وخطف حبس واعتقال حاالت ثانيا

التحريض علي العنف    ة بتهم  الصحفي تشينونو  2021يناير    2في  اعتقلت الشرطة    ،، الصحفي الزيمباوي الحرهوبويل تشينونو  .  1

صرحت النيابة بان الشرطة    من ابريل وذلك السقاط التهم املوجهه اليه حيث  28فرجت النيابة عنه في  أوترويج املعلومات الكاذبة وقد  

املوج  التهمة  النيابة  اسقطت  ولهذا  ُملغي  لقانون  وفق  الصحفي  اعتقلت  تعدد  قد  جاءت  وقد  اليه  الشرطة  هه  استهداف  عمليات 

 ست شهور . لثالث مرات في اقل من  من قبلاعتقلته  للصحفي حيث انها 

املراسل " علي صالح" واملصور التابع   2021يناير    8في  من العراقية  اعتقلت قوات ال ،  لقناة " زاكورس"    تابعصور  م  ،    علي صالح   .  2

هالي وسط ساحة الجنوبي هالي بمنطقة الناصرية . حيث احتج ال لالحتجاجات التي نظمها ال   خالل رصده ناة " زاكورس" وذلك من  لق

 خالء سبيل الناشطين الذين تم اعتقالهم في الشهور املاضية. إللمطالبة ب

ايهم عبد العزيز   السوري  عالميالناشط اإل   2021يناير     9في  احتجزت قوات سوريا الديموقراطية  ،  ايهم عبد العزيز الخلف  .  3  "

 التصوير دون إذن.   ة خبارية وقد وجهت له القوات تهمالخلف" والذي يعمل لدي شبكة عين الفرات اإل 

  الصحفي   2021يناير    13في يوم  قوات االمن الفلسطيني    اعتقلتومدير شبكة وي ون،    صحفي وإعالمي فلسطيني،  بو شلبكأكرم  أ.  4

 .2021يناير  21يام من االعتقال في يوم أوقد تم االفراج عنه بعد ثمان  أكرم  

الصحفية " قدس السامراني" التي تعمل بمركز    2021يناير    15في  من العراقية  جهزة ال أاعتقلت  ، صحفية ،    قدس السامراني .  5

 نام". هانه قائد عمليات االنبار ” ناصر الغإحقوق لدعم حرية التعبير وذلك التهامها  ب



 

 

 

مدير مجلة  و الصحفي    2021يناير    17في  اعتقلت سلطات النظام السوري     صحفي ومدير مجلة بقعة الضوء ،    ، وضاح محي الدين.  6

   سباب االعتقال.أبقعة الضوء بمدينة حلب مع عدم توضيح السلطات 

وذلك النتقادها عبر صفحتها الشخصية   2021يناير   23يوم السلطات االعالمية " هالة الجرف "  اعتقلتهالة الجرف ، إعالمية ،  . 7

 وقد وجهت لها السلطات عدد من القضايا التي ترتبط بالجرائم االلكترونية .  ، سوريا  تشهدهاوضاع املعيشية التي ال 

يناير   23في يوم علن مكتب توثيق االنتهاكات في " شبكة الصحفيين الكرد السوريين " أسوري مستقل، ،  ، الناشط االعالمي فنر تمي. 8

 "حزب ب ي د"،في مدينة القامشلي بسوريا.جماعات تابعة لإلدارة الذاتية الت عالمي من قبل عن اختطاف اإل  2021
 
 ي يديرها عمليا

املراسل والناشط االعالمي " محمد زين" وذلك اثناء    2021يناير    28  في    اعتقل الجيش اللبناني. محمد زين ، مراسل وناشط إعالمي ،  9

 تغطيته للمواجهات الحادثة بين املتظاهرين وبين عناصر الجيش. 

تغطيته لهدم منازل الفلسطنيين في   خالل     من يناير  28في  القوات االسرائيلية    همصور تلفزيون "رويتزر" احتجزت،    عادل ابو نعمة.  10

 بعد حوالي ساعة.  سراحه طلقت أحمر وقد  منطقة الوادي ال 

خالل تغطيته لهدم منازل  من يناير    28في  القوات االسرائيلية     ه، مصور وكالة االنباء الفلسطينية ، احتجزتوفا سليمان ابو سرور.  11

 بعد حوالي ساعة.  سراحهطلقت أ حمر وقد الفلسطنيين في منطقة الوادي ال 

خالل تغطيته لهدم منازل الفلسطنيين  من يناير    28في  القوات االسرائيلية     ه ، مصور تلفزيون فلسطين احتجزت  عمر ابو عوض.  12

 بعد حوالي ساعة.  سراحه حمر وقد اطلقت ال في منطقة الوادي 

 2021يناير    29في  اعتقلت السلطات اللبنانية  "،    أحمد القصير " مراسل قناة تليفيزيون سوريا " ، فادى وحيد " مصور .    14،    13

فرجت  أحداث في املدينة وقد  ثناء عودتهم من تغطية ال أمراسل قناة تلفزيون سوريا " احمد القصير" واملصور " فادي وحيد " وذلك  

 ساعة.  13السلطات عنهما بعد احتجازهما ملدة 

ثر تواجده مع وفد أالناشط االعالمي علي الوكاع علي  فبراير    4في  اعتقلت قوات سوريا الديموقراطية  ، ناشط اعالمي ،    على الوكاع.  15

عن    ولم يصرحبالتحدث مع منسقة التحالف في املنظمة  التحالف الدولي في مستشفي هجين وقد اعتقلته القوات علي خلفية قيامه  

 حيث نفت قوات سوريا الديموقراطية عالقتها باعتقال الصحفي. حتى الىن املكان املعتقل به 

  2021فبراير    12عناصر شرطة االحتالل االسرائيلي يوم    ه، مقدم برامج فلسطيني في اذاعة " زمن اف ام" احتجزت  احمد سعيد.  16

 طلقت السلطات سراحه بعد ساعات. أ ثر شكوي تقدم بها محامي مفصول ضده وقد أ



 

 

 

ملدة  ست ساعات بتهمة      2021فبراير    23في  الشرطة اإلسرائيلية    ه، الصحفي واملصور الفلسطيني املستقل  احتجزت  حمد جالجل أ.  17

اإلسرائيلي، وتم إطالق سراحه بكفالة على أن يعود  بعد تغطيته فعالية فلسطينية في منطقة الطور على قانون السيادة    ""التحريض

 فيما بعد. للتحقيق

أحمد صوفي على نقطة  ،  2021مارس    1في  اعتقلت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"،   ARKTV ، مراسل مراسل قناة  حمد صوفي أ.  18

 تفتيش قرب مدينة املالكية في ريف محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.

مارس    9الخبار املحلي الخاص "كاميوت ميديا" حيث انه في    موقعمريكي ورئيس تحرير  أ ، صحفي  Nathan Muang   موانجناثان     .  19

القوات العسكرية بميانمار وقد احتجزته في سجن "إنساين" في يانغون بتهم نشر معلومات و أخبار كاذبة وذلك بموجب    هاعتقلت  2021

 راحه ورحلته خارج البالد.سالقوات   طلقتأ وبعد احتجازه بمدة   505املادة 

وقد   2021مارس    9في  القوات العسكرية بميانمار    هخبار املحلي " كاميوت ميديا" اعتقلت، صحفي امريكي بموقع ال هانثار نيين.  20

وبعد احتجازه بمدة اطلقت القوات    505احتجزته في سجن "إنساين" في يانغون بتهم نشر معلومات و أخبار كاذبة وذلك بموجب املادة  

 راحه ورحلته خارج البالد.س

ثناء مروره علي حاجز عسكري  أ  2021مارس    12في  سرايلية  القوات اإل   ه، مصور فلسطيني حر، احتجزتمعتصم سقف الحيط.  21

 ساعات. 6 دة طلقت القوات سراحه بعد احتجازه ملأحتجاز و سبب اإل  ةشرق نابلس دون معرفب

الناشط اإلعالمي من منزله في   2021مارس    25في  اعتقلت  وحدات حماية الشعب الكردية    ،  ، ناشط اعالمي  عباس املرسومي  .  22

يوم من اعتقاله، قوات التحالف الدولي واإلدارة الذاتية بسبب الوضاع  بلدة الباغوز في دير الزور ، على خلفية منشور انتقد فيه، قبل  

 . املتردية في منطقة سيطرتهما

من    هكد الصحفي اختطافأ  2021ابريل   8، صحفي الفرنس ي بمجلة لوبوان أفريك وصحيفة ليبراسيون ، في يوم  أوليفييه دوبوار.  23

ظهور  السلطات    هخالل  فيه  يناشد  مصور  فيديو  مقطع  إل في  الجماعات  الفرنسية  تلك  وترجع  له  الخاطفة  الجماعة  من   إلىنقاذه 

 جماعات القاعدة في مالي. 

نقالب العسكرية بميانمار وقد من قبل سلطات اإل   2021بريل  أفي  تم اعتقال الصحفي  ،  ، صحفي ياباني مستقل  يوكي كيتازومي.  24

وذلك  بعد وقوع   2021مايو    14في ظهر يوم الجمعة املوافق    عنه القواتفرجت  وأتم احتجازة في سجن إنساين في يانغون ملدة شهر  

نه في أواخر مارس  أراحة حيث  سطالق  إ جل  أالقوات العسكرية تحت العديد من التأثيرات التي قامت بها الحكومة اليابانية وذلك من  

ا على االنقالب.    .، أعلنت اليابان أنها ستعلق املساعدات الجديدة مليانمار رد 



 

 

 

ثناء تغطيته الحتجاجات أوذلك  2021بريل أفي نقالب العسكرية سلطات اإل  هاعتقلت   ،، صحفي بولندي مستقلروبرت بوشياغا . 25

 من البالد.  وتم ترحيلهطلقت سراحه أسبوعين  ومن ثم  أالسلطات ملدة   احتجزتهاملتظاهرين وقد 

بنشر    هالصحفي حسن البنا وذلك التهام  2021بريل  أ  18  في    املصرية، صحفي مصري ،احتجزت الشرطة  حسن البنا مبارك .  26

 فراج عنه. اإل   تم  ملدة شهر ثم 2018لسنة  441حيث احتجز " البنا " علي ذمه  القضية رقم  أخبار كاذبة

تالل االسرائيلية يوم حسلطات اإل   هعالمي ، اعتقلت، مراسل فلسطيني بقناة الجزيرة ومدير موقع " جي ميديا" اإل   عالء الريماوي .  27

ثناء تواجده بمنزله وقد احتجزته السلطات في مركز توقيف "عتصيون" شمال الخليل، وجرى التحقيق معه بواسطة أ  2021ابريل    21

املحكمة    قررتيوم    16ضباط مخابرات االحتالل على خلفية عمله الصحفي وبعد محاولته لالضراب عن الطعام الذي استمرت ملدة  

من  .شهور، قابلة للتمديد  6عسكري إسرائيلي دون توجيه الئحة اتهام لألسير، ملدة تصل    وهو حبس بأمر    داري اإل   اعتقالهمدة  تقصير  

 .   هراحسلي شهر ونصف وفي الوقت الحالي تم اطالق إشهر أ 3

ا بوكالة الناضول    ، متقاعدمصري    ، صحفي  توفيق غانم.  28 ا إقليمي  في   تم القبض عليه  القاهرة ،   التركية لألنباء بمكتب يعمل مدير 

 . نتماء إلى جماعة إرهابيةإل تهمة ا  اسهأوعلي ر عدة اتهامات  نيابة أمن الدولة وجهت اليهوقد  2021مايو  21

ثناء تواجده في املنزل وذلك بتهمه التواصل  أة  الشرطة االسرائيلي  هفي عدد من الصحف، اعتقلت  ، كاتب فلسطينيمهند ابو غوش.  29

 حتى الن.  صدقاء في العالم العربي وقد منعت السلطات نشر كتاباته أمع 
 
 وما زال محبوسا

الصحفي االمريكي ومدير   2021مايو    24اعتقلت سلطات ميانمار العسكرية يوم االتنين املوافق  ، صحفي أمريكي ،     داني فينستر.  30

لي ماليزيا وذلك بعد صدور عدة إثناء رحلته  أنه قد لقي القبض عليه  أ املستقلة فرونتير مانمار " داني فينستر" حيث تحرير الصحيفة 

وضح داني في أ  وذلك بعدما،    ول من االنقالبيوضح فيها الحمالت القمعية التي تشنها السلطات العسكرية منذ اليوم ال   له  مقاالت

نه نتيجة للحمالت القمعية التي تقوم أ   إال ضطرابات "  الف من الفارين من اإل املتمردين في ميانمار تستقبل المقال له بعنوان " مناطق  

كبر الجماعات املسلحة في ميانمار  أحد  أالجئ الي اتحاد كارين الوطني والذي يعد    7000بها السلطات العسكرية قد فر ما يقرب عن  

ب يقوم  التي  االعتداءات  من  في  أاالنقالب.حيث    ها وذلك هروبا     2021فبراير  1نه 
 
 عسكريا

َ
انقالبا الديموقراطية  الحكومة  في   شاهدت 

ميانمار اضطرابات شب  كما ميانمار،   السجناء   استيالءمنذ    ة يومي  ه شاهدت  " مساعدة  ، حيث ذهبت جمعية  الحكم  علي  الجيش 

شخص وقد اشتملت تلك الحمالت   4300ما يزيد عن    قال وتم اعت متظاهر    800كثر من  أن الجيش قتل  أ السياسين " في ميانمار الي  

   70ما يزيد عن    تم اعتقال االعتقالية العاملين في القطاع االعالمي حيث  
 
همات التي تشنها السلطات اوذلك باالضافة الي املد   صحفيا



 

 

 

خباري عبر االقمار الصناعية  اإل   خر.مما يزيد عن ذلك حظر البثعلي بعض املراكز االعالمية والغاء التصاريح االعالمية للبعض ال 

   وتقيد عملية الوصول للشبكات االلكترونية ) االنترنت(.

 :
ً
 2021 مايو   31يناير الي  1فترة ما بين الالصحفيين من   استخدام العنف ضد ثالثا

قناة    2021ينايرفي   .1 االعتداء علي مصور  يحي حبش ي   LBCIتم  املواطنين  "  قبل بعض  من  مداهمات  أ" وذلك  تغطيته  ثناء 

انتشار فيروس كورونا   من  صدرته الجهات الحكومية للتقليل أ غالق التام الذي  ول من قانون اإل الشرطة للمقاهي في اليوم ال 

 .لبنانفي 

"  تم    2021يناير    10في   .2 ة من تغطية مراسم  طقم الصحفي" ومجموعة من ال   ناصر حامد الكيجي منع املراسل الصحفي 

لي االساءة اللفظية والتهديد  إمور  عالم في قيادة الشرطة وقد تصاعدت ال االستعراض العسكري وذلك من قبل  مسئول اإل 

   باستخدام العنف.

بالضرب وذلك اثناء تغطيتها لتظاهرات    "ريهام عثمانةالصحفية الحرة "  رطة االسرائيلية علي  شاعتدت ال  2021يناير    13في   .3

االسرائيلي بنيامين نتنياهو باالضافة الي منعها من املشاركة في املؤتمر الصحفي الذي عقد  اجتجاجية ضد زيارة " رئيس وزراء  

 في البلدية.

 عالء جبار" " واملصور " محمد فريدبالضرب علي مراسل قناة اسيا "    باإلعتداء  افراد الشرطةمن بعض    قام    2021يناير    16في  .  5،  4

 .عراقلتي قام بها اهالي منطقة السيدية بالجاجات الالحتغطيتهم وذلك خالل 

" مراسل موقع صوت بيروت انترناشونال  ابراهيم فثفثمن اللبنانية بالضرب علي املراسل "  اعتدت قوات ال   2021يناير    25في   .6

 . بلبنانغالق العام  علي االوضاع االقتصادية ورفض قرار اإل  اللبنانيين  إلحتجاجاتوذلك أثناء تغطيتة 

بالضرب وذلك ، مراسل بموقع " بكرا" االلكتروني     معتصم مصاورةاعتدت الشرطة االسرائيلية علي املراسل    2021يناير    26في   .7

 االحتجاجات علي تفش ي العنف في مدينة ام الفحم. خالل تغطيتيه  

خالد بدير، مراسل فلسطيني بقناة " الغد" ، بقنبلة غاز في قدمه استهدافت القوات االسرائيلية املراسل    2021ابريل    23في يوم   .8

 الفلسطنيين.ثناء تغطيته للمواجهات التي اندلعت غرب مدينة طرلكرم بين القوات والشباب  أوذلك 

منع مراسل قناة العربي " مازن القبار" من تغطية االضراب الذي يقوم به طالب جامعة بصيرة بالعراق وذلك  تم    2021يناير    24في   .9

 من قبل عميد كلية العلوم.  



 

 

 

، مراسل بقناة " رؤيا  بو صبراأحافظ استهدفت قوات االحتالل االسرائيلية املراسل   2021ابريل  24في يوم  .  14،  13،  12،  11، 10

، مراسل بقناة الجزيرة بقنبلة مماثلة أصابته في رأسه. فيما أصيب  طارق يوسف  استهدفتصابته بقنبلة غاز في صدرة.كما  أ االردنية" و 

اق  باالختن   محمود مطرومراسل شبكة "جي ميديا" اإلعالمية    حازم ناصر،واملصور    خالد بديرطاقم قناة "الغد" الذي ضم املراسل ّ  

الشديد نتيجة استنشاقهم غاز القنابل، خالل تغطيتهم املواجهات التي اندلعت بين الجنود وبين شبان فلسطينيين على حاجز "حوارة"  

 .جنوب نابلس العسكري 

   هشام علي تلقي االعالمي "     2021يناير    30. في  15
 
رتبطة برئيس  بالقتل وذلك بعد محاولته للكشف عن ملفات الفساد املالي امل  " تهديدا

 هيئة التقاعد العامة " احمد الساعدي" و" بهاء عبد الحسين" مدير شركة كي كارد. 

صور بوكالة "أسوشيتد برس،  ، ما أدى إلى وامل،  محمود عليانابريل استهدفت الشرطة اإلسرائيلية املراسل بقنابل الصوت    24في  .  16

 .السبوعية ضد االستيطان في الشيخ جراح في القدسإصابته بحروق شديدة، أثناء تغطيته التظاهرة  

، مقدمة  (رواء مرشد  على )  اعتدى عنصر من جهاز الضبط امليداني التابع للجهاز العسكري في حركة "حماس"  2021ابريل    25   في.  17

 صح  برنامج في إذاعة "زمن أف أم" املحلية الصحافية 
 
 في إحدى املزارع الحيوية في ، بالضرب والشتم وذلك  أثناء إعدادها لتقريرا

 
افيا

 .قرية جحر الديك شرقي قطاع غزة

سامي    على  اعتدت مجموعة من عناصر الشرطة التابعة لوزارة داخلية حكومة حركة "حماس" في قطاع غزة  2021ابريل    26في  .  18

ساعات بتهمة الدعوة إلى تظاهرات مساندة   الجعبري، الصحافي ّ الحر  ، في ّحي الشجاعية شرقي مدينة غزة، وكانت قد حّققت معه ملدى

 .للقدس

حداث حي الشيخ  ، املصور الصحفي بوكالة صفا، بشظايا قنبلة صوت  خالل تغطيته ل   حمد شريفأ صيب  أ   2021مايو    18في  .  19

 قوات االحتالل االسرائيلية واملقاومة . جراح وذلك خالل املواجهات التي تمت بين 

، الصحفية بوكالة صفا بعيار مطاطي في الساق خالل املواجهات الحاثة بين في راما يوسفصيبت الصحفية  أ  2021مايو    18في  .  20

 قوات االحتالل االسرائيلية واملقاومة . خالل املواجهات التي تمت بين حي الشيخ جراح 

االخبارية ، من تغطية فعالية شعبية قرب منطقة عين    90فالشا  مجدي محمد ، مصور بوكالة  سرائيلية  املصور  منعت القوات اإل .  21

  الفلسطينية أقص ى جنوب الغوار، وأطلقت إحدى املجّندات قنبلة غاز باتجاه محمد قبل أن يغادر  -الساكوت على الحدود الردنية  

 تحت تهديد السالح. 



 

 

 

تدمير  مع     مراسلة بقناة الجزيرة غزة،  ،جيفارا الدبيري ة  اعتدت قوات االحتالل االسرائيلية بالضرب علي الصحفي   يونيو  5  . في22

 املعدات الصحفية الخاصة بها ومن ثم اعتقالها.  

:
ً
 2021 مايو  31يناير الي  1  من فترة الالصحفيين من   ضد  غتيالال قتل واحاالت ال رابعا

فراد املسلحين حيث  " ملحاولة اغتيال وذلك من قبل بعض ال بهاء الحلبيتعرض مراسل التلفزيون السوري "    2021يناير    6في   .1

صابته بجروح خطيرة  وقد تم استهدافه  أدي الي نقله الي العناية املركزية و  أطلق املسلحين عدد من الرصاصات عليه مما  أ

وقد شاهدت مدينة " الباب " في سوريا العديد من العمليات االغتيالية للناشطين  من قبل الجماعات اثناء تواجده منزله .  

 والصحفيين وذلك لوقوعها تحت سيطرة العناصر املسلحة.  

 عثرت قوى المن اللبناني على الناشط لقمان سليم  2021فبراير  4في  .2
 

  4 ب ، الكاتب والناشط بمركز " امم" للبحوث  مقتوال

نه تعرض للتعذيب قبل قتله ويأتي ذلك بعد ساعات من خبر  أل سيارته في محافظة النبطية حيث  رصاصات في رأسه داخ 

ا من نيحا الجنوبية إلى منزله   . حيث فقد االتصال بهاختفائه حيث كان عائد 

  ومو الصحفي االثيوبي بشبكة إذاعة أور   سيساي فيدا ،اعلنت السلطات االثيوبية عن مقتل الصحفي  2021مايو  9في يوم  .3

ن الصحفي كان  ألي  إ  وروموأذاعة  إ  شارت شبكةأن مناسبة زفاف وقد  أثناء عودته ممن قبل جماعة أونق شيني املسلحة  

 للشعب االثيوبي.يدافع عن القضايا الحقوقية 

وقد ر التلفزيون الردني  مصو رجائي الخطيب،اعتدت الشرطة اإلسرائيلية علي املصور التلفزيوني    2021ابريل    22في يوم   .4

أثناء تغطيته  استهدفت قوات اإل  حتالل املصور برصاصة مطاطية أصابته في قدمه، كما تعرض للضرب وملحاولة اعتقال 

 .شبان فلسطينيين في باب العموداملواجهات التي اندلعت بين عناصرها وبين 

 االسرائيلي.   ن االستطالعمن قبل طيراذاعة االقص ي ،  إبو الحسن ، مذيع بأيوسف  تم استهداف منزل املذيع    2021مايو    19في   .5

واصابة شقيتقتها  عن مقتل املذيعة االعالمية " مينا خيري" ووالدتها    2021يونيو    3علنت وسائل االعالم االفغانية يوم الخميس  وقد أ

 في غرب كابول.  -ميني باص- باصابات بالغة وذلك اثر انفجار عبوة ناسفة بحافلة نقل عامة 

 :
ً
   :انتهاك الحقوق الرقميةخامسا

وذلك من دون معرفة السباب  بعد استدعائه في دمشق    "كنان وقاف"الصحافي السوري    اإللكترونيةاعتقل فرع الجرائم   .1

 .بعد يومين على استدعائه املوجبة اليه



 

 

 

اوقف مكتب مكافحة الجرائم املعلوماتية وحماية امللكية الفكرية املواطن البناني " سعيد عبد هللا" وذلك بقرار من مكتب   .2

مقدمة من املجلس  ساعة وقد تم توجيه تهمه " شتم رموز الطائفة الدرزية" وذلك بعد شكوي    24النائب العام وذلك ملدة  

 ة املوحدين الدروز.الذهبي لطائف

الرسمي الردني منع بث املسلسل الرمضاني الردني "أم  الدراهم" للكاتب السوري زكي    قرر التليفزيون   2021بريل  أ  13في   .3

ارتباط املسلسل بالحداث الخيرة في   الرغم من تاكيد الكاتب علي عدم   وعلي 
 
 سياسيا

 
مارديني، بحجة  أنه يحمل مضمونا

 قضية المير حمزة، بل هو عمل قروي مستوحى من قصص مس
 
رحية عاملية، حتى أن النص ال يحاكي الردن  الردن، وتحديدا

 .بشكل خاص

االردنية    2021مارس    16في   .4 السلطان  علي  أ حجبت  املباشر  البث  مرة  من  بسبب   موقعىكثر  وذلك  و"تويتر  "فايسبوك" 

قد  و ،    إلى وفاة تسعة أشخاصدت  أدرن بعد أحداث "كارثة مستشفى السلط" التي  ال   شهدتهاواملظاهرات التي  االحتجاجات  

مارس، رسالة مفتوحة إلى    26منظمة حقوقية دولية، في    28أكدت إدارة "فايسبوك" في بيان لها عملية ّ الحجب، فيما وجهت  

رئيس الحكومة بشر الخصاونة، طالبته فيها بالتوقف الفوري عن حجب اإلنترنت خالل االحتجاجات التي تشهدها الشوارع  

 الردنية 

مستخدمو التطبيق،  وقد ارجع  السلطات الردنية تطبيق "كلوب هاوس" من دون توضيح السباب  حجبت     2021مارس    18في   .5

أن الحجب حصل بسبب املواضيع الجريئة والساخنة التي تتناولها الغرف الصوتية في التطبيق كعناوين ملناقشتها، أهمها  

 .رف صوتية أخرى تناولت تداعيات الحادثة املؤملة، وكذلك غ"الغرف التي تناولت "كارثة مستشفى السلط

حّق    ه حيث"جرائم املعلوماتية" مع الناشط راغب الشوفي بعد استدعائه بسبب منشورات  مكتب حقق    2021مارس    29في   .6

  ة املوجه  ةمعه وذلك  بعد ثالثة أيام على استدعائه وتم احتجازه وفقا للتهممكتب مكافحة جرائم املعلوماتية وحماية امللكية  

الشوفي   ايسبوك"، وبعد انتهاء التحقيق وقع  ف  موقع "   شتم وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي عبر منشورات على له وهي  

 .على تعهد بعدم الشتم بشكل مطلق على مواقع التواصل االجتماعي

لوكالة أسوشي  17ظرُح   2021مايو    21في   .7 التابعين  للصحفيين  الشخصية  الحسابات  من  كد  أتد برس غزة حيث  حساب 

قد تم حظرها يوم الجمعة وقد تم استرجاعها بحلول منتصف نهار االثنين    WhatsAppلي أن حساباتهم على  إالصحفيين  

وضحت قناة الجزيرة  أو ،    حرارالصحفيين ال   إلىضافة  صحفيين يعملون بقناة الجزيرة باإل   4يضا حظر حسابات أوقد شمل  

أخبرهم  أ بالحظر،  املتأثرين  الربعة  بشأن صحفييها  معلومات  على  للحصول  عندما سعت  موقع  نها  أن    مسئول  فيسبوك 



 

 

 

ا   الشركة قد حظرت عدد من املجموعات املوجودة في غزة، وبالتالي فإن أرقام الهواتف املحمولة لصحفيي الجزيرة كانت جزء 

 .ن حجب تلك الحسابات لم تكن حادثة منفردة أ  إلىمر من تلك املجموعات التي تم حظرها ويعني بذلك ال 

 صدر الرئيس النيجيري " حسن البخاري" قرار أ  2021يونيو    4في   .8
 
بحظر استخدام موقع تويتر بنيجيريا وقد جاء ذلك القرار    ا

هلية جديدة والتي  أ قامة حرب  إنها تحرض علي العنف وتشجع علي  أبعد حذف تويتر تغريدة حسن البخاري والتي وصفتها ب

هلية التي قد اشتعلت فيما قبل. حيث احتوت التغريدة علي تهديد الجماعات املدانة بالهجمات التي  قد تتشابه مع الحرب ال 

 وقعت علي املباني الحكومية.  

خري وليس كرد فعل علي حذف تغريدة أتم اتخاذه بسبب اعتبارات    ن قرار حظر التطبيق قدأ الحكومة النيجيرية ب  مبررات   بينما ذهبت 

خبار الكاذبة وترويج املعلومات  الرئيس حسن البخاري حيث وجهت الحكومة عدد من االتهامات لتطبيق  تويتر والتي كانت منها نشر ال 

 املضللة التي تعمل علي عدم استقرار البالد. 

   2021 مايو  31 حتىيناير   1 الفترة من   عتقاالت مناإل  حاالت  وفيما يلى جدول يبين 

 الجنسية جهه العمل  الواقعة االتهام   ما تم فيها 
تاري    خ القبض او 

 االعتقال 
  
 اسم الصحف 

 م

 اطلق رساحه 

تحريض علي 

العنف وتروبج 

معلومات  

 كاذبة

ي حر   اعتقال
 2/1/2021 هوبويل تشينونو  زمباوي  صحف 

1 

 اطلق رساحه 

رصد  
االحتجاجات  
بمدينة  
 النارصية 

 اعتقال
 قناة نا

 ورس وزاك
ي  
 8/1/2021 علي صالح  عراق 

2 

 اطلق رساحه  
تصوير دون  

 اذن
 احتجاز

شبكة عي    
الفرات  
 االخبارية 

 سوري  
ايهم عبد العزيز  

 خلف  
9/1/2021 

3 

 اطلق رساحه 

عدم توضيح  
اسباب  

  االعتقال
 اعتقال

ششبكة وي  
 ون

ي 
 13/1/2021 اكرم شلبك  فلسطين 

4 

  اطلق رساحه
اهانة قائد  

 عمليات االنبار  
 اعتقال

مركز حقوق  
لدعم حرية  
 التعبي  

ي  
ي  عراق 

 15/1/2021 قدس السامران 
5 



 

 

 

 مازال قيد االعتقال 
عدم توضيح  
اسباب  
 االعتقال

 اعتقال
مجلة بقعة  
 الضوء 

 17/1/2021 وضاح محي الدين  سوري  

6 

 مازال قيد االعتقال 
جرائم  
ونية   الكي 

 اعتقال
التلفزيون   
 السوري 

 23/1/2021 هالة الجرف  سوري  

7 

 _ عدم اتاحة بيانات 
اختطاف من  
 قبل جماعات  

شبكة  
 الصحفيي    

 23/1/2021  تمي في   سوري  
8 

 مازال قيد االعتقال 
التواصل مع  
 اصدقاء عرب 

 اعتقال
كاتب بصحف  

 عده 
ي 
 5/1/2021 مهند ابو غوش  فلسطين 

 

 رساحه اطلق  

تحريض علي 

العنف وتروبج 

معلومات  

 كاذبة

ي حر   اعتقال
ي  صحف 

 28/1/2021 محمد زين   لبنان 

9 

 اطلق رساحه  
عدم توضيح  
اسباب  
 االعتقال

ي  شبكة القدس احتجاز
 28/1/2021 عادل ابو نعمة  فلسطين 

10 

 اطلق رساحه 
عدم توضيح  
اسباب  
 االعتقال

 احتجاز
وكالة االنباء  
 الفلسطينية  

ي  
 28/1/2021 سليمان ابو رسور   فلسطين 

11 

 اطلق رساحه 
عدم توضيح  
اسباب  
 االعتقال

 احتجاز
تلفزيون  
 فلسطي   

ي 
 28/1/2021 عمر ابو عوض  فلسطين 

12 

 اطلق رساحه 
عدم توضيح  
اسباب  
 االعتقال

 اعتقال
قناة تلفزيون  

 سوريا 
ي 
 29/1/2021 احمد القصي   لبنان 

13 

 اطلق رساحه 
عدم توضيح  
اسباب  
 االعتقال

 اعتقال
قناة تلفزيون  

 سوريا 
ي 
 29/1/2021 فدي وحيد  لبنان 

14 

 اطلق رساحه 
عدم توضيح  
اسباب  
 االعتقال

ي حر  اعتقال
 4/2/2021 علي الوكاع  سوري  صحف 

15 

 مازال قيد االعتقال 

التحدث مع  
منسقة  

التحالف دون  
 ترصي    ح

 احتجاز
اذاعة" زمن  
 اف ام"

ي 
 12/2/2021 احمد سعيد  فلسطين 

16 



 

 

 

 اطلق رساحه 
شكوي  
 موجهه اليه 

ي حر  احتجاز
ي  صحف 

 23/2/2021 احمد جالجل  فلسطين 

17 

 اطلق رساحه 

تحريض علي  
العنف  
وتروب  ج  
معلومات  
 كاذبة 

ي  سوري  ARK tvقناة  اعتقال
 
 1/3/2021 احمد صوق

18 

 مازال قيد االعتقال 
عدم توضيح  
اسباب  
 االعتقال

 اعتقال
موقع كاميوت  

 مديا 
 9/3/2021 ناثانج موانج  امريكي 

19 

 اطلق رساحه 
نشر معلومات   

 كاذبة 
 اعتقال

موقع كاميوت  
 مديا 

 9/3/2021 هانثار نيي    امريكي 

20 

 اطلق رساحه 
نشر معلومات   

 كاذبة 
ي  مصور حر  احتجاز

 فلسطين 
معتصم سقف  

 الحيط 
12/3/2021 

21 

 اطلق رساحه 
عدم توضيح  
اسباب  
 االعتقال

 25/3/2021 عباس المرسومي  سوري  ناشط اعالمي  اعتقال
22 

 مازال قيد االعتقال 
انتقاد االوضاع  

ي سوريا 
 ق 

اختطاف من  
 قبل جماعات 

مجلة لوبوان  
 افريك 

 8/4/2021 اوليفييه دوبورا  فرنسي 
23 

 اطلق رساحه  
نشر معلومات  

  كاذبة
ي حر   اعتقال

ي  صحف 
 4/2021 كيتازومي يوكي   يابان 

24 

 اطلق رساحه 
نشر معلومات   

 كاذبة  
ي حر   اعتقال

 4/1/2021 روبرت بوشياغا  بولندي  صحف 

25 

 اطلق رساحه 
نشر معلومات   

 كاذبة  
360مرص    احتجاز  18/4/2021 حسن البنا   مرصي  

26 

 اطلق رساحه 
نشر معلومات   

 كاذبة  
ي  قناة الجزيرة  اعتقال

 21/4/2021 الريماوي عالء  فلسطين 

27 

 اطلق رساحه 
ممارسه العمل  

ي 
 الصحف 

 اعتقال
وكالة  

االناضول  
كية   الي 

 21/5/2021 توفيق غانم  مرصي 

28 



 

 

 

 مازال قيد االعتقال 
االنتماء الي 
جماعات  
 ارهابية 

ي  شبكة القدس احتجاز
 28/1/2021 عادل ابو نعمة  فلسطين 

29 

 مازال قيد االعتقال 
التواصل مع  
 اصدقاء عرب 

 اعتقال
كاتب بصحف  

 عده 
ي 
  1/2021 مهند ابو غوش  فلسطين 

30 

 مازال قيد االعتقال 
نشر معلومات   

 كاذبة  
 اعتقال

فرونتي   
 ميانمار

ي فينسي    امريكي 
 24/5/2021 دان 

31 

 اطلق رساحها  
اعتداء علي  
 قوات االمن  

ي  قناة الجزيرة  اعتقال 
ي   فلسطن   5/6/2021 جيفارا الدبي 

32   

 
 

  2021 مايو   31يناير الي  1من في الفترة واالعتداء والقتل الفصل  يوضح حاالت  جدول 

    جهه العمل   الواقعة 
لتاري    خ  ا اسم الصحف   

 

ب  ي     LBCIقناة  اعتداء بالض 
   2021يناير 7 يحي حبسر

1 

ي حر  منع واهانة لفظية 
   2021يناير  10  نارص حامد   صحف 

2 

ب     2021يناير   13 ري  هام عثمانة   صحفية حرة   اعتداء بالض 
3 

ب     2021يناير   16 محمد فريد   مراسل  اعتداء بالض 
4   

ب   2021يناير   16 عالء جبار مصور   اعتداء بالض 
5 

ب  ناشونال   اعتداء بالض  وت اني   2021يناير   25 ابراهيم فثفث  موقع بي 
6 

   2021يناير   26 مصاورة معتصم   مراسل بموقع "  بكرا" تهديد بالقتل  
7 



 

 

 

يف  وكالة صفا   اصابة بشظايا قنبلة      2021مايو   18 احمد رسر
8 

   2021يناير   30 هشام علي   اعالمي   تهديد بالقتل  
9 

   2021مايو   18 راما  يوسف  وكالة صفا   اصابة بعيار مطاط  
10 

ي   مراسل التلفزيون السوري   محاولة اغتيال      2021يناير 6 بهاء الحلن 
11 

اير 4 لقمان سليم  مركز امم للبحوث  قتل   2021في 
12 

   2021مايو 9 سيساي فيدا  اذاعة اورمو  قتل 
13 

 
 اصابة برصاصة مطاطية 

ي  
ي الخطيب   التلفزيون االردن 

 2021ابريل  22 رجان 
14 

   2021ابريل 23 خالد بدير   قناة الغد  اصابة بقنبلة غاز 
15 

ا   االردنية رؤيا  اصابة بقنبلة غاز     2021ابريل 24 حافظ ابو صي 
16 

ي ميديا  اصابة بقنبلة غاز     2021ابريل 24 حازم نارص   شبكة ج 
17 

   2021ابريل 24 محمود عليان   وكالة اشوشيتد برس  اصابة بقنبلة صوت 
18 

ب   2021ابريل  25 رواء مرشد   اذاعة " زمن اف ام "  اعتداء بالض 
19 

ب  ي حر   اعتداء بالض 
ي   صحف     2021ابريل 26 سامي الجعي 

20 

 2021مايو   19 يوسف ابو الحسن  اذاعة االقصي  قتل 
21 

 

 

 

 



 

 

 

 

ضد الصحفيين حيث جاءت حاالت االعتقاالت في   تم ممارستها تم رصد العديد من االنتهاكات التي قد  فقد  ووفق للتحليالت االحصائية  

   . واالختطاف والتهديد بالقتل والقتل الفعلي   والنفس يحاالت االحتجاز لفترة من الزمن ثم ممارسة العنف البدني املرتبة االولي وتليها 

 

  

 

 :توصيات

 

بالقوانين  اإل  -1 الصحفية  متثال  الحقوق  تحفظ  التي  الرأيوالتشريعات  عن  التعبير  الجهات    وحقوق  جميع  قبل  من  وذلك 

 . الحكومية منها والغير حكومية

 تفعيل القوانين املعنية بحريات التعبير والصحافة والغاء القوانين التي تعمل علي اعاقتها. -2

 لنزاع املسلح. منه للصحفيين بشكل عام وبشكل خاص في مناطق اآتوفير بيئة عمل  -3

 ي . أضمان ممارسة حريات الصحافة  والتعبير عن الر  -4

 و النفس ي. أي شكل من اشكال العنف سواء كان العنف الجسدي أاحترام حق الصحفيين وعدم ممارسة  تعزيز  -5
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2021ام  تحليل بياني لإلنتهاكات التي تعرض لها الصحفيين في النصف االول من ع


