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 الصحفيون في النزاعات المسلحة

 

في استمرار الفظائع التي يتعرض لها الصحفيون كل يوم، يأتي التأثير الضار للنزاعات المسلحة. ال تزال النزاعات المسلحة  

والحروب تحصد أرواح الكثيرين وتتسبب في النزوح والمعاناة على نطاق واسع. وفقًا لبيانات معهد أبحاث السالم في أوسلو،  

هناك   نشًطا  54كان  مسلًحا  عام    نزاًعا  في  العالم  أنحاء  المسجلين حوالي    2019في جميع  الضحايا  .  51000وبلغ عدد 

من المدنيين إلى الصحفيين العاملين    المعنيين،فإن الفوضى الناجمة عن النزاعات المسلحة تؤثر على حياة جميع    وبالتالي،

٪  39فإن    ، Statista ات المسلحة. وفقًا لـهناك. يتعرض الصحفيون لمخاطر كثيرة أثناء تغطيتهم لألحداث في مناطق النزاع

حدثت في بلدان تشهد نزاعات مسلحة. سيحدد هذا التقرير أوالً ماهية النزاعات المسلحة   2019من وفيات الصحفيين في عام  

التقرير وأنواعها. ثم ينتقل بعد ذلك إلى حقوق الصحفيين العاملين في تلك المجاالت بموجب القوانين الدولية. وأخيراً يسلط  

الضوء على عدة حاالت النتهاكات حقوق اإلنسان تعرض لها الصحفيون أثناء قيامهم بعملهم في مناطق النزاعات المسلحة  

. يلقي هذا التقرير الضوء على االنتهاكات التي تعرض لها الصحفيون في مناطق النزاعات المسلحة  2021و  2020في عامي  

 .2021و 2020في عامي 

 النزاعات المسلحة؟ما هي 

تحدث النزاعات المسلحة عندما يتم اللجوء إلى القوة بين دولة أو أكثر في سياق سياسي بغض النظر عن أسباب المواجهة أو 

قبل إقرار اتفاقيات جنيف، كان القانون الدولي يميز بين نوعين فال يلزم إعالن رسمي للحرب أو االعتراف بالوضع.  وشدتها  

النزاعات المسلحة. األول هو المفهوم التقليدي للحرب الذي يعتبر نزاًعا مسلًحا بين دولتين. في حالة حدوث مثل هذا من  

، سيتم تطبيق قوانين الحرب تلقائيًا. النوع الثاني من الحرب هو الحرب األهلية، وهي حالة نزاع مسلح بين دولة صراعال

ا، يعتبر هذا مصدر قلق وطني وال ينطوي بشكل عام على أي قوانين ولوائح  يً حمل السالح. تقليد توحركة متمردة داخلية  

إال عندما تعترف "الدولة المضيفة" أو دولة    في مثل هذه الحالة  دولية على اإلطالق. لن يسري قانون الحرب بين الطرفين

 .ثالثة بالمتمردين على أنهم محاربون

الدولي واتفاقيات جنيف بين ثالثة أنواع من النزاعات المسلحة للمساعدة في السيطرة  اإلنساني  ميز القانون  فيما بعد  ولكن  

الدولية.   المسلحة غير  المدولة والنزاعات  المسلحة  والنزاعات  الدولية  المسلحة  النزاعات  المخاطر.  على ضحايا مثل هذه 

ل  دو  مات مسلحة دولية. بينما يحدث نزاع مسلح ستكون هناك نزاع أكثر،عندما يتم استخدام القوة بين دولتين متعارضتين أو 

النزاعات المسلحة تعد    أخيًرا،عندما تحدث حرب بين فصيلين مختلفين يتقاتالن داخليًا ولكنهما مدعومان من دولتين مختلفتين.  

و أكثر، أو بين  غير الدولية مواجهات مسلحة طويلة األمد تحدث بين القوات المسلحة التابعة للحكومة وقوات جماعة مسلحة أ

المواجهة المسلحة إلى الحد األدنى من الشدة ويجب على    هذه   يجب أن تصلولكن  هذه الجماعات تنشأ على أراضي بلد ما.  

 .جميع أطراف النزاع إظهار الحد األدنى من التنظيم

 

 الصحفيون في النزاعات المسلحة



بالحصانة،   ومعداتهم  الصحفيون  بالحماية  يتمتع  المدنيون  يتمتع  ونكمدنيحيث  الممنوحة   معداتهم،  العامة  الحماية  نتيجة 

الدولي  اإلنساني  المعروف أيًضا باسم قانون الحرب. ال يقدم القانون  و  الدولي،المدنية بموجب القانون اإلنساني  ممتلكات  لل

اع إلى فئتين؛ مراسلو الحرب المعتمدون لدى القوات  لكنه يقسم الصحفيين العاملين في مناطق النزو،  لصحفيينتعريفًا دقيقًا ل

القوات   الحربيون جزًءا من  المراسلون  يعتبر  المستقلون. ال  يتمتعون بوضع    المسلحة،المسلحة والصحفيون  فهم  وبالتالي 

ماية عامة. منذ  مدنية وتتمتع بهذه الصفة بحممتلكات  تعتبر معدات الراديو والتلفزيون  كما  المدنيين والحماية الناتجة عنه.  

القرن   في    العشرين،بداية  عليه  التأكيد  الدولي وأعيد  اإلنساني  القانون  في  المدنية  األعيان  الهجمات على  تم ترسيخ حظر 

عندما يقع الصحفيون في قبضة  ف  ذلك،والنظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية. عالوة على    1977البروتوكول األول لعام  

يتمتع الصحفيون بالحماية من آثار األعمال العدائية ومن    ذلك،. وبناًء على  الحربصول على وضع أسير  يحق لهم الح  العدو،

 .أسرهم أو اعتقالهم في حالةسواء  النزاع،اإلجراءات التعسفية التي يتخذها أحد أطراف  

يكونون قد شاركوا بشكل قانوني ومباشر  ومع ذلك، فإن هذه الحصانة ليست مطلقة. يتمتع الصحفيون بالحماية فقط عندما ال  

لهم أن يكونوا مقاتلين ال يزالون يتمتعون بالحماية بموجب   المسلح. وبخالف ذلك، يحق  النزاع  أثناء  العدائية  في األعمال 

اتفاقيات جنيف وبروتوكوالتها. ال يجوز أن تتعرض وسائل اإلعالم، حتى لو استخدمت ألغراض دعائية، للهجمات ما لم  

خدم ألغراض عسكرية أو تحرض على جرائم حرب أو إبادة جماعية أو أعمال عنف. ومع ذلك، حتى لو كان من الممكن  تست

مهاجمة وسائل اإلعالم لهذه األسباب، يجب اتخاذ جميع االحتياطات الممكنة لتجنب أو على األقل الحد من عدد الضحايا  

الصحفيون من جرائم حرب وإبادة   يعاني  ولكن لألسفالمدنية.    تلكاتممواإلصابات التي تلحق بالمدنيين وإلحاق الضرر بال

على مدار العامين الماضيين، عانى العديد من الصحفيين من انتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسان  فجماعية وجرائم ضد اإلنسانية.  

 .تتراوح بين االعتداءات واالعتقاالت والقتل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2021و 2020انتهاكات حقوق اإلنسان ضد الصحفيين في النزاعات المسلحة بين 

 

 

 المالبسات  االنتهاك  مهنة ال االسم  التاريخ  الرقم 

 أفغانستان 

1 

30 

مايو  

2020 

 مير واحد شاه 
مراسل اقتصادي في محطة تلفزيون  

 خورشيد الخاصة 

قتل بانفجار عبوة ناسفة استهدفت  

 شاحنة تلفزيون خورشيد 

أعلن تنظيم الدولة اإلسالمية  

مسؤوليته ألن المحطة كانت  

"موالية للحكومة األفغانية  

 "المرتدة

2 

12 

نوفمبر 

2020 

 الياس دايي 

مراسل راديو آزادي ، الفرع األفغاني  

 إلذاعة أوروبا الحرة / راديو الحرية

(RFE / RL) 

 قتل في هجوم بسيارة مفخخة 
تغطية والية هلمند والتي تعد  

 جبهة الحرب في أفغانستان 

3 

10 

ديسمبر 

2020 

 مالال مايواند 
 Enikass تلفزيونية وصحفية في ةمذيع

TV and Radio 

هاجمها مسلحون مجهولون وقتلوا 

 بالرصاص 

ناشطة في مجال حقوق المرأة  

تحدثت علنًا عن التحديات التي  

 تواجه الصحفيات في أفغانستان 

4 

21 

ديسمبر 

2020 

رحمة هللا 

 نيكزاد 

مصور مستقل ساهم بصور لوكالة  

وتقارير لقناة  أسوشيتيد برس وصور 

 الجزيرة 

 أطلق عليه الرصاص وقتل 

تهديدات من أعضاء  تعرض ل

مستاءين من الطالبان المحليين 

  الدولية، عمله في وسائل اإلعالم 

فضالً عن عمله مع نقابة  

 الصحفيين 

5 

1 

يناير   

2021 

بسم هللا عادل  

 ايمق 

رئيس اإلذاعة المحلية راديو صدى الغور 

 وناشط حقوقي 

مهاجمون مجهولون النار عليه  أطلق 

 وقتلوه في كمين لسيارة 
 

6 

2 

مارس  

2021 

 مرسال وحيدي 
 Enikass من قسم الدبلجة بقناة يةصحف

TV 
  برصاص مسلحين مجهولين   قتلت

7 

2 

مارس  

2021 

 سعدية السادات 
 Enikass من قسم الدبلجة بقناة يةصحف

TV 
  قتلت برصاص مسلحين مجهولين 

8 

2 

مارس  

2021 

 شهناز روافي
 Enikass من قسم الدبلجة بقناة يةصحف

TV 
  قتلت برصاص مسلحين مجهولين 

9 

3 

يونيو   

2021 

 مينا خيري 
 مذيعة في اإلذاعة المحلية 

Ariana News TV 

فجر مهاجمون مجهولون عبوة ناسفة 

 مثبتة في شاحنتها 
 

10 
يوليو  16

2021 
 قتل  مصور رويترز دانش صديقي 

اشتباك بين قوات األمن  تغطية 

األفغانية ومقاتلي طالبان في بلدة  

سبين بولداك قرب الحدود مع  

 باكستان 

11 

26 

يوليو 

2021 

 قدرة سلطاني 
مراسل محطة اإلذاعة المحلية في  

 قندهار

اعتقل من قَبل المسؤولين في  

مديرية األمن الوطنية األفغانية، 

والتي تعد جهاز المخابرات  

 البالدالوطنية في 

تحقيق بتهمة نشر "دعاية  

للعدو" بعد إجراء مقابالت مع 

 قادة طالبان 

12 

26 

يوليو 

2021 

سناء هللا  

 صيام

عامل كاميرا مع وكالة أنباء شينخوا  

 التي تديرها الدولة الصينية

اعتقل من قَبل المسؤولين في  

مديرية األمن الوطنية األفغانية، 

والتي تعد جهاز المخابرات  

 الوطنية في البالد

تحقيق بتهمة نشر "دعاية  

للعدو" بعد إجراء مقابالت مع 

 قادة طالبان 



13 

26 

يوليو 

2021 

بسم هللا 

 وتندوست 

مراسل محطة إذاعية محلية في  

 قندهار

مديرية اعتقل من قَبل المسؤولين في 

األمن الوطنية األفغانية، والتي تعد 

 جهاز المخابرات الوطنية في البالد 

تحقيق بتهمة نشر "دعاية  

للعدو" بعد إجراء مقابالت مع 

 قادة طالبان 

14 

26 

يوليو 

2021 

 محب عبيدي 
مراسل محطة إذاعية محلية في  

 قندهار

اعتقل من قَبل المسؤولين في مديرية 

األفغانية، والتي تعد األمن الوطنية 

 جهاز المخابرات الوطنية في البالد 

تحقيق بتهمة نشر "دعاية  

للعدو" بعد إجراء مقابالت مع 

 قادة طالبان 

15 

1 

أغسطس  

2021 

 مراسل اإلذاعة الوطنية سالم وانتدار شكيب شمس 

أطلق مقاتلو طالبان أعيرة نارية 

  25على سيارته، واختطفوه لمدة 

تجوبوا عن  دقيقة تقريبًا، واس

تقاريره، واطلعوا على اتصاالته،  

والمكالمات األخيرة على هاتفه،  

وأمروه بتقديم تقارير إيجابية عن  

طالبان وإجراء مقابالت مع السكان 

المحليين حول تواجد طالبان في  

 المنطقة 

رصد عن االشتباكات الجارية  

بين قوات األمن األفغانية  

 ومقاتلي طالبان

16 

1 

أغسطس  

2021 

ستوراي  

 كريمي

 وكالة األنباء المستقلة ة فيمراسل

Pajhwok African News 

أطلق مقاتلو طالبان أعيرة نارية 

 25لمدة  ا، واختطفوهاعلى سيارته

دقيقة تقريبًا، واستجوبوا عن  

، ا، واطلعوا على اتصاالتهاتقاريره

، اوالمكالمات األخيرة على هاتفه

عن بتقديم تقارير إيجابية  اوأمروه

طالبان وإجراء مقابالت مع السكان 

المحليين حول تواجد طالبان في  

 المنطقة 

رصد عن االشتباكات الجارية  

بين قوات األمن األفغانية  

 ومقاتلي طالبان

17 

8 

أغسطس  

2021 

 طوفان عمر
مدير محطة إذاعية خاصة إذاعة  

 بكتيا غاغ 
 أطلق عليه الرصاص وقتل 

يشتبه في أن المهاجمين من 

 طالبان

18 

8 

أغسطس  

2021 

نعمة هللا 

 هيمات

مراسل قناة غرغشت اإلخبارية  

 الخاصة 
  اختطفه مقاتلو طالبان

 أذربيجان 

19 

14 

مايو 

2020 

نافيد سيد 

 محمدي 

مراسل إذاعة الجمهورية اإلسالمية  

 التي تديرها الدولة ومذيعة تلفزيونية

اعتقل من قبل عمالء الحرس  

الذين داهموا منزله الثوري اإليراني 

 دون إبراز مذكرة تفتيش

 

20 

7 

يونيو 

2020 

 جعفر عسافي 
أدار النقاش الديني والتعليق على قناة 

 قند مع أهل السنة 

اعتقله عناصر من الحرس الثوري  

اإليراني اقتحموا منزله وصادروا  

 أجهزته اإللكترونية 

 

21 

23 

يونيو 

2020 

زكريا رسول  

 بور

 Behind The Curtain  شغ ل قناة

 على تطبيق تيليغرام 

اعتقل من قبل عمالء استخبارات  

الحرس الثوري اإليراني. فتش  

الوكالء في وقت الحق منزله ومكتبه  

ومنزل والديه، وصادروا جهاز  

 الكمبيوتر المحمول والهاتف 

 كان يعمل على تغطية الفساد 

22 

4 

يونيو 

2021 

محرم  

 ابراهيموف

ة األنباء مراسل يعمل في وكال 

 AzerTag  الحكومية

قتل في انفجار لغم أرضي رفضت  

 السلطات تقديم خرائط له 

أثناء القيام بواجباته المهنية في 

 منطقة كلبجار 

23 

4 

يونيو 

2021 

سراج  

 أبيشوف 

مصور من محطة التلفزيون  

 (AzTV)  األذربيجانية

قتل في انفجار لغم أرضي رفضت  

 السلطات تقديم خرائط له 

أثناء القيام بواجباته المهنية في 

 منطقة كلبجار 

 بنغالديش 

24 

11 

أكتوبر 

2020 

 إلياس حسين 
اليومية المحلية،   مراسل صحيفة

Dainik Bijoy 
 طعن بشكل متكرر وقتل 

 Dainik انتقاما لمقاالته في

Bijoy 



25 

19 

فبراير 

2021 

برهان الدين  

 مزقير

مراسل الموقع  

  bartabazar.comاإلخباري

 Bangladeshوصحيفة 

Samachar 

 قتل إثر إصابته في الحلق 

تغطية اشتباكات في الشارع  

بين فصيلين من حزب رابطة  

 عوامي الحاكم 

 بوركينا فاسو 

26 

26-27 

أبريل 

2021 

روبرتو 

 فرايل 

 93 صحفي حربي، عامل كاميرا في

Metros  وعمل في CyLTV 

 بإسبانيا 

 مهاجمون مجهولون ثم قُتلوه اختطفه 

ر فيلًما وثائقيًا عن قتال  صو 

الحكومة ضد الصيادين  

وتغطية قضايا مثل الجريمة  

 وحقوق اإلنسان والحرب 

27 

26-27 

أبريل 

2021 

 ديفيد بيريين 

 93المدير المشارك لشركة 

Metros   للوسائط المتعددة ومقرها

إسبانيا، وهو مراسل حرب عمل في 

اإلسباني الذي لم يعد   CNN فرع 

موجودًا اآلن وأسس دار إنتاج  

خاصة به متخصًصا في األفالم  

 الوثائقية عن األنشطة غير القانونية 

 اختطفه مهاجمون مجهولون ثم قُتلوه 

ر فيلًما وثائقيًا عن قتال  صو 

الحكومة ضد الصيادين  

وتغطية قضايا مثل الجريمة  

 وحقوق اإلنسان والحرب 

 أثيوبيا 

28 

9 

مايو 

2021 

 سيساي فيدا 
 Oromiaمنسق ومراسل لشبكة 

Broadcasting Network 
 قتل برصاص مهاجمين مجهولين

معروف في المجتمع وعمل  

للحكومة اإلقليمية. تم استهدافه  

 بسبب عمله مع المحطة 

29 

21 

يونيو 

2021 

 بايوأبيبي 

مراسل ومحلل في المنفذ اإلخباري  

Ethio Forum   على موقع

YouTube 

أجبره أربعة رجال مجهولون على  

ركوب سيارة، وقيدوا يديه، وهددوه  

بمسدس، وغطوا عينيه، وسرقوا  

متعلقاته ولكموه في جميع أنحاء  

جسده. كما حذروه من انتقاد 

 الحكومة. 

األخيرة   تهتغطي  تشمل

تعليق يقارن  انتخابات البالد، و

الصراع الدائر في منطقة  

تيغراي بفترة التسعينيات في 

يوغوسالفيا، والتساؤل عما إذا  

كان بإمكان الناتو التدخل في  

 إثيوبيا 

 هندوراس

30 

1 

يوليو 

2020 

فاليسيلو  

 جونيور 

للقناة التلفزيونية المحلية   ذيعم

 Canal 45 المملوكة للقطاع الخاص

قُتل على يد شخصين مجهولي الهوية  

ينتميان إلى جماعات إجرامية  

 متورطة في تهريب المخدرات 

بسبب تغطية القضايا المتعلقة  

 بالمخدرات 

31 

1 

يوليو 

2020 

خورخي  

 بوساس 

مشغل كاميرا لمحطة التلفزيون  

 المملوكة للقطاع الخاصالمحلية 

Canal 45 

قُتل على يد شخصين مجهولي الهوية  

ينتميان إلى جماعات إجرامية  

 متورطة في تهريب المخدرات 

 

 إيران

32 

23 

نوفمبر 

2020 

داريوش  

 مرادي 

صحفي كردي مستقل يكتب تعليقات  

سياسية لموقع حصاره الثقافي  

 واألدبي باللغة الكردية 

الثوري  داهمت قوات الحرس 

اإليراني منزله واعتقلته وفتشت  

منازله وصادرت متعلقاته الشخصية 

 واقتادته إلى مكان مجهول 

 

33 

12 

ديسمبر 

2020 

 روح هللا زم 

،  Amad Newsأسس وأدار موقع 

   وهو موقع إلكتروني وقناة على

تطبيق تيليغرام تنقل األخبار 

 المناهضة للحكومة وتشاركها 

 أعدم من قبل السلطات اإليرانية 

تغطية قضايا مثل الفساد  

والجريمة وحقوق اإلنسان  

 والسياسة 

 العراق

34 

10  

يناير  

2020 

احمد عبد 

 الصمد
 Dijlah TV - مراسل إذاعي  

فتح مسلحون مجهولون النار على  

 سيارته

احتجاجات في مدينة  تغطية 

 البصرة جنوب العراق 

35 

10  

يناير  

2020 

 Dijlah TV - مشغل الكاميرا  صفاء غالي
فتح مسلحون مجهولون النار على  

 سيارته

 

تغطية احتجاجات في مدينة  

 البصرة جنوب العراق 

 

 



36 

10  

مايو 

2021 

 مراسل قناة الفرات الفضائية أحمد حسن 
برصاص مسلح مجهول الهوية   قتل

 في رأسه أمام منزله 

تغطية األخبار المحلية في  

الديوانية وجهود الجيش  

العراقي الستعادة العراق من  

 تنظيم الدولة اإلسالمية 

 المكسيك

37 

30 

مارس  

2020 

ماريا إيلينا  

فيرال  

 هيرنانديز

 El Diario de مراسل لصحيفة

Xalapa شارك في تأسيس ، El 

Quinto Poder   وهو موقع ،

 La إخباري محلي ونشر أعمدة في

Polaca Totonaca   وهي صفحة ،

 Facebook شخصية على

أطلق عليها رجالن مجهوالن على  

 دراجة بخارية النار 

غالبًا ما تكتب عن األخبار 

المحلية والسياسة والجريمة  

وتتلقى تهديدات مستمرة بسبب 

 عملها الصحفي

38 

16 

مايو 

2020 

خورخي  

ميغيل أرمينتا  

 أفالوس 

 ltima مؤسس ومالك مجلة

Palabra    اإلخبارية األسبوعية

 El Tiempo de وصحيفة

Medios Obson  اليومية 

مع ضابطي شرطة كانا برفقته   قتل

 كحراس شخصيين

اإلبالغ عن العصابات 

اإلجرامية وجرائم القتل في  

 المنطقة 

39 

9 

سبتمبر  

2020 

 مقطوع الرأس قتل  مراسل صحيفة الموندو في قرطبة  فالديفيا جوليو 

اإلبالغ مؤخًرا عن الجريمة  

واألمن في المنطقة الحدودية  

  وأواكساكا،بين فيراكروز 

وهو مكان معقد للغاية مع 

عصابات متورطة في تهريب  

المخدرات وسرقة اشتباكات 

 العصابات اإلجرامية 

40 

2 

نوفمبر 

2020 

خيسوس  

ألفونسو  

 بينويالس

 Elومؤسس مطبعة زرادشت 

Shock de la Noticia 
 قتل 

 

 

 

41 

9 

ديسمبر 

2020 

خايمي 

 كاستانيو 

المصور الصحفي ومؤسس الموقع 

 Prensa Libre MXاإلخباري 
 برصاص مسلحين مجهولين قتل 

بعد أن صور جثتي ضحيتين 

بالرصاص على جانب طريق  

سريع عندما واجهه شاب  

مجهول الهوية وطالبه بحذف  

تلك الصور. لكنه رفض  

 وغادر المكان

42 
مايو  2

2021 

بنجامين  

 موراليس 

 Noticiasمراسل مستقل وأسس 

Xonoidag  صفحة إخبارية على ،

Facebook  14000تضم حوالي 

متابع ، حيث نشر تقارير بالفيديو 

وتعليقات على األحداث الجارية في  

 Sonoytaمنطقة 

جثته  و عثر على سيارته المهجورة 

 التي أصيبت بعدة أعيرة نارية
 

43 

17 

يونيو 

2021 

جوستافو  

سانشيز 

 كابريرا 

 Minute مدير الموقع اإلخباري

by Minute News 
 متخصص في السياسة المحلية  قُتل 

44 

22 

يونيو 

2021 

ساول  

تيخيرينا  

 رنتيريا 

ون في مصنع درمشغل كاميرا 

محلي، وقدم لقطات لمنافذ األخبار  

 Facebook La القائمة على

Policiaca  و Noticias en la 

Web 

  قُتل 

45 

22 

يوليو 

2021 

ريكاردو 

دومينجيز 

 لوبيز

مؤسس ورئيس تحرير الموقع  

 InfoGuaymasاإلخباري 

 

 قُتل برصاص قاتل مجهول 

 InfoGuaymas تغطي

مجموعة واسعة من  

الموضوعات بما في ذلك  

األخبار الوطنية والدولية  

 باإلضافة إلى الجريمة واألمن 



46 

2 

أغسطس  

2020 

بابلو 

موروغاريس  

 باراجويري 

مؤسس ورئيس تحرير الموقع  

 PM Noticiasاإلخباري 

هاجمه رجلين مدججين بالسالح بـ 

 طلقة وتوفي على الفور  50

 PM Noticias تغطي

األخبار العامة والسياسة  

والجريمة واألمن والعنف في  

الدولة واألحداث السياسية  

 19- كوفيد وتأثيرات

 ميانمار

47 

24 

مارس  

2021 

 نان وين يي 
 Kanbawza Tai مراسلة في 

News 

ل  ائ داهمت الشرطة مكتب الوس

اإلعالمية ومنازل اثنين من موظفيها 

 واحتجزتها 

تغطية حمالت القمع المميتة  

التي تقوم بها القوات األمنية 

ضد االحتجاجات المناهضة  

 للنظام

48 

24 

مارس  

2021 

 نان نان تاي
 Kanbawza Tai News محرر

 المسؤول 

ل  ائ الشرطة مكتب الوسداهمت 

اإلعالمية ومنازل اثنين من موظفيها 

 واحتجزتها 

تغطية حمالت القمع المميتة  

التي تقوم بها القوات األمنية 

ضد االحتجاجات المناهضة  

 للنظام

49 

18 

أبريل 

2021 

يوكي 

 كيتازومي

صحفي مستقل يدير شركة اإلنتاج  

 Yangon Media اإلعالمي

Professionals 

 اعتقلته السلطات العسكرية في منزله 
اعتقل لالشتباه في نشر "أخبار 

 "كاذبة

 نيجيريا 

50 

30 

أكتوبر 

2020 

أونيفاد 

إيمانويل 

 بيلومي

 Gboahمراسل ومتدرب في مذيع 

TV  المملوك للقطاع الخاص 
 قُتل 

شوهد آخر مرة على قيد الحياة  

أكتوبر في حجز   24في 

ضباط الشرطة في العاصمة،  

إيكيجا، حيث ذهب لتغطية  

 محاولة اقتحام منشأة حكومية 

 باكستان 

51 
مارس  

2021 
 أجاي اللواني

مراسل أخبار عامة محلي لصحيفة  

ديلي بوتشانو الخاصة باللغة  

 األوردية 

  بعد إصابته بثالث رصاصات  قُتل

 فلسطين 

52 

21 

أبريل 

2021 

عالء 

 الريماوي 

قناة الجزيرة مباشر ومدير مراسل  

المحلية  J-Media وكالة أنباء شبكة

 الحواري J-Media ومقدم برنامج

Palestine Votes 

 12داهمت مجموعة قوامها نحو 

 جندياً منزله واعتقلته
 

53 
مايو 

2021 

مصطفى  

 حسونة 
 مصور وكالة األناضول 

أصيب بصاروخ أطلق في غارة  

 جوية إسرائيلية
 

54 
مايو 

2021 
 مشغل كاميرا محمد العالول 

أصيب بصاروخ أطلق في غارة  

 جوية إسرائيلية
 

55 

12 

مايو 

2021 

  اعتقلته القوات اإلسرائيلية  مشغل كاميرا لمحطة الغد في عمان حازم ناصر 

56 

12 

مايو 

2021 

يوسف ابو  

 حسين

مراسل ومذيع أخبار لمحطة إذاعة  

صوت األقصى التابعة لحركة  

 حماس 

جراء قصف طيران حربي  قُتل 

اسرائيلي للطوابق العلوية من مبنى 

الشروق في مدينة غزة والذي كان  

 يضم عدة وسائل اعالمية 

تضمنت أعماله األخيرة تقديم  

نشرات إخبارية، وإجراء  

مقابالت مع المتحدث الرسمي  

باسم سلطة القضاء في غزة  

ومدير شرطة المرور وتبادل  

صور الدمار الذي خلفته  

 ات الجوية اإلسرائيليةالغار

57 

26 

يونيو 

2021 

 JMedia مراسل الموقع اإلخباري فيحاء خنفر 

تصدى لها ضابطا أمن وأهانها، 

ورشها بالفلفل، وطالبوها بتسليم 

هاتفها، وضربوها في كتفها 

وطرحوها أرًضا، مما تسبب في  

 فقدانها للوعي لفترة وجيزة 

تغطية االحتجاجات بعد وفاة  

ناشط الفلسطيني نزار بنات، ال

في مجال مكافحة الفساد، في  

عهدة السلطة الفلسطينية في  

 يونيو  24



58 

26 

يونيو 

2021 

 سجى العلمي 

لموقعي األخبار على شبكة   ةمراسل

وشبكة  Ultra-Palestine اإلنترنت

 البريد الفلسطيني

واجهها ضابطا أمن وأهاناها 

ورش وها بالفلفل وطالبوها بتسليم 

 هاتفها 

تغطية احتجاجات بعد وفاة  

نزار بنات في عهدة السلطة  

 الفلسطينية

59 

26 

يونيو 

2021 

 نجالء زيتون
مراسل الموقع اإلخباري لشبكة  

 القدس اإلخبارية 

انتزع ضابط أمن هاتفها وأصيب في 

 صدرها وكتفها بعصا

تغطية احتجاجات بعد وفاة  

نزار بنات في عهدة السلطة  

 الفلسطينية

60 

26 

يونيو 

2021 

 شذى حمد 
مراسل الموقع اإلخباري ميدل إيست 

 آي 

حاول ضباط األمن في ثياب مدنية  

اإلمساك بهاتفها، وعندما فشلوا في  

ذلك، كسروه وأطلق شرطي عبوة  

غاز مسيل للدموع أصابت وجهها، 

مما أدى إلى جرح الجلد حول عينها 

 اليسرى بشظايا 

تغطية احتجاجات بعد وفاة  

عهدة السلطة  نزار بنات في 

 الفلسطينية

61 

27 

يونيو 

2021 

احمد طلعت  

 حسن 
 مصور صحفي مستقل 

وحاول خمسة من رجال الشرطة  

يرتدون الزي الرسمي مصادرة  

كاميرته وضربوه على وجهه  

ورأسه. أصيب بجروح في رأسه  

 وخده األيمن وكدمة في خده األيسر 

تغطية احتجاجات بعد وفاة  

السلطة  نزار بنات في عهدة 

 الفلسطينية

 الصومال

62 

16 

فبراير 

2020 

عبد الولي 

 علي حسن 

 Universal مراسل مستقل لقناة

TV ومقرها لندن وراديو 

Kulmiye  المحلي 

 قُتل 

هاجمتها جماعة الشباب  

المتشددة التي يمزقها الصراع  

 شبيال السفلىمنطقة  في 

63 

1 

مارس  

2021 

جمال فرح  

 عدن

بشكل مستقل في مراسل إذاعي عمل 

راديو دالجير وراديو غالكايو 

 وراديو غاروي 

أعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن 

 القتل برصاص مجهولين 

انتقدت العمليات التي نفذتها  

  حركة الشباب وحثت سكان 

على التمرد ضد  جالكعيو 

جماعة الشباب المتشددة  

وادعت أن مسؤولين محليين 

تآمروا لمساعدة بعض 

المسلحين على الفرار من 

 العدالة 

 سوريا 

64 

4 

فبراير 

2020 

أمجد أنس  

 اكتاالتي 
 أثناء تغطية غارة جوية  قُتل في غارة جوية روسية  المصور حر 

65 

20 

فبراير 

2020 

عبد الناصر 

 حاج حمدان 

مصور يعمل في المكتب اإلعالمي  

 في بنش 
  قُتل في غارة جوية روسية 

66 

26 

أكتوبر 

2020 

 رشيد بكر

مراسل ومصور كاميرا سوري عمل  

في الموقع اإلخباري لشبكة المحرر  

 1اإلعالمية ووكالة أنباء سوريا 

 قُتل في غارة جوية 

مصور لشبكة  إعداد تقرير 

ر. استهدفت الغارة  ا لمحر 

ا في جبل ا تدريبًي معسكرً 

الدويلة كانت تستخدمه الجبهة  

الوطنية للتحرير المدعومة من  

جماعة تابعة تركيا، وهي 

للجيش الوطني السوري  

المعارض، وتدعمها شبكة 

 المحرر اإلعالمية 

67 

12 

ديسمبر 

2020 

 حسين خطاب 
العربية التركية  TRT مراسل قناة

 المملوكة للدولة 

قُتل على يد رجلين ملثمين مجهولي 

الهوية يستقالن دراجة نارية وأطلقوا 

 رصاصات  10عليه أكثر من 

تغطية موضوعات   عمل على

حساسة بما في ذلك المقابالت  

كيماوي،  الهجوم المع ضحايا 

ونشر لقطات مصورة  

لظروف النازحين داخليًا في  

 هجمات بالقنابلالالمخيمات و

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68 

24 

يونيو 

2021 

 بسام سفر

محرر في المواضيع الثقافية لوكالة  

نورث برس، موقع إخباري داعم  

 ضة لقوات سوريا الديمقراطية المعار 

اعتقلته قوات األمن التابعة للحكومة  

 السورية 

األخير سلسلة   هيتضمن عمل

من المقابالت مع محامين  

حقوقيين حول توثيق  

 االنتهاكات في البالد

69 

17 

يوليو 

2021 

 استشهد اثناء قصف مدفعي  مصور فوتوغرافي مستقل  همام العاصي

تغطية عمليات اإلنقاذ ألعضاء  

المتطوعين من الخوذ  منظمة 

البيضاء في منطقة تعرضت  

 لقصف سابق 

70 
يوليو 

2021 

عز الدين 

 المال
  اعتقلته األجهزة األمنية رئيس تحرير جريدة كوردستان

71 
يوليو 

2021 
  اعتقلته األجهزة األمنية المحلية  ARK TV مراسل لمحطة برزان لياني 

72 
يوليو 

2021 
 اعتقلته األجهزة األمنية تلفزيون كوردستان السابق مراسل  محمد صالح 

 

 

 تركيا 

73 

7 

يوليو 

2020 

نصر هللا  

 الشاني
 مراسل ومعلق سياسي كردي مستقل 

اعتقله واحتجاز عمالء الحرس  

الثوري اإليراني. وقامت األجهزة  

 األمنية في البالد بترحيله إلى إيران

 

 اليمن

74 

2 

يونيو 

2020 

نبيل حسن 

 القعيطي

مراسل ومصور فيديو ومصور  

مستقل عمل مع هيئة اإلذاعة العامة  

Agence France-الفرنسية 

Presse 

 قُتل 

تغطية االشتباكات مع القوات  

الحكومية اليمنية والقوات  

التابعة لحزب اإلصالح  

 بمحافظة أبين



 النتائج 

 :التوصل إلى النتائج التاليةبناًء على البيانات المقدمة أعاله، تم 

 

 

ويظهر التقرير أنه من بين األربع وسبعين حالة التي تم رصدها، كان واحد وستون حالة انتهاك ضد رجال، بينما استهدفت  

 .خرى النساء األحالة   ثالثة عشرال

 

 

االعتقال بتسعة عشر اعتقااًل باإلضافة  تم رصد عن خمسة أنواع من االنتهاكات، حيث تصدر القتل بخمسة وأربعين حالة ثم 

 .إلى سبع حاالت اعتداء وإصابة اثنين وحالة اختطاف

رجال

61(83)%

نساء

13(17)%

االنتهاكات على أساس الجنس

رجال نساء

2

7

1

1
9

4
5

ة ب صا إ ي د ع ت خطف ل ا ق ت ع ا ل ت ق

نوع االنتهاك



 

أما بالنسبة للدول التي حدثت فيها االنتهاكات، فقد تصدرت أفغانستان بثمانية عشر حالة تليها المكسيك وفلسطين بعشر حاالت  

 .ثم سوريا بتسع حاالت

 

 الخاتمة

، بما في ذلك األطراف المتحاربة داخل بلد واحد  ئهالعديد من النزاعات المسلحة التي تحدث في جميع أنحا  نيشهد العالم اآل

وأخرى تشمل قوات مسلحة من دولتين أو أكثر. لقد أضرت النزاعات المسلحة بماليين األشخاص بطرق ال حصر لها من 

بعد مرور سبعين فء على حد سواء وترك الناجين مصابين.  الرجال والنساأو تعذيب أو اغتصاب أو تشريد قسريًا  خالل قتل 

، ال يزال الصحفيون  اإلنساني الدوليوبروتوكوالتها اإلضافية والقانون    1949عاًما على الموافقة على اتفاقيات جنيف لعام  

وق األشخاص المتضررين  الدولي حقاإلنساني  يحمي القانون    .يواجهون الكثير من انتهاكات حقوق اإلنسان أثناء قيامهم بعملهم

الدولي من الدول أن يكون لديها اإلرادة  اإلنساني من النزاعات المسلحة ومع ذلك، تماًما مثل القانون الدولي، يتطلب القانون 

 .ألنه حتى الحروب الشرسة بين األعداء لها حدود القانون،حتى يسري  مسلحالسياسية للتعامل مع الوضع على أنه نزاع 

1
8

5

2 2 2 2 2

3

1
0

3

1
0

2

9

4

لبلدان ا


