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بانوراما حرية اإلعالم في العالم العربي 2016

توطئة

خلف الجدران
نضال منصور
مضــت  5ســنوات علــى إصدارنــا أول تقريــر لرصــد وتوثيــق االنتهــاكات التــي تقــع علــى

خلــف الجــدران والقضبــان ،ال تصــل صرخاتهــم وال معاناتهــم ،ويصبحــون ضحايــا غيــاب

اإلعالميين في العالم العربي.

العدالة.

أكثــر مــا يلفــت االنتبــاه أن حالــة التفــاؤل بــأن «نهــار الحريــة» قــد أوشــك علــى البــزوغ قــد

هــذا التقريــر فــي عامــه الخامــس مســتمر رغــم صعوبــة الرصــد والتوثيــق ،حيــث تخفــي

تالشت.

الســلطات الحقائــق ،ويتجنــب الصحفيــون المجاهــرة بمــا تعرضــوا لــه مــن انتهــاكات ،أو

تتبــدل األحــوال فــي العالــم العربــي ،فمــن صيحــات نــادت بالعدالــة والحريــة فــي أول

حين تتقلص الموارد المالية ،أو تتوقف مما يصعب إدارة عمليات التوثيق الممنهجة

الربيــع العربــي عــام  ،2011إلــى أنظمــة جديــدة ارتــدت زيـ ًـا جديـ ً
ـدا ،وتغيــرت باألســماء ولــم
تغيــر بالممارســات ،إلــى بــروز ظاهــرة التنظيمــات اإلرهابيــة التــي تســيطر وتســتحكم
وتستبيح.

والحقوقية.
ملخــص القــول؛ مهمــا حــدث علينــا كمؤسســات حقوقيــة مدافعــة أن نعلــي الصــوت
حتى يصل صوت اإلعالميين المظلومين والقابعين «خلف الجدران».

تبدلــت أشــياء كثيــرة خــال  5ســنوات ،لكــن القاســم المشــترك الــذي لــم يتغيــر كثيـ ً
ـرا أن
اإلعالميين كانوا «الضحايا» حتى لو تغيرت الوجوه ،أو المكان ،أو الزمان.
فــي عــام  2016وثــق التقريــر  3681انتهـ ً
ـجال تراجعـ ًـا طفيفـ ًـا عــن العــدد الكلــي للعام
ـاكا مسـ ً

ً
انتهاكا وفق تقرير شبكة «سند».
الذي سبقه  ،2015حيث بلغت 4034

الرئيس التنفيذي
مركز حماية وحرية الصحفيين

أكثــر مــا يلفــت االنتبــاه ويقلــق هــو تزايــد عــدد الصحفييــن الذيــن تعرضــوا لحجــز الحريــة،
واالعتقــال التعســفي ،والحبــس ،إذ بلــغ مجمــوع الذيــن تعرضــوا النتهــاكات الحــق فــي
ً
انتهــاكا ،ليحتلــوا الرقــم األول مــن مجمــوع االنتهــاكات
الحريــة واألمــان الشــخصي 493
ويســبق المنــع مــن التغطيــة ،ويضــاف لهــذا األمــر المحاكمــات غيــر العادلــة التــي تكــررت
وفق المؤشر  186مرة.
ظــل العالــم العربــي لســنوات عديــدة يتصــدر العالــم بعــدد القتلــى اإلعالمييــن
والمختطفيــن ،وكانــت بعــض البلــدان مثــل العــراق وســوريا تعــد وال زالــت بأنهــا األكثــر
خطــورة لعمــل الصحفييــن ،وفــي هــذا التقريــر تتجلــى معانــاة اإلعالمييــن العــرب الذيــن
تعمــد الكثيــر مــن األنظمــة والحكومــات علــى كتــم أصواتهــم بزجهــم بالســجون ليغيبــوا
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مقدمة التقرير
تابعــت شــبكة المدافعيــن عــن حريــة اإلعــام فــي العالــم العربــي «ســند» مهمتهــا التــي
تولــت القيــام بهــا بنــاء علــى توصيــات ملتقــى المدافعيــن عــن حريــة اإلعــام فــي العالــم
عمان
العربــي األول ،والــذي نظمــه مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن فــي العاصمــة األردنيــة ّ
في ديسمبر  2011بعد والدة ما درج على تسميته بـ»الربيع العربي».

وقــد اجتهــدت الشــبكة منــذ انطالقتهــا فــي رصــد وتوثيــق االنتهــاكات الواقعــة علــى حريــة
اإلعــام فــي دول العالــم العربــي ،وذلــك دعمـ ًـا ومســاندة لجهــود المدافعيــن عــن حقــوق
ً
ً
ً
عالميا.
إقليميا أو
محليا أو
اإلنسان وحرية التعبير واإلعالم أينما تواجدوا ،سواء

عملهــم ،إال أنــه بعــد عاميــن ( )2012بــدأت مســاحة الحريــة تضيــق علــى الصحفييــن،
وبعــد صعــود اإلســاميين فــي تونــس ومــن ثــم مصــر وتزايــد حالــة االســتقطاب
السياســي ،كان الصحفيــون أولــى الضحايــا ،وتزايــدت االنتهــاكات الواقعــة عليهــم من
جهــات مختلفــة ،وقــد عنونــت «ســند» تقريرهــا األول تحــت اســم «حريــة تحــت
الهراوات».
• وخــال العــام  ،2013بقيــت «الهــراوات» ســيدة الموقــف ،واســتمرت االعتــداءات

علــى الصحفييــن ويمكــن القــول بأنهــا توســعت وزادت ،ووقــع الصحفيــون ضحايــا
أطــراف الصراعــات السياســية التــي تنافســت علــى الســلطة ،ولــم تعــد الحكومــات
وأجهزتهــا األمنيــة فقــط مــن يعتــدي علــى الصحفييــن وينتهــك حقوقهــم ،بل شــاركتها

الهــدف األســاس الــذي انطلقــت بــه شــبكة «ســند» هــو محاولــة الحــد من االنتهــاكات التي

أطــراف سياســية أخــرى ،وبــدأ حتــى مواطنــون عاديــون يعتــدون علــى اإلعالمييــن

يتعــرض لهــا اإلعالميــون ومؤسســات اإلعــام فــي العالــم العربــي ،وذلــك مــن خــال

الختــاف وجهــات النظــر واآليديولوجيــات تجــاه بعــض مؤسســات اإلعــام اإلقليميــة

مراقبــة تلــك الخروقــات واالنتهــاكات ،واإلعــان عنهــا ،والدفــع تجــاه عــدم تكرارهــا ،ولئــن

والعالميــة ،وتزايــدت حــوادث قتــل الصحفييــن وتهديدهــم بالقتــل ،ولــم يعــد

كانــت المهمــة صعبــة للغايــة إال أنهــا ليســت مســتحيلة بالرغــم مــن تنــوع الجهــات المنتهكة

ً
ً
كبيــرا منهــم
جــزءا
اإلعالميــون قادريــن علــى مواجهــة االعتــداءات عليهــم ،ويبــدو أن

التي استجدت نتيجة األحداث األخيرة في المنطقة.

قــرروا اللــوذ بالصمــت ،حيــث وصــل األمــر إلــى «الهاويــة» ،وهــو العنــوان الــذي اختارتــه

لقــد وثقــت «ســند» حالــة حريــة اإلعــام فــي العالــم العربــي علــى مــدار أعــوام خمســة

شبكة «سند» في تقريرها بنسخته الثانية.

مضــت ،أي خــال الفتــرة مــا بيــن  2012و ،2016وهــي بذلك تمكنت من اإليفاء بتعهداتها

• وحتــى العــام 2014؛ أطلقــت شــبكة «ســند» تقريرهــا بنســخته الثالثــة تحــت عنــوان

فــي توثيــق حريــة اإلعــام فتــرة مــا أطلــق عليــه «الربيــع العربــي» ،حيــث يجــد المطلــع قراءة

«إعــام تحــت النــار» ،حيــث زادت الصراعــات وبــدأت الميليشــيات المســلحة بالظهــور

فــي واقــع مــا آلــت عليــه حقــوق اإلنســان خاصــة فــي الــدول التي شــهدت وتشــهد نزاعات

خاصــة فــي ليبيــا ،ســوريا ،العــراق واليمــن ،ودخلــت هــذه الميليشــيات فــي الصــراع

مسلحة.

السياســي ،والنــزاع المســلح أصبــح موجـ ً
ـودا علــى أرض الواقــع ،وبــدأت مظاهر جديدة

وتصــدر شــبكة المدافعيــن عــن حريــة اإلعــام فــي العالــم العربــي «ســند» تقريرهــا

باالعتــداءات الجســيمة علــى الصحفييــن الذيــن باتــوا مهدديــن إلــى درجــة القتــل

الخامــس لحالــة حريــة اإلعــام فــي العالــم العربــي عــام  ،2016مســتمرة فــي تقديــم
نمــوذج تحليلــي جديــد مراعيـ ًـا اســتخدام «اإلنفوغــراف» للتعبيــر عــن أبــرز نتائــج ومؤشــرات

وفقدان الحياة.
• وفــي العــام 2015؛ فقــد  54صحفيـ ًـا حياتهــم نتيجــة النــزاع المســلح ،غالبيتهــم قضوا

حريــة اإلعــام ،وذلــك فــي إطــار اســتمرار «ســند» فــي تطويــر منهجيتهــا لرصــد وتوثيــق

بفعــل التنظيمــات المســلحة وعلــى رأســها تنظيــم «داعــش» اإلرهابــي الــذي عمد إلى

حالة الحريات اإلعالمية في العالم العربي.

اختطــاف وقتــل الصحفييــن بطريقــة وحشــية ،حتــى أصبــح اإلعــام «علــى مذبــح

وبمراجعــة عناويــن التقاريــر األربــع الســابقة التــي أصدرتهــا «ســند» منــذ النســخة األولــى

اإلرهاب».

عام  ،2012يستخلص تقرير عام  2016اآلتي:
• مــع انطــاق حــركات االحتجــاج التــي اجتاحــت العالــم العربــي فــي العــام  ،2010وعرفــت

باســم «الربيــع العربــي» ،حصــل الصحفيــون علــى مســاحة أوســع مــن الحريــة فــي إطــار
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• تراجعت انتهاكات «تنظيم داعش» و»جماعة الحوثي» عام  ،2016إال أن االنتهاكات

الناتجــة عــن األجهــزة األمنيــة والمؤسســات القضائيــة والدوائــر الحكوميــة فــي العالــم
العربــي ارتفعــت ،مــع الفــارق مــن حيــث جســامة االنتهــاكات المقترفــة مــن قبــل

بانوراما حرية اإلعالم في العالم العربي 2016

«داعــش» و»الحوثــي» مــع اســتقرار انتهــاكات التنظيمــات المســلحة ،وإن كانــت اتجاهــات

لقــد مــرت الحريــات اإلعالميــة فــي غالبيــة الــدول العربيــة بظــروف صعبــة وشــاقة خالل

جديــدة ظهــرت علــى مشــهد الحريــات اإلعالميــة مــن خالل اســتخدام المحاكــم والموظفين

الســنوات الخمســة الماضيــة ،وبعــد األمــل الــذي اجتــاح الصحفييــن والمدافعيــن عــن

الرســميين والتشــديد علــى اســتخدام وســائل منــع التغطيــة وحجــب المعلومــات مــا يأخذنا

حقــوق اإلنســان والمجتمعــات العربيــة فــي أن تتســع مســاحة حريــة الــرأي والتعبيــر

إلــى الدعــوة إلــى «نقطــة نظــام» للوقــوف مجـ ً
ـددا علــى حالــة الحريــات اإلعالميــة بعــد

واإلعــام اختلفــت األوضــاع وأصبحــت حــاالت قتــل الصحفييــن واختطافهم وتعرضهم

ً
عنوانا يهدد
تراجــع حــركات االحتجــاج الشــعبية وتعاظــم الخــوف من «اإلرهــاب» الذي أصبــح
ً
واسعا أمام التحريض وخطابات الكراهية.
حرية الرأي والتعبير واإلعالم ويفتح الباب
وتوزع التقرير على بابين رئيسيين كالتالي:
• الباب األول :بانوراما حرية اإلعالم في العالم العربي 2016
• الباب الثاني :حالة الحريات اإلعالمية في دول العالم العربي 2016
ً
ً
ً
صحفيــا
وإعالميــا خــال العــام  ،2016منهــم 33
صحفيــا
لقــد وثــق التقريــر مقتــل 47
غالبيتهــم قضــوا أثنــاء قيامهــم بتغطيــة المواجهــات المســلحة بيــن أقطــاب النــزاع المســلح
فــي العــراق وســوريا واليمــن وليبيــا ،و 14صحفيـ ًـا قتلــوا عمـ ً
ـدا مــن قبــل تنظيــم «داعــش»
وتنظيمــات مســلحة أخــرى ،ومنهــم صحافيــان تعرضــا لالغتيــال فــي الصومــال كمــا لقــي
صحفي صومالي حتفه أثناء قيامه بالتغطية اإلعالمية.
وإلــى جانــب القتــل العمــد فقــد نجــا  5صحفييــن مــن محــاوالت اغتيــال ،بينما ســجل التقرير
اختطــاف  82صحفيـ ًـا غالبيتهــم فــي اليمــن مــن قبــل «جماعــة الحوثــي» ،وقــد تعــرض 6
صحفيين آخرين لمحاوالت اختطاف باءت بالفشل.

ً
أمرا شبه يومي وغير مستغرب.
إلصابات خطيرة
ومــن الواضــح أنــه كلمــا ارتفعــت حــدة الصراعــات والنزاعــات المســلحة بيــن أطــراف
النــزاع خاصــة فــي كل مــن ســوريا والعــراق وليبيــا واليمــن كلمــا ارتفــع عــدد الضحايــا مــن
الصحفييــن الذيــن يقومــون بواجبهــم فــي تغطيــة األحــداث ميدانيـ ًـا أثنــاء االشــتباكات
المسلحة ما يجعلهم عرضة للموت في سبيل ذلك.
لــم يجــر بطريقــة جــادة -حســب مــا راقبتــه شــبكة «ســند» فــي الســنوات الماضيــة-
ضمــان ســامة الصحفييــن وحمايتهــم بشــكل فعــال فــي مناطــق النــزاع ،بــل يصعــب
الكشــف عــن االنتهــاكات فــي تلــك المناطــق حتــى الهادئــة منهــا كمــا هــو الحــال فــي
ســوريا حيــث يصعــب رصــد وتوثيق انتهاكات األجهــزة األمنية النظامية تجاه الصحفيين
وتغيب المعلومات عن أوضاعهم.
ولكــن وباعتقــاد «ســند» أن األجهــزة األمنيــة فــي غالبيــة دول العالــم العربــي ال تــزال
تقيــد وتحجــز حريــة الصحفييــن بــل وتعتــدي عليهــم إن لــزم األمــر وذلــك بهــدف إخفــاء مــا
ـف نشــطاء اإلنترنــت ومواقــع التواصــل
ال تريــد الحكومــات كشــفه وتداولــه ،ولــم ُيعـ َ
االجتماعــي مــن االنتهــاكات جنبـ ًـا إلــى جانــب الصحفييــن ،لكن «ســند» معنيــة بما يلحق
بالصحفيين من اعتداءات وانتهاكات على خلفية عملهم اإلعالمي.

الباب األول :بانوراما حرية اإلعالم في العالم العربي 2016

مقدمة
اســتمرت شــبكة «ســند» وللعــام الخامــس علــى التوالــي فــي مهمتهــا برصــد وتوثيــق
االنتهــاكات الواقعــة علــى حريــة اإلعــام فــي العالــم العربــي ،وهــي بذلــك قــد تمكنــت
مــن تتبــع واقــع الحريــات اإلعالميــة فــي دول العالــم العربــي منــذ العــام  ،2012وتمكنــت
مــن قــراءة واقــع الحريــات خــال هــذه الفتــرة التــي تعبــر عــن مجريــات وأحــداث عاشــها
العــرب منــذ انطالقــة الحــركات االحتجاجيــة التــي ســادت العالــم العربــي وعرفــت باســم
«الربيع العربي».

الحصيلة العامة لرصد وتوثيق االنتهاكات الواقعة على حرية اإلعالم
في العالم العربي 2016

		

بلــغ عــدد االنتهــاكات الواقعــة علــى حريــة وحقــوق اإلعــام واإلعالمييــن التــي رصدهــا
ووثقهــا برنامــج رصــد وتوثيــق االنتهــاكات الواقعــة علــى حريــة اإلعــام فــي العالــم
العربــي «عيــن» ،والتابــع لشــبكة المدافعيــن عــن حريــة اإلعــام فــي العالــم العربــي
ً
انتهاكا خالل العام .2016
«سند»3681 ،
وقــد وقعــت هــذه االنتهــاكات فــي  1073حالــة اعتــداء علــى حريــة اإلعــام وحقــوق
اإلعالمييــن ،منهــا  824حالــة فرديــة مــا تشــكل نســبتها  76.8%مــن مجمــوع الحــاالت،

7

بانوراما حرية اإلعالم في العالم العربي 2016

و 249حالــة جماعيــة مــا تشــكل نســبتها  23.2%مــن مجمــوع الحــاالت ،وذلــك ضمــن
عمليات الرصد والتوثيق التي أجراها الراصدون والباحثون في برنامج «عين».
وبلــغ عــدد الصحفييــن الذيــن تعرضــوا لالنتهــاكات  1154إعالميـ ًـا وإعالمية من مؤسســات
إعالميــة مختلفــة ،ســواء مــن العامليــن فــي الصحافــة المطبوعــة أو اإللكترونيــة أو مــن
قنــوات فضائيــة ومراســلين صحفييــن ،إضافــة إلــى المصوريــن الصحفييــن والفنييــن،
وقد تعرضوا لما نسبته  84.2%من مجموع االنتهاكات.

عــدد االنتهــاكات والحــاالت والصحفيين والمؤسســات اإلعالميــة المرصودة
والموثقة عام 2016
عدد
االنتهاكات

عدد الصحفيين الذين
تعرضوا لالنتهاكات

عدد المؤسسات اإلعالمية التي
تعرضت العتداءات

3681

فردية

جماعية

1154

216

824

249

84.2%

15.8%

76.8%

23.2%

وإلــى جانــب الصحفييــن واإلعالمييــن الذيــن تعرضــوا لالنتهــاكات؛ فقــد بلــغ عــدد
ً
وموقعــا
المؤسســات اإلعالميــة التــي تعرضــت العتــداءات  216مؤسســة إعالميــة
ً
إلكترونيا ،وقد تعرضت لما نسبته  15.8%من مجموع االنتهاكات.
وتمكــن الباحثــون فــي برنامــج «عيــن» مــن توثيــق االنتهــاكات فــي  20دولــة عربيــة وهــي
حســب الترتيــب األبجــدي :األردن ،اإلمــارات ،البحريــن ،تونــس ،الجزائــر ،جيبوتــي ،ســوريا،
الســعودية ،الســودان ،ســلطنة عمــان ،الصومــال ،العــراق ،فلســطين ،قطــر ،موريتانيــا،
مصــر ،المغــرب ،ليبيــا ،لبنــان واليمــن ،علمـ ًـا بــأن االنتهــاكات الواقعــة علــى حريــة اإلعــام
وحقــوق اإلعالمييــن فــي فلســطين قــد توزعــت علــى ثــاث جهــات هــي :اعتــداءات
ســلطات االحتــال اإلســرائيلي علــى الصحفييــن الفلســطينيين فــي الضفــة الغربيــة
وقطــاع غــزة ،واالنتهــاكات الواقعــة علــى اإلعالمييــن فــي الضفــة الغربيــة ،واالنتهــاكات
الواقعة على حرية اإلعالميين وحقوقهم في قطاع غزة.
ولــم يتمكــن الباحثــون مــن رصــد وتوثيــق االنتهــاكات فــي كل مــن الكويــت وجــزر القمــر
لعــدد مــن األســباب أبرزهــا «نــدرة المعلومــات» ،وغيــاب مؤسســات المجتمــع المدنــي
المســتقلة المتخصصــة فــي رصــد وتوثيق انتهاكات حقوق اإلنســان وحريــة الرأي والتعبير
واإلعــام .إضافــة إلــى أن وســائل اإلعــام فــي جــزر القمــر تعتمــد اللغــة الفرنســية مــا
يزيــد مــن صعوبــة الحصــول علــى معلومــات بشــأن االنتهــاكات حــال قامــت وســائل
إعالمها بنشرها.

عدد الحاالت

1073
مقارنة النتائج العامة لرصد وتوثيق االنتهاكات لعام  2016مع السنوات السابقة
ســجل تقريــر حالــة الحريــات اإلعالميــة فــي نســخته الخامســة عــن العــام  2016انخفاضـ ًـا
نسـ ً
ـبيا فــي عــدد االنتهــاكات مــن الناحيــة الكميــة ،لكنــه ســجل ارتفاعـ ًـا فــي عــدد مــن
أشــكال االنتهــاكات أبرزهــا حجــز الحريــة واالعتقــال التعســفي والمحاكمــات غيــر العادلــة،
مــا يشــير إلــى اســتمرار حالــة االعتــداء علــى حريــة اإلعــام وحقــوق اإلعالمييــن فــي
دول العالم العربي.
وبالمقارنــة مــع  3681انتهــاكا وثقهــا التقريــر فــي نســخته الخامســة للعــام  ،2016كان
التقريــر قــد وثــق فــي نســخته األولــى  )1691( 2012انتهـ ً
ـاكا ،وفــي نســخته الثانيــة
ً
ً
انتهــاكا ،وفــي نســخته
انتهــاكا ،وفــي نســخته الثالثــة )3277( 2014
)3595( 2013
الرابعــة  )4034( 2015انتهـ ً
ـاكا ليشــكل مجمــوع مــا رصدتــه شــبكة «ســند» خــال خمــس
ً
انتهاكا.
سنوات 16.278
ومــن واقــع المقارنــة فــي عــدد االنتهــاكات الكميــة خــال األعــوام الخمســة الماضيــة
مــن عمــر تقريــر حالــة الحريــات اإلعالميــة فــي العالــم العربــي؛ الحظــت «ســند» أن
االنتهــاكات بعــد العــام  2012قــد بــدأت باالرتفــاع ،مــا يشــير إلــى تأثــر وارتبــاط مســتوى
ً
واضحــا أن االنتهــاكات
الحريــات اإلعالميــة بالواقــع السياســي واالجتماعــي ،وبــدا
تزايــدت بعــد تراجــع حــركات االحتجــاج ومــا ســمي بـ»الربيــع العربــي» فــي  2011ـ ،2012
وحتــى بعــد تصاعــد النزاعــات المســلحة فــي عــدد مــن الــدول مــع مطلــع العــام 2013
وبقيــت فــي تصاعــد مســتمر وزادت حــدة فــي  ،2015حتــى بــدأت تتراجــع فــي
تصاعدها بشكل نسبي عام .2016
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وتعتقــد «ســند» بــأن التراجــع الكمــي لعــدد االنتهــاكات فــي  2016ال يعنــي بالضــرورة أن

أشكال وأنواع االنتهاكات الواقعة على حرية اإلعالم في العالم العربي 2016

حالــة الحريــات اإلعالميــة فــي العالــم العربــي قــد تحســنت ،بــل قــد يكــون مردها إلــى تراجع

ً
وشــكال مــن
نوعــا
ســجل الراصــدون فــي برنامــج «عيــن» التابــع لشــبكة «ســند» 49
ً

انتهــاكات التنظيمــات المســلحة وعلــى وجــه الخصــوص «تنظيــم داعــش» الــذي توســع
فــي انتهاكاتــه الجســيمة عــام  ،2015وقــد عنونــت «ســند» تقريرهــا العــام الماضــي
بـ»علــى مذبــح اإلرهــاب» نتيجــة إقــدام «داعــش» علــى اختطــاف وقتــل اإلعالمييــن بــدم
بــارد فــي كل مــن العــراق وســوريا وليبيــا ،وقــد تــدل عــودة معــدالت االنتهــاكات الكميــة
إلــى العاميــن  2014 ،2013علــى وجــه التحديــد إلــى مؤشــرات مختلفــة ،ولهــا مدلــوالت
تتوزع بالتالي:
 .1تراجــع انتهــاكات «تنظيــم داعــش» و»جماعــة الحوثــي» فــي مناطــق النــزاع المســلح،

فحيــث بلــغ عــدد االنتهــاكات التــي أقــدم علــى ارتكابهــا «داعــش» عــام  )91( 2015انتهـ ً
ـاكا
ً
انتهــاكا فــي 7
وقعــت فــي  16حالــة ،بلغــت عــدد انتهــاكات التنظيــم فــي )41( 2016

حــاالت ،كذلــك األمــر فيمــا يتعلــق بانتهــاكات «جماعــة الحوثــي» فــي اليمــن والتــي بلــغ
عــدد انتهاكاتهــا العــام الماضــي  248وقعــت فــي  94حالــة ،مقابــل  137انتهـ ً
ـاكا وقعــت
فــي  44حالــة العــام  ،2016علمـ ًـا بــأن انتهــاكات التنظيمــات المســلحة األخرى في المناطق

االنتهــاكات التــي تعــرض لهــا إعالميــون وصحفيــون ،إلــى جانــب مؤسســات إعالميــة
في دول العالم العربي خالل العام .2016
والحظــت «ســند» أن نوعيــة وطبيعــة االنتهــاكات تعكــس منــع الصحفييــن من التغطية
اإلعالميــة وحجــب المعلومــات عنهــم بشــكل مباشــر ومتعمــد ،خاصة من قبــل األجهزة
األمنيــة والمؤسســات الحكوميــة ،وأنــه للوصــول إلــى هــذه الغايــة يتــم ارتــكاب أنــواع
أخــرى مــن االنتهــاكات بهــدف منــع التغطيــة وحجــب المعلومــات عــن الجمهــور أبرزهــا
انتهــاكات حجــز الحريــة ،االعتــداء الجســدي ،التهديــد باإليــذاء ،المضايقــة ،حجــز أدوات
العمــل واالعتــداء عليهــا ومنــع النشــر والتوزيــع ،إضافــة إلــى اعتــداءات أخــرى تتعــدد
أشــكالها ومنهــا إصابــة الصحفييــن بجــروح نتيجــة االعتــداء عليهــم كوســيلة لمنعهــم من
أداء عملهــم خاصــة عنــد قيامهــم بتغطيــة االحتجاجــات الشــعبية فــي عــدد مــن دول
العالم العربي.

والــدول التــي تشــهد نزاعــات مســلحة بقيــت علــى معدالتهــا ،حيــث بلغــت العــام الماضــي
ً
ً
انتهاكا في  23حالة عام .2016
انتهاكا في  26حالة ،مقابل 77
70
 .2وبالمقارنــة مــع الســنوات الســابقة فقــد الحــظ التقريــر تراجعـ ًـا كميـ ًـا ملحوظـ ًـا فــي عــدد

االنتهاكات في كل من تونس ،قطاع غزة ،لبنان والبحرين.

		
مقارنة لعدد االنتهاكات الموثقة في تقرير حالة الحريات اإلعالمية في العالم العربي
لألعوام  2012وحتى 2016

تقرير عام

عدد االنتهاكات

%

2012

1691

10.4

2013

3595

22

2014

3277

20

2015

4034

24.8

2016

3681

22.6

المجموع

16.278

%100
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ومــن أبــرز مــا يلفــت إليــه هــذا التقريــر ،هــو أن يحــل انتهــاك حجــز الحريــة فــي المرتبــة الثانيــة

ومــن المهــم اإلشــارة إلــى أن انتهــاك منــع التغطيــة قــد حــل فــي المرتبــة األولــى

علــى قائمــة االنتهــاكات لعــام  ،2016وقــد ســجل أعلــى معدالتــه فعليـ ًـا خــال الخمــس

وبمعــدالت عاليــة فــي مصــر حيــث تكــرر  202مــرة ،العــراق  ،90وفــي الضفــة الغربيــة

ســنوات الماضيــة ،وتــدل مؤشــراته علــى انتهــاج حجــز حريــة اإلعالمييــن أثنــاء قيامهــم

بفلســطين مــن خــال انتهــاكات ســلطات االحتــال اإلســرائيلي علــى الصحفييــن

بدورهــم فــي تغطيــة المظاهــرات االحتجاجيــة التــي قــد تخــرج فــي عــدد مــن مــدن دول

الفلســطينيين  69مــرة ،واألردن  45مــرة ،فيمــا حــل بالمرتبــة األولــى وبمعــدالت عادية

العالم العربي.

في كل من الجزائر ،المغرب ،تونس وموريتانيا.

لقــد لفــت تقريــر حالــة الحريــات اإلعالميــة منــذ نســخته األولــى إلــى أن غالبيــة األجهــزة

حجــز الحريــة :مــن الالفــت أن يحــل انتهــاك «حجــز الحريــة» فــي المرتبــة الثانيــة وبنســبة

األمنيــة فــي دول العالــم العربــي تشــترك فــي أنمــاط معينــة مــن االنتهــاكات ،وهــو مــا

 9%مــن مجمــوع االنتهــاكات ،وقــد تكــرر  327مــرة ،والالفــت أيضـ ًـا فــي هــذا الســياق

ً
منتهجــا
اســتمر عــام  ،2016حيــث مــن الممكــن القــول بــأن انتهــاك حجــز الحريــة أصبــح

أن انتهــاك حجــز الحريــة قــد تكــرر بشــكل كبيــر فــي مصــر  89مــرة ،وبلغت أعلــى معدالته

وتعــرض لــه إعالميــون فــي غالبيــة الــدول ،علمـ ًـا بــأن هــذا النــوع مــن االنتهــاكات قــد بــرز

فــي كل مــن الســودان  ،21العــراق  18واليمــن  ،12فيمــا تكــرر بمســتويات أدنــى فــي

بشــكل الفــت فــي الســنوات الماضيــة بإقــدام ســلطات االحتــال اإلســرائيلي علــى حجــز

كل مــن الجزائــر ،الصومــال ،المغــرب ،جيبوتــي ،ســلطنة عمــان وســوريا .إال أن هــذا

حريــة الصحفييــن الفلســطينيين أثنــاء قيامهــم بتغطيــة االعتــداءات علــى المواطنيــن

االنتهــاك تعــرض لــه الصحفيــون الفلســطينيون فــي الضفــة الغربيــة  125مــرة ،منهــا

الفلسطينيين في الضفة الغربية.

 103مــرات مــن قبــل ســلطات االحتــال اإلســرائيلي و 22مــرة مــن قبــل األجهــزة

وكمــا ذكرنــا أعــاه؛ فقــد تبيــن للباحثيــن فــي شــبكة «ســند» مــن خــال دراســة واقــع
االنتهــاكات التــي يتعــرض لهــا الصحفيــون فــي العالــم العربــي أن غالبيــة الــدول العربيــة
تشــترك فــي أنمــاط متعــددة مــن االنتهــاكات ،ويمكــن اعتبــار االنتهــاكات العشــرة األولــى
ـيوعا وانتشـ ً
الــواردة فــي قائمــة االنتهــاكات هــي األكثــر شـ ً
ـارا فــي العالم العربــي ،ويعتقد
الباحثــون فــي «ســند» بــأن غالبيــة االنتهــاكات التــي احتلــت مراتــب متقدمــة ُيدعــى بــأن

الموظفيــن المكلفيــن فــي إنفــاذ القانــون قــد ارتكبوهــا وتتحمــل مســؤوليتها الــدول التــي

األمنيــة التابعــة للســلطة الوطنيــة الفلســطينية ،كمــا تعــرض  12صحفيـ ًـا فــي قطــاع
غــزة لحجــز الحريــة مــن قبــل األجهــزة األمنيــة التابعــة لســلطة «حمــاس» في القطــاع ،ما
يعنــي أن أكثــر الصحفييــن العــرب الذيــن يتعرضــون لحجــز الحريــة هــم الصحفيــون
المصريون والفلسطينيون.
وكان انتهــاك حجــز الحريــة قــد حــل فــي المرتبــة الرابعــة علــى قائمــة االنتهــاكات لعــام
 2015عندمــا تكــرر  234مــرة ،وكان قــد تكــرر عــام  )143( 2014مــرة مــا يشــير إلــى أن هذا

وقعــت بهــا ،فيمــا تتحمــل جهــات أخــرى مثــل قــوات االحتــال اإلســرائيلي المســؤولية عــن

النــوع مــن االنتهــاكات اســتمر فــي التضاعــف خــال الســنوات الثالثــة األخيــرة ،وهــو ما

االعتــداءات واالنتهــاكات التــي ارتكبتهــا بحــق الصحفييــن الفلســطينيين ،كمــا ينــص عليــه

ينــذر إلــى أنــه مرشــح فــي التصاعــد خــال العــام  ،2017وهــو مــا ســتعمل علــى

القانون الدولي ،وهناك جهات ومنها مؤسســات قضائية ودوائر ومؤسســات حكومية،

مراقبته شبكة «سند» من خالل برنامجها لرصد وتوثيق االنتهاكات «عين».

وقــد خلــص التقريــر إلــى تفســير واقــع االنتهــاكات واتجاهاتهــا كالتالــي ،وذلــك بحســب

ً
مكررا
حجــب المعلومــات :لقــد حــل انتهــاك «حجــب المعلومــات» فــي المرتبــة الثالثــة

المنــع مــن التغطيــة :تشــترك غالبيــة دول العالــم العربي بمنع الصحفييــن من التغطية،

المرتبــة التاســعة علــى قائمــة االنتهــاكات لعــام  2015مكـ ً
ـررا  143مــرة ،وفــي المرتبــة

تسلسل مراتبها في قائمة االنتهاكات:
وقــد تســيد انتهــاك منــع التغطيــة قائمــة االنتهــاكات لعــام  2016بنســبة  11.5%مــن
مجمــوع االنتهــاكات حيــث تكــرر  423مــرة فــي انخفــاض كمــي بنســبة تصــل إلــى  50%عــن
العام  2015حيث تكرر  828مرة.

 247مــرة وبنســبة بلغــت  6.7%مــن المجمــوع العــام لالنتهــاكات ،وكان قــد حــل فــي
ً
مكــررا  104مــرات ،وهــو أحــد أنــواع االنتهــاكات التــي تعتقــد
العاشــرة عــام 2014
«ســند» بأنــه يتكــرر يوميـ ًـا وبنســب عاليــة فــي غالبيــة دول العالــم العربــي ،إال أنــه مــن
الصعــب رغــم شــيوعه القيــام بتوثيقــه ،حيــث ال يفصــح الصحفيــون العــرب عنــه ألنــه
أصبــح مــن االنتهــاكات المعتــادة ،وهــي إن كانــت غيــر جســيمة ومــن الــوزن الخفيــف إال
أنهــا تعتبــر تعديـ ًـا ماسـ ًـا بحريــة الــرأي والتعبيــر واإلعــام ،ومسـ ًـا بحــق الحصــول علــى
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المعلومــات ،كمــا أن وجودهــا فــي المرتبــة الثالثــة علــى قائمــة االنتهــاكات لمؤشــر علــى

المحاكمــات غيــر العادلــة :إن وجــود االنتهــاكات الناتجــة عــن االســتخدام المتعســف

ً
جنبا إلى جنب مع انتهاكات منع التغطية.
تزايدها والتوسع في انتشارها

للســلطات القضائيــة فــي مرتبــة متقدمــة علــى قائمــة االنتهــاكات لمؤشــر علــى أن

ومــن الضــروري القــول بــأن انتهــاك حجــب المعلومــات قــد تكــرر بشــكل ملحــوظ فــي مصــر
 136مــرة ،والعــراق  33مــرة ،وتكــرر فــي الضفــة الغربيــة مــن قبــل ســلطات االحتــال
اإلسرائيلي  19مرة وفي المغرب تكرر  13مرة.
االعتــداء الجســدي :جــاء انتهــاك «االعتــداء الجســدي» بالمرتبــة الرابعــة وتكــرر  2019مــرة

وبنســبة بلغــت  6%مــن مجمــوع االنتهــاكات ،وكان قــد حــل عــام  2015فــي المرتبــة الثانيــة

مكـ ً
ـررا  440مــرة وبنســبة  11%مــن مجمــوع االنتهــاكات ،وتكــرر عــام  )283( 2014مــرة ،وقــد
بقــي هــذا النــوع مــن االنتهــاكات الجســيمة فــي المراتــب األولــى علــى قائمــة االنتهــاكات
وبــرز فــي  8دول عربيــة ،وقــد ســجلت أعلــى معــدالت االعتــداء الجســدي علــى الصحفييــن
ً
ـطينيا
فــي مصــر حيــث تكــرر  60مــرة ،وفــي العــراق  50مــرة ،فيمــا تعــرض  23صحفيـ ًـا فلسـ
فــي الضفــة الغربيــة العتــداءات جســدية مــن قبــل قــوات االحتــال اإلســرائيلي أثنــاء
قيامهــم بتغطيــة تظاهــرات المواطنيــن الفلســطينيين احتجاجـ ًـا علــى ممارســات االحتــال
التعســفية بحقهــم ،و 9صحفييــن مــن قبــل األجهــزة األمنيــة التابعــة للســلطة الوطنيــة
الفلســطينية ،كمــا تعــرض  19صحفيـ ًـا العتــداءات جســدية فــي المغــرب 11 ،فــي اليمــن

ً
دارجــا فــي العــام  2016حيــث تكــرر  186مــرة
هــذا النــوع مــن االنتهــاكات قــد أصبــح
وبنســبة  5%مــن مجمــوع االنتهــاكات ،وهــي نســبة عاليــة جـ ً
ـدا مقارنــة مــع األعــوام
الســابقة ،لكنــه بــدأ فــي الظهــور كنــوع دارج مــن االنتهــاكات عــام  2015عندمــا تكــررت
المحاكمــات غيــر العادلــة  77مــرة ،ومــن خالل التوثيق تبيــن أن هذا النوع من االنتهاكات
واســع االنتشــار حيــث وقــع علــى امتــداد العالــم العربــي باســتثناء الصومــال،
الســعودية ،ســوريا ،قطــر وليبيــا ،وقــد حــل فــي المرتبــة األولــى بدولــة اإلمــارات رغــم
تكــراره مرتيــن ،إال أن تكــراره  109مــرات فــي مصــر وبنســبة  68.6%مــن مجمــوع
المحاكمــات غيــر العادلــة قــد وضــع المحاكمــات غيــر العادلــة في المرتبة السادســة على
قائمــة االنتهــاكات ،حيــث يتعــرض العشــرات مــن الصحفييــن إلــى محاكمات غيــر عادلة،
ومنهــم مــن تتكــرر محاكمتهــم بطريقــة غيــر عادلــة نتيجــة إطالــة أمــد المحاكمــة وعــدم
البــت بهــا مــن قبــل المحكمــة المختصــة منذ ما يزيد عــن العامين لدى بعض الصحفيين
الذيــن تجــري محاكمتهــم ،كمــا تكــررت المحاكمــات التعســفية بحــق الصحفييــن
الفلســطينيين فــي الضفــة الغربيــة مــن قبــل محاكــم ســلطات االحتــال اإلســرائيلي
العســكرية  42مــرة ،وبنســبة  22.6%مــن مجمــوع هــذا النــوع مــن االنتهــاكات ،مــا

و 10في تونس.

يســمح بالقــول أن ســلطات االحتــال تتعمــد حبــس الصحفييــن الفلســطينيين وحجــز

اإلضــرار باألمــوال والخســائر بالممتلــكات :ومــع اســتمرار االعتــداءات علــى أدوات

حريتهم لمنعهم من أداء مهامهم في التغطية.

العمــل ومصادرتهــا إلــى جانــب االعتــداءات علــى مقــار العمــل حــل انتهــاك «اإلضــرار

اإلصابــة بجــروح :تراجــع تكــرار حــاالت إصابــة الصحفييــن بجــروح خاصــة أثنــاء قيامهــم

مــن مجمــوع االنتهــاكات ،وقــد حافــظ هــذا االنتهــاك علــى ترتيبــه علــى قائمــة االنتهــاكات

 4.9%مــن مجمــوع االنتهــاكات ،وذلــك بعــد أن حــل فــي المرتبــة الثالثــة فــي العــام

باألمــوال والخســائر بالممتلــكات» فــي المرتبــة الخامســة مكـ ً
ـررا  192مــرة وبنســبة 5.2%
حيــث حــل فــي المرتبــة الخامســة أيضـ ًـا عــام  2015عندمــا تكــرر  193مــرة ،وكان قــد تكــرر عــام
 )215( 2014مــرة ،ولوحــظ أن هــذا النــوع مــن االنتهــاكات قــد تكــرر بشــكل ملحــوظ فــي
الســودان  71مــرة نتيجــة اســتمرار مصــادرة الصحــف بعــد الطباعــة مــا يشــكل خســائر وكلفـ ًـا
ماليــة عاليــة ترهــق كاهــل الصحــف التــي تعرضــت للمصــادرة ،كمــا تكــرر هــذا النــوع مــن
االنتهــاكات فــي مصــر  25مــرة ،وتعــرض  21مــن الصحفييــن الفلســطينيين ومؤسســات
إعالميــة فــي الضفــة الغربيــة لخســائر نتيجــة اعتــداء ســلطات االحتــال علــى أدوات العمــل،
فيما تكرر في العراق  71مرة.

بالتغطيــة الميدانيــة إلــى المرتبــة الســابعة عــام  2016حيــث تكــرر  182مــرة وبنســبة
السابق  2015حين تكرر  292مرة.
وبالعــودة إلــى الــدول التــي تعــرض فيهــا إعالميــون وصحفيــون لإلصابــة بجــروح أثنــاء
التغطيــة ،فمــن المنطقــي أن تحــل أعلــى المعــدالت فــي الــدول التــي تشــهد نزاعــات
مســلحة ،حيــث يتعــرض الصحفيــون الحربيــون علــى وجــه التحديــد إلــى إصابــات أثنــاء
تغطيتهــم للمواجهــات العســكرية بيــن أطــراف النــزاع ،إال أن العــراق ســجلت أعلــى
معــدالت إصابــة الصحفييــن فيهــا بجــروح ،حيــث تعــرض  62صحفيـ ًـا ومصـ ً
ـورا وفنيـ ًـا
ً
ً
كبيــرا منهــم تعرضــوا إلصابــات ليــس أثنــاء تغطيــة
جــزءا
لجــروح أثنــاء التغطيــة ،لكــن
المواجهــات العســكرية بــل أثنــاء تغطية اعتصامات واحتجاجات شــعبية شــهدتها العراق

11

بانوراما حرية اإلعالم في العالم العربي 2016

علــى مــدار العــام  2016وفــي عــدد مــن مــدن ومحافظــات العــراق وأهمهــا العاصمــة

تغطياتهــم اإلعالميــة ،كمــا لوحــظ تكــرار انتهــاكات االعتقــال التعســفي علــى الصحفييــن

بغــداد ،فــي حيــن تكــررت إصابــة الصحفييــن الفلســطينيين فــي الضفــة الغربيــة مــن قبــل

في كل من العراق والصومال واليمن وجيبوتي.

ســلطات االحتــال  28مــرة وذلــك بســبب اســتهدافهم المتعمــد باإلصابــة باألعيــرة

التحقيــق األمنــي :وحــل فــي المرتبــة العاشــرة انتهــاك «التحقيــق األمنــي» الــذي تكــرر

المطاطيــة والغــاز المســيل للدمــوع وغيرهــا مــن أدوات االعتــداء عليهــم أثنــاء قيامهــم
بتغطيــة االعتــداءات علــى المواطنيــن الفلســطينيين فــي مناســبات مختلفــة ،كمــا تعرض
ً
ً
صحفيــا فــي اليمــن لإلصابــة ،وعلــى خلفيــة التغطيــة
صحفيــا فــي ســوريا و23
26
الميدانيــة لالحتجاجــات الشــعبية فــي مصــر فقــد تعــرض  20صحفيـ ًـا لإلصابــة غالبيتهــم
نتيجة اعتداء األجهزة األمنية عليهم.
التهديــد باإليــذاء :وثــق التقريــر تعــرض  141صحفيـ ًـا لـ»التهديــد باإليــذاء» ،وقــد حــل هــذا
النــوع مــن االنتهــاكات فــي المرتبــة الثامنــة وبنســبة  3.8%مــن مجمــوع االنتهــاكات ،وكان
قــد حــل بالمرتبــة الســابعة فــي تقريــر عــام  ،2015ولوحــظ فــي المؤشــرات أن أكثــر
الصحفييــن الذيــن قــد يتعرضــون لتهديــدات باإليذاء هم الصحفيــون اليمنيون ،وغالبيتهم
يتعرضــون لتهديــدات مــن قبــل «جماعــة الحوثــي» نتيجــة تغطيتهــم اإلعالميــة المناهضــة
ً
ً
يمنيــا للتهديــدات حســب مــا تمكنــت «ســند» مــن
صحفيــا
للجماعــة ،وقــد تعــرض 30
ً
صحفيا
توثيقــه ،وهــي أعلــى نســبة مــن بيــن جميــع دول العالــم العربــي .فيمــا تعــرض 20
عراقيـ ًـا للتهديــد باإليــذاء مــن جهــات مختلفــة ،وفــي مصــر  ،19كمــا تعــرض  18صحفيـ ًـا
ً
فلسطينيا لتهديدات باإليذاء من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي.
االعتقــال التعســفي :يدخــل انتهــاك «االعتقال التعســفي» ضمن االنتهاكات العشــرة

األولــى وقــد حــل فــي المرتبــة التاســعة مكـ ً
ـررا  133مــرة مــا يشــير إلــى عــودة هــذا النــوع
مــن االنتهــاكات فــي االنتشــار حيــث كان قــد تكــرر عــام  )186( 2014مــرة ،وتراجــع فــي
 2015عندما تكرر  99مرة.

 121مــرة ،وهــو مــن االنتهــاكات التــي مــن الممكــن القــول بأنهــا دارجــة فــي غالبيــة دول
العالــم العربــي وعــادة مــا يتعــرض لهــا اإلعالميــون علــى خلفيــة مــواد إعالميــة قامــوا
بنشــرها مــا يشــكل مسـ ًـا بالحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر واإلعــام .وقــد تكــرر هــذا النوع
من االنتهاكات عام  )105( 2014مرات ،وفي العام  2015تكرر  85مرة.
وتســمح المؤشــرات بالقــول أن أكثــر الصحفييــن الذيــن يتعرضــون للتحقيــق األمنــي هــم
ً
ـطينيا للتحقيــق األمنــي على
الصحفيــون الفلســطينيون ،حيــث تعــرض  58صحفيـ ًـا فلسـ
خلفيــة عملهــم اإلعالمــي ،منهــم  17صحفيـ ًـا فــي الضفــة الغربيــة مــن قبــل األجهــزة
األمنيــة التابعــة للســلطة الوطنيــة الفلســطينية ،و 15صحفيـ ًـا فــي قطــاع غــزة مــن قبــل
األجهــزة األمنيــة التابعــة لـ»حمــاس» ،بينمــا تعــرض  26صحفيـ ًـا للتحقيــق األمنــي مــن
قبــل ســلطات االحتــال اإلســرائيلي ومنهــم بعــد اعتقالهــم تعسـ ً
ـفيا .كمــا تشــير األرقام
إلــى تكــرار تعــرض الصحفييــن لتحقيقــات أمنيــة علــى خلفيــة عملهــم اإلعالمــي فــي
السودان وتونس ومصر.
وتوزعــت باقــي االنتهــاكات بنســب متشــابهة فــي بعضهــا ومختلفــة فــي بعضهــا اآلخــر
وبشــكل تنازلــي مــن األعلــى فاألدنــى حيــث تكــرر االعتــداء اللفظي  119مــرة ،المضايقة
 ،109حجــز أدوات العمــل  ،95الرقابــة المســبقة  ،95المنــع مــن النشــر والتوزيــع  ،92حجــز
الوثائــق الرســمية  ،84االختطــاف واالختفــاء القســري  ،82التعذيــب  ،74االعتــداء علــى
أدوات العمــل  ،72المصــادرة بعــد الطبــع  ،63حجــب المواقــع اإللكترونيــة  ،56االعتــداء
على حرمة األماكن الخاصة  ،55المعاملة القاسية والمهينة  ،52التحريض

أكثــر الصحفييــن الذيــن تعرضــوا لالعتقــال التعســفي هم الصحفيون الفلســطينيون حيث

 ،41مصادرة أدوات العمل  ،39االعتداء على مقار العمل  ،39الحبس  ،34االستهداف

ً
ـطينيا فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة بشــكل تعســفي ومــن
اعتقــل  63صحفيـ ًـا فلسـ

المتعمــد باإلصابــة  ،33القتــل اثنــاء التغطيــة (غيــر العمــد)  ،31حــذف محتويــات الكاميــرا

قبــل جميــع األطــراف ،حيــث اعتقلــت األجهــزة األمنيــة التابعــة للســلطة الوطنيــة فــي

 ،24االعتــداء علــى الممتلــكات الخاصــة  ،23التوقيــف التعســفي  ،22التهديــد بالقتــل

الضفــة الغربيــة  15صحفيـ ًـا ،واعتقلــت األجهــزة األمنيــة التابعــة لســلطة «حمــاس» فــي

 ،19المنــع مــن البــث اإلذاعــي والفضائــي  ،18المنــع مــن اإلقامــة  ،16القتل العمد ،16

قطــاع غــزة  6صحفييــن ،فيمــا اعتقلــت ســلطات االحتالل اإلســرائيلي فــي الضفة الغربية

الحرمــان مــن العــاج  ،14المنــع مــن التنقــل والســفر  ،14إيــذاء ذوي القربــى  ،13المنــع

ً
ً
فلســطينيا وغالبيتهــم مــن خــال االعتــداء علــى منازلهــم ،ولوحــظ إقــدام
صحفيــا
42

من العمل اإلعالمي  ،13القرصنة اإللكترونية  ،13الفصل التعســفي  ،11التشــويش

األجهــزة األمنيــة علــى اعتقــال  16صحفيـ ًـا مصريـ ًـا بطريقة تعســفية ودون إبداء األســباب،

علــى البــث اإلذاعــي والفضائــي  ،7االعتــداء علــى الخصوصيــة  ،6محاولــة االختطاف ،6

ً
ـودانيا علــى خلفيــة
وعمــدت األجهــزة األمنيــة فــي الســودان إلــى اعتقــال  11صحفيـ ًـا سـ

محاولة االغتيال  ،5عدم منح تصريح عمل .3

12
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ووقعــت انتهــاكات لمــرة واحــدة وتمثلــت فــي
انتهاكي التحرش الجنسي وسحب الجنسية.
ويوضــح الجــدول اآلتــي مختلــف االنتهــاكات
التــي تمكــن فريــق برنامــج «عيــن» مــن رصدهــا

2016

423

95

34

92

33

13

وتوثيقهــا مــن خــال عمليــات رصــد وتوثيــق
االنتهــاكات الواقعــة علــى حريــة اإلعــام فــي

327

13

العالــم العربــي عــام  ،2016وال يمكــن القــول
بأنهــا حصيلــة كافــة االنتهــاكات ،إال أنهــا تعبر عن

247

84

31

11

طبيعــة االنتهــاكات وتؤشــر إلــى مــدى نســبها
وتوقع تكرارها:

219

82

24

192

74

23

6

186

72

22

6

182

63

19

5

141

56

18

3

133

55

16

121

52

16

119

41

14

109

39

14

95

39

13
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ً
انتهاكا وقعت على
3681
اإلعالميين عام  2016أكثرها
كان منع التغطية وحجز الحرية
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حصيلة االنتهاكات موزعة على شهور العام 2016

االنتهاكات الجسيمة 2016

أكثــر الشــهور التــي شــهدت زيــادة كميــة فــي االنتهــاكات ووثقــت مــن خــال برنامــج «عيــن»

يعــرض التقريــر نســبة االنتهــاكات الجســيمة وتكرارهــا فــي العــام  ،2016ومــن أصــل

التابــع لشــبكة «ســند» كان شــهر أكتوبــر مــن العــام  2016مــن خــال  464انتهـ ً
ـاكا ،ولوحــظ

ـاكا فقــد بلــغ عــدد االنتهــاكات الجســيمة  884انتهـ ً
 3681انتهـ ً
ـاكا موزعــة علــى  15نوعـ ًـا

ارتفــاع فــي عــدد االنتهــاكات الكمية خالل أبريل وأغســطس وســبتمبر ونوفمبر وديســمبر،

مــن االنتهــاكات التــي تتفاوت جســامتها ،وبنســبة بلغت  24%مــن مجموع االنتهاكات

وبمعنــى آخــر أن عــدد االنتهــاكات الكميــة ارتفــع بشــكل ملحــوظ خــال الشــهور الخمســة

مــا يســمح بالقــول ان ربــع االنتهــاكات التــي تعــرض لهــا الصحفيــون جســيمة ،في حين

األخيرة من العام الماضي.

ـاكا جسـ ً
وثــق تقريــر  )1269( 2015انتهـ ً
ـيما ،وبنســبة مئويــة بلغــت  30.6%مــن مجمــوع

ويوضــح الشــكل التالــي خالصــة عمليــات الرصــد والتوثيــق التــي قامــت بهــا «ســند» مــن
خــال برنامجهــا «عيــن» ونشــرت فــي التقاريــر الشــهرية للشــبكة علــى مــدار العــام 2016

جسيمة.
أخطــر االنتهــاكات جســامة تمثــل بفقــدان الحيــاة ،وقــد وثــق التقريــر مقتــل  47صحفيـ ًـا

كالتالي:
حصيلة ما ورد في التقارير الدورية الشهرية خالل الفترة من  1يناير ولغاية  31ديسمبر 2016
شهر

عدد
االنتهاكات

عدد الصحفيين
الذين تعرضوا
لالنتهاكات

عدد المؤسسات
اإلعالمية التي تعرضت
العتداءات

عدد الحاالت

فردية

جماعية

يناير

263

86

17

58

37

فبراير

214

85

40

75

10

مارس

202

58

28

49

24

أبريل

337

96

24

75

20

مايو

276

96

9

56

21

يونيو

282

99

19

80

22

يوليو

269

102

11

70

13

أغسطس

300

86

16

69

23

سبتمبر

360

130

10

65

17

أكتوبر

464

166

16

91

29

نوفمبر

342

89

16

66

25

ديسمبر

372

61

10

70

8

المجموع

3681

1154

216

824

249

1073
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االنتهــاكات ،وقــال التقريــر وقتهــا أن ثلــث االنتهــاكات التــي تعــرض لهــا الصحفيــون

ً
وإعالميــا خــال العــام  ،2016غالبيتهــم ضحايــا العنــف فــي العــراق وليبيــا وســوريا
واليمــن ،منهــم  31صحفيـ ًـا قتلــوا أثنــاء قيامهــم بتغطيــة االشــتباكات المســلحة ،فيمــا
فقــد  16صحفيـ ًـا حياتهــم نتيجــة القتــل العمــد ،وقــد شــكلت حــاالت قتــل الصحفييــن
وفقدانهــم للحيــاة ســواء بالقتــل العمــد وغيــر العمــد مــا نســبته  1.3%مــن مجمــوع
االنتهاكات ،فيما شكلت ما نسبته  5.3%من مجموع االنتهاكات الجسيمة.
ونجــا  5صحفييــن مــن محــاوالت اغتيــال جــادة بــاءت بالفشــل ،بينمــا ســجل التقريــر
اختطــاف  82صحفيـ ًـا وإخفاءهــم قسـ ً
ـرا ،الجــزء األكبــر منهــم تعرضــوا لالختطــاف فــي
مناطــق النــزاع ،بينمــا تعــرض صحفيــون لإلخفــاء القســري مــن قبــل األجهــزة األمنيــة
خاصــة فــي مصــر التــي تعــرض فيهــا  8صحفييــن لإلخفــاء القســري ولــم تعــرف أماكــن
اعتقالهــم ،فيمــا وقعــت غالبيــة وقائــع اختطــاف الصحفييــن فــي اليمــن مــن قبــل
«جماعــة الحوثــي» حيــث اســتمر تعــرض الصحفييــن اليمنييــن لالختطــاف ،وقــد وثــق
التقريــر اختطــاف  35صحفيـ ًـا فــي  ،2016كمــا تعــرض  15صحفيـ ًـا لالختطــاف فــي ليبيــا
غالبيتهــم مــن قبــل تنظيمــات مســلحة ،وفــي ســوريا اختطــف  12صحفيـ ًـا غالبيتهــم
مــن قبــل قــوات الحــزب الديمقراطــي الكــردي ،وفــي العــراق تعــرض  4صحفييــن
لالختطــاف مــن جهــات متعــددة ،وإلــى جانــب االختطــاف فقــد تعــرض  6صحفييــن
آخرين لمحاوالت اختطاف باءت بالفشل.
ومــن الالفــت حجــم الزيــادة فــي تعــرض الصحفييــن للتعذيــب الــذي حــل فــي المرتبــة
الخامســة علــى قائمــة االنتهــاكات الجســيمة ،فبينمــا وثــق تقريــر عــام  2015تعرض 25
صحفيـ ًـا للتعذيــب تضمــن تقريــر  2016تعــرض  74صحفيـ ًـا للتعذيب ،األمر الذي يشــي

بانوراما حرية اإلعالم في العالم العربي 2016

2016

بتوســع هــذا النــوع مــن االنتهــاكات الجســيمة خاصــة وأنــه وقــع فــي غالبيــة دول العالــم
العربــي ،لكــن األرقــام تقــول بــأن الصحفييــن اليمنييــن هــم األكثــر عرضــة للتعذيــب حيــث
بلــغ عددهــم  30صحفيـ ًـا ،وتشــير المعطيــات بــأن الصحفيين المختطفيــن من قبل «جماعة
الحوثــي» عــادة مــا يتعرضــون للتعذيــب ،وقــد قــدم أهالــي الصحفييــن المختطفيــن عــدة
دعاوى وبرقيات احتجاج لتعرض ذويهم من الصحفيين لعمليات تعذيب أثناء اختطافهم.

219

16

%6

%0.4

وتشــير األرقــام إلــى تعــرض الصحفييــن الفلســطينيين للتعذيــب مــن أطــراف مختلفــة،
فقــد وثــق التقريــر تعــرض  8صحفييــن للتعذيــب فــي ســجون االحتــال اإلســرائيلي ،بينما
تعــرض  4صحفييــن لتعذيــب فــي الضفــة الغربيــة مــن قبــل األجهــزة األمنيــة التابعــة

188

%5

14

%0.4

للســلطة الفلســطينية ،فيمــا تعــرض  6صحفييــن فــي قطــاع غــزة لتعذيــب مــن قبــل
األجهــزة األمنيــة التابعــة لـ»حمــاس» ،وإلــى جانــب الصحفييــن الفلســطينيين فقــد وثــق
ً
ً
مصريا للتعذيب في أماكن اعتقالهم بالسجون المصرية.
صحفيا
التقرير تعرض 17
ومــن الالفــت فــي قائمــة االنتهــاكات الجســيمة هــو مــا وثقــه التقريــر مــن نســب مرتفعــة
فــي االعتــداءات التــي تشــكل خطـ ً
ـرا علــى حيــاة الصحفييــن وســامتهم البدنيــة ،حيــث جــاء

182

%5

13

%0.3

82

%2.2

6

%0.2

انتهــاك االعتــداء الجســدي علــى رأس قائمــة االنتهــاكات الجســيمة إذ تكرر  219مرة بنســبة
بلغــت  6%مــن مجمــوع االنتهــاكات ،وحــل فــي المرتبــة الثانيــة علــى قائمــة جميــع
االنتهــاكات ،وذلــك رغــم انخفاضــه بشــكل ملمــوس عــن العــام الســابق  2015عندمــا تكــرر

74

%2

 440مرة.
وجــاءت انتهــاكات الحبــس والتوقيف واالعتقال التعســفي فــي المرتبة الثانية لالنتهاكات
الجســيمة بتكــرار بلــغ  188مــرة ،فيمــا حــل فــي المرتبــة الثالثــة انتهــاك «اإلصابــة بجــروح»
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ً
صحفيــا إلصابــات بجــروح مختلفــة ومتفاوتــة الضــرر بيــن خفيفــة
حيــث تعــرض 182
ومتوسطة وبالغة الخطورة.

5

%0.1

31

1

%0.8

%0.02

وجــاء انتهــاك «االســتهداف المتعمــد باإلصابــة» فــي المرتبــة السادســة مكـ ً
ـررا  33مــرة،
ومــن االنتهــاكات التــي ثبــت صحــة وقوعهــا وحلــت فــي المرتبــة الثامنــة انتهــاك «التهديــد
بالقتــل» والــذي تكــرر  19مــرة ،وقــد حــل فــي المرتبــة العاشــرة انتهــاك «الحرمــان مــن

19

%0.5
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العــاج» الــذي واجهــه  14صحفيـ ًـا غالبيتهــم فــي مصــر وذلــك بعــدم تمكينهــم مــن عــاج ما

%24
2016

يعانون من أمراض في أماكن اعتقالهم.
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بانوراما حرية اإلعالم في العالم العربي 2016

وبتوزيــع االنتهــاكات الجســيمة علــى الحقــوق اإلنســانية

العــام ،ويليــه فــي المرتبــة الثالثــة االعتــداء علــى الحــق فــي الحيــاة والتــي تمثلــت بالقتــل العمــد وغيــر العمــد

المعتــدى عليهــا والخاضعــة لقانــون حقــوق اإلنســان ،فــإن

ومحاوالت االغتيال وتكررت  52مرة بنسبة  6%من مجموع االنتهاكات الجسيمة.

االعتــداء علــى الحــق فــي عــدم الخضــوع للتعذيــب أو لغيــره مــن
ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الــا إنســانية أو
المهينــة والســامة الشــخصية قــد احتــل المرتبــة األولــى حيــث
تكــرر  555مــرة وبنســبة بلغــت  62.7%مــن مجمــوع االنتهــاكات
الجسيمة ،وبنسبة  15%من مجموع االنتهاكات العام.
وحلــت االعتــداءات علــى الحــق فــي الحريــة واألمــان الشــخصي
بالمرتبــة الثانيــة وقــد تكــررت  278مــرة بنســبة  31.4%مــن
مجمــوع االنتهــاكات الجســيمة ،و 7.5%مــن مجمــوع االنتهاكات

2016

أظهــرت نتيجــة البحــث فــي الفروقــات الكميــة لنــوع االنتهــاكات بيــن عامــي  2015و 2016ارتفاعـ ًـا ملحوظـ ًـا فــي 11
نوعـ ًـا مــن أنــواع االنتهــاكات مــن أصــل  49نوعـ ًـا ،فيمــا لوحــظ انخفــاض فــي  8أنــواع أخــرى مــن االنتهــاكات ،بينمــا
ً
ً
ثابتا بشكل نسبي.
نوعا
بقي 30
المالحظــة األهــم فــي الفروقــات التــي اســتنتجها التقرير هي انخفاض عدد أشــكال وأنواع االنتهاكات الجســيمة،
حيــث بلغــت عــام  )6( 2015أنــواع مــن أنــواع االنتهــاكات الجســيمة ،بينمــا ارتفعــت نســبة االنتهــاكات بصــورة
ملحوظــة فــي انتهاكــي التعذيــب والحرمــان مــن العــاج ،وهمــا مــن أخطــر االنتهــاكات الجســيمة التــي قــد يتعــرض
لهــا الصحفيــون أثنــاء وجودهــم فــي الســجن والمعتقــات بســبب عملهــم اإلعالمــي ،أو الصحفيــون الذيــن
يتعرضــون لالختطــاف واإلخفــاء القســري كمــا يحــدث فــي اليمــن مــن قبــل جماعــة الحوثــي ،وهــو مــا يؤشــر أيضـ ًـا
إلــى ارتفــاع عــدد المحاكمــات غيــر العادلــة فــي  2016إلــى  186محاكمــة مقابــل  77محاكمــة وثقهــا تقريــر ،2015
إضافة إلى االرتفاع الملحوظ في انتهاك «حجز الحرية» الذي ارتفع من  234إلى  327مرة.

%62.7

لقــد ارتفعــت نســبة االنتهــاكات التــي قــد تقــع علــى الصحفييــن قيــد الحبــس والمعتقــل ،فقــد وثــق التقريــر تكــرار
انتهــاكات التعذيــب مــن  25عــام  2015إلــى  74مــرة عــام  ،2016كمــا ارتفــع انتهــاك حرمــان اإلعالمييــن المعتقليــن
أو المختطفيــن مــن العــاج مــن حالتيــن فــي  2015إلــى  14حالــة فــي  ،2016وهو مؤشــر أو منبــه ال يمكن تجاوزه
لجسامة هذا النوع من االنتهاكات.

%31.4 278

ويالحــظ أن االنتهــاكات الجســيمة التــي ارتفعــت نســبتها الكميــة تالمــس االعتــداء علــى الحــق فــي الســامة
الشخصية ،والحق في معاملة غير مهينة وقاسية وحاطة بالكرامة اإلنسانية.

555
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مقارنة االنتهاكات الواقعة على حرية اإلعالم في العالم العربي بين عامي  2015و2016

ورغــم االنخفــاض الكمــي النتهــاك منــع التغطيــة والــذي تكــرر  423مــرة عــام  2016مقابــل  828مــرة فــي ،2015
إلــى أن انتهــاك حجــب المعلومــات ارتفــع مــن  143إلــى  247مــرة فــي  ،2016وتؤشــر األرقــام إلــى أن انتهــاك
حجــب المعلومــات ال يــزال فــي تصاعــد مســتمر خــال األعــوام الثالثــة الماضيــة حيــث تكــرر فــي )104( 2014
مرات.

%6
%100

وللســنة الثالثــة أيضـ ًـا علــى التوالــي اســتمر ارتفــاع معــدالت انتهــاك «حجــز الحريــة التعســفي» ،فمــن  143عــام
 2014إلــى  234فــي  2015تكــرر هــذا االنتهــاك  327مــرة فــي  2016مــا يعنــي التوســع فــي اســتخدام هــذا النوع
من االنتهاكات والذي عادة تتحمل مسؤوليته األجهزة األمنية في دول العالم العربي بشكل عام.
ولوحــظ انخفــاض فــي تكــرار انتهــاك «االعتــداء اللفظــي» بشــكل نســبي مــن  181إلــى  119فــي  ،2016لكــن
ـرا جديـ ً
انخفاضــه ال يشــكل بالضــرورة مؤشـ ً
ـدا علــى حالــة الحريــات اإلعالميــة ،لكــن األهــم انخفــاض مؤشــر انتهــاك

بانوراما حرية اإلعالم في العالم العربي 2016

«االستهداف المتعمد باإلصابة» من تكرره  147مرة عام  2015إلى  33مرة عام .2016
ومــن المؤشــرات الالفتــة االنخفــاض النســبي فــي جرائــم قتــل الصحفييــن بشــكل عمــد،
حيــث فقــد  16صحفيـ ًـا حياتهــم عــام  2016نتيجــة اإلعدامــات واالغتيــاالت مقابــل  39صحفيـ ًـا
عــام  ،2015وهــو مــا انعكــس مباشــرة علــى جرائــم القتــل غيــر العمــد عندمــا فقــد  15صحفيـ ًـا
حياتهــم عــام  2015مقابــل  31فــي  ،2016األمــر الــذي يعنــي انخفــاض جرائــم قتــل
اإلعالمييــن عمـ ً
ـدا ،وال يعنــي بالضــرورة انخفــاض معــدل فقــدان الصحفييــن لحياتهــم حيــث
اســتمر تعــرض الصحفييــن للمــوت أثنــاء قيامهــم بتغطيــة االشــتباكات المســلحة فــي
مناطق النزاع المسلح.
ومــن المالحظــات علــى االنتهــاكات ذات الصلــة المباشــرة فــي الحــق بحريــة الــرأي والتعبيــر
واإلعــام ارتفــاع انتهــاكات كل مــن الرقابــة المســبقة والمنــع مــن النشــر والتوزيــع والفصــل
ً
عارضا أمام حق الجمهور في المعرفة.
التعسفي ،وكلها أدوات تقف
ً
ارتفاعــا فــي معدالتهــا عــام  2016انتهــاك حجــز الوثائــق
ومــن االنتهــاكات التــي ســجلت
الرســمية الــذي تكــرر  84مــرة فــي  2016مقابــل  23مــرة فــي  ،2015وهــو انتهــاك يصاحــب
ً
أيضا عن السنوات السابقة.
انتهاك حجز الحرية الذي أشرنا أعاله أنه ارتفع
ومــن االنتهــاكات الجديــدة التــي وثقهــا التقريــر انتهــاك االعتــداء علــى الخصوصيــة ،حيــث
تعــرض  6صحفييــن للضغوطــات والتعذيــب بهــدف اإلفصــاح عــن الكلمــات المفتاحيــة
لعناويــن بريدهــم اإللكترونــي أو حســاباتهم الشــخصية علــى الفيســبوك مــا يشــكل اعتــداء
ً
مباشــرا علــى الخصوصيــة ،كمــا وثــق حالــة واحــدة لــكل مــن انتهاكــي التحــرش الجنســي

وسحب الجنسية.

وأمــا االنتهــاكات التــي الحــظ التقريــر ثبــات معدالتهــا نسـ ً
ـبيا خــال العاميــن  2015و،2016
فقــد اســتقرت بشــكل نســبي انتهــاكات اإلضــرار باألمــوال والخســائر بالممتلــكات ،التهديــد
باإليــذاء ،حجــز أدوات العمــل ،االعتقــال التعســفي ،االعتــداء علــى أدوات العمــل ،التحقيــق
األمنــي ،المضايقــة ،االختطــاف واإلخفــاء القســري ،مصــادرة أدوات العمــل ،المصادرة بعد
الطبــع ،حــذف محتويــات الكاميــرا ،االعتــداء علــى مقــار العمــل ،المنــع مــن اإلقامــة والســفر
والتنقــل ،المعاملــة القاســية والمهينــة ،التوقيــف التعســفي ،االعتــداء علــى حرمــة األماكن
الخاصــة ،المنــع مــن البــث اإلذاعــي والفضائــي ،حجــب المواقــع اإللكترونيــة ،القرصنــة
اإللكترونيــة ،االعتــداء علــى الممتلــكات الخاصــة ،التحريــض ،الحبــس ،التهديــد بالقتــل ،المنــع
من العمل اإلعالمي ،إيذاء ذوي القربى ،محاولة االغتيال ،محاولة االختطاف ،التشــويش
على البث اإلذاعي والفضائي ،عدم منح تصريح عمل ،والحرمان من المأكل والمشرب.

مقارنة االنتهاكات الواقعة على حرية اإلعالم في العالم العربي بين عامي  2015و2016

نوع االنتهاك

2015

2016

المنع من التغطية

828

423

االعتداء الجسدي

440

219

اإلصابة بجروح

292

182

حجز الحرية

234

327

اإلضرار باألموال والخسائر بالممتلكات

193

192

االعتداء اللفظي

181

119

التهديد باإليذاء

158

141

االستهداف المتعمد باإلصابة

147

33

حجب المعلومات

143

247

حجز أدوات العمل

104

95

االعتقال التعسفي

99

133

االعتداء على أدوات العمل

89

72

التحقيق األمني

85

121

المضايقة

85

109

االختطاف واالختفاء القسري

85

82

المحاكمة غير العادلة

77

186

مصادرة أدوات العمل

63

39

المصادرة بعد الطبع

57

63

حذف محتويات الكاميرا

55

24

الرقابة المسبقة

51

95

االعتداء على مقار العمل

49

39
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18

المنع من اإلقامة والتنقل والسفر

44

30

الحرمان من العالج

2

14

المنع من النشر والتوزيع

43

92

عدم منح تصريح عمل

1

3

المعاملة القاسية والمهينة

40

52

الحرمان من المأكل والمشرب

1

0

القتل العمد

39

16

االعتداء على الخصوصية

0

6

التوقيف التعسفي

35

22

التحرش الجنسي

0

1

االعتداء على حرمة األماكن الخاصة

35

55

سحب الجنسية

0

1

المنع من البث اإلذاعي والفضائي

35

18

المجموع

4034

3681

حجب المواقع اإللكترونية

31

56

القرصنة اإللكترونية

29

13

التعذيب

25

74

حجز الوثائق الرسمية

23

84

االعتداء على الممتلكات الخاصة

23

23

التحريض

22

41

الحبس

20

34

التهديد بالقتل

16

19

القتل غير العمد

15

31

المنع من العمل اإلعالمي

8

13

إيذاء ذوي القربى

7

13

محاولة االغتيال

3

5

محاولة االختطاف

3

6

التشويش على البث اإلذاعي والفضائي

3

7

الفصل التعسفي

2

11

الحقوق اإلنسانية المعتدى عليها على خلفية العمل اإلعالمي 2016
ال تــزال قائمــة االعتــداءات علــى الحقــوق اإلنســانية التــي يتعــرض لهــا اإلعالميــون
ً
ً
واســعا مــن الحقــوق اإلنســانية بلــغ عددهــا
طيفــا
ومؤسســات اإلعــام تتضمــن
االعتــداء علــى  10حقــوق إنســانية أساســية تــم توزيعهــا علــى رتــب حســب حجــم التكــرار
الكمي لكل واحدة منها.
وللعــام الخامــس علــى التوالــي حــل االعتــداء علــى الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر
ً
انتهــاكا بلغــت نســبتها مــن المجمــوع الكلــي
واإلعــام بالمرتبــة األولــى فــي 1295
لالنتهــاكات التــي وثقهــا التقريــر  35.2%وهــي نســبة شــبيهة لنتائــج تقريــر العــام
السابق .2015
وبقيــت االعتــداءات علــى الحــق فــي الســامة الشــخصية وعــدم الخضــوع للتعذيــب أو
لغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الــا إنســانية فــي المرتبــة الثانيــة
للعــام التالــي علــى التوالــي وبواقــع  867انتهـ ً
ـاكا بلغــت نســبتها  23.5%مــن مجمــوع
االنتهــاكات الكلــي ،ويشــكل اســتمرار هــذا النــوع من االعتداءات مؤشـ ً
ـرا على اســتمرار
االعتــداء علــى الصحفييــن أثنــاء قيامهــم بالتغطيــات اإلعالميــة الميدانيــة حيــث اســتمر
تعرضهــم العتــداءات جســدية وإصابــات بجــروح نتيجــة محاولــة منعهــم مــن التغطيــة
خاصة من األجهزة األمنية وفي غالبية دول العالم العربي.
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وبعــد أن حــل عــام  2015فــي المرتبــة الرابعــة ،جــاء االعتــداء على الحق فــي الحرية واألمان
الشــخصي بالمرتبــة الثالثــة عــام  2016وبواقــع  689انتهـ ً
ـاكا كانــت أعالهــا تزايــد حــاالت حجز
الحريــة بشــكل واســع ،وشــكلت نســبتها  18.7%مــن مجمــوع االنتهــاكات التــي وثقهــا
التقريــر ،وهــو مؤشــر علــى ارتفــاع نســبة حجــز حريــة الصحفييــن واعتقالهــم وتوقيفهــم
بشــكل تعســفي علــى خلفيــة عملهــم اإلعالمــي ،أو أثنــاء قيامهــم بالتغطيــات الميدانيــة،
ً
قسرا.
واألخطر اختطافهم وإخفاؤهم
ومــن الواضــح اســتمرار االعتــداءات علــى أدوات العمــل اإلعالمــي أو حجزهــا أو االعتــداء
عليهــا ومصادرتهــا بهــدف منــع التغطيــة أو حجــب المعلومــات عن الصحفييــن ،إضافة إلى
االعتــداءات علــى مقــار العمــل ومصــادرة الصحــف بعــد طباعتهــا مــا يشــكل أعبــاء ماليــة
علــى المؤسســات اإلعالميــة ،حيــث حــل االعتــداء علــى الحــق فــي التملك بالمرتبــة الرابعة
ً
انتهــاكا بلغــت نســبتها مــن مجمــوع االنتهــاكات الكلــي  ،12.5%وتعتقــد
بواقــع 460
«ســند» أن االعتــداء علــى الحــق فــي التملــك بقيــت نســبته مســتقرة حيــث حــل فــي
المرتبــة الثالثــة عــام  2015بواقــع  521انتهـ ً
ـاكا ،بلغــت نســبتها مــن مجمــوع االنتهــاكات
الكلي .13%
ووثــق التقريــر  186انتهـ ً
ـاكا ماسـ ًـا بالحقــوق فــي مجــال القضــاء والحــق فــي محاكمــة عادلة،
وتعتقــد «ســند» أن االعتــداء علــى هــذا الحــق فــي تصاعــد خــال العاميــن  2015و2016
وذلــك مــن خــال االســتخدام المتعســف للســلطات القضائيــة فــي عــدد مــن دول العالــم
العربــي وعلــى وجــه الخصــوص فــي مصــر ،وكان تقريــر  2015قــد وثــق  77اعتــداء علــى
الحــق فــي محاكمــة عادلــة واعتبــر وقتهــا هــذا المعــدل مرتفعـ ًـا نسـ ً
ـبيا ،إال أن تضاعفــه كميـ ًـا
بشــكل الفــت فــي  2016يقــرع جــرس اإلنــذار باســتمرار اســتخدام الســلطات القضائيــة
للتضييــق علــى حريــة اإلعــام واإلعالمييــن ،وال بــد مــن القــول أن العشــرات مــن
اإلعالمييــن فــي مصــر يواجهــون قــرارات تعســفية صــدرت عــن هيئــات ومؤسســات
قضائيــة بحقهــم علــى خلفيــة عملهــم اإلعالمــي ،كما يتعــرض الصحفيون الفلســطينيون
فــي الضفــة الغربيــة إلــى محاكمــات إداريــة مــن قبــل ســلطات االحتــال اإلســرائيلي
للتضييق على حرية عملهم اإلعالمي.
ومــن المؤشــرات الجديــدة علــى قائمــة الحقــوق اإلنســانية المعتــدى عليهــا بســبب العمــل
اإلعالمــي هــو مؤشــر االعتــداء علــى الحــق فــي حرمــة األماكــن الخاصــة والخصوصيــة،
حيــث وثــق التقريــر  55انتهـ ً
ـاكا باالعتــداء علــى حرمــة األماكــن الخاصــة مــن خــال مداهمــة
منــازل الصحفييــن والعبــث فــي منازلهــم والبحــث فــي خصوصياتهــم ،وهــذا مــا تعرض له
بشــكل الفــت الصحفيــون الفلســطينيون فــي الضفــة الغربيــة مــن خــال قيــام ســلطات

ً
صحفيــا بدعــوى االعتقــال أو التحقيــق األمنــي ،كمــا
االحتــال بمداهمــة منــازل 25
تعــرض  3صحفييــن فلســطينيين العتــداءات علــى أماكــن ســكناهم بدعــوى االعتقــال
والتحقيــق أيضـ ًـا مــن قبــل األجهــزة األمنيــة التابعــة للســلطة الوطنيــة الفلســطينية،
كمــا تعــرض  5صحفييــن فــي قطــاع غــزة لمداهمــة منازلهــم وبنفــس دعــوى االعتقــال
أو التحقيــق األمنــي مــن قبــل األجهــزة األمنيــة التابعــة لـ»حمــاس» ،وقــد تكــرر االعتــداء
علــى حرمــة األماكــن الخاصــة فــي اليمــن  9مــرات غالبيتهــا أثناء قيام «جماعــة الحوثي»
بمداهمــة منــازل صحفييــن بهــدف االختطــاف ،وقــد تعــرض  7صحفييــن فــي مصــر
لمداهمة منازلهم من قبل األجهزة األمنية بدعوى االعتقال أو التحقيق األمني.
لقــد بقــي االعتــداء علــى أســمى الحقــوق اإلنســانية فــي الحــق فــي الحيــاة بموقعــه
ـبيا إذ حــل فــي المرتبــة الســابعة عــام  2016بواقــع  52انتهـ ً
نسـ ً
ـاكا بالقتــل العمــد وغيــر
العمــد ومحــاوالت االغتيــال ،بينمــا كان قــد حــل فــي المرتبــة الثامنــة وبواقــع  57انتهاكاً
عــام  ،2015وهــو مــا يؤشــر إلــى اســتمرار فقــدان الصحفييــن لحياتهــم خاصــة فــي
أماكــن النــزاع المســلح كمــا أشــرنا لــه فــي موضــع ســابق ،وهنــا ال بــد مــن القــول أن
أطــراف النــزاع أينمــا وجــدوا يتحملــون مســؤولية فقــدان الصحفييــن لحياتهــم ســواء
ً
عمــدا كمــا
أثنــاء تواجدهــم فــي مواقــع التغطيــة اإلعالميــة ،أو اختطافهــم وقتلهــم
فعــل «تنظيــم داعــش» فــي ســوريا وليبيــا والعــراق ،أو القيــام بعمليــات اغتيــال
إلعالمييــن بســبب نشــاطهم الصحفــي كمــا هــو الحــال فــي الصومــال علــى ســبيل
المثال.
ومــن االعتــداءات التــي زادت كميـ ًـا عــام  2016االعتــداء علــى الحــق فــي معاملــة غيــر
ً
انتهــاكا ،وحــل فــي المرتبــة الثامنــة بعــد أن كان عــام  2015فــي
تمييزيــة بواقــع 41
المرتبــة العاشــرة واألخيــرة ،األمــر الــذي يؤشــر إلــى ازديــاد حــاالت تعــرض الصحفييــن
للتحريض بسبب عملهم اإلعالمي.
وحــل فــي المرتبــة التاســعة االعتــداء علــى الحــق فــي اإلقامــة والتنقــل والســفر بواقع
ً
انتهــاكا ،فيمــا حــل فــي المرتبــة العاشــرة واألخيــرة االعتــداء علــى الحــق فــي
30
الخصوصية بواقع  6انتهاكات.
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ترتيب الدول حسب عدد االنتهاكات والحاالت الكمية
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867

%23.5

689

%18.7

460

%12.5

وفــي البحــث فــي الــدول والمناطــق التــي وقعــت فيهــا
االنتهــاكات مــن حيــث عددهــا الكمــي ،ومــن حيــث عــدد الحــاالت
التــي تعرضــت فيهــا حريــة اإلعــام وحقــوق اإلعالمييــن
لالنتهــاك .عمــل الباحثــون فــي «ســند» علــى فــرز عــدد
االنتهــاكات ونســبها المئويــة لــكل دولــة ،وفــرز عــدد الحــاالت
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الســعودية مــن  16إلــى  18البحريــن مــن  14إلــى  ،20اإلمــارات مــن
 20إلى  21وقطر من  19إلى .22
وبقيــت فــي مرتبتهــا للعــام الثانــي علــى التوالــي االنتهــاكات فــي

انتهــاك ،وبعــض الحــاالت الجماعيــة التــي وثقهــا الباحثــون

إلــى القائمــة جيبوتــي وحلــت فــي المرتبــة  ،19فيمــا غابــت الكويــت

تضمنت عشرات االنتهاكات.

عن القائمة.

إن عــدد االنتهــاكات وعــدد الحــاالت الكميــة تعتبــر مؤشـ ً
ـرا لمــدى

وبالنظر إلى الجدول أدناه فقد تبين لشبكة «سند» ما يلي:

لـ»سند» من الوصول لمعلومات بشأنها.

ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺣﺮﻣﺔ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ

عشــرة ،الجزائــر مــن المرتبــة  13إلــى  ،14لبنــان مــن  11إلــى ،15

ونســبها أيضـ ًـا ،علمـ ًـا بــأن الحالــة الواحــدة قــد تتضمــن أكثــر مــن

المناطــق والــدول التــي تمكــن فريــق برنامــج «عيــن» التابــع

%5

واالنتهــاكات فــي قطــاع غــزة مــن المرتبة الســابعة إلى المرتبــة الحادي

العــراق بالمرتبــة الثالثــة والمغــرب فــي المرتبــة الثامنــة ،بينمــا انضمــت

تعــرض حريــة اإلعــام وحقــوق اإلعالمييــن لالعتــداء فــي

ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ

وتراجــع ترتيــب كل مــن :اليمــن مــن المرتبــة الرابعــة إلــى الخامســة،

ً
انتهــاكا
• حلــت مصــر فــي المرتبــة األولــى حيــث وثــق التقريــر 924
وبنســبة  25%مــن مجمــوع االنتهــاكات العــام ،أي ربــع االنتهــاكات
التــي قامــت «ســند» بتوثيقهــا عــام  ،2016كمــا حلــت فــي المرتبــة

أبــرز المؤشــرات علــى قائمــة ترتيــب الــدول حســب عــدد

األولــى مــن حيــث عــدد الحــاالت التــي بلغــت  329حالــة وشــكلت

االنتهــاكات والحــاالت الكميــة هــو اســتمرار وجــود مصــر والعراق

نســبتها  30.7%مــن مجمــوع الحــاالت التــي وثقهــا التقريــر ،وتكثــر

واليمــن وانتهــاكات ســلطات االحتــال اإلســرائيلي بحــق

فــي مصــر الحــاالت الجماعيــة بســبب منــع التغطيــة وحجــب

الصحفييــن الفلســطينيين فــي المراتــب األولــى ،مقابــل تراجع

المعلومــات ،حيــث بلــغ عــدد الحــاالت الجماعيــة  129حالــة ،مقابــل

عــدد االنتهــاكات الكميــة فــي تونــس التــي حلــت فــي المرتبــة

ً
علمــا بــأن مصــر ســجلت أعلــى معــدل للحــاالت
 200حالــة فرديــة،

الخامســة عــام  2015لتتراجــع إلــى المرتبــة العاشــرة فــي ،2016

الجماعيــة والفرديــة مــن بيــن جميــع دول العالــم العربــي ،وســجلت

وقــد حلــت الســودان فــي المرتبــة الرابعــة بعــد أن حلــت فــي

كذلــك أعلــى معــدل باالعتــداء علــى الصحفييــن حيــث وثــق التقريــر

العام السابق بالمرتبة السادسة.

تعــرض  254صحفيـ ًـا النتهــاكات ،فــي حيــن تعرضــت  19مؤسســة

ً
ً
نســبيا فــي
تقدمــا
ويمكــن القــول أن الــدول التــي شــهدت

إعالمية النتهاكات.

الترتيــب وبمعــدل رتبــة واحــدة هــي :مصــر وســوريا وموريتانيــا،

• وشــكلت اعتــداءات قــوات وســلطات االحتــال اإلســرائيلي علــى

بينمــا تقدمــت الســودان برتبتيــن مــن المرتبــة السادســة إلــى

الصحفييــن الفلســطينيين فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة أعلــى

الرابعــة ،وتقدمــت ثــاث رتــب انتهــاكات الســلطة الوطنيــة

نســب االنتهــاكات كمـ ًـا ،وتســيدت قائمــة أكثر المناطــق التي يتعرض

الفلســطينية في الضفة الغربية ،واالنتهاكات في الصومال،

بهــا الصحفيــون العتــداءات مــن حيــث الكــم حيــث وثــق التقريــر 614

فيمــا تقدمــت األردن للمرتبــة الســابعة بعــد أن كانــت فــي

انتهـ ً
ـاكا وبنســبة  16.7%مــن مجمــوع االنتهــاكات العــام ،كمــا حلــت

المرتبــة الثانيــة عشــرة ،وليبيــا مــن المرتبــة  18إلــى المرتبــة ،13

فــي المرتبــة الثانيــة مــن حيــث عــدد الحــاالت ،حيــث ســجل التقريــر

وسلطنة عمان من المرتبة  21إلى المرتبة .17

 130حالــة وبنســبة  12%مــن إجمالــي عــدد الحــاالت الموثقــة ،وقــد
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بلــغ عــدد الحــاالت الفرديــة  100حالــة ،مقابــل  30حالــة جماعيــة ،كمــا حلــت ثانيـ ًـا علــى مســتوى عــدد الصحفييــن الذيــن
تعرضوا النتهاكات حيث بلغ عددهم  209صحفيين ،إضافة إلى تعرض  16مؤسسة إعالمية النتهاكات.
• وبقيــت العــراق فــي المرتبــة الثالثــة للعــام الثانــي علــى التوالــي ،وقــد بلــغ عــدد االنتهــاكات كمـ ًـا  436انتهـ ً
ـاكا تعــرض
ً
صحفيــا و 33مؤسســة إعالميــة ،وهــي ثانــي الــدول مــن حيــث عــدد االنتهــاكات التــي تعرضــت لهــا
لهــا 164
المؤسســات اإلعالميــة بعــد الصومــال ،كمــا جــاءت فــي المرتبــة الثالثــة أيضـ ًـا مــن حيــث عــدد الحــاالت بواقــع  117حالة
اعتداء على حرية اإلعالم وبنسبة  11%من مجموع الحاالت العام ،منها  90حالة فردية و 27حالة جماعية.
• وحلــت الســودان فــي المرتبــة الرابعــة بواقــع  365انتهـ ً
ـاكا ،وذلــك بعــد أن كانــت فــي المركــز الســادس فــي العــام
الســابق  ،2015ووقعــت االنتهــاكات فــي  65حالــة منهــا  57حالــة فرديــة و 8حــاالت جماعيــة تعــرض لهــا  35صحفيـ ًـا
و 19مؤسسة إعالمية ،وحلت في المرتبة الخامسة من حيث عدد الحاالت.
• وجــاءت اليمــن فــي المرتبــة الخامســة بواقــع  258انتهـ ً
ـاكا ،وجميعهــا وقعــت فــي  98حالــة اعتــداء تعــرض لهــا 110
صحفيين و 20مؤسسة إعالمية ،فيما حلت بالمرتبة الرابعة من حيث عدد الحاالت.
ً
ً
صحفيا
انتهاكا تعرض لهــا 59
• وحلــت االنتهــاكات فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة فــي المرتبــة السادســة بواقــع 233
و 5مؤسســات إعالميــة وقعــت فــي  64حالــة منهــا  58حالــة فرديــة و 6حــاالت جماعيــة ،وفــي واقــع الحــال فــإن
انتهــاكات أجهــزة الســلطة الوطنيــة الفلســطينية فــي الضفــة الغربيــة قــد حلــت لوحدهــا فــي المرتبــة السادســة مــن
خــال  150انتهـ ً
ـاكا وقعــت فــي  42حالــة ،وحلــت فــي المرتبــة الســابعة مــن حيــث عــدد الحــاالت ،فيمــا حلــت انتهــاكات
األجهــزة التابعــة لحكومــة «حمــاس» المقالــة فــي قطــاع غــزة بالمرتبــة الحاديــة عشــرة مــن خــال  83انتهـ ً
ـاكا وقعــت في
 22حالة.
ً
انتهــاكا وقعــت فــي  34حالــة ،منهــا  18حالــة فرديــة و 16حالــة
• وجــاءت األردن فــي المرتبــة الســابعة بواقــع 135
جماعية ،وجاء ترتيبها بالنسبة لعدد الحاالت في المرتبة التاسعة.
• وبقيــت المغــرب فــي المرتبــة الثامنــة للســنة الثانيــة علــى التوالــي بواقــع  131انتهـ ً
ـاكا وقعــت فــي  44حالــة ،منهــا
 43حالــة فرديــة وحالــة جماعيــة واحــدة ،وتعــرض لهــا  46صحفيـ ًـا و 4مؤسســات إعالمية ،وحلت في المرتبة السادســة
على مستوى عدد الحاالت.
ً
ً
صحفيــا و 6مؤسســات إعالميــة
انتهــاكا تعــرض لهــا 55
• مباشــرة حلــت ســوريا فــي المرتبــة التاســعة بواقــع 115
ووقعت في  41حالة ،منها  36حالة فردية و 5حاالت جماعية ،وحلت في المرتبة الثامنة من حيث عدد الحاالت.
• وحلــت تونــس فــي المرتبــة العاشــرة مــن خــال  93انتهـ ً
ـاكا تعــرض لهــا  46صحفيـ ًـا و 5مؤسســات إعالميــة ،ووقعــت
فــي  30حالــة ،منهــا  25حالــة فرديــة و 5حــاالت جماعيــة ،كمــا حلــت فــي المرتبــة العاشــرة علــى مســتوى عــدد الحــاالت
التي وثقها التقرير.
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• وجــاءت الصومــال فــي المرتبــة الثانيــة عشــرة بواقــع  61انتهـ ً
ـاكا وقعــت فــي  10حــاالت،
منهــا  8حــاالت فرديــة وحالتــان جماعيتــان ،فيمــا حلــت بالمرتبــة الثامنــة عشــرة علــى

مــكان وقــوع االنتهــاكات حســب عــدد االنتهــاكات وعــدد الحــاالت وعــدد الصحفييــن والمؤسســات اإلعالميــة
التي تعرضت النتهاكات عام 2016

مستوى عدد الحاالت الموثقة في العالم العربي.
• وفــي المرتبــة الثالثــة عشــرة حلــت االنتهــاكات فــي ليبيــا بواقــع  59انتهـ ً
ـاكا ،وقعــت فــي

الدولة

عدد
االنتهاكات

عدد الصحفيين
الذين تعرضوا
لالنتهاكات

عدد
المؤسسات
اإلعالمية
التي تعرضت
العتداءات

مصر

924

254
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 23حالــة تعــرض لهــا  28صحفيـ ًـا و 6مؤسســات إعالميــة ،منهــا  20حالــة فردية و 3حاالت
جماعية ،وقد حلت في المرتبة الحادية عشرة على مستوى عدد الحاالت.

عدد الحاالت
فردية

جماعية

المجموع

200

129

329

سلطات االحتالل
اإلسرائيلي

614

209

16

100

30

130

العراق

436

164

33

90

27

117

السودان

365

35

19

57

8

65

اليمن

258

110

20

86

12

98

الضفة الغربية

150

42

4

38

4

42

األردن

135

67

5

18

16

34

المغرب

131

46

4

43

1

44

سوريا

115

55

6

36

5

41

تونس

93

46

5

25

5

30

قطاع غزة

83

17

1

20

2

22

الصومال

61

9

37

8

2

10

ليبيا

59

28

6

20

3
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• وبعــد غيابهــا عــن قائمــة االنتهــاكات عــام  2015حلــت جيبوتــي فــي المرتبــة التاســعة

الجزائر

57

16

7

14

0

14

عشــرة مــن خــال  20انتهـ ً
ـاكا وثقهــا تقريــر  ،2016وتعــرض لهــا  6صحفييــن ومؤسســة

لبنان

43

13

5

13

0

13

موريتانيا

39

12

8

14

2

16

سلطنة عمان

37

7

3

11

0

11

السعودية

28

8

11

13

2

15

جيبوتي

20

6

1

3

0

3

البحرين

17

6

3

8

1

9

اإلمارات

14

4

2

6

0

6

قطر

2

0

1

1

0

1

3681

1154

216

824

249

1073

ً
• ومــن خــال  57انتهـ ً
صحفيا
ـاكا حلــت الجزائــر فــي المرتبــة الرابعة عشــرة ،حيث تعــرض 16
و 7مؤسسات إعالمية النتهاكات وقعت في  14حالة فردية.
ً
انتهــاكا وقعــت فــي  13حالــة
• وحلــت لبنــان فــي المرتبــة الخامســة عشــرة بواقــع 43
ً
صحفيا و 5مؤسسات إعالمية.
فرديةـ وتعرض لها 13
• وجــاءت موريتانيــا فــي المرتبــة السادســة عشــرة بواقــع  39انتهـ ً
ـاكا وقعت فــي  16حالة،
ً
صحفيــا و 8مؤسســات
منهــا  14حالــة جماعيــة وحالتــان فرديتــان ،وتعــرض لهــا 12
إعالمية.
• وفــي المرتبــة الســابعة عشــرة جــاءت ســلطنة عمــان مــن خــال  37انتهـ ً
ـاكا وقعــت فــي
 11حالة فردية وتعرض لها  7صحفيين و 3مؤسسات إعالمية.
• وبمعــدل  28انتهـ ً
ـاكا حلــت الســعودية بالمرتبــة الثامنــة عشــرة وتعــرض لهــا  8صحفييــن
و 11مؤسسة إعالمية ،ووقعت في  15حالة ،منها  13حالة فردية وحالتان فرديتان.

إعالمية واحدة وجميعها وقعت في  3حاالت فردية.
• وفــي المرتبــة العشــرين حلــت البحريــن بواقــع  17انتهـ ً
ـاكا تعــرض لهــا  6صحفييــن و3
مؤسسات إعالمية وقعت في  9حاالت ،منها  8فردية وحالة جماعية واحدة.
• وفــي المرتبــة الحاديــة والعشــرين حلــت اإلمــارات في  14انتهـ ً
ـاكا تعرض لها  4صحفيين
ومؤسستين إعالميتين ،ووقعت في  6حاالت جميعها فردية.
• وأخيـ ً
ـرا حلــت قطــر بالمرتبــة الثانيــة والعشــرين ،وبواقع انتهاكين تعرضت لهما مؤسســة
إعالمية واحدة ضمن حالة فردية واحدة.
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الجهــات المنتهكــة ومخالفاتهــا ومســؤولياتها القانونيــة واإلفــات مــن العقاب
وانعدام سبل االنتصاف

تتضمــن إنصــاف اي مــن الصحفييــن الضحايــا ممــن قدمــوا بالغــات بشــأن حصــول
اعتداءات عليهم وعلى خلفية عملهم اإلعالمي.

تنــاول التقريــر الجهــات المنتهكــة فــي العالــم العربــي بشــكل عــام ،وتنــاول المعــدالت
الكميــة لمجمــوع االنتهــاكات التــي وثقهــا التقريــر وقامــت بهــا تلــك الجهــات فــي كل دولــة،
وبحــث فــي عــدد الحــاالت التــي قامــت بهــا تلــك الجهــات والحقــوق المعتــدى عليهــا ،مــع
التكــرار بأنــه لــم يصــل إلــى حــد علــم الراصديــن فــي «ســند» أن أحـ ً
ـدا منهــا قــد تعــرض
للمســاءلة ،وقــد أفلتــت جميــع الجهــات مــن العقــاب ،ســواء كانــوا أفـ ً
ـرادا أو مؤسســات،
كمــا لــم يصــل إلــى علــم الراصديــن أن أيـ ًـا مــن الــدول المرصــودة أو الجهــات المنتهكــة قــد
اعترفــت بمســؤوليتها عــن االنتهــاكات التــي وقعــت ضمــن أراضيهــا أو المناطــق التــي
تسيطر عليها أو عملت على محاسبة الفاعلين ومعاقبتهم أو التحري عنهم.

وتكــرر «ســند» اعتقادهــا بــأن إفــات مرتكبــي الجرائــم واالعتــداءات الواقعــة علــى حريــة
اإلعــام وحقــوق اإلعالمييــن يشــجع مرتكبــي االعتــداءات علــى تكرارهــا ،كمــا يشــجع
آخرين على اقترافها عندما يرون غيرهم يفلتون من العقاب والمحاسبة.

لقــد بحــث فــي الجهــات التــي ارتكبــت جرائــم قانونيــة واعتــداءات علــى حريــة اإلعــام
وحقــوق اإلعالمييــن والمؤسســات اإلعالميــة فــي دول العالــم العربــي ووصــل عددهــا
إلــى  19جهــة انتهــاك مارســت االنتهــاكات بحــق الصحفييــن فــي  1073حالــة ،وثبــت أن
تلك الجهات قد قامت بارتكاب االنتهاكات بشكل موثق وباألدلة الملموسة.
ومــن ضمــن الجهــات المنتهكــة التــي بــرزت بشــكل الفــت عــام  2016هــي جهــات قضائيــة
مــن خــال االســتخدام المتعســف للســلطات فــي المحاكــم ،وهــي جهــة لهــا أهميــة
وحساســية خاصــة أمــام المقــرر الخــاص المعنــي باســتقالل القضــاة والمحاميــن فــي
األمم المتحدة.
وصاحــب البحــث مســألة إفــات الجهــات المنتهكــة مــن العقــاب ،وغيــاب مســاءلتها عــن
االنتهــاكات التــي قامــت بارتكابهــا فــي الحقــوق الخاضعــة للقانــون الدولــي .مــع اإلشــارة
إلــى أن ثقافــة اإلفــات مــن العقــاب تعــد مــن أهــم األســباب المؤديــة إلــى تــردي أوضــاع
حقــوق اإلنســان وانتشــار االنتهــاكات الممنهجــة والجســيمة التــي ترقــى إلــى مســتوى
الجرائم ضد اإلنسانية.
وعمــد التقريــر إلــى فــرز جهــات االنتهــاك لقيــاس مــدى التــزام الــدول باحتــرام وضمــان
احتــرام وإعمــال القانــون الدولــي لحقـــوق اإلنـــسان والقـــانون اإلنســاني إضافــة إلــى
اتفاقيــات جنيــف األربعــة خاصــة فــي الــدول والمناطــق التــي تشــهد نزاعــات مســلحة
وظروف حرب.
وثبــت أن جهــات أخــرى مــن غيــر الدولــة أو الموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ القانــون قامــوا
بارتــكاب انتهــاكات جــزء كبيــر منهــا جســيمة ،وقــد وصلــت إلى علــم الدولــة وأجهزتها األمنية
معلومــات بشــأنها ،أو قــام صحفيــون بتقديــم بالغــات فــي تعرضهــم لالعتــداءات علــى
ً
تحديــدا ،إال أن جميــع المعلومــات التــي وردت «ســند» لــم
خلفيــة عملهــم اإلعالمــي

وباالطــاع علــى النتائــج وترتيــب الجهــات المنتهكــة مــن حيــث عــدد االنتهــاكات الكميــة،
يلفــت التقريــر النظــر إلــى أبــرز االتجاهــات ،حيــث بقيــت األجهــزة األمنيــة النظاميــة فــي
دول العالــم العربــي المرصــودة تتســيد قائمــة الجهــات المنتهكــة للعــام الخامــس علــى
التوالي.
وللعــام الثالــث علــى التوالــي بقيــت جهــات االنتهــاك التــي اســتجدت علــى المشــهد
العربــي ومنهــا «تنظيــم داعــش» و»جماعــة الحوثــي» فــي اليمــن وتنظيمــات مســلحة
نزاعا مسـ ً
ً
ـلحا كســوريا والعــراق وليبيــا واليمن تمارس
أخــرى فــي المناطــق التــي تشــهد
أخطــر االنتهــاكات بحــق الصحفييــن خاصــة باالختطــاف والقتــل العمــد ،فيمــا ســجل
التقريــر حــاالت كثيــرة لإلصابــة بجــروح والقتــل غير العمــد أثناء قيــام الصحفيين الحربيين
بتغطية المواجهات المسلحة في مناطق النزاع.
ولــم يتمكــن الراصــدون مــن التعــرف علــى هويــة مرتكبــي االنتهــاكات فــي  51حالة من
الحــاالت التــي وثقهــا التقريــر ،وهــي ذات عــدد الحــاالت التــي وثقــت تحــت بنــد
«مجهولــو الهويــة» فــي العــام الســابق  ،2015وبلغــت نســبتها  4.8%مــن مجمــوع
الحاالت الكلي.
ويعتــرف الراصــدون فــي «ســند» أنهــم لــم يتمكنــوا مــن تصنيــف الجهــات المنتهكــة
لالعتــداءات التــي وقعــت علــى إعالمييــن أثنــاء تغطيتهــم لالشــتباكات المســلحة فــي
مناطــق النــزاع ،حيــث تعــرض صحفيــون إلصابــات بجــروح وآخــرون لقــوا مصرعهــم ولــم
يعــرف المصــدر الــذي أدى إلــى تعرضهــم لإلصابــة علــى وجــه التحديــد ،لــذا تــم تصنيف
هــذه االنتهــاكات تحــت بنــد «مجهولــة المصــدر» و»أثنــاء التغطيــة» ،وبلــغ عــدد الحــاالت
تحــت هــذا البنــد  76حالــة بشــكل مضاعــف عــن العــام الســابق  2015عندمــا وثــق التقرير
مجهوال وجميعها وقعت أثناء التغطية.
 39حالة بقي مصدرها
ً
تتضمــن قائمــة الجهــات المنتهكــة أطيافـ ًـا متعــددة تســمح بالقــول أن الصحفييــن قــد
يتعرضــون النتهــاكات مــن مختلــف الجهــات دون اســتثناء ،وحتــى مــن المواطنيــن ومن
مؤسســات مجتمعيــة ومدنيــة كاألنديــة الرياضيــة ،وحتــى مــن األحــزاب والنقابــات مــا
يزيد من تعرضهم لالنتهاكات.
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وجــاء ترتيــب كافــة الجهــات المنتهكــة التــي صنفهــا التقريــر وبشــكل عــام حســب عــدد
الحاالت التي قامت بها ،ومن األعلى فاألدنى ،كاآلتي:
المرتبــة األولــى :األجهــزة األمنيــة المكلفــة بانفــاذ القانــون؛ وثــق التقريــر انتهــاكات
وقعــت فــي  335حالــة أقدمــت علــى ارتكابهــا األجهزة األمنية في جميــع الدول المرصودة
وبنســبة بلغــت  31.2%مــن مجمــوع الحــاالت الكلــي ،وقــد حلــت فــي المرتبــة األولــى،
وبلــغ عــدد انتهــاكات األجهــزة األمنيــة  1497انتهـ ً
ـاكا وبنســبة بلغــت  40.7%مــن مجمــوع
االنتهــاكات ،وبلــغ أعالهــا فــي كل مــن مصــر مــن خــال  368انتهــاكا ،الســودان 349
ً
انتهــاكا ،العــراق  ،229والالفــت أن تحــل انتهــاكات األجهــزة األمنيــة التابعــة للســلطة
الفلســطينية فــي أراضــي الضفــة الغربيــة فــي مرتبــة متقدمــة مــن خــال  135انتهـ ً
ـاكا،

ويليهــا انتهــاكات األجهــزة األمنيــة التابعــة لحكومــة «حمــاس» المقالــة مــن خــال 73
انتهـ ً
ـاكا ،كمــا بــرزت انتهــاكات األجهــزة األمنيــة فــي األردن ودول المغــرب العربــي الجزائــر
والمغــرب وتونــس ،ومــن المهــم القــول هنــا أن راصــدي «ســند» لــم يســجلوا اي انتهاكات
لألجهزة األمنية في لبنان.

المرتبــة الثانيــة :الســلطات القضائيــة؛ مــن المرتبــة السادســة عــام  2015إلــى المرتبــة
الثانيــة عــام  2016حلــت االنتهــاكات فــي ســجل التقريــر الناتجــة عن االســتخدام المتعســف
للســلطات القضائيــة فــي غالبيــة دول العالــم العربــي مــن حيــث عــدد الحــاالت باســتثناء
الصومــال ،اليمــن ،ســوريا ،ليبيــا وقطــاع غــزة وهــي دول ومناطــق تغيــب فيهــا الدولــة،
وقــد وثــق التقريــر  289انتهـ ً
ـاكا مــن خــال غيــاب االلتــزام بمعاييــر المحاكمــة العادلــة ،أو
ادعــاءات بــأن المحاكــم اســتخدمت ســلطاتها بشــكل متعســف ،والتغــول فــي بعــض
األحيــان علــى الســلطة بمنــع الصحفييــن مــن تغطيــة المحاكمــات ذات طابــع الــرأي العــام
دون بيــان منــع التغطيــة فــي محاضــر المحكمــة أو إبــاغ الصحفييــن بذلــك ،أو مــن خــال
التعميــم علــى وســائل اإلعــام بعــدم النشــر فــي قضايــا الــرأي العــام دون مســوغ
ـدال عاليـ ًـا فــي هــذا اإلطــار حيــث وثــق التقريــر  222انتهـ ً
ـاكا
قانونــي ،وقــد ســجلت مصــر معـ ً
ً
ً
صــادرة عــن المحاكــم حيــث يتعــرض مــا يزيــد عــن  50صحفيــا مصريــا لمحاكمــات غيــر عادلــة،
ويتكــرر تأجيــل محاكماتهــم فــي جلســات تعقــد علــى فتــرات طويلــة ،وبعضهــم مثــل الكثيــر
مــن المــرات علــى مــدار عاميــن أو يزيــد ،وبلــغ عــدد الحــاالت للجهــات القضائيــة  176حالــة
أي مــا نســبته  16.4%مــن مجمــوع الحــاالت الكلــي ،وتضمنــت تلــك الحــاالت  289انتهـ ً
ـاكا
مــا نســبته  7.8%مــن المجمــوع الكلــي لالنتهــاكات ،ومــن المهــم القــول هنــا بــأن «ســند»
اســتبعدت  42محاكمــة غيــر عادلــة تعــرض لهــا صحفيــون فلســطينيون في الضفــة الغربية
مــن قبــل ســلطات االحتــال اإلســرائيلي ،وكان تقريــر عــام  2015قــد ســجل  149انتهـ ً
ـاكا
من خالل  86حالة.
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المرتبــة الثالثــة :ســلطات االحتــال اإلســرائيلي؛ وتســتمر انتهــاكات ســلطات
االحتــال اإلســرائيلي بحــق الصحفييــن الفلســطينيين ضمــن أولــى الجهــات المنتهكة،
ً
انتهاكا
وقــد وثــق التقريــر  130حالــة نســبتها  12%مــن مجموع الحاالت وتضمنــت 614
نســبتها  16.7%مــن مجمــوع االنتهــاكات وقــد حلــت بالمرتبــة الثالثــة مــن حيــث عــدد
الحاالت والثانية من حيث عدد االنتهاكات في العالم العربي،
وكانــت قــد حلــت فــي المرتبــة الثانيــة عــام  2015مــن حيــث عــدد الحــاالت الــذي بلــغ 177
حالة.
المرتبــة الرابعــة :المؤسســات والدوائــر الحكوميــة؛ لقــد حــل عــدد الحــاالت التــي
تضمنــت انتهــاكات يعتقــد أن موظفيــن ومســؤولين فــي دوائــر ومؤسســات حكوميــة
قامــوا بهــا فــي غالبيــة دول العالــم العربــي فــي المرتبــة الرابعــة وبواقــع  94حالــة
تضمنــت  310انتهــاكات تشــكل نســبتها  8.4%مــن مجمــوع االنتهــاكات الكلــي ،وبرزت
االنتهــاكات الصــادرة عــن المؤسســات والدوائــر الحكوميــة بشــكل كبيــر فــي مصــر مــن
ـاكا ،والعــراق  67انتهـ ً
خــال  79انتهـ ً
ـاكا ،الصومــال  ،40األردن  ،51ولم تســجل انتهاكات
لدوائر ومؤسسات حكومية في كل من سوريا والضفة الغربية وجيبوتي وقطر.
المرتبــة الخامســة :مجهولــة المصــدر؛ وتقدمــت االنتهــاكات مجهولة المصــدر والتي
وقعــت أثنــاء قيــام الصحفييــن بالتغطيــة الميدانيــة خاصــة فــي مناطــق النــزاع المســلح
مــن المرتبــة العاشــرة عــام  2015إلــى المرتبــة الخامســة فــي  ،2016حيــث لــم يتمكــن
الراصــدون فــي «ســند» مــن تحديــد مصــدر االعتــداءات فــي  76حالــة تضمنــت 107
انتهــاكات تبلــغ نســبتها  3%مــن مجمــوع االنتهــاكات الكلــي .وبــرزت االنتهــاكات
مجهولــة المصــدر أو اثنــاء التغطيــة فــي العــراق مــن خــال  44انتهـ ً
ـاكا ،وســوريا ،27
اليمــن  25وليبيــا  ،8كمــا ظهــرت بنســب متدنيــة جــدا فــي مصــر والصومــال ،ولــم يجــد
الراصــدون انتهــاكات وقعــت أثنــاء التغطيــة فــي كل مــن المغــرب ،ســلطنة عمــان،
قطــر ،لبنــان ،موريتانيــا ،األردن ،اإلمــارات ،البحريــن ،الجزائــر ،الســعودية ،الســودان،
الضفة الغربية وقطاع غزة.
المرتبــة السادســة :مجهولــو الهويــة؛ وتقدمــت االنتهــاكات التــي بقــي مرتكبوهــا
مجهولــي الهويــة مــن المرتبــة الســابعة إلــى السادســة فــي  ،2016وقــد وثــق التقريــر
 51حالــة تضمنــت  149انتهـ ً
ـاكا شــكلت نســبتها  4%مــن مجمــوع االنتهــاكات الكلــي
مقابــل  102انتهـ ً
ـاكا عــام  ،2015ولــم يتمكــن الباحثــون مــن تحديــد الجهــة المنتهكــة،
ً
وبقــي المنتهكــون مقيديــن تحــت بنــد «مجهولــو الهويــة» رغــم أن جــزءا مــن انتهاكاتهــم
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المرتبــة الســابعة« :جماعــة الحوثــي» فــي اليمــن؛ وتراجعــت مرتبــة انتهــاكات «جماعــة

الحوثــي» فــي اليمــن إلــى المرتبــة الســابعة علــى قائمــة عــدد الحــاالت بواقــع  44حالــة
تضمنــت  137انتهـ ً
ـاكا نســبتها  3.7%مــن مجمــوع االنتهــاكات الكلــي ،علمـ ًـا بــأن غالبيــة
انتهــاكات «جماعــة الحوثــي» جســيمة وأبرزهــا االختطــاف واإلخفــاء القســري ،وكانــت قــد
حلــت عــام  2015فــي المرتبــة الرابعــة علــى مســتوى عــدد الحــاالت مــن خــال  94حالــة
ً
انتهاكا.
تضمنت 248
المرتبــة الثامنــة :المواطنــون العاديــون؛ وبــرزت خــال العــام  2016انتهــاكات المواطنيــن
العادييــن مــن أبنــاء المجتمــع المحلــي فــي غالبيــة دول العالــم العربــي ،وتعتقــد «ســند»
أن أحــد أســباب ذلــك يرجــع الرتفــاع معــدالت التحريــض وخطــاب الكراهيــة والــذي تعرضــت
لــه عــدة مؤسســات إعالميــة خاصــة الناشــطة علــى مســتوى اإلقليــم والمنطقــة العربيــة
والعالــم كقنــاة الجزيــرة علــى ســبيل المثــال ال الحصــر ،وبلــغ عــدد الحــاالت التــي وثقتهــا
«ســند» وتعتقــد أن مواطنيــن عادييــن يتحملــون مســؤوليتها إلــى جانــب واجــب الدولــة 34
حالــة تضمنــت  136انتهـ ً
ـاكا نســبتها من مجموع االنتهاكات الكلــي  ،3.7%وبرزت انتهاكات
المواطنيــن العادييــن بشــكل صــارخ فــي مصــر بواقــع  71انتهـ ً
ـاكا ،حيــث تكثــر فــي مصــر
انتهــاكات أشــخاص يبــدو أنهــم عاديــون ويرتــدون لباسـ ًـا مدنيـ ًـا ومــن المعــروف تســميتهم
بمصــر بـ»المواطنيــن الشــرفاء» فيمــا يســميهم البعــض اآلخــر بـ»البلطجية» وهــم عادة ما
يقفــون إلــى صفــوف رجــال األمــن عنــد حــدوث وقفــات أو مســيرات احتجاجيــة شــعبية،
ً
انتهاكا،
كمــا بــرزت انتهــاكات المواطنيــن العادييــن بشــكل الفــت فــي تونس مــن خــال 20
وتعتقــد «ســند» أن مــرده فــي تونــس االنتهــاكات التــي قد يمارســها مواطنــون ينتفعون
مــن متنفذيــن أو تجــار ومســتثمرين ،والحــال شــبيه فــي المغــرب مــن خــال  13انتهـ ً
ـاكا،
وقــد وقعــت انتهــاكات لمواطنيــن عادييــن فــي كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة،
الجزائــر ،الســودان ،العــراق ،اليمــن ،لبنــان ،ليبيــا واألردن ،وغابــت انتهــاكات المواطنيــن
العادييــن فــي كل مــن اإلمــارات ،البحريــن ،الســعودية ،الصومــال ،جيبوتــي ،ســلطنة
عمان ،سوريا ،قطر وموريتانيا.
المرتبــة التاســعة :أحــزاب سياســية ونقابــات عماليــة؛ تنظيمــات مســلحة؛ ومــن الالفــت
أن يتســاوى عــدد حــاالت االنتهــاكات لــكل مــن أحــزاب سياســية ونقابــات عماليــة وتنظيمات
سياســية ،والفــارق المهــم هنــا أن غالبيــة انتهــاكات التنظيمــات المســلحة عــادة مــا تكــون
جســيمة بــل وقــد تتضمــن القتــل علــى شــكليه العمــد وغير العمــد ،وقد حلــت كلتا الجهتين
ً
معــا مــن خــال  23حالــة لــكل منهمــا ،وقــد تضمنــت الحــاالت
فــي المرتبــة التاســعة
ً
المتعلقــة باألحــزاب والنقابــات  114انتهــاكا نســبتها  3%مــن مجمــوع االنتهــاكات الكلــي،
مقابــل  77انتهـ ً
ـاكا مصدرهــا تنظيمــات مســلحة .وقــد بــرزت انتهــاكات األحــزاب والنقابــات

ـاكا ،وفــي ســوريا مــن خــال  30انتهـ ً
بشــكل الفــت فــي مصــر مــن خــال  37انتهـ ً
ـاكا
غالبيتهــا وقعــت باعتقــاد «ســند» بفعــل حــزب االتحــاد الديمقراطــي الكــردي الــذي
يتواجــد شــمال ســوريا ،وقــد اشــتهر هــذا الحــزب خــال العاميــن الماضييــن باختطــاف
الصحفييــن وإخفائهــم والتحقيــق معهــم علــى خلفيــة عملهــم الصحفــي ،كمــا بــرزت
انتهــاكات األحــزاب والنقابــات فــي لبنــان مــن خــال  20انتهـ ً
ـاكا حيــث العــراك الحزبــي
المســتمر فــي لبنــان أدى خــال العــام الماضــي إلــى حــدوث انتهــاكات وقعــت بحــق
ً
ً
انتهــاكا ،وقــد وقعــت
أيضــا فــي المغــرب مــن خــال 13
صحفييــن ،واألمــر شــبيه
انتهــاكات ألحــزاب ونقابــات فــي كل مــن قطــاع غــزة ،الجزائــر ،العــراق واألردن .وأمــا
انتهــاكات التنظيمــات المســلحة فقــد بــرزت فــي اليمــن مــن خــال  31انتهـ ً
ـاكا ،وفــي
ســوريا  25انتهـ ً
ـاكا وليبيــا  ،16كمــا وقعــت فــي كل مــن الصومــال والعــراق ،وكانــت
انتهــاكات التنظيمــات المســلحة قــد حلــت فــي نفــس المرتبــة التاســعة عــام  2015مــن
خــال  70انتهـ ً
ـاكا ،مــا يســمح بالقــول أن انتهــاكات التنظيمــات المســلحة حافظــت علــى
معدلهــا خــال العاميــن الماضييــن .ولــم تســجل أي انتهــاكات ألحــزاب أو نقابــات أو
تنظيمــات مســلحة فــي كل مــن الضفــة الغربيــة ،اإلمــارات ،البحريــن ،الســعودية،
السودان ،تونس ،جيبوتي ،سلطنة عمان ،قطر وموريتانيا.
المرتبــة العاشــرة :برلمانــات ومجالــس نيابيــة؛ حلــت االنتهاكات الصــادرة عن برلمانات
ومجالــس نيابيــة فــي المرتبــة العاشــرة مــن حيــث عــدد الحــاالت التــي بلغــت  18حالــة
وتضمنــت  40انتهـ ً
ـاكا غالبيتهــا بحجــب المعلومــات ومنــع التغطيــة ،وقــد بــرزت فــي
ً
مصــر مــن خــال  27انتهــاكا ،ووقعــت انتهــاكات المجالس النيابية فــي كل من البحرين،
العــراق ،المغــرب واألردن ،ولــم يســجل التقريــر أيـ ًـا منهــا فــي باقــي الــدول العربيــة
المرصودة.
المرتبــة الحاديــة عشــرة :مســتثمرون ورجــال أعمــال؛ وبلــغ عــدد الحــاالت التــي كان
ً
انتهــاكا ،ومنهــا انتهــاكات
وراءهــا مســتثمرون ورجــال أعمــال  14حالــة تضمنــت 89
جســيمة باالعتــداء الجســدي واإلصابــة بجــروح ،وبلغــت أعالهــا فــي مصــر مــن خالل 62
ـاكا ،كمــا بــرزت فــي المغــرب مــن خــال  17انتهـ ً
انتهـ ً
ـاكا ،ووقعــت انتهاكات لمســتثمرين
ورجــال أعمــال فــي كل مــن اإلمــارات ،الجزائــر ،العــراق ،تونــس ،لبنــان وموريتانيــا ،ولــم
يوثق التقرير ً
أيا منها في باقي الدول المرصودة.
المرتبة الثانية عشــرة :مؤسســات إعالمية؛ مســؤولون ومتنفذون :وتســاوت عدد
حــاالت االنتهــاكات الصــادرة عــن مؤسســات إعالميــة ومســؤولين ومتنفذيــن ،وهــو
مؤشــر لعالقــة قــد تربــط بيــن المتنفذيــن ومــاك المؤسســات اإلعالميــة يســمح
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بالتدخــل فــي شــؤونها مــا يســمح بوقــوع انتهــاكات علــى ســبيل الفصل التعســفي ،وقد
حلــت كلتــا الجهتيــن فــي المرتبــة الحاديــة عشــرة مــن خــال  14حالــة لكل منهمــا ،لكن حاالت
ً
ً
انتهــاكا مصدرهــا مســؤولون
انتهــاكا مقابــل 23
المؤسســات اإلعالميــة تضمنــت 15
ومتنفــذون ،وقــد بــرزت انتهــاكات المؤسســات اإلعالميــة فــي مصر من خــال  8انتهاكات
ووقعــت فــي كل مــن الضفــة الغربيــة ،الســودان ،العــراق ،المغــرب ،اليمــن وتونــس ،وأما
انتهــاكات المســؤولين والمتنفذيــن فقــد بــرزت فــي العــراق مــن خــال  16انتهـ ً
ـاكا ،كمــا
وقعــت فــي كل مــن المغــرب وتونــس وموريتانيــا ،ولــم يســجل التقريــر انتهــاكات مــن كال
الجهتيــن فــي كل مــن األردن ،قطــاع غــزة ،اإلمــارات ،البحريــن ،الجزائــر ،الســعودية،
الصومال ،جيبوتي ،سلطنة عمان ،سوريا ،لبنان وليبيا.
المرتبــة الثالثــة عشــرة :مؤسســات مجتمــع مدنيــة؛ وجــاء عــدد الحــاالت التــي تضمنــت
انتهــاكات ارتكبتهــا مؤسســات مجتمــع مدنــي فــي عــدد مــن دول العالــم العربــي فــي
ـاكا منهــا  32انتهـ ً
المرتبــة الثالثــة عشــرة مــن خــال  36انتهـ ً
ـاكا فــي مصــر حيث تكثــر انتهاكات
األنديــة الرياضيــة التــي تعتبــر جــزءا مــن مؤسســات المجتمــع المدنــي ،فيمــا وقعــت
ً
أيضا ،ولم يســجل التقرير
انتهــاكات لمؤسســات مجتمعيــة فــي كل مــن المغــرب وتونــس
ً
أيا منها في باقي الدول المرصودة.
المرتبــة الرابعــة عشــرة« :تنظيــم داعــش»؛ رجــال دين؛ مــن الصدفة الالفتة أن يتســاوى
عــدد الحــاالت كميـ ًـا بيــن رجــال الديــن وتنظيــم مــا عــرف بـ»داعــش» ،فقــد مارســت الجهتــان
انتهــاكات فــي  7حــاالت لــكل منهمــا ،لكــن الفــارق جســامة انتهــاكات «داعــش» المعروفــة
باالختطــاف والقتــل العمــد ،لكــن الالفــت أيضـ ًـا أن تتراجــع عــدد حــاالت انتهــاكات التنظيــم
مــن المرتبــة الثامنــة عــام  2015إلــى الرابــع عشــرة فــي  ،2016حيــث كان قد ســجل  41حالة
ً
ً
انتهــاكا فــي  2016وقعــت  9منهــا فــي
انتهــاكا ،لكنــه تراجــع ليســجل 16
تضمنــت 91
العــراق و 7فــي ســوريا ،بينمــا ظهــرت انتهــاكات رجــال الديــن وهــي بالمناســبة وقعــت مــن
رجــال ديــن للديانتيــن اإلســامية والمســيحية فــي كل مــن مصــر وتونــس وليبيــا واليمــن
والمغــرب والعــراق بمعــدل  11انتهـ ً
ـاكا ،ولــم يســجل التقريــر أي انتهــاكات للجهتيــن فــي كل
من األردن ،اإلمارات ،البحرين ،الجزائر ،الســعودية ،ســوريا ،الصومال ،جيبوتي ،ســلطنة
عمان ،الضفة الغربية وقطاع غزة ،قطر ،لبنان وموريتانيا.
المرتبــة الخامســة عشــرة :جامعــات ومعاهــد أكاديميــة؛ لقــد وثــق التقريــر  5حــاالت
تضمنــت  12انتهـ ً
ـاكا وقعــت فــي مصــر واألردن والمغــرب واليمــن ،ولم يســجل التقرير أي
انتهاكات أخرى لمؤسسات تعليمية وأكاديمية في باقي الدول المرصودة.
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المرتبــة السادســة عشــرة :مؤسســات رئاســية؛ لقــد وثــق التقرير  4حــاالت تضمنت
ً
انتهــاكا صــدرت عــن المؤسســات الرئاســية فــي كل مــن العــراق مــن خــال 9
12
انتهــاكات ،مصــر انتهاكيــن وتونــس انتهاك واحــد وغالبيتها انتهاكات بحجب المعلومات
ومنع التغطية والنشر والتوزيع.
الجهات المنتهكة مصنفة حسب عدد الحاالت
الجهات المنتهكة

عدد حاالت االنتهاكات

%

عدد االنتهاكات

%

األجهزة األمنية

335

31.2

1485

40.3

مؤسسات قضائية

176

16.4

289

7.8

سلطات االحتالل اإلسرائيلي

130

12

614

16.7

مؤسسات ودوائر حكومية

94

8.8

312

8.5

مجهولة المصدر وأثناء التغطية

76

7

118

3.2

مجهولو الهوية

51

4.7

138

3.7

جماعة الحوثي

44

4

137

3.7

مواطنون عاديون

34

3.2

136

3.7

أحزاب سياسية ونقابات

23

2

117

3.2

تنظيمات مسلحة

23

2

77

2

مجالس نيابية

18

1.7

40

1

مستثمرون ورجال أعمال

14

1.3

89

2.4

مؤسسات إعالمية

11

1

19

0.5

مسؤولون ومتنفذون

11

1

23

0.6

مؤسسات مجتمع مدني

10

1

36

1

رجال دين

7

0.6

11

0.3

تنظيم داعش

7

0.6

16

0.4

جامعات ومعاهد أكاديمية

5

0.5

12

0.3

مؤسسات رئاسية

4

0.4

12

0.3

المجموع

1073

%100

3681

%100

بانوراما حرية اإلعالم في العالم العربي 2016

خالصــة النتائــج العامــة لرصــد وتوثيــق االنتهــاكات الواقعــة علــى حريــة اإلعــام
وحقوق اإلعالميين للعام  2016واتجاهاتها:
تعتقــد شــبكة «ســند» ومــن واقــع االنتهــاكات التــي تمكنــت مــن رصدهــا وتوثيقهــا مــن
خــال برنامجهــا «عيــن» لرصــد وتوثيــق االنتهــاكات الواقعــة علــى حرية اإلعــام في العالم
العربــي أن قضيــة الحريــات اإلعالميــة فــي الــدول العربيــة بحاجــة إلــى وقفــة تأمــل جديــدة
أو إلى «نقطة نظام» ،فحيث الســبيل إلى حماية الصحفيين من تعرضهم لالســتهداف
واإلصابــة بجــروح واالختطــاف ومحــاوالت االختطــاف واالغتيــال واألخطــر فقــدان الحيــاة
أمــر صعــب جـ ً
ـدا فــي مناطــق النــزاع ،إال أن حصيلــة االنتهــاكات فــي عــدد آخــر مــن الــدول
التــي ال تشــهد نزاعــات مســلحة جــاءت مرتفعــة مثــل مصــر التــي حلت األولــى على قائمة
االنتهــاكات كمـ ًـا ،كذلــك الســودان التــي حلــت فــي المرتبــة الرابعــة ،ناهيــك عــن اســتمرار
تعــرض اإلعالمييــن لجملــة مــن االنتهــاكات عند منعهم من تغطية المســيرات أو الوقفات
الشــعبية االحتجاجيــة فــي غالبيــة دول العالــم العربــي وأكثرهــا فــي ذلــك العــراق التــي
حلــت فــي المرتبــة الثالثــة حيــث يقبــع الصحفيــون العراقيــون مــا بيــن كــف االنتهــاكات
الناتجــة عــن تغطيتهــم الميدانيــة لالشــتباكات المســلحة مــع «تنظيــم داعــش» ومخــرز
األجهــزة األمنيــة التــي تعتــدي عليهــم عنــد تغطيتهــم الميدانيــة لالحتجاجــات الشــعبية
المتعلقة بقضايا الفساد.
وفــي قــراءة ســريعة للمتغيــرات خــال الســنوات الخمســة الماضيــة منــذ تقريــر شــبكة
«ســند» بنســخته األولــى عــام  2012وحتــى تقريــر العــام  ،2016فــإن نوعيــة وطبيعــة
االنتهــاكات لــم تختلــف كثيـ ً
ـرا خــال تلــك األعــوام باســتثناء االنتهــاكات الموثقــة عــام 2012
حيــث كان مــا ســمي بـ»الربيــع العربــي» فــي أوجــه ،وحصــل الصحفيــون وقتهــا علــى
مكاســب حيــث توســعت الحريــات اإلعالميــة مــع توســع حريــة الــرأي والتعبيــر ،وأصبــح
باإلمــكان وقتهــا أن يمــارس الصحفيــون عملهــم بقيــود أقــل وبجــرأة أكبــر علــى التعبيــر
ونقل المعلومات نتيجة الضغط الشعبي على األنظمة والحكومات.
وكانــت «ســند» قــد بــدأت نشــاطها بعيــد انطــاق حــركات االحتجــاج التــي اجتاحــت العالــم
العربــي فــي العــام  ،2010إال أنــه وبعــد العــام  2012بــدأت مســاحة الحريــة تضيــق علــى
الصحفييــن ،وبعــد صعــود اإلســاميين فــي تونــس ومــن ثــم مصــر وتزايــد حالــة
االســتقطاب السياســي ،كان الصحفيــون أول الضحايــا ،وتزايــدت االنتهــاكات الواقعــة
عليهــم مــن جهــات مختلفــة ،وقــد عنونــت «ســند» تقريرهــا األول تحــت اســم «حريــة تحــت
الهراوات».

وخــال العــام  ،2013بقيــت «الهــراوات» ســيدة الموقــف ،واســتمرت االعتــداءات
علــى الصحفييــن ويمكــن القــول بأنهــا توســعت وزادت ،ووقــع الصحفيــون ضحايــا
أطــراف الصراعــات السياســية التــي تنافســت علــى الســلطة ،ولــم تعــد الحكومــات
وأجهزتهــا األمنيــة فقــط مــن يعتــدي علــى الصحفييــن وينتهــك حقوقهــم ،بل شــاركتها
أطــراف سياســية أخــرى ،وبــدأ حتــى مواطنــون عاديــون يعتــدون علــى اإلعالمييــن
الختــاف وجهــات النظــر واآليديولوجيــات تجــاه بعــض مؤسســات اإلعــام اإلقليميــة
والعالميــة ،وتزايــدت حــوادث قتــل الصحفييــن وتهديدهــم بالقتــل ،ولــم يعــد
ً
ً
كبيــرا قــرروا
جــزءا
اإلعالميــون قادريــن علــى مواجهــة االعتــداءات عليهــم ،ويبــدو أن
اللــوذ بالصمــت ،حيــث وصــل األمــر إلــى «الهاويــة» ،وهــو العنــوان الــذي اختارته شــبكة
«سند» في تقريرها بنسخته الثانية.
وفــي العــام 2014؛ أطلقــت شــبكة «ســند» تقريرهــا بنســخته الثالثــة تحــت عنــوان
«إعــام تحــت النــار» ،حيــث زادت الصراعــات وبــدأت الميليشــيات المســلحة بالظهــور
خاصــة فــي ليبيــا ،ســوريا ،العــراق واليمــن ،ودخلــت هــذه الميليشــيات فــي الصــراع
السياســي ،والنــزاع المســلح أصبــح موجـ ً
ـودا علــى أرض الواقــع ،وبــدأت مظاهر جديدة
باالعتــداءات الجســيمة علــى الصحفييــن الذيــن باتــوا مهدديــن إلــى درجــة القتــل
وفقدان الحياة.
وقــد الحظــت «ســند» فــي تقريرهــا لعــام  2015أن المتغيــرات التــي طــرأت علــى
الواقــع السياســي واالجتماعــي فــي عــدد مــن دول العالــم العربــي ،علــى وجــه
الخصــوص فــي اليمــن والعــراق ،واســتمرار النــزاع المســلح في ســوريا ،وغيــاب الدولة
فــي ليبيــا ،ســاهم فــي اســتمرارية االعتــداء علــى حريــة اإلعــام ،وكان اإلرهــاب العــدو
ً
صحفيــا حياتهــم نتيجــة النــزاع
األول للصحفييــن فــي تلــك الــدول .وقــد فقــد 54
المســلح ،غالبيتهم قضوا بفعل التنظيمات المســلحة وعلى رأســها تنظيم «داعش»
اإلرهابــي الــذي عمــد إلــى اختطــاف وقتــل الصحفييــن بطريقــة وحشــية ،حتــى أصبــح
اإلعالم «على مذبح اإلرهاب».
ويبقــى اســتمرار منــع الصحفييــن مــن التغطية وحجب المعلومات عنهــم في القضايا
التــي تشــكل خطوطـ ًـا حمــراء هــو العالمــة األكثــر داللــة علــى اســتمرار تدنــي مســتوى
الحريــات اإلعالميــة فــي العالــم العربــي ،وهــو العالمــة الفارقــة قبــل ما عــرف بـ»الربيع
العربــي» وآثــار هــذا الربيــع الفعليــة علــى الحريــات العامــة ،وقــد اســتمرت االعتــداءات
الجسيمة والممنهجة وواسعة النطاق تصاحب منع التغطية.
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واقع الحريات اإلعالمية في دول العالم العربي 2016

الباب الثاني :واقع الحريات اإلعالمية في دول العالم العربي 2016

• هل يمكن مناقشة عدم اإلفالت من العقاب مع الحكومات؟.

مقدمة

• هــل تلتــزم المؤسســات القضائيــة فــي دول العالــم بإجــراءات المحاكمــات العادلــة؛

يبحــث البــاب الثانــي مــن تقريــر حالــة الحريــات اإلعالميــة فــي العالــم العربــي لعــام 2016
فــي واقــع االنتهــاكات بــدول العالــم العربــي ،ويتنــاول الــدول المرصــودة حســب الحــروف
ً
وعرضــا
الهجائيــة ،ويســتعرض وبشــكل عــام حالــة الحريــات اإلعالميــة فــي كل دولــة،

وهل يلتزم القضاة والمدعون العامون بمعايير نزاهة القضاء؟.
وقــد وجــد التقريــر أن كافــة الــدول المرصــودة فــي هــذا التقريــر خالفــت التزاماتهــا
التعاهديــة والتعاقديــة ،وجميعهــا تعرضــت النتقــادات مــن منظمــات حقــوق اإلنســان

ملخصـ ًـا لواقــع انتهــاكات حقــوق اإلعالمييــن والحريــات اإلعالميــة ،باإلضافــة إلــى عــرض

المعترف بها في األمم المتحدة ،وقد خالفت معايير النزاهة في القضاء.

عام لحقوق اإلعالميين المعتدى عليها.

كمــا وجــد أن كافــة الــدول المرصــودة لــم تعمــل علــى حمايــة وســامة إعالمييهــا مــن

وقبــل أن يبــدأ الباحــث فــي عملــه؛ وضــع جملــة مــن األســئلة مــن واقــع الحــاالت الموثقــة

االعتــداءات والتهديــدات ،ولــم تجــر أي محــاوالت لحفــظ ســامتهم أثنــاء قيــام أجهزتهــا

والمرصودة ،وحاول اإلجابة عليها بقدر ما أمكنه من اجتهاد ،وتمثلت أسئلته بالتالي:
• التحقــق مــن مــدى احتــرام الــدول للمعاييــر الدوليــة المعمــول بهــا فــي مجــال الحريــات
اإلعالمية وحقوق اإلنسان ذات الصلة.

األمنية بقمع المتظاهرين.

المملكة األردنية الهاشمية

• فهم أنماط انتهاكات حرية اإلعالم السائدة في دول العالم العربي وأسبابها.
• هــل يمكــن تقديــم أدلــة وأســس صالحــة لمالحقــة مرتكبــي االنتهــاكات الجســيمة بحــق
اإلعالميين ،ومنع الجناة من اإلفالت من العقاب.
• إلــى أي درجــة يمكــن أن تتعــرض حقــوق اإلعالمييــن اإلنســانية العتــداءات مــن قبــل
الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون؟.
• هــل تعمــل األجهــزة األمنيــة والحكومــات فــي دول العالــم العربي علــى حماية إعالمييها

عدد االنتهاكات

عدد الصحفيين الذين
تعرضوا لالنتهاكات

عدد المؤسسات اإلعالمية التي
تعرضت العتداءات
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67

5
المجموع

عدد الحاالت
فردية

جماعية

18

16
34

خــال عــام  2016ســجل تقريــر حالــة الحريــات اإلعالميــة فــي األردن  135انتهـ ً
ـاكا لحقــوق
اإلعالمييــن والحريــات اإلعالميــة ،وقــد وقعــت هــذه االنتهــاكات فــي  34حالــة اعتــداء،

عند تعرضهم لتهديدات داخلية أو خارجية ،أو حتى العتداءات من جهات غير حكومية؟.

منهــا  18حالــة فرديــة ،و 16حالــة جماعيــة اســتهدفت عمــوم الصحفييــن ،وذلــك ضمــن

• هل توجد نوافذ تنصف الضحايا من اإلعالميين عند تعرضهم العتداءات وانتهاكات؟.

عمليــات الرصــد والتوثيــق التــي أجراهــا الراصــدون والباحثــون فــي برنامــج «عيــن»

• مــدى نســبة االنتهــاكات الجســيمة التــي يتعــرض لهــا اإلعالميــون فــي دول العالــم
العربي؟.

لرصــد وتوثيــق االنتهــاكات الواقعــة علــى اإلعالمييــن فــي األردن والتابــع لمركــز حمايــة
وحريــة الصحفييــن .وتعــرض لتلــك االنتهــاكات  67إعالميـ ًـا وإعالميــة مــن مؤسســات
إعالميــة مختلفــة ســواء مــن العامليــن فــي الصحافــة المطبوعــة أو اإللكترونيــة أو مــن

• هــل اســتمرت الحكومــات بقمــع اإلعالمييــن عنــد تغطيتهــم لالعتصامــات وحــركات

قنــوات فضائيــة ومراســلين صحفييــن .كمــا تعرضــت خمــس مؤسســات إعالميــة

االحتجاج المطالبة باإلصالحات؟.

تنتمــي كلهــا إلــى اإلعــام الخــاص المســتقل عــن الحكومــة النتهــاكات تنوعــت مــا بيــن

• هــل توجــد أقطــاب جديــدة تعتــدي علــى حريــة اإلعــام نتيجــة متغيــرات األحــداث التــي
ً
مؤخرا؛ أم ال؟.
طرأت على العالم العربي

28

حجــب المواقــع اإلخباريــة أو المنــع مــن البــث الفضائــي أو جعــل عمليــة البــث صعبــه
للغايــة .وبلغــة أخــرى فــإن  93٪مــن االنتهــاكات تعــرض لهــا إعالميــون ،و 7%مــن
االنتهاكات تعرضت لها مؤسسات إعالمية.

واقع الحريات اإلعالمية في دول العالم العربي 2016

وتوزعــت علــى  24نوعـ ًـا مــن االنتهــاكات جــاء أبرزهــا المنــع مــن التغطيــة ،المضايقــة ،المنــع

ً
ً
جســيما تعــرض لهــا  10صحفييــن علــى خلفيــة عملهــم
انتهــاكا
ووثــق التقريــر 17

مــن النشــر والتوزيــع ،المعاملــة المهينــة والتهديــد باإليــذاء .ويالحــظ بالنظــر إلــى كافــة

اإلعالمي ،وقد بلغت نسبة االنتهاكات الجسيمة  12.6%من مجموع االنتهاكات.

االنتهــاكات الدارجــة فــي الجــدول أدنــاه؛ أن نوعيــة وطبيعــة االنتهــاكات جــاءت بهــدف المنــع
مــن التغطيــة وحجــب المعلومــات وحظــر نشــرها ،وأمــا التوقيــف واالعتقــال وحجــز الحريــة
التعســفي فهــو شــكل مــن أشــكال العقوبــة المســبقة التــي قــد يتعــرض لهــا الصحفيــون
نتيجة نشرهم لمواد إعالمية تعتبر بحكم القانون جرائم.

وحلــت االنتهــاكات الماســة بالحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر بالمرتبــة األولــى علــى
ً
انتهاكا وبنســبة بلغت 66.4%
قائمة الحقوق اإلنســانية المعتدى عليها من خالل 89
مــن مجمــوع االنتهــاكات الموثقــة فــي األردن ،فيمــا حلــت االنتهــاكات الماســة بالحــق
فــي عــدم الخضــوع للتعذيــب أو لغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو

ويالحــظ أن االعتــداءات الجســيمة قــد تراجعــت فــي األردن ،حيــث كانــت االعتــداءات
الجسدية تقع خالل االحتجاجات في الغالب.

الــا إنســانية أو المهينــة والحــق فــي الســامة الشــخصية في المرتبــة الثانية وبمعدل
ً
انتهاكا بنسبة  15%من مجموع االنتهاكات.
20

وتميــز العــام  2016بإصــدار  10تعاميــم بحظــر النشــر فــي قضايــا تمــس الــرأي العــام

وجــاءت االنتهــاكات الماســة بالحــق فــي التملــك بالمرتبــة الثالثــة بمعــدل  12انتهـ ً
ـاكا

المحلي في األردن.

وبنســبة  9%مــن مجمــوع االنتهــاكات ،فيمــا حلــت االنتهــاكات الماســة بالحــق فــي
الحريــة واألمــان الشــخصي بالمرتبــة الرابعــة بمعــدل  9انتهــاكات وبنســبة  6.7%مــن
مجمــوع االنتهــاكات ،وحلــت االنتهــاكات الماســة بالحقــوق فــي مجــال القضــاء بالمرتبــة

2016

الخامســة بمعــدل  3انتهــاكات ،بينمــا حلــت االنتهــاكات الماســة بالحــق فــي الخصوصية
بالمرتبة السادسة بمعدل انتهاكين.
وتعــددت الجهــات التــي أقدمــت علــى انتهاك حريــة اإلعالم واالعتــداء على الصحفيين
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أو يشــتبه بضلوعهــا بالقيــام بهــذه االنتهــاكات ووقعــت فــي  34حالــة مــن االعتــداءات
وثقها برنامج «عين» في .2016
وبلــغ عــدد الجهــات المنتهكــة ســبع جهــات ولوحــظ أن المراتــب الثالثــة األولــى مــن حيث
عــدد االنتهــاكات والحــاالت الموثقــة يشــتبه بــأن األجهــزة األمنية والســلطات القضائية
ومؤسســات حكوميــة رســمية قــد ارتكبتهــا ،وهــي جميعهــا جهــات رســمية تابعــة
للدولــة ،وقــد حلــت كذلــك ذات الجهــات فــي المراتــب الثالثــة األولى في تقريــر .2015
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كمــا انــه مــن الالفــت ارتفــاع عــدد االنتهــاكات المرتكبــة مــن قبــل األجهــزة األمنيــة
المكلفــة بإنفــاذ القانــون وكذلــك مــن خــال الدوائــر والهيئــات الحكوميــة عــام 2016عــن
ً
انتهــاكا مصدرهــا األجهــزة
معدالتهــا للعــام الســابق  ،2015حيــث ســجل التقريــر 58
ً
ً
انتهاكا مصدرها مؤسســات
انتهاكا في العام الســابق ،وســجل 51
األمنية مقابل 19
حكوميــة مقابــل  ،13وقــد انخفضــت االنتهــاكات الناتجــة عــن االســتخدام المتعســف
ً
انتهــاكا فــي العــام
للســلطة القضائيــة حيــث وثــق التقريــر  10انتهــاكات مقابــل 17
ً
تعسفا.
السابق ،وذلك مرده باعتقاد الباحث إلى التراجع عن توقيف الصحفيين

29
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وســجل التقريــر حالتيــن تضمنتــا  7انتهــاكات مــن مواطنيــن عادييــن ،و 5انتهــاكات صــدرت
عــن جامعــات ومعاهــد أكاديميــة و 3انتهــاكات صــدرت عــن مجلــس النــواب وأخيـ ً
ـرا انتهــاك
واحد صدر عن نقابات مهنية.

2016

اإلمارات العربية المتحدة
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عدد االنتهاكات

عدد الصحفيين الذين
تعرضوا لالنتهاكات

عدد المؤسسات اإلعالمية التي
تعرضت العتداءات
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وثقــت شــبكة «ســند»  14انتهــاكا علــى الحريــات اإلعالميــة فــي اإلمــارات ،تعــرض لهــا
أربعــة إعالمييــن ،ومؤسســتان اعالميتــان ،ووقعــت فــي  6حــاالت جميعهــا فرديــة ،علمـ ًـا
أن دولــة اإلمــارات مــن الــدول التــي تفتقــد إلــى مؤسســات مجتمعيــة ترصــد وتوثق ما قد
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2

1

1

1

1

1

1

1

يقــع مــن اعتــداءات علــى حريــة اإلعــام كمــا فــي معظــم دول الخليــج العربــي ممــا يصعــب
من جمع المعلومات وتوثيقها.
وبلــغ عــدد أشــكال االنتهــاكات الموثقــة  12نوعـ ًـا ،حيــث تكررت لمرتين المحاكمــة غير العادلة
وحجــب المواقــع اإللكترونيــة ،فيمــا وقعــت لمــرة واحــدة انتهــاكات المنــع مــن التغطيــة،
حجــب المعلومــات ،التحقيــق األمنــي ،التهديــد باإليــذاء ،حجــز أدوات العمــل ،حجــز الوثائــق
الرسمية ،االختطاف واالختفاء القسري ،التحريض ،التعذيب وحذف محتويات الكاميرا.
ويعتقــد الباحثــون فــي «ســند» أن األجهــزة األمنيــة فــي اإلمــارات ارتكبــت  10انتهــاكات
بحــق حريــة اإلعــام وقعــت فــي  3حــاالت ،بينمــا وقعــت  3انتهــاكات مــن خالل االســتخدام
المتعســف للســلطة القضائيــة فــي حالتيــن ،وانتهــاك واحــد تعــرض لــه صحفــي مــن أحــد
رجال األعمال في حالة واحدة.
وأمــا الحقــوق اإلنســانية المعتــدى عليهــا بحــق الصحفييــن فــي اإلمــارات فــكان أعالهــا
االعتــداء علــى الحــق فــي حريــة الــراي والتعبيــر واإلعــام مــن خــال  6انتهــاكات ،ويليهــا

ثــم االعتــداء علــى الحــق فــي الحريــة واألمــان الشــخصي وحــق التملــك والحــق فــي
معاملة غير تمييزية.
ً
قســريا منــذ 13
ووثقــت «ســند» حالــة اختفــاء الصحفــي األردنــي «تيســير النجــار»
ديســمبر  2015وتعرضــه لشــكل مــن أشــكال التعذيــب فــي معتقلــه ،وقــد قضــت
محكمــة إماراتيــة يــوم  15آذار /مــارس بالســجن  3ســنوات علــى الصحفــي األردنــي
الزميــل تيســير النجــار ،وتغريمــه  500ألــف درهــم (نحــو  100ألــف دينــار أردنــي) ،وإبعاده
عن الدولة ،بعد إدانته بـ»إهانة رموز الدولة».

االعتــداء علــى الحــق فــي عــدم الخضــوع إلــى التعذيــب أو المعاملــة القاســية والمهينــة،
االنتهاكات الواردة في الجدول تعبر عما تمكنت شبكة «سند» من رصده وتوثيقه حيث تعد اإلمارات من الدول التي من الصعب الوصول إلى معلومات موثقة حول االنتهاكات اإلعالمية بداخلها.
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مملكة البحرين

2016

عدد االنتهاكات

عدد الصحفيين الذين
تعرضوا لالنتهاكات

عدد المؤسسات اإلعالمية التي
تعرضت العتداءات

17

6

3
المجموع

عدد الحاالت
فردية

جماعية

8

1

20

9

اســتمرت الســلطات البحرينيــة ،ومــن خــال الموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ القانــون باالعتــداء علــى
اإلعالمييــن ومنعهــم مــن تغطيــة التظاهــرات ومســيرات االحتجــاج شــبه اليوميــة التــي تشــهدها
المملكة منذ العام .2011
ً
انتهــاكا وقعــت فــي  9حــاالت
وبالرغــم مــن تراجــع عــدد االنتهــاكات الكميــة عــام  2016بواقــع 17
وتعــرض لهــا  6إعالمييــن و 3مؤسســات إعالميــة ،إال أن طبيعــة االعتــداءات علــى اإلعالمييــن وحرية
ـرا عــن العــام  2015حيــث وثــق التقريــر  40انتهـ ً
اإلعــام لــم تختلــف كثيـ ً
ـاكا ،وعــن العــام الــذي ســبقه
 2014الــذي وثــق  44انتهـ ً
ـاكا ،حيــث اســتمر حجــز حريــة الصحفييــن وتعرضهــم للمحاكمــات غيــر العادلــة
وعلى وجه الخصوص لإلعالميين المعروفين بمعارضتهم للحكومة.
كمــا لــم تختلــف أشــكال االعتــداءات علــى الحقــوق اإلنســانية لإلعالمييــن وجســامتها نسـ ً
ـبيا بيــن
العامين.
ولوحــظ اســتمرار اســتهداف المصوريــن الصحفييــن بشــكل مباشــر ،والذيــن ينشــرون مــا يلتقطونــه
بعدســاتهم فــي وكاالت األنبــاء العالميــة ،ومــن شــأنها فضــح بعــض الممارســات غيــر المقبولــة تجاه
المتظاهرين السلميين.
أيضــا لوحــظ تنــوع أشــكال االنتهــاكات التــي قــد يتعــرض لهــا اإلعالميــون فــي البحريــن حيــث بلــغ
شــكال ،وقــد ســجل التقريــر  4انتهــاكات جســيمة منهــا انتهــاك الحبــس وتكــرر مرتيــن،
عددهــا 11
ً
وانتهــاك االعتقــال التعســفي وانتهــاك ســحب الجنســية ،وهــي انتهــاكات صــدرت عــن األجهــزة
األمنيــة وســلطات قضائيــة بالتعســف باســتخدام الســلطة ،وشــكلت نســبتها  23.5%مــن مجمــوع
االنتهاكات الموثقة في البحرين.
وأمــا االنتهــاكات غيــر الجســيمة فتمثلــت بتعــرض  3صحفيــان للتحقيــق األمنــي علــى خلفيــة عملهــم
اإلعالمــي ،وتكــرر منــع التغطيــة مرتيــن ،وتعــرض صحفييــن لمحاكمــة غيــر عادلــة ،وتكــرر منــع النشــر
والتوزيــع مرتيــن ،ولمــرة واحــدة وقعــت انتهــاكات حجــز الحريــة ،المضايقــة ،الرقابــة المســبقة ،المنــع
من اإلقامة والتنقل والسفر وسحب الجنسية.
لقــد حلــت انتهــاكات األجهــزة األمنيــة بالمرتبــة األولــى بواقــع  8انتهــاكات وقعــت فــي  4حــاالت،
يليهــا انتهــاكات صــدرت عــن مؤسســات حكوميــة بواقــع  4انتهــاكات وقعــت فــي حالتيــن ومثلهــا
االنتهــاكات الناجمــة عــن االســتخدام المتعســف للســلطة القضائيــة ،وأخيــرا انتهــاك واحــد صــدر عــن
مجلس النواب في حالة واحدة.
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ﺳﺤﺐ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ
1

ومــن خــال البحــث فــي االعتــداء علــى الحقــوق اإلنســانية لإلعالمييــن ،يجــد الباحــث أن مملكــة
البحريــن خالفــت التزاماتهــا الدوليــة بشــأن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره من ضــروب المعاملة
أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو المهينــة التــي صادقــت عليهــا فــي  6مــارس  ،1998كمــا
خالفــت العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة التــي وقعــت عليهــا
فــي  27ســبتمبر  ،2007وعلــى العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية فــي 20
سبتمبر .2006
وكانــت شــبكة «ســند» قــد دانــت اســتدعاء الســلطات البحرينيــة لمراســلة فرانــس  24الصحافيــة
«نزيهــة ســعيد» للتحقيــق معهــا علــى خلفيــة مزاولتهــا لعملهــا المهنــي .كما دانت منــع اإلعالمي
«أحمد رضي» من مغادرة البالد عبر منفذ مطار البحرين الدولي يوم  7يوليو /تموز.
وقــد عبــرت منظمــات دوليــة عــن مواقفهــا بانتقــاد الســلطات فــي البحريــن تجــاه ممارســاتها
التعسفية بشأن حرية الصحافة والرأي والتعبير.
فيمــا تعتقــد شــبكة «ســند» أن الدولــة خالفــت طيفـ ًـا آخــر مــن االتفاقيــات والبروتوكــوالت الدوليــة
التــي لــم توقــع عليهــا ومنهــا االتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع األشــخاص مــن االختفــاء القســري.
ويعتقــد بــأن الدولــة خالفــت أيضـ ًـا االتفاقيــة الدوليــة للقضــاء على جميع أشــكال التمييــز العنصري
من خالل استهداف اإلعالميين المعارضين على خلفيات عقائدية وسياسية.
ومــن المالحــظ أن تحــل انتهــاكات الحــق فــي الحريــة واألمــان الشــخصي فــي المرتبــة الثانية بواقع
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ـرا كبيـ ً
 5انتهــاكات ،كمــا يشــكل خطـ ً
ـرا تعــرض الصحفييــن لســحب الجنســية حيــث تكــرر هــذا األمــر خالل
األعــوام الماضيــة مــن خــال محاكمــات تعتقــد شــبكة «ســند» أنهــا محاكمــات غيــر عادلــة وتتضمــن
غلـ ً
ـوا فــي اســتخدام الســلطات القضائيــة للحكــم علــى الصحفييــن خاصــة المعارضيــن لسياســات
الحكومة.
وباعتقــاد «ســند»؛ تشــكل االعتــداءات علــى حقــوق اإلعالمييــن فــي العــام  2016مخالفــة لعــدد مــن
التزامــات البحريــن الدوليــة ،وأبرزهــا مخالفة العهــد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية
والثقافيــة التــي وقعــت عليهــا فــي  27ســبتمبر  ،2007وعلــى العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق
المدنية والسياسية في  20سبتمبر .2006
وال بــد مــن القــول أن المــادة  23مــن دســتور مملكــة البحريــن تضمــن حريــة التعبيــر حيــث نصــت علــى
«حريــة الــرأي والبحــث العلمــي مكفولــة ،ولــكل إنســان حــق التعبيــر عــن رأيــه ونشــره بالقــول أو الكتابة
أو غيرهما».

أكثــر االنتهــاكات الموثقــة كمـ ًـا كانــت المنــع مــن التغطيــة ،التحقيــق األمنــي واالعتــداء
الجســدي ،كما وثقت ســند انتهاكات االعتداء اللفظي ،المضايقة ،حجب المعلومات،
اإلصابــة بجــروح ،التهديــد باإليــذاء ،التحريــض ،المحاكمــة غيــر العادلــة ،حجــز الحريــة،
اإلضــرار باألمــوال والخســائر بالممتلــكات ،المعاملــة القاســية والمهينــة ،االعتداء على
أدوات العمــل ،التهديــد بالقتــل ،القرصنــة اإللكترونيــة ،الفصــل التعســفي والمنع من
اإلقامة.
ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ

2016

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

وقــد تســببت هــذه القيــود المفروضــة علــى ممارســة حريــة الــرأي والتعبيــر إلــى تصنيــف البحريــن
ضمــن الــدول المعاديــة لحريــة الصحافــة حيــث تقبــع البحريــن فــي المرتبــة ( 162مــن أصــل  180دولة)
على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام .2016

93

أضــف إلــى ذلــك تزايــد القضايــا المرفوعــة مــن قبــل أعضــاء بمجلــس النــواب البحرينــي ضــد
المؤسســات الصحافيــة البحرينيــة والصحفييــن فــي الوقــت الــذي يفتــرض أن يدافــع فيــه نــواب
الشعب عن حرية الرأي والتعبير التي كفلها دستور المملكة.
وبلــغ عــدد االنتهــاكات الجســيمة التــي تعــرض لهــا اإلعالميــون فــي البحريــن  5انتهــاكات شــكلت مــا
نســبته  29.8%مــن مجمــوع االنتهــاكات فــي البحريــن ،وتمثلــت بحبــس صحفييــن اثنيــن أحدهمــا
ً
تعسفيا وسحبت جنسيته ومنع من التنقل والسفر في محاكمة غير عادلة.
اعتقل
وتضمنــت االنتهــاكات الجســيمة اعتــداءات علــى الحــق فــي الحريــة واألمــان الشــخصي ،والحــق فــي
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وثقــت «ســند»  93انتهـ ً
ـاكا فــي تونــس خــال العــام  2016وقعــت فــي  30حالــة ،منهــا 25
ً
صحفيا و 5مؤسسات إعالمية.
حالة فردية و 5حاالت جماعية ،وتعرض لها 46
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ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ

ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻣﻨﻲ

اإلقامة والتنقل والسفر والحق في الجنسية.

ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻤﻬﻴﻨﺔ

1

1

1

1

وتعــددت الجهــات المنتهكــة فــي تونــس وكان أعالهــا مــن حيــث عــدد الحــاالت
واالنتهــاكات األجهــزة األمنيــة مــن خــال  13حالــة تضمنــت  47انتهـ ً
ـاكا ،والالفــت أن
انتهــاكات المواطنيــن العادييــن قــد حلــت فــي المرتبــة الثانيــة علــى قائمــة الجهــات
ً
ً
أيضــا أن تحــل
انتهــاكا ،كمــا أن الالفــت
المنتهكــة مــن خــال  5حــاالت تضمنــت 20
انتهــاكات مجهولــي الهويــة فــي المرتبــة الثالثــة مــن حيــث عــدد االنتهــاكات بواقــع 6
انتهــاكات وقعــت فــي حالتيــن ،بينمــا وقعــت  5انتهــاكات مــن خــال مؤسســات ودوائــر
حكوميــة ،ووقعــت  4انتهــاكات مــن خــال االســتخدام المتعســف للســلطة القضائيــة،
ووقعــت  3انتهــاكات مــن رجــال ديــن فــي حالــة واحــدة ،وانتهــاكان صــدرا من مســؤولين
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ومتنفذيــن ورجــال أعمــال إلــى جانــب مؤسســات مجتمــع مدنيــة ،بينمــا وقــع انتهــاك واحــد
صادر عن كل من مؤسسات إعالمية ومؤسسات رئاسية.
وأمــا الحقــوق اإلنســانية المعتــدى عليهــا فقــد حلــت االنتهــاكات الماســة بالحق في حريــة الرأي
ً
انتهــاكا ،والالفــت أن االعتــداءات
والتعبيــر واإلعــام فــي المرتبــة األولــى مــن خــال 49
الماســة بالحــق فــي عــدم الخضــوع للتعذيــب ولمعاملــة قاســية ومهينــة حلــت فــي المرتبــة
ً
انتهــاكا ،ويليهــا فــي المرتبــة الثالثــة االنتهــاكات الماســة بالحــق فــي
الثانيــة مــن خــال 30
معاملة غير تمييزية من خالل  5انتهاكات.

2016

57

وحــل كل مــن االنتهــاكات الماســة بالحــق فــي التملــك والحقــوق فــي مجــال شــؤون القضــاء
فــي المرتبــة الرابعــة مــن خــال  3انتهــاكات لــكل منهمــا ،وفــي المرتبــة الخامســة حــل االعتــداء
علــى الحــق فــي الحريــة واألمــان الشــخصي مــن خــال انتهاكيــن ،وفــي المرتبــة السادســة
واألخيرة وبواقع انتهاك واحد فقط جاء االعتداء على الحق في التنقل واإلقامة والسفر.
وبلغــت نســبة االنتهــاكات الجســيمة  18.3%مــن مجمــوع االنتهــاكات الكلــي مــن خــال
انتهاكات االعتداء الجسدي واإلصابة بجروح والتهديد بالقتل.

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
عدد االنتهاكات

عدد الصحفيين الذين
تعرضوا لالنتهاكات

عدد المؤسسات اإلعالمية التي
تعرضت العتداءات

57

16

7

عدد الحاالت
فردية

جماعية

14

0

المجموع

14

وثــق التقريــر  57انتهـ ً
ـاكا وقعــت فــي الجزائــر فــي  14حالــة فرديــة ،وتعــرض لهــا  16صحفيـ ًـا و7

9

2

1

5

2

1

5

2

1

5

2

1

2

2

1

3

2

1

3

2

2

1

مؤسسات إعالمية.
أبــرز االنتهــاكات كمـ ًـا المنــع من التغطية واالعتداء الجســدي وحجز الحرية والتوقيف التعســفي
والحبــس ،فيمــا وثقــت «ســند» وبنســب ضئيلــة انتهــاكات حجــب المعلومــات ،المحاكمــة غيــر
العادلــة ،اإلضــرار باألمــوال والخســائر بالممتلــكات ،التحقيــق األمنــي ،االعتــداء اللفظــي،
التحريــض ،المعاملــة القاســية والمهينــة ،المنــع مــن البــث اإلذاعــي والفضائــي ،المنــع مــن
العمــل اإلعالمــي ،المنــع مــن اإلقامــة والتنقــل والســفر ،اإلصابــة بجــروح ،التهديــد باإليــذاء،
المضايقة ،الرقابة المسبقة ،المنع من النشر والتوزيع والتهديد بالقتل.
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وحلــت األجهــزة األمنيــة فــي المرتبــة األولــى مــن حيــث الجهــات المنتهكــة فــي الجزائــر مــن
ً
انتهــاكا وقعــت فــي  8حــاالت ،ويليهــا انتهــاكات االســتخدام المتعســف
خــال 42
للســلطات القضائيــة فــي  4انتهــاكات ،ثــم انتهــاكات كل مــن مؤسســات ودوائــر حكوميــة
ومواطنيــن عادييــن وأحــزاب ونقابــات فــي  3انتهــاكات لــكل واحــدة منهــا ،ويليهــا انتهــاكات
مستثمرين ورجال أعمال في انتهاكين.
وفــي الحقــوق اإلنســانية المعتــدى عليهــا حلــت االنتهــاكات الماســة بالحــق في حريــة الرأي
والتعبيــر واإلعــام بالمرتبــة األولــى مــن خــال  21انتهـ ً
ـاكا ،ويليهــا فــي المرتبــة الثانيــة
االنتهــاكات الماســة بالحــق فــي الحريــة واألمــان الشــخصي مــن خــال  14انتهـ ً
ـاكا ،ثــم فــي
المرتبــة الثالثــة االنتهــاكات الماســة بالحــق فــي عــدم الخضــوع للتعذيــب ولمعاملــة قاســية
ً
انتهاكا.
ومهينة من خالل 12
وفــي المرتبــة الرابعــة حلــت االنتهــاكات الماســة لــكل مــن الحقــوق فــي مجــال شــؤون
القضــاء والحــق فــي اإلقامــة والتنقــل والســفر مــن خــال  3انتهــاكات لــكل منهمــا ،وفــي
المرتبــة الخامســة واألخيــرة حلــت كل مــن االنتهــاكات الماســة بالحــق فــي التملــك والحــق
في معاملة غير تمييزية من خالل انتهاكين لكل منهما.
وبلغــت نســبة االنتهــاكات الجســيمة  19.3%مــن مجمــوع االنتهاكات الكلــي الموثقة في

الحريــة والمنــع مــن اإلقامــة والســفر حيــث ألقــت قــوات الــدرك بتاريــخ 11/1/2016
القبــض علــى الصحفــي المســتقل العامــل لصالــح إذاعــة صــوت جيبوتــي «محمــد
إبراهيــم وايــس» ،وذلــك بعــد تعرضــه المســتمر للمضايقــات مــن قبــل الســلطات
بســبب مواقفــه ،ودون الســماح لــه بتلقــي زيــارات مــن أفــراد عائلتــه أو محاميــه ،فــي
حيــن ال تــزال التهــم الموجهــة إليــه غيــر محــددة ،فــي حيــن ألقــت الســلطات الجيبوتيــة
بتاريــخ  14/1/2016القبــض علــى مديــر النشــر بصحيفــة الفجــر الشــهرية «قــادر عبــدي
إبراهيم»مــن منزلــه ،ولــم يســمح لــه بلقــاء محاميــه ،ثــم أفــرج عنــه بعــد لقــاء قصيــر مــع
النائب العام في  16يناير.
ومــن االنتهــاكات التــي وثقهــا التقريــر فــي جيبوتــي جــاءت انتهــاكات المحاكمــة غيــر
العادلــة ،المنــع مــن التغطيــة ،حجــب المعلومــات ،المنع من النشــر والتوزيــع ،المعاملة
القاسية والمهينة والتوقيف التعسفي.

ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ

2016

الجزائر.

جمهورية جيبوتي

20

عدد االنتهاكات

عدد الصحفيين الذين
تعرضوا لالنتهاكات

عدد المؤسسات اإلعالمية التي
تعرضت العتداءات

20

6

1
المجموع

عدد الحاالت
فردية

جماعية

3

0
3

رغــم أن جيبوتــي مــن الــدول شــحيحة المــوارد والمعلومــات بشــأن االنتهــاكات التــي قــد
يتعــرض إليهــا اإلعالميــون ،إال أن الراصديــن فــي شــبكة «ســند» تمكنــوا مــن رصــد
ـاكا عــام  ،2016وهــو مــا تعتبــره «ســند» مؤشـ ً
وتوثيــق  20انتهـ ً
ـرا علــى تدهــور حالــة حريــة
اإلعالم في جيبوتي.
ووقعــت االنتهــاكات فــي  3حــاالت جميعهــا فرديــة وتعــرض لهــا  6صحفييــن ومؤسســة
إعالمية واحدة.

5

2

1

4

1

1

الالفــت فــي قائمــة االنتهــاكات أن االعتقــال التعســفي حــل فــي المرتبــة األولــى مــن
خــال اعتقــال  5صحفييــن تعسـ ً
ـفيا علــى خلفيــة عملهــم اإلعالمــي ،وتــاه انتهــاك حجــز

4

1

1
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وصــدرت االنتهــاكات عــن جهتيــن أوالهمــا األجهــزة األمنيــة مــن خــال  16انتهـ ً
ـاكا وقعــت فــي
حالتيــن ،والمؤسســات القضائيــة مــن خــال التعســف باســتخدام ســلطاتها مــن خــال 4
انتهاكات وقعت في حالة واحدة.
الالفــت أن االعتــداء علــى الحــق فــي الحريــة واألمــان الشــخصي حــل فــي المرتبــة األولى على
قائمــة الحقــوق اإلنســانية المعتــدى عليهــا مــن خــال  10انتهــاكات ،ويليهــا االعتــداء علــى الحــق
فــي التنقــل واإلقامــة والســفر مــن خــال  4انتهــاكات ،وفــي المرتبــة الثالثــة االعتــداء علــى
الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر واإلعــام فــي  3انتهــاكات ،ثــم فــي المرتبــة الرابعــة االعتــداء
علــى الحقــوق فــي مجــال شــؤون القضــاء فــي انتهاكيــن ،وفــي المرتبــة الخامســة واألخيــرة
ومــن خــال انتهــاك واحــد يمــس الحــق فــي عــدم الخضــوع للتعذيــب وغيــره مــن المعاملــة
القاسية والمهينة.
وشــكل انتهــاك االعتقــال التعســفي  25%والتــي هــي أيضــا نســبة االنتهاكات الجســيمة في
جيبوتي.

جمهورية السودان
عدد االنتهاكات

عدد الصحفيين الذين
تعرضوا لالنتهاكات

عدد المؤسسات اإلعالمية التي
تعرضت العتداءات
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57

8
65

حلــت الســودان فــي المرتبــة الرابعــة علــى قائمــة الــدول المنتهكــة حيــث وثقــت «ســند» 365
انتهـ ً
ـاكا فــي  2016وقعــت فــي  65حالــة ،منهــا  57حالــة فرديــة و 8حــاالت جماعيــة ،وتعــرض
لهــا  35صحفيـ ًـا و 19مؤسســة إعالميــة ،وشــكلت االنتهــاكات فــي الســودان مــا نســبته 10%
ً
انتهاكا.
من مجموع االنتهاكات الكلي التي وثقها التقرير والبالغة 3681
والحــظ «ســند» عــودة مصــادرة الصحــف بعــد الطباعــة بشــكل ملمــوس ،وذلــك بعــد أن أعلنــت
الســلطات بدايــة العــام  2016عــن تراجعهــا باســتخدام هــذا األســلوب ،حيــث أقدمــت األجهــزة
األمنيــة علــى مصــادرة الصحــف بعــد الطبــع ،وتعانــي الصحافــة الســودانية اقتصاديــا في ظل
ارتفــاع تكلفــة التشــغيل وتدهــور العملــة المحليــة «الجنيــه» ،مــا ينعكــس ســلبا علــى مداخيــل
الصحفيين وخطط تطوير الصحف.
واســتمر األمــن الســوداني بفــرض القيــود الصارمــة علــى الحريــات الصحفيــة وحريــة تــداول
ونشــرالمعلومات ،بمــا فــي ذلــك الرقابــة الســابقة للنشــر و»سياســة الخطــوط الحمــراء» ،فــي
يتذيل مؤشر حرية الصحافة في العالم.
البلد الذي
ّ

وخــال شــهري يونيــو ويوليــو  2016صــادرت األجهــزة األمنيــة فــي الســودان أعــداد 6
صحــف يوميــة بعــد طباعتهــا ،وتكــررت مصــادرة أعــداد صحيفتيــن منهــا أيضـ ًـا خــال تمــوز،
وذلــك بالرغــم مــن رفــع جهــاز األمــن الرقابــة القبليــة علــى الصحــف ،إال أنــه عمــد إلــى
معاقبتهــا بأثــر رجعــي عبــر مصــادرة المطبــوع مــن أي صحيفــة تتخطــى المحظــورات ،حيــث
تتهم بعض الصحف بتجاوز «الخطوط الحمراء» بنشر أخبار تؤثر على «األمن القومي».
لقــد صــادر جهــاز األمــن والمخابــرات الســوداني فــي الرابــع مــن تمــوز نســخ صحيفــة
«الجريــدة» مــن المطبعــة بــدون إبــداء أســباب ،ورجــح صحفيــو «الجريــدة» أن يكــون ســبب
المصــادرة نشــر حــوار مــع المفكــر اإلســامي حســن مكــي والــذي قــال فيــه إن هيئــة علمــاء
الســودان المتهمــة بمــواالة الســلطة ،تضــم علمــاء فشــلوا في تخطي امتحانات الشــهادة
الثانويــة .كمــا صــادر جهــاز األمــن والمخابــرات نســخ صحيفتــي «الصيحــة» و»التغييــر» مــن
المطابــع بــدون إبــداء أســباب ،لكــن صحفييــن بالصحيفتيــن رجحــوا أن يكــون الســبب مــواد
رأي بشــأن انقــاب تركيــا الفاشــل ،بينمــا قــررت إدارة صحيفــة (التغييــر) تعليــق صدورهــا
احتجاجا على المصادرة المتكررة.
ويعتقــد الباحثــون فــي «ســند» أن الســلطات األمنيــة فــي الســودان قــد عمــدت منــذ بداية
العــام الحالــي علــى اســتدعاء الصحفييــن للتحقيــق األمني واعتقالهم تعسـ ً
ـفيا على خلفية
التغطيــة اإلعالميــة ،فخــال أغســطس  2016تعــرض  5صحفييــن ســودانيين للتحقيــق
األمنــي علــى خلفيــة مــواد إعالميــة واعتقــل  3إعالمييــن بشــكل تعســفي كان أخطرهــا
قيــام األجهــزة األمنيــة بممارســة االعتــداء اللفظــي والبدني على مراســلة صحيفــة الجريدة
«حــواء رحمــة» باإلضافــة إلــى احتجازهــا لمــدة أربــع ســاعات أثنــاء تغطيتهــا لعمليــة إزالــة
السلطات السودانية لحي التكامل الكائن في العاصمة السودانية الخرطوم.
وخــال نوفمبــر فرضــت ســلطات األمــن قيــودا علــى الصحــف فــي تغطيتهــا الناقــدة
الرتفــاع أســعار الوقــود والــدواء والكهربــاء ،فضــا عــن حظــر نشــر مظاهــر االحتجــاج علــى
السياســات االقتصاديــة للحكومــة ،وذلــك منــذ إعــان الحكومــة الســودانية فــي األيــام
األولى من نوفمبر لقرارات اقتصادية قاسية برأي المعارضين في السودان.
أكثــر االنتهــاكات كمـ ًـا كانــت اإلضــرار باألمــوال والخســائر بالممتلــكات إذ تكــرر  71مــرة ،وبذات
المعــدل انتهــاك الرقابــة المســبقة ،ثــم المصــادرة بعــد الطبــع الــذي تكــرر  63مــرة ،بينمــا تكرر
انتهــاك منــع النشــر والتوزيــع  41مــرة ،وتــاه التحقيــق األمنــي علــى خلفيــة العمــل
ً
صحفيــا لالعتقــال
اإلعالمــي  22مــرة ،وحجــز الحريــة  21مــرة ،ومــن الخطيــر تعــرض 11
التعسفي.
ووثــق التقريــر فــي الســودان انتهــاكات المضايقــة ،المنــع مــن التغطية ،االعتداء الجســدي،
حجــز أدوات العمــل ،المعاملــة القاســية والمهينــة ،التهديــد باإليــذاء ،حجز الوثائق الرســمية،
التوقيــف التعســفي ،حــذف محتويــات الكاميــرا ،الفصــل التعســفي ،االعتــداء اللفظــي،
المحاكمــة غيــر العادلــة ،اإلصابــة بجــروح ،االعتــداء علــى أدوات العمــل ،االعتــداء علــى مقــار
العمل والمنع من البث اإلذاعي والفضائي.
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خــال  78انتهـ ً
ـاكا بلغــت نســبتها  21.6%مــن مجمــوع االنتهــاكات ،وفــي المرتبة الثالثة

2016

ً
انتهاكا،
حلــت االنتهــاكات الماســة بالحــق فــي الحريــة واألمان الشــخصي من خــال 38
وفــي المرتبــة الرابعــة االنتهــاكات الماســة بالحــق فــي عــدم الخضــوع للتعذيــب

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

ولمعاملــة قاســية ومهينــة مــن خــال  15انتهـ ً
ـاكا ،وفــي المرتبــة الخامســة واألخيــرة

365

حلت االنتهاكات الماسة بالحق في محاكمة عادلة من خالل انتهاك واحد فقط.
وبلغــت نســبة االنتهــاكات الجســيمة  5.5%مــن مجمــوع االنتهــاكات فــي الســودان
مــن خــال  20انتهـ ً
ـاكا باالعتقــال والتوقيــف التعســفي واالعتــداء الجســدي واإلصابــة
بجروح.
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36
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فقــد  9صحفييــن حياتهــم فــي ســوريا نتيجــة النــزاع المســلح أثنــاء قيامهم بتغطيــة المعارك
ً
صحفيا لالختطاف واالختفاء القسري.
في مناطق المواجهات المسلحة ،كما تعرض 12
ورغــم تراجــع انتهــاكات «داعــش» فــي ســوريا عــام  2016إال أن  80انتهـ ً
ـاكا مــن أصــل 115
ً
انتهــاكا وثقهــا التقريــر فــي ســوريا وقعــت نتيجــة النــزاع المســلح ،وتشــكل مــا نســبته
 69.6%مــن مجمــوع االنتهــاكات فــي ســوريا التــي حلــت فــي المرتبــة التاســعة على قائمة
الدول المنتهكة.

ً
انتهاكا تشــكل نســبتها 96.7%
غالبيــة االنتهــاكات ارتكبتهــا األجهــزة األمنيــة مــن خالل 349

ووقعــت االنتهــاكات فــي  41حالــة ،منهــا  36حالــة فرديــة و 5حــاالت جماعيــة ،وتعــرض لهــا
ً
صحفيا و 6مؤسسات إعالمية.
55

انتهــاكات صــدرت عــن مؤسســات ودوائــر حكوميــة وقعــت فــي حالتيــن ،ووثــق التقريــر

أكثــر االنتهــاكات كمـ ًـا حلــت انتهــاكات اإلصابــة بجــروح وتكــرر  26مــرة ،االختطــاف واالختفــاء
القسري وتكرر  12مرة ،والمنع من التغطية  10مرات ويليه اإلضرار باألموال  9مرات.

مؤسسات قضائية ومؤسسات إعالمية.

وبنســب متفاوتــة وثــق التقريــر فــي ســوريا انتهــاكات االعتــداء الجســدي ،حجــز الحريــة ،حجــز
أدوات العمــل ،حجــب المعلومــات ،االعتــداء علــى أدوات العمــل ،التعذيــب ،االســتهداف
المتعمــد باإلصابــة ،مصــادرة أدوات العمــل ،االعتــداء على مقــار العمل ،االعتداء اللفظي،
االعتقــال التعســفي ،التهديــد باإليــذاء ،المنــع مــن اإلقامــة والتنقــل والســفر ،التحقيــق
األمني ،المعاملة القاسية والمهينة ،حذف محتويات الكاميرا والتهديد بالقتل.

مــن مجمــوع االنتهــاكات فــي الســودان وذلــك فــي  60حالــة مــن أصــل  65حالــة ،يليهــا 8
انتهاكيــن مصدرهمــا مواطنــون عاديــون فــي حالــة واحــدة ،وانتهــاك واحــد ســجل لــكل مــن
وبنســبة  63.4%مــن مجمــوع االنتهــاكات ومــن خــال  229انتهـ ً
ـاكا حــل االعتــداء علــى الحق
فــي حريــة الــرأي والتعبيــر واإلعــام فــي المرتبــة األولــى علــى قائمــة الحقــوق اإلنســانية
المعتــدى عليهــا ،وفــي المرتبــة الثانيــة حلــت االنتهــاكات الماســة بالحــق فــي التملــك مــن
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لقــد وثــق التقريــر  27انتهـ ً
ـاكا فــي ســوريا وقعــت فــي  21حالــة أثنــاء قيــام الصحفيين بتغطيــة أحداث
االشــتباكات المســلحة وبالطبــع كان أخطرهــا فقــدان الحيــاة والتعــرض إلصابــات بجــروح ،لكــن التقريــر
وثــق  60انتهـ ً
ـاكا وقعــت فــي  6حــاالت مصدرهــا حــزب االتحــاد الديمقراطــي الكــردي الــذي أقدم على

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

اختطــاف عــدد مــن الصحفييــن األكــراد وأخفاهــم فــي أماكــن مجهولــة ،وقــد تعــرض بعضهــم

115

للتعذيب.
ـاكا مصدرهــا تنظيمــات مســلحة وقعــت فــي  5حــاالت ،ووثــق  14انتهـ ً
ووثــق التقريــر  25انتهـ ً
ـاكا لــم
تعــرف هويــة فاعليهــا وصنفــوا تحــت بنــد «مجهولــو الهويــة» ،فيمــا أقدمــت األجهزة األمنيــة التابعة
للنظــام بارتــكاب  12انتهـ ً
ـاكا فــي  4حــاالت ،بينمــا أقــدم «تنظيــم داعــش» علــى ارتــكاب  7انتهــاكات
في حالتين ومنها االستهداف المتعمد باإلصابة.

ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺠﺮﻭﺡ
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3

ﺍﻹﺿﺮﺍﺭ ﺑﺎﻷﻣﻮﺍﻝ
ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺑﺎﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ

ﺍﻻﺳﺘﻬﺪﺍﻑ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻤﺪ ﺑﺎﻹﺻﺎﺑﺔ

9

1
ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻤﻬﻴﻨﺔ

3

1

3

1

ﺍﻟﻘﺘﻞ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﻤﺪ

9

ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ
ﻣﻘﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻞ

ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﺍﻟﺠﺴﺪﻱ

3

6
ﺣﺠﺰ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ
6

!!*#@x

ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﺍﻟﻠﻔﻈﻲ

2
ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ

5

2

ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ
1

وأمــا الحقــوق اإلنســانية المعتــدى عليهــا وتعــرض لهــا الصحفيــون فــي ســوريا فقــد حــل االعتــداء
علــى الحــق فــي عــدم الخضــوع للتعذيــب أو لمعاملــة قاســية وال إنســانية ومهينــة فــي المرتبــة
األولــى بواقــع  44انتهـ ً
ـاكا ،وتــاه فــي المرتبــة الثانيــة االعتــداء علــى الحــق فــي التملــك مــن خــال
 24انتهـ ً
ـاكا ،وفــي المرتبــة الثالثــة االعتــداء علــى الحــق فــي الحريــة واألمــان الشــخصي بواقــع 20
ً
انتهــاكا ،وفــي المرتبــة الرابعــة حلــت االعتــداءات علــى الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر واإلعــام
بواقع  16انتهاكاً.
األخطــر االعتــداء علــى الحــق فــي الحيــاة وحــل فــي المرتبــة الخامســة مــن خــال فقــدان  9صحفييــن
لحياتهــم أثنــاء قيامهــم بالتغطيــة ،فقــد قتــل اإلعالمــي فــي التلفزيــون الســوري الرســمي «علــي
يوســف داشــو» خــال تغطيتــه المعــارك بيــن المعارضــة وقــوات النظــام علــى أطــراف قريــة رتيــان
فــي الســادس مــن فبرايــر  ،2016بينمــا لقــي مراســل وكالــة األناضــول بمدينــة داريــا غــرب العاصمــة
دمشــق «مجــد ديرانــي» مصرعــه أثنــاء تغطيتــه لمعــارك بيــن فصائــل المعارضــة والنظــام فــي
جراء إصابته بشظايا قذيفة دبابة أطلقتها قوات النظام.
المدينة ّ
وفــي الثامــن والعشــرين مــن فبرايــر فقــد مصــور التلفزيــون الســوري الرســمي «عيســى علــي
جــان» ،والفنــي فــي طاقــم التلفزيــون «صفــوان األشــعر» حياتهمــا فــي منطقــة داريــا بريــف
دمشــق ،وذلــك أثنــاء قيامهمــا بتغطيــة االشــتباكات بيــن تنظيمــات المعارضــة المســلحة والجيــش
النظامي في المنطقة.
وخــال شــهري يونيــو ويوليــو فقــد  3صحفييــن حياتهــم أثنــاء تغطيتهــم للمعــارك التــي دارت فــي
مناطــق متفرقــة مــن البــاد وهــم مصــور وكالــة »images liveأســامة جمعــة» ،ومراســل الهيئــة
الســورية لإلعــام «حســان المصــري» ،والصحفــي المتعــاون مــع قنــاة الجزيــرة مباشــر «إبراهيــم
العمر» جراء الغارات الروسية التي ضربت بلدة ترمانين بريف إدلب (شمالي سوريا).

• االنتهاكات الواردة في الجدول هي ما تمكنت شبكة "سند" من رصده وتوثيقه في سوريا لصعوبة الوصول لمعلومات دقيقة حول انتهاكات حرية اإلعالم بداخلها،
إضافة إلى أنه ال توجد معلومات موثقة من األطراف المتصارعة.
• االنتهاكات المرصودة تقتصر على اإلعالميين المحترفين وليس على النشطاء اإلعالميين.
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وقــد قضــى الصحفــي الســوري «محمــد ســيد حســن» فــي األول مــن آب/أغســطس
ً
نفذهــا
متأثــرا بجــراح كان قــد أصيــب بهــا يــوم  24تمــوز /يوليــو الماضــي خــال غــارات ّ
الطيــران الحربــي الروســي علــى مدينــة األتــارب فــي ريــف حلــب .وفــي الســادس مــن
نوفمبــر فقــد الصحفــي «عمــار بكــور» حياتــه أثنــاء قيامــه بتغطيــة القصــف الــذي تعرضــت
لــه بلــدة الدانــا فــي ريــف إدلــب الشــمالي ،وفــي  12نوفمبــر قتــل مراســل قنــاة الخبــر
اإليرانيــة «محســن خزاعــي» خــال تغطيتــه للمعــارك التــي دارت علــى جبهــة منيــان غــرب
مدينة حلب.

2016

28

وأخيـ ً
ـرا حــل االعتــداء علــى الحــق فــي التنقــل واإلقامــة والســفر بالمرتبــة السادســة بواقــع
انتهاكين.
وقــد شــكلت االنتهــاكات الجســيمة مــا نســبته  54%مــن مجمــوع االنتهــاكات الموثقة في
ً
ً
جسيما.
انتهaاكا
سوريا من خالل 62

المملكة العربية السعودية
عدد االنتهاكات

عدد الصحفيين الذين
تعرضوا لالنتهاكات

عدد المؤسسات اإلعالمية التي
تعرضت العتداءات

28

8

11

عدد الحاالت
فردية

جماعية

13

2

المجموع

5

3

2

2

1

1

15

وثــق التقريــر  28انتهـ ً
ـاكا فــي الســعودية رغــم صعوبــة الحصــول علــى المعلومــات بشــأن

3

2

1

االنتهــاكات التــي قــد تقــع علــى حريــة اإلعــام واإلعالمييــن ،وقــد وقعــت االنتهــاكات فــي
 15حالــة ،منهــا  13حالــة فرديــة وحالتــان فرديتــان وتعــرض لهــا  8صحفييــن و 11مؤسســة

3

1

1

إعالمية.
الالفــت أن غالبيــة االنتهــاكات الموثقــة فــي الســعودية اســتهدفت حجــب المعلومــات عن
الجمهــور وحقــه فــي المعرفــة مــن خــال حجــب المواقــع اإللكترونيــة اإلعالميــة ومنــع
التغطية والنشر والتوزيع والبث اإلذاعي والفضائي وحجب المعلومات.
وســجلت فــي الســعودية أيضـ ًـا انتهــاكات التوقيــف التعســفي ،القرصنــة اإللكترونيــة،
حجــز الحريــة ،اإلضــرار باألمــوال والخســائر بالممتلــكات ،التحقيــق األمنــي ،االعتــداء
اللفظي ،المضايقة ،المعاملة القاسية والمهينة والمنع من العمل اإلعالمي.

2

1

أكثــر الجهــات التــي مارســت االنتهــاكات كانــت األجهــزة األمنيــة مــن خــال  14انتهـ ً
ـاكا
وقعــت فــي  5حــاالت ،ويليهــا  12انتهـ ً
ـاكا صــدرت عــن مؤسســات ودوائــر حكومية في
 8حاالت ،وانتهاكان بالقرصنة اإللكترونية من جهات لم تعرف هويتها في حالتين.
وعلــى مســتوى الحقــوق اإلنســانية المعتــدى عليهــا فقــد جــاءت االعتــداءات على الحق

االنتهاكات الواردة في الجدول تعبر عما تمكنت شبكة «سند» من رصده وتوثيقه حيث تعد السعودية من الدول التي من الصعب الوصول إلى معلومات موثقة حول االنتهاكات اإلعالمية بداخلها.
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فــي حريــة الــرأي والتعبيــر بالمرتبــة األولــى مــن خــال  21انتهـ ً
ـاكا ،ويليهــا فــي المرتبــة
الثانيــة االعتــداءات الماســة بالحــق فــي الحريــة واألمــان الشــخصي بواقــع  4انتهــاكات،
وفــي المرتبــة الثالثــة االعتــداء علــى الحــق فــي عــدم الخضــوع للتعذيــب أو غيــره مــن
معاملــة قاســية ومهينــة فــي انتهاكيــن ،وبالمرتبــة الرابعــة واألخيــرة ومــن خــال انتهــاك
واحد فقط حل االعتداء على الحق في التملك.

 28ديســمبر  2015فــي جلســته العامــة علــى قانــون الصحافــة والــذي تقدم به مجلس
الوزراء للحكومة.
وبــرزت فــي الصومــال انتهــاكات حجــب المواقــع االلكترونيــة ،حجــز الحريــة واالعتقــال
التعســفي ،فيمــا وقعــت انتهــاكات التحقيــق األمنــي ،المنــع مــن التغطيــة ،حجــب
المعلومــات ،اإلضــرار باألمــوال والخســائر بالممتلــكات ،القتــل العمــد ،االختطــاف
واالختفــاء القســري ،مصــادرة أدوات العمــل ،االعتــداء علــى مقــار العمــل ،القتــل غيــر
العمد (أثناء التغطية) ،والمنع من البث اإلذاعي والفضائي.

جمهورية الصومال
عدد االنتهاكات

عدد الصحفيين الذين
تعرضوا لالنتهاكات

عدد المؤسسات اإلعالمية التي
تعرضت العتداءات

61

9

37
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عدد الحاالت
فردية

جماعية

8

2

ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ

2016

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

10

61

فقــد  3صحفييــن صومالييــن حياتهــم خــال العــام  2016منهــم صحفيــان فقــدا حياتهمــا
فــي عمليتــي اغتيــال والصحفــي الثالــث أثنــاء التغطيــة ،حيــث قضــت الصحفيــة فــي إذاعة
مقديشــو الحكوميــة «ســغال صلــد عثمــان» علــى يــد مســلحين مجهولــي الهويــة وذلــك
فــي عمليــة اغتيــال جــرت فــي فبرايــر ،ورجــح مراقبون انتماء المســلحين إلى حركة الشــباب
المجاهدين السلفية.
وفــي ســبتمبر قــام مســلحون مجهولــون بقتــل مراســل راديــو شــابيلى «عبــد العزيــز
حاجى» في العاصمة مقديشو.
وفــي نوفمبــر  2016فقــد الصحفــي الصومالــي «مهنــد علــي محمــد» الــذي كان يعمــل
فــي إذاعــة صــوت مــدج جــراء االشــتباكات المســلحة التــي اندلعــت بيــن واليتــي بونتالنــد
وجلمدج ،وقد توفي متأثرا بجروح أصابته في رأسه من نيران طائشة.
وجــاءت الصومــال فــي المرتبــة  12علــى قائمــة الــدول المنتهكــة لحريــة اإلعــام فــي
العالــم العربــي مــن خــال  61انتهـ ً
ـاكا وثقهــا التقريــر وقعــت فــي  10حــاالت  8حــاالت منهــا
فردية وحالتان جماعيتان ،وتعرض لها  9صحفيين و 37مؤسسة إعالمية.
وتعتقــد «ســند» أن االرتفــاع الكمــي لالنتهــاكات فــي الصومــال عــام  2016مــرده قيــام
الســلطات الصوماليــة بحجــب  35موقعـ ًـا إعالميـ ًـا إلكترونيـ ًـا جملــة واحــدة بتهمــة محاولــة
نشــر معلومــات تســيء لمؤسســات الدولــة وتــروج لظاهــرة االنفــات األمنــي فــي
البــاد .ونفــذت وزارة البريــد واالتصــاالت الصوماليــة تعليمــات حجــب هــذه المواقــع بأمــر
مــن النائــب العــام بجمهوريــة الصومــال الفيدراليــة ،وكان البرلمــان الفيدرالــي وافــق يــوم

ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ
ﻣﻘﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻞ

35

2

1

ﺍﻹﺿﺮﺍﺭ ﺑﺎﻷﻣﻮﺍﻝ
ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺑﺎﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ

5

1

2

ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ

5

ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺍﻟﻌﻤﺪ

ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺚ
ﺍﻹﺫﺍﻋﻲ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻲ

1

2
ﺍﻻﺧﺘﻄﺎﻑ

3

2

1

1
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لقــد حلــت انتهــاكات المؤسســات والدوائــر الحكوميــة فــي الصومــال فــي المرتبــة األولــى
ً
علــى قائمــة الجهــات المنتهكــة مــن خــال  40انتهـ ً
انتهاكا
ـاكا وقعت فــي  3حاالت مقابــل 17
مصدرهــا األجهــزة األمنيــة التــي حلــت ثانيـ ًـا ،كمــا وثقــت انتهــاكات لمجهولــي الهويــة فــي
انتهاكيــن خطيريــن بالقتــل العمــد واالختطــاف ،ووقــع انتهــاك واحــد أثنــاء التغطيــة ،بينمــا
أقدم تنظيم مسلح بعملية اغتيال.
وعلــى قائمــة الحقــوق اإلنســانية المعتــدى عليهــا فقــد حلــت االعتــداءات علــى الحــق فــي
ً
انتهاكا ،ويليهــا االعتداءات
حريــة الــراي والتعبيــر واإلعــام فــي المرتبــة األولــى من خــال 43
ً
الماســة بالحــق فــي الحريــة واألمــان الشــخصي بواقــع  11انتهــاكا ،ويليهــا االنتهــاكات
الماســة بالحــق فــي التملــك فــي  4انتهــاكات ،وأخيـ ً
ـرا االنتهــاكات الماســة بالحــق فــي الحيــاة
من خالل  3انتهاكات.
ومــن المهــم اإلشــارة إلــى أن  13انتهـ ً
ـاكا نســبتها  21.3%مــن مجمــوع االنتهــاكات الموثقــة
في الصومال نتجت بسبب النزاعات السياسية والمسلحة في الصومال.

وبنســب متفاوتــة وقعــت انتهــاكات االعتــداء اللفظــي ،حجــز أدوات العمــل ،التهديــد
باإليــذاء ،حجــز الحريــة ،اإلضــرار باألمــوال والخســائر بالممتلــكات ،االعتــداء علــى أدوات
العمــل ،المضايقــة ،المعاملــة القاســية والمهينــة ،االعتقــال التعســفي ،االعتــداء
علــى مقــار العمــل ،التهديــد بالقتــل ،االختطــاف واالختفــاء القســري ،التعذيــب ،المنــع
مــن البــث اإلذاعــي والفضائــي ،محاولــة االختطــاف ،المحاكمــة غيــر العادلــة ،التحريض،
االســتهداف المتعمــد باإلصابــة ،مصــادرة أدوات العمــل ،حــذف محتويــات الكاميــرا،
إيــذاء ذوي القربــى ،الفصــل التعســفي ،المنــع مــن اإلقامــة ،التحقيــق األمنــي ،حجــز
الوثائــق الرســمية ،المنــع مــن النشــر والتوزيــع ،االعتــداء علــى حرمــة األماكــن الخاصــة،
االعتــداء علــى الممتلــكات الخاصــة ،القرصنــة اإللكترونيــة ،المنــع من العمــل اإلعالمي
وعدم منح تصريح عمل.
2016

جمهورية العراق

436

عدد االنتهاكات

عدد الصحفيين الذين
تعرضوا لالنتهاكات

عدد المؤسسات اإلعالمية التي
تعرضت العتداءات

436

164

33
المجموع

عدد الحاالت
فردية

جماعية

90

27
117

فقــد  22إعالميـ ًـا عراقيـ ًـا حياتهــم خــال العــام  2016نصفهــم قضــوا أثنــاء قيامهــم بتغطيــة
المواجهــات المســلحة مــع «تنظيــم داعــش» والنصــف اآلخــر قضــوا بالقتــل العمــد منهــم 6
صحفييــن مــن قبــل «داعــش» مــن خــال إعدامهــم و 5صحفييــن قتلــوا عمــدا مــن تنظيمــات
مسلحة ،كما وقعت محاولتا اغتيال باءتا بالفشل.
وقــد حلــت العــراق فــي المرتبــة الثالثــة علــى قائمــة الــدول المنتهكــة مــن خــال  436انتهـ ً
ـاكا
بلغــت نســبتها مــن المجمــوع الكلــي لالنتهــاكات التــي وثقهــا التقريــر  ،11.8%ووقعت في
 117حالــة منهــا  90حالــة فرديــة و 27حالــة جماعيــة وتعــرض لهــا  164صحفيـ ًـا و 33مؤسســة
إعالمية.
والمالحــظ أن انتهــاك اإلصابــة بجــروح حــل فــي المرتبــة الثانيــة علــى قائمــة االنتهــاكات حيــث
تكــرر  58مــرة ،ويليــه فــي المرتبــة الثالثــة انتهــاك االعتــداء الجســدي الــذي تكــرر  50مــرة ،وأمــا
ً
رابعا.
أوال ،وحجب المعلومات حل
انتهاك المنع من التغطية فحل ً

40

2

2

1

80

18

8

2

1

58

17

6

2

1

50

15

6

2

1

33

12

4

2

1

21

11

3

2

1

21

11

3

2

1

20

10

2

1
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ً
انتهــاكا وقعــت بســبب النــزاع المســلح مــا تشــكل نســبتها
وال بــد مــن اإلشــارة بــأن 74

«ســيف طــال» والمصــور «حســن العنبكــي» يــوم  12/1/2016حياتهمــا حيــث أطلــق

 17%من االنتهاكات الموثقة في العراق.

مســلحون مجهولــون النــار عليهمــا قــرب مدينــة بعقوبــة شــرق العــراق أثنــاء تأديتهمــا

أكثــر الجهــات المنتهكــة األجهــزة األمنيــة التــي ارتكبــت  215انتهـ ً
أوال
ـاكا في  33حالــة وحلت ً
علــى قائمــة الجهــات المنتهكــة فــي العــراق ،وفــي المرتبــة الثانيــة االنتهاكات الصــادرة عن
ً
انتهاكا وقعت في  17حالة.
مؤسسات ودوائر حكومية من خالل 67
ومــن الالفــت أن تحــل االنتهــاكات الصــادرة عــن جهــات وأشــخاص لــم تعــرف هويتهــم فــي
المرتبــة الثالثــة مــن خــال  48انتهـ ً
ـاكا وقعــت فــي  15حالــة ،كمــا أنــه مــن الالفــت أن تحــل
االنتهــاكات التــي تعــرض لهــا صحفيــون أثنــاء قيامهــم بالتغطيــة اإلعالميــة فــي الميــدان
ً
انتهاكا وقعت في  26حالة.
في المرتبة الرابعة من خالل 44
وتتعــدد الجهــات المنتهكــة فــي العــراق وبلــغ عددهــا  15جهــة ،وقــد وقــع  16انتهـ ً
ـاكا مــن
قبــل مســؤولين ومتنفذيــن ،فيمــا ارتكــب «تنظيــم داعــش»  9انتهــاكات فــي  5حــاالت
منفصلــة ،كمــا صــدرت عــن المؤسســة الرئاســية  9انتهــاكات فــي حالتيــن منفصلتيــن،
وقــام حــزب سياســي بارتــكاب  7انتهــاكات فــي حالــة واحــدة ،وارتكــب مواطنــون عاديــون 6
انتهــاكات ،فيمــا ارتكــب كل مــن تنظيمــات مســلحة ومؤسســات إعالميــة  4انتهــاكات لــكل
منهمــا ،وصــدرت  3انتهــاكات مــن مجلــس النــواب ،وانتهــاكان مــن الســلطات القضائيــة
وانتهاك واحد لكل من رجال دين ومستثمؤين ورجال أعمال.
وأمــا الحقــوق اإلنســانية المعتــدى عليهــا وتعــرض لهــا الصحفيــون فــي العــراق فمــن
الالفــت أن تحــل االنتهــاكات الماســة بالحــق فــي عــدم الخضــوع للتعذيــب أو لمعاملــة
قاســية ومهينــة فــي المرتبــة األولــى بواقــع  162انتهـ ً
ـاكا بلغت نســبتها  37%من مجموع
االنتهــاكات الموثقــة فــي العــراق ،وهــو مؤشــر خطيــر علــى االنتهــاكات التــي يتعــرض لهــا
الصحفيون.
وفــي المرتبــة الثانيــة حلــت االنتهــاكات الماســة بالحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر واإلعــام
مــن خــال  147انتهـ ً
ـاكا ،وفــي المرتبــة الثالثــة االعتــداء علــى الحــق فــي التملــك بواقــع 62

لواجبهمــا المهنــي حيــث كانــا يقومــان بمهمــة للقنــاة ،وقــد تــم اختطافهمــا لــدى
خروجهمــا مــن بلــدة شــهربان خــال مهمــة صحافيــة قامــا خاللهــا بتصويــر تقريــر عــن
هجمــات تعرضــت لهــا المدينــة علــى يــد ميليشــيات مســلحة أســفرت عــن تدميــر ســتة
مساجد وقتل واختطاف عشرات المواطنين.
وفــي الثامــن مــن فبرايــر  2016أقــدم تنظيــم «داعــش» علــى إعــدام مراســل صحيفــة
الحدبــاء اليوميــة «واثــق عبــد الوهــاب» بعــد اختطافــه بيــوم مــن منطقة الســكر شــرقي
الموصــل ،وخــال مــارس لقــي الصحفــي المســتقل «ارمانــج رســولي» حتفــه أثنــاء
تغطيتــه للحملــة العســكرية التــي شــنتها قــوات شــنكال وقــوات الدفــاع الشــعبي
شمالي العراق ضد تنظيم «داعش».
وخــال مايــو أيــار أقــدم تنظيــم «داعــش» علــى قتــل الصحفــي «طــال أبــو أيمــان»
الــذي يعمــل فنيــا فــي الــكادر الهندســي لشــبكة اإلعــام العراقــي فــي نينــوى ،وذلــك
بعــد خمســة أشــهر مــن اختطافــه مــن منزلــه فــي حــي القاهــرة بالموصــل ،وقــد ســلم
التنظيــم جثتــه لذويــه وقــد فصــل رأســه عــن جســده نحــرا فــي حيــن منــع التنظيــم أي
إثارة للموضوع وتوعد أســرته في حال كشــفت األمر .فيما فقد المصور التلفزيوني
المســتقل «عبداللــه عــودة» حياتــه أثنــاء تغطيتــه لمعــارك غــرب العاصمــة العراقيــة
بغــداد برصــاص مســلحي تنظيــم «داعــش» حيــث بــدأت القــوات العراقيــة معركــة
واسعة القتحام مدينة الفلوجة لتحريرها من سيطرة التنظيم.
ولقــي المراســل الحربــي «فاضــل الكرعــاوي» مصرعــه جــراء ســقوط قذيفــة هــاون
بجانبــه أثنــاء تغطيتــه للمعــارك التــي دارت بيــن الجيــش العراقــي وتنظيــم «داعــش»
بوســط مدينــة الفلوجــة ،وفقــد مراســل موقــع العــراق نيــوز «أحمــد محمــد الجبــوري»
حياتــه اثــر تغطيتــه لعمليــات تحريــر مدينــة الشــرقاط المغتصبــة مــن تنظيــم «داعــش»،
فيمــا قتــل مصــور قنــاة الغديــر «علــي محمــود» فــي منطقــة القيــارة الواقعــة علــى

ً
ً
انتهاكا.
ثالثا بواقع 34
انتهاكا ،ثم االعتداء على الحق في الحرية واألمان الشخصي

بعــد  58كيلومتــرا جنــوب الموصــل ،وذلــك علــى وقــع انفجــار خــال مشــاركته فــي

لقــد حــل االعتــداء علــى الحــق فــي الحيــاة بالمرتبــة الرابعة مــا يؤكد على خطــورة االنتهاكات

تغطيــة عمليــات نفذتهــا قــوات األمــن ضــد «داعــش» جنــوب المدينــة ،كمــا قتــل

ً
صحفيــا ومحاولتــي اغتيــال باءتــا
وجســامتها ،وقــد تكــرر  24مــرة مــن خــال مقتــل 22
بالفشــل ،وقــد فقــط أفــراد طاقــم قنــاة الشــرقية الفضائيــة المكــون مــن الصحفــي

المصــور التلفزيونــي «علــي صناعــة» خــال تغطيــة معــارك تحريــر القيــارة فــي جنــوب
الموصل ،شمال العراق.
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وفــي أغســطس  2016لقــي مراســل وكالــة «روزنيــوز» اإلخبارية «ودات حســين» مصرعه

وحلــت فــي المرتبــة الخامســة االعتــداءات علــى الحقــوق فــي مجــال شــؤون القضــاء

علــى يــد مجهولــي الهويــة قامــوا باختطافــه وتعذيبــه بوحشــية قبــل اإلقــدام علــى قتلــه

والحــق فــي المعاملــة غيــر التمييزيــة والحــق فــي االقامــة والتنقــل والســفر مــن خــال

ً
عمــدا علــى خلفيــة العمــل اإلعالمــي .وقضــى صحفيــان أثنــاء قيامهمــا بالتغطيــة

انتهاكيــن لــكل منهــا ،وبالمرتبــة السادســة واألخيــرة ومــن خــال انتهــاك واحــد حــل

اإلعالميــة ،حيــث لقــي المصــور بقنــاة كوردســتان «مصطفــى ســعيد» مصرعــه جــراء

االعتداء على الحق في الخصوصية.

تعــرض المــكان المتواجــد فيــه إلطــاق نــار كثيــف ،وذلــك خــال تغطيتــه للمعــارك التــي

وبلغــت نســبة االنتهــاكات الجســيمة  35%مــن مجمــوع االنتهــاكات الموثقــة فــي

دارت فــي القــرى المحاذيــة لمحافظــة الموصــل فــي منطقــة محــور الخــازر بيــن مــا يعــرف

ً
انتهاكا.
العراق وذلك من خالل 153

الفضائيــة «علــي غنــي» مصرعــه جــراء قصــف مدفعــي اســتهدف المــكان المتواجــد فيــه

وتعتقــد «ســند» أنــه وبالرغــم مــن انخفــاض تهديــدات مــا يطلــق عليــه تنظيــم الدولــة

بتنظيــم «داعــش» وقــوات البشــمركة الكرديــة ،فيمــا لقــي مهنــدس البث فــي قناة العهد
أثنــاء قيامــه بتغطيــة المعــارك التــي دارت بيــن قــوات الجيــش العراقــي وتنظيــم «داعش»
في جزيرة الخالدية.
وخــال أكتوبــر أقــدم تنظيــم «داعــش» علــى تنفيــذ حكــم اإلعــدام علــى المهنــدس «أحمــد
الحديــدي» والمصــور الصحفــي «نبيــل جاســم محمــد» مــن قنــاة الفضائيــة الموصلية رميا
بالرصــاص فــي ســاحة ســوق البورصــة الســاحل األيمــن بعــد اختطافهمــا لمــدة اكثــر مــن
عــام ،وقــد نفــذ التنظيــم بحقهمــا اإلعــدام أمــام العشــرات من المواطنيــن ونقلت جثتيهما
للطــب العدلــي الشــرعي بالموصــل ،وكان عناصــر تنظيــم داعــش قــد نفــذوا حكــم اإلعــدام
بحــق «دحــام محمــد» الســائق فــي قنــاة الموصليــة بعــد اعتقالــه وتعذيبــه بتهمــة تســريب
معلومــات عــن داعــش وجرائمــه لوســائل إعــام خــارج الموصــل ،وســلمت جثتــه للطــب
العدلــي .فيمــا قتــل الصحفــي العراقــي التركمانــي «أحمــد هاجــر أوغلــو» خــال تغطيتــه
المواجهــات بيــن قــوات األمــن وتنظيــم داعــش فــي مدينــة كركــوك شــمال العــراق ،كمــا
قتــل مراســل قنــاة العراقيــة «أميــر الجبــوري» فــي معــارك منطقــة الشــورة بالموصــل،
بينمــا قتــل مصــور قنــاة الســومرية «علــي ريســان» خــال تغطيــة معــارك الشــورة ضمــن
قاطع القيارة جنوبي الموصل.
وفــي الســادس مــن ديســمبر أعلنــت مصــادر أمنيــة فــي شــرطة محافظــة كركــوك مقتــل
صحفــي بنيــران مجهوليــن وســط المدينــة ،وقــد أكــدت المصــادر اغتيــال الصحفــي «محمد
ثابــت شــحاذة» المشــرف علــى إذاعــة «بابــا كركــر» المحليــة فــي محطــة كركــوك التابعــة
لشــبكة اإلعــام العراقــي بنيــران مجهوليــن يســتقلون ســيارة كــوروال بيضــاء اللــون فــي
منطقــة العروبــة اثنــاء خروجــه مــن اإلذاعــة متوجهــا إلــى منزلــه .وفــي العاشــر مــن ذات
الشــهر نفــذ «تنظيــم داعــش» حكمــه بإعــدام المصــور الصحفــي «هاشــم فــارس» وســط
مدينة الموصل.
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اإلســامية أو مــا يعــرف بـ»داعــش» خاصــة التهديــدات باختطــاف وقتــل الصحفييــن
فــي المناطــق التــي قــد تقــع تحــت ســيطرة التنظيــم كمــا حصــل فــي محافظــة البصــرة
طيلــة العــام الماضــي  ،2015إال أن الصحفييــن العراقييــن ال يزالــون يواجهــون خطــر
القتــل العمــد مــن جماعــات مســلحة ال تعــرف هويتهــا ،حيــث تنتشــر الميليشــيات
المســلحة فــي مناطــق عديــدة فــي العــراق ،فــي الوقــت الــذي يتعرضــون فيــه
العتداءات من أجهزة أمنية متنوعة على امتداد البالد تصل إلى درجة التعذيب.
وإلــى جانــب االعتــداءات التــي يتعــرض لهــا الصحفيــون العراقيــون مــن جهــات متعــددة
أثنــاء قيامهــم بواجبهــم المهنــي مــا دفــع العديــد مــن الصحفييــن إلــى الهجــرة وتــرك
العمــل اإلعالمــي ،تواجــه الصحافــة العراقيــة مخاطــر عديــدة تهــدد حريتهــا ،خاصــة مــا
تتعرض له من ضائقة مالية نتيجة األزمة االقتصادية التي تتعرض لها العراق.
وتنــذر األزمــة الماليــة فــي إقليــم كردســتان بإغالق عدد من وســائل اإلعالم المســتقلة
التي تأسست بعد سقوط نظام الرئيس صدام حسين.
والحــظ الراصــدون فــي «ســند» اســتمرار األجهــزة األمنيــة ومســؤولون ومتنفــذون
بمالحقــة الصحفييــن ومؤسســات إعالميــة علــى خلفيــة نشــر قضايــا فســاد فــي
العــراق ،فيمــا قامــت شــبكة اإلعــام العراقــي وهــي مؤسســة إعالميــة شــبه رســمية
تابعــة للدولــة بإقالــة الصحفــي «منتظــر ناصر» لمشــاركته في التحقيق االســتقصائي
لـ»وثائــق بنمــا» التــي نشــرت بدايــة أبريــل وشــارك فــي إعــداده  350صحفيــا عربيــا
وأجنبيا ،وكشف فيه عن فساد طال مسؤولين عراقيين.
والحظت «ســند» اســتخدام الســلطات العراقية للقانون كأداة للضغط وتقييد العمل
اإلعالمــي ،إذ قــررت هيئــة اإلعــام واالتصــاالت العراقيــة وقــف البرنامــج السياســي
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الســاخر «البشــير شــو» الــذي يعــرض علــى قنــاة الســومرية باإلشــتراك مــع قنــاة DW

شــعارات مناهضــة للحكومــة العراقيــة ،حيــث قــام المتظاهــرون بعبور جســر الجمهورية

األلمانيــة ،بحجــة أن البرنامــج وقــع بمخالفــات لمدونــات ممارســة المهنــة لوســائل اإلعالم،

بهــدف اقتحــام المنطقــة الخضــراء الــذي يوجــد فيهــا مقــر الحكومــة العراقيــة الــذي تــم

ومخالفــة اإللتــزام بالنزاهــة والشــفافية فــي نقــل المعلومــات ،واإلبتعــاد عــن اســتخدام

اقتحامــه أيضــا مــن قبــل عــدد مــن الشــبان كمــا ظهــر فــي العديــد مــن المقاطــع

اللغــة الهابطــة واإليحــاءات المســيئة للــذوق العــام .كمــا أصــدرت هيئــة اإلعــام قــرارا

ً
وردا علــى
المصــورة التــي تداولتهــا الوســائل اإلعالميــة والمواقــع اإللكترونيــة.

بســحب ترخيــص «قنــاة الجزيــرة» وإغــاق مكاتبهــا فــي بغــداد لمخالفــة القنــاة قوانيــن

المتظاهريــن قامــت القــوات األمنيــة المكلفــة بتأميــن المنطقــة الخضــراء بقمعهــم

اإلعالم العراقية وال سيما قيامها بالتحريض وإثارة الفتن حسب زعمها.

باســتخدام القنابــل المســيلة للدمــوع والمــاء الســاخن لتفريقهــم ،باإلضافــة إلــى

وفــي الوقــت ذاتــه؛ لــم تقــم الدولــة وأجهزتهــا األمنية في حاالت أخــرى بحماية الصحفيين
ومؤسســات اإلعــام التــي تعرضــت لتهديــدات أو اعتــداءات صارخــة ،حيــث قــام ثالثــة
أشــخاص مجهولي الهوية بســاعة متأخرة من الليل باإلعتداء على مقر إذاعة «كلكامش»
الواقعــة فــي منطقــة خــان مخصــر بمحافظــة النجــف والذوا بالفــرار ،ولــم تتمكــن القــوات
األمنية من إلقاء القبض عليهم وتعقبهم.
وفــي حالــة أخــرى تعــرض منــزل الصحفــي الرياضــي «ضيــاء حســين» إلــى هجــوم من قبل
مســلحين مجهوليــن بالقنابــل الصوتيــة واألعيــرة الناريــة فــي منطقــة العبيــدي جنــوب

إطــاق الرصــاص المطاطــي والرصــاص الحــي .وكان فــي مقدمــة المصابيــن فــي
هــذه التظاهــرة عــدد مــن الصحفييــن وممثلــي وســائل اإلعــام الذيــن كانــوا يقومــون
بتغطيــة وقائــع التظاهــرة ومــن ثــم قمعهــا ،حيــث شــوهد تعــرض عــدد مــن المصوريــن
لحــاالت اختنــاق أثنــاء تواجدهــم فــي زوايــا بعيــدة تجمــع المتظاهريــن ،كمــا اســتهدفت
عناصــر األمــن الصحفييــن باإلصابــة المباشــرة بالغــاز والرصــاص الحــي .واســتطاع
الباحثــون فــي شــبكة «ســند» رصــد وتوثيــق  25انتهــاكا فــي ذلــك اليــوم ،ووقعــت
على  10صحفيين أثناء تغطيتهم ألحداث تلك التظاهرة.

شــرقي العاصمــة بغــداد ،وكان قــد تعــرض إلــى تهديــد بالقتــل مــن قبــل أحــد العامليــن
ً
ـخصيا لرئيــس نــادي الشــرطة الســابق ،دون
فــي نــادي الشــرطة ،والــذي يعمــل حارسـ ًـا شـ
أن يأخــذ القضــاء دوره الحقيقــي فــي رد الخطــر ومالحقــة الجنــاة ،وقــد أكــد الحســين أن
وجــوده فــي بغــداد مرهــون بإجــراءات القــوات األمنيــة فــي الوقــت الحالــي بعــد علمهــا
وإبالغها بالواقعة.
وكانــت منظمــات حقوقيــة عراقيــة قــد عبــرت مـ ً
ـرارا عــن قلقهــا إزاء ارتفــاع هجــرة الصحفييــن
بســبب تزايــد التهديــدات التــي تطالهــم علــى خلفيــة كتابتهــم لتقاريــر تكشــف الفســاد،
فيمــا اتهمــت الحكومــة باإلهمــال فــي هــذا الجانــب ،فيمــا طالبــت رئيــس الــوزراء حيــدر
العبادي بحماية الصحفيين وعدم ممارسة الضغوط عليهم.
يشــير التقريــر إلــى اســتمرار تعمــد األجهــزة األمنيــة باســتهداف الصحفييــن بشــكل ممنهج
وواســع النطــاق أثنــاء قيامهــم بتغطيــة التظاهــرات االحتجاجيــة ،وهــو مــا حصــل فــي
العشــرين مــن مايــو  2016عندمــا اســتهدفت عناصــر األمــن الصحفييــن لــدى قيامهــم
بتغطيــة التظاهــرات االحتجاجيــة المطالبــة باإلصالحــات السياســية .وقــد وثــق الراصــدون
فــي «ســند» االعتــداءات علــى الصحفييــن أثنــاء تغطيتهــم لتجمــع ضــم آالف المتظاهرين
فــي ســاحة التحريــر وســط العاصمــة بغــداد ،للمطالبــة باإلصالحــات السياســية رافعيــن
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سلطنة عمان

االنتهــاكات الماســة بالحــق فــي التملــك مــن خــال  9انتهــاكات ،وفــي المرتبــة الثالثــة

عدد االنتهاكات

عدد الصحفيين الذين
تعرضوا لالنتهاكات

عدد المؤسسات اإلعالمية التي
تعرضت العتداءات

37

7

3

عدد الحاالت
فردية

جماعية

11

0

المجموع

11

وثــق التقريــر  37انتهـ ً
ـاكا فــي ســلطنة عمــان خــال العــام  ،2016ووقعــت فــي  11حالــة
جميعها فردية وتعرض لها  7صحفيين و 3مؤسسات إعالمية.
وتحــذر شــبكة «ســند» مــن تكــرار تعــرض اإلعالمييــن فــي ســلطنة عمــان للتوقيــف

االنتهــاكات الماســة بالحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر واإلعــام بواقــع  6انتهــاكات،
وفــي المرتبــة الرابعــة االنتهــاكات الماســة فــي مجــال شــؤون القضــاء بواقــع 4
انتهــاكات ،وفــي المرتبــة الخامســة واألخيــرة حلــت االنتهــاكات الماســة بالحــق فــي عدم
الخضوع للتعذيب أو لمعاملة قاسية ومهينة بواقع  3انتهاكات.
وبلغــت نســبة االنتهــاكات الجســيمة  27%مــن مجمــوع االنتهــاكات الموثقــة فــي
عمان من خالل  10انتهاكات تمثلت باالعتقال التعسفي والحبس والتعذيب.

2016

واالعتقــال التعســفي واســتخدام التعســف للســلطات القضائيــة فــي البــاد علــى إثــر
اعتقــال الصحفــي «المعتصــم البهالنــي» رئيــس تحريــر مجلــة الفلــق اإللكترونيــة فــي 25
يوليــو  2016دون إعــان األســباب .كمــا قــام جهــاز األمــن الداخلــي باعتقــال الصحفــي

37

البــارز ورئيــس تحريــر جريــدة الزمــن «إبراهيــم المعمــري» فــي  28يوليــو .وقــد احتجــز لــدى
القســم الخــاص لــدى القيــادة العامــة لشــرطة عمــان فــي مســقط وهــو الــذراع التنفيذيــة
لجهاز األمن الداخلي.
ومــن الالفــت أن تحــل انتهــاكات حجــز الحريــة واالعتقــال التعســفي فــي المرتبتيــن الثانيــة
والثالثة على قائمة االنتهاكات التي تضمنت تعرض صحفي للتعذيب في محبسه.
ووثــق التقريــر فــي عمــان انتهــاكات اإلضــرار باألمــوال والخســائر بالممتلــكات ،المحاكمــة
غيــر العادلــة ،المنــع مــن النشــر والتوزيــع ،المنــع مــن البــث اإلذاعــي والفضائــي ،التهديــد
باإليذاء ،المضايقة ،مصادرة أدوات العمل والمنع من العمل اإلعالمي.
ً
أيضــا أن تحــل االنتهــاكات الناتجــة عــن االســتخدام المتعســف للســلطة
ومــن الالفــت

8

3

1

6

2

1

6

2

1

4

2

1

القضائيــة فــي المرتبــة األولــى مــن حيــث عــدد االنتهــاكات مــن خــال  19انتهـ ً
ـاكا وقعــت
ً
انتهــاكا صــدرت عــن األجهــزة األمنيــة فــي  6حــاالت ،فيمــا
فــي  4حــاالت ،ويليهــا 15
صدرت عن مؤسسات ودوائر حكومية  3انتهاكات في حالة واحدة.
وحلــت االنتهــاكات الماســة بالحــق فــي الحريــة واألمــان الشــخصي بالمرتبــة األولــى علــى
قائمــة الحقــوق اإلنســانية المعتــدى عليهــا بواقــع  15انتهـ ً
ـاكا ،ويليهــا فــي المرتبــة الثانيــة

االنتهاكات الواردة في الجدول تعبر عما تمكنت شبكة «سند» من رصده وتوثيقه حيث تعد ُعمان من الدول التي من الصعب الوصول إلى معلومات موثقة حول االنتهاكات اإلعالمية بداخلها.
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دولة فلسطين

ً
ً
عــددا آخــر باإليــذاء حــال
عــددا مــن صحفييهــا وهــددت
«فلســطين اليــوم» ،واعتقلــت
استمروا بالعمل في القناة.

أوال :انتهاكات سلطات االحتالل اإلسرائيلي
ً
عدد االنتهاكات

عدد الصحفيين الذين
تعرضوا لالنتهاكات

عدد المؤسسات اإلعالمية التي
تعرضت العتداءات

614

209

16
المجموع

عدد الحاالت
فردية

جماعية

100

30
130

حلــت انتهــاكات ســلطات االحتــال اإلســرائيلي تجــاه الصحفييــن الفلســطينيين فــي الضفــة
الغربيــة المحتلــة فــي المرتبــة الثانيــة علــى قائمــة الــدول والمناطــق المنتهكــة لحريــة اإلعــام
فــي العالــم العربــي وذلــك فــي  614انتهـ ً
ـاكا بلغــت نســبتها  16.7%مــن مجمــوع االنتهــاكات
الكلي التي وثقها التقرير والبالغة  3681انتهاكاً.
ووقعــت االنتهــاكات الموثثقــة فــي  130حالــة منهــا  100حالــة فرديــة و 30حالــة جماعيــة تعــرض
لهــا  209صحفييــن و 16مؤسســة إعالميــة ،األمــر الــذي يســمح بالقــول أن غالبيــة الصحفييــن
الفلســطينيين فــي الضفــة الغربيــة قــد تعرضــوا النتهــاكات مــن قبــل ســلطات االحتــال
اإلسرائيلي.
ورغــم تراجــع انتهــاكات قــوات االحتــال اإلســرائيلي نسـ ً
ـبيا عــن العــام  2015إال أنهــا ال تــزال
تســتهدف الصحفييــن الفلســطينيين أثنــاء قيامهــم بتغطيــة التظاهــرات والمواجهــات بيــن
الشــبان وجنــود االحتــال للمطالبــة بحقوقهــم المشــروعة ،والتــي يتخللها عــادة إصابات خطيرة
بجروح.
والحــظ الراصــدون فــي «ســند» أن ســلطات االحتــال باتــت تســتخدم كل أســاليب قمــع حريــة
اإلعــام مــن خــال التحريــض علــى المؤسســات اإلعالميــة الفلســطينية والصحفييــن ،كمــا
باتــت تمنــع تنظيــم المؤتمــرات الصحفيــة التــي تتحــدث عــن الجرائــم ضــد القانــون اإلنســاني
والتي ترتكبها قوات االحتالل بشكل مستمر ومتواصل ،وذلك بهدف إخفاء الحقائق.
وكانــت الحكومــة اإلســرائيلية برئاســة بنياميــن نتنياهــو قــررت بتاريــخ  9/3/2016تطبيق سلســلة
مــن اإلجــراءات األمنيــة والعقابيــة تطــال اإلعــام الفلســطيني ،علــى خلفية شــن فلســطينيين
سلســلة عمليــات .وذكــرت اإلذاعــة اإلســرائيلية العامــة «قــرر المجلــس األمنــي المصغــر-
الكابينــت – فــي ختــام جلســة خاصــة اإلســراع فــي تنفيــذ عــدد مــن الخطــوات مــن بينهــا إغــاق
المحطــات اإلذاعيــة الفلســطينية التــي تحــرض علــى اإلرهــاب» .وعلــى خلفيــة هــذا القــرار
أوقفــت إدارة القمــر الفرنســي الرئيســي «يوتــل ســات» بــث قنــاة األقصــى الفضائيــة يــوم
 11/3/2016بتهمــة التحريــض علــى قتــل اليهــود ،كمــا أغلقــت قــوات االحتــال مقــر قنــاة

والحــظ التقريــر توســع اســتخدام ســلطات االحتــال فــي العــام  2016لالســتدعاءات
والتحقيقــات األمنيــة مــع الصحفييــن لتحذيرهــم وتهديدهــم مــن نشــر االعتــداءات التــي
ترتكبها قوات االحتالل تجاه الفلسطينيين في الضفة الغربية.
ويواصــل االحتــال اإلســرائيلي اعتقــال الصحفييــن الفلســطينيين تعسـ ً
ـفيا ،وحجزهم في
ســجونه بقــرارات غيــر عادلــة تصــدر عــن محاكــم االحتــال تتضمــن أحكامـ ًـا عاليــة بالســجن،
فيمــا يــرزح بعــض المعتقليــن مــن الصحفييــن رهــن التوقيــف أو االعتقــال اإلداري دون
محاكمة.
ومــن الالفــت أن التقريــر وثــق تكــرار انتهــاك حجــز الحريــة  109مــرات ،و 42محاكمــة غيــر عادلــة
غالبيتهــا تمــت فــي محكمــة عوفــر العســكرية علــى خلفيــة العمــل اإلعالمــي و 61حجــز
ً
ً
تعسفيا.
صحفيا
الوثائق الرسمية للصحفيين ،كما وثق اعتقال 42
واعتقــل االحتــال فــي ســجونه  19صحفيــا فلســطينيا هــم؛ محمــود موســى عيســى،
أحمــد خضيــر البيتــاوي ،محمــد قدومــي ،علــي العويــوي ،مصعــب قفيشــة ،صــاح عــواد،
همــام عتيلــي ،ســامر أبــو
وليــد خالــد علــي ،أحمــد الصيفــي ،أمجــد ســمحان ،محمــد عطــاّ ،
عيشــة ،مجاهــد الســعدي ،قتيبــة قاســم ،ســامي الســاعي ،حــازم ناصــر ،ســماح دويــك،
وعمــر نــزال ،وحســن الصفــدي ،وقــد تــم اعتقالهــم بتهــم حريــة الــرأي والتعبيــر والنشــر عبــر
مواقــع التواصــل االجتماعــي والمشــاركة فــي تصويــر اعتــداءات االحتــال المتواصلــة بحــق
المسجد األقصى والمقدسات واعتقال الفلسطينيين.
وصعــدت ســلطات االحتــال مــن عمليــات اعتقــال الصحفييــن الفلســطينيين فــي الضفــة
الغربيــة بعــد اقتحــام منازلهــم خــال شــهري يونيــو ويوليــو حيــث تعــرض  7صحفييــن
لالعتقــال التعســفي ،فيمــا تعرضــوا أيضــا لمحاكمــات غيــر عادلــة ،ومنهــم الصحفــي أمجــد
عرفــة مــن حــي رأس العامــود بعــد مداهمــة منزلــه ،والصحفــي إيــاد الطويــل مــن مدينــة
القدس المحتلة.
وكانــت شــبكة «ســند» قــد حــذرت مــن اإلجــراءات التــي تســتخدمها ســلطات االحتــال
اإلســرائيلي بحــق الصحفييــن المعتقليــن فــي ســجونها ،وحرمــان المرضــى منهــم مــن
العــاج مــن خــال سياســة اإلهمــال الطبــي ،إلــى جانــب المخــاوف مــن تعرضهــم لســوء
المعاملة والتعذيب.
وتعتقــد «ســند» أن ســلطات االحتــال بــدأت فــي انتهــاج أســلوب جديــد عــام  2016مــن
خــال االعتــداء علــى المطابــع ومصــادرة محتوياتهــا مــا يشــكل تهديـ ً
ـدا باعتقــاد الراصديــن
فــي «ســند» علــى حريــة اإلعــام حيــث مــن الممكــن أن تواجــه وســائل اإلعــام المطبوعــة
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مشــكلة فــي طباعــة أعمالهــا مــا ينــذر بمشــكلة علــى مســتوى النشــر والتوزيــع .فقــد عمــدت
قــوات االحتــال اإلســرائيلي فــي الســابع مــن نوفمبــر علــى اقتحــام «مطبعــة التــاج» فــي
مخيــم الفــوار جنــوب مدينــة الخليــل وصــادرت العديــد مــن معداتهــا ،وخربــت قســما آخــر منهــا،
وأقدم الجنود على تكسير أبواب المحالت التجارية الخاصة بالمطبعة وقاموا بتفتيشها.

وقــد حلــت االعتــداءات علــى الحــق فــي الخصوصيــة بالمرتبــة السادســة بواقــع  25انتهـ ً
ـاكا،
ويليهــا فــي المرتبــة الســابعة االنتهــاكات الماســة بالحــق فــي اإلقامــة والتنقــل والســفر
بواقــع  10انتهــاكات ،وفــي المرتبــة الثامنــة واألخيــرة  3انتهــاكات تمــس الحــق فــي معاملــة
غير تمييزية.

وفــي  23نوفمبــر اقتحمــت قــوة مــن جيــش االحتــال «شــركة أصايــل يافــا للطباعــة والدعايــة»
فــي مدينــة قلقيليــة وحطمــت أبوابهــا الرئيســة وفتشــتها وصــادرت العديــد مــن محتوياتهــا
وثالثــة جــوازات ســفر اردنيــة كانــت بداخــل المطبعــة ،وذلــك بعــد محاصــرة محيــط المطبعــة
وفرض طوق أمني عليه.

وبلغــت نســبة االنتهــاكات الجســيمة  23%مــن مجمــوع االنتهــاكات المرتكبــة مــن قبــل
ً
ً
جسيما.
انتهاكا
سلطات االحتالل اإلسرائيلي من خالل 141

وفــي ذات الوقــت اقتحمــت قــوة مــن جيــش االحتــال مطبعــة «عالــم اإلبــداع» فــي بلــدة
الزاويــة غــرب ســلفيت بعــد أن حطمــت البــاب الرئيــس وفتشــتها وخربــت بعــض محتوياتهــا
وصادرت العديد من المعدات والوثائق والملفات.
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وقــد تعــرض  28صحفيـ ًـا لإلصابــة بجــروح غالبيتهــم نتيجــة االســتهداف المتعمــد باإلصابــة أثنــاء
ً
صحفيــا للتحقيــق األمنــي علــى خلفيــة عملهــم
التغطيــة والــذي تكــرر  24مــرة ،وتعــرض 26
اإلعالمــي ،وأثنــاء عمليــات االعتقــال التعســفي تمــت مداهمــة منــازل  25صحفيـ ًـا مــا يشــكل
ً
صحفيــا لالعتــداء الجســدي ،واألخطــر
اعتــداء علــى حرمــة األماكــن الخاصــة ،كمــا تعــرض 23
تعــرض  8صحفييــن للتعذيــب أثنــاء محبســهم واعتقالهــم فيمــا تــم الحكــم بحبــس  9صحفييــن،
وقد تم إخفاء  3صحفيين بعد القيام باعتقالهم بوضعهم في أماكن مجهولة.
وقــد تكــررت وبنســب متفاوتــة انتهــاكات اإلضــرار باألمــوال والخســائر بالممتلــكات ،حجــب
المعلومــات ،التهديــد باإليــذاء ،حجــز أدوات العمــل ،مصــادرة أدوات العمــل ،االعتــداء علــى
مقــار العمــل ،المنــع مــن التنقــل والســفر ،االعتــداء علــى أدوات العمــل ،االعتــداء علــى
الممتلــكات الخاصــة ،االعتــداء اللفظــي ،المضايقــة ،التحريــض ،المنــع مــن البــث اإلذاعــي
والفضائــي ،إيــذاء ذوي القربــى ،المنــع مــن النشــر والتوزيــع ،المعاملــة القاســية والمهينــة،
حــذف محتويــات الكاميــرا ،الحرمــان مــن العــاج ،المنــع مــن العمــل اإلعالمي والتشــويش على
البث اإلذاعي والفضائي.
وعلــى قائمــة الحقــوق اإلنســانية المعتــدى عليهــا فقــد حلــت االعتــداءات علــى الحــق فــي
ً
انتهــاكا ،وفــي المرتبــة الثانيــة
الحريــة واألمــان الشــخصي بالمرتبــة األولــى بواقــع 218
ً
انتهــاكا ،وفــي
االنتهــاكات الماســة بالحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر واإلعــام بواقــع 126
المرتبــة الثالثــة االعتــداءات علــى الحــق فــي عــدم الخضــوع للتعذيــب ولمعاملــة قاســية ومهينــة
من خالل  110انتهاكات.
وحلــت االعتــداءات علــى الحــق فــي التملــك بالمرتبــة الرابعــة بواقــع  80انتهـ ً
ـاكا ،وفــي المرتبــة
الخامســة االعتــداء علــى الحقــوق فــي مجــال شــؤون القضــاء مــن خــال  42محاكمــة غيــر عادلــة،
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ً
ثانيــا :االنتهــاكات مســؤولية الســلطة الوطنيــة الفلســطينية وأجهزتهــا فــي
الضفة الغربية
عدد االنتهاكات

عدد الصحفيين الذين
تعرضوا لالنتهاكات

عدد المؤسسات اإلعالمية التي
تعرضت العتداءات

150

42

4
المجموع

2016

عدد الحاالت
فردية

جماعية

38

4

150

42

رغــم االنتهــاكات واســعة النطــاق التــي يتعــرض لهــا الصحفيــون الفلســطينيون فــي الضفــة
الغربيــة المحتلــة مــن قبــل ســلطات االحتــال اإلســرائيلي إال أنهــم يتعرضــون وبشــكل واســع
النطــاق أيضـ ًـا النتهــاكات واعتــداءات مــن قبــل الســلطة الوطنية الفلســطينية وأجهزتها األمنية
في مناطق الضفة الغربية.
لقــد حلــت انتهــاكات الســلطة الفلســطينية بالمرتبــة السادســة علــى قائمــة الــدول والمناطــق
عــام  2016مــن خــال  150انتهـ ً
ـاكا وقعــت فــي  42حالــة منهــا  38حالــة فرديــة و 4حاالت جماعية
ً
صحفيا و 4مؤسسات إعالمية.
وتعرض لها 42
والحــظ الراصــدون فــي شــبكة «ســند» أن حجــز الحريــة واالعتقــال التعســفي والتحقيق األمني
أصبحــت ســمات بــارزة وأساســية فــي أشــكال االنتهــاكات التــي قــد يتعــرض لهــا الصحفيــون
الفلســطينيون مــن قبــل األجهــزة األمنيــة الفلســطينية ،مــع اإلشــارة بــأن األجهــزة األمنيــة
تمــارس مــا يشــبه االعتقــال اإلداري والتحقيــق األمنــي الــذي تمارســه قــوات االحتــال
اإلسرائيلي تجاه الصحفيين الفلسطينيين.
ولوحــظ أن األســباب وراء غالبيــة االنتهــاكات التــي وقعــت علــى الصحفييــن تعــود بســبب
تغطيــة الصحفييــن لوقائــع االحتجاجــات التــي يقيمهــا المواطنــون تجــاه الســلطة مــن جهــة،
وتغطيــة أعمــال المقاومــة الفرديــة التــي يمارســها مواطنــون فلســطينيون تجــاه االحتــال
اإلسرائيلي.
ً
ً
تعســفيا 15
صحفيــا ،وتكــرر التحقيــق األمنــي  17مــرة ،واعتقــل
وثــق التقريــر حجــز حريــة 22
صحفيـ ًـا منهــم صحفيــان اثنــان أخفيــا قسـ ً
ـرا فــي أماكــن مجهولــة بعــد اعتقالهمــا ،فيمــا تعــرض
 9صحفيين لالعتداء الجسدي و 4صحفيين للتعذيب.
ووقعــت بشــكل متفــاوت انتهــاكات حجــز أدوات العمــل ،حجــب المعلومــات ،المحاكمــة غيــر
العادلــة ،االعتــداء اللفظــي ،التهديــد باإليــذاء ،اإلضــرار باألمــوال والخســائر بالممتلــكات،
المضايقــة ،حجــز الوثائــق الرســمية ،االعتــداء علــى حرمــة األماكــن الخاصــة ،التحريــض ،االعتــداء
علــى الممتلــكات الخاصــة ،الرقابــة المســبقة ،المعاملــة القاســية والمهينــة ،مصــادرة أدوات
العمــل ،االعتــداء علــى مقــار العمــل ،حــذف محتويــات الكاميــرا ،االعتــداء علــى الخصوصيــة،
اإلصابــة بجــروح ،االعتــداء علــى أدوات العمــل ،التوقيــف التعســفي ،القرصنــة اإللكترونيــة،
الفصل التعسفي وعدم منح تصريح عمل.
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لقــد بلغــت نســبة انتهــاكات األجهــزة األمنيــة التابعــة للســلطة الفلســطينية  90%مــن
مجمــوع االنتهــاكات مــن خــال  135انتهـ ً
ـاكا وقعــت فــي  32حالــة ،ونتجــت  5انتهــاكات
بالمحاكمــات غيــر العادلــة نتيجــة االســتخدام المتعســف للســلطة القضائيــة ،فيما وقعت
 7انتهــاكات فــي حالتيــن صــدرت عــن أشــخاص وجهــات مجهولــة الهويــة ،ومــارس
ـدا بفصــل صحفي تعسـ ً
ـاكا واحـ ً
مواطنــون عاديــون انتهاكيــن ومؤسســة إعالميــة انتهـ ً
ـفيا
عن عمله.
وعلــى قائمــة الحقــوق اإلنســانية المعتــدى عليهــا فقــد حلــت االعتــداءات علــى الحــق في
ً
انتهــاكا ،وفــي المرتبــة
حريــة الــرأي والتعبيــر واإلعــام بالمرتبــة األولــى مــن خــال 47
الثانيــة االنتهــاكات الماســة بالحــق فــي الحريــة واألمــان الشــخصي بواقــع  44انتهـ ً
ـاكا،
وفــي المرتبــة الثالثــة االنتهــاكات الماســة بالحــق فــي عــدم الخضــوع للتعذيــب ولمعاملــة
مهينــة وقاســية فــي  26انتهـ ً
ـاكا ،وفــي المرتبــة الرابعــة االنتهــاكات الماســة بالحــق فــي
التملــك مــن خــال  20انتهـ ً
ـاكا ،ويليهــا فــي المرتبــة الخامســة  5انتهــاكات تمــس الحقــوق
فــي مجــال شــؤون القضــاء ،وبنفــس المرتبــة االعتــداء علــى الحــق فــي الخصوصيــة،
وفي المرتبة السادسة واألخيرة  3انتهاكات تمس الحق في معاملة غير تمييزية.

الوطنية ،كما تعرض أحد الصحفيين لإلخفاء القسري عند اعتقاله بشكل تعسفي.
لقــد تعــرض  15صحفيـ ًـا فــي غــزة للتحقيــق األمنــي ،وحجــزت حريــة  12منهــم ،وتــم اعتقــال
 6صحفيين ،واألخطر تعرض  6صحفيين للتعذيب أثناء التحقيق واالعتقال.
وقــد تكــررت فــي القطــاع خــال العــام  2016انتهــاكات التهديــد باإليذاء ،حجــز أدوات العمل،
االعتــداء علــى حرمــة األماكــن الخاصــة ،االعتــداء اللفظــي ،االعتــداء علــى الخصوصيــة،
المنــع مــن التغطيــة ،حجــز الوثائــق الرســمية ،حجــب المعلومــات ،التحريــض ،مصــادرة أدوات
العمــل ،االعتــداء علــى الممتلــكات الخاصــة ،اإلضــرار باألمــوال والخســائر بالممتلــكات،
المضايقة ،المعاملة القاسية والمهينة والتوقيف التعسفي.
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وبلغــت نســبة االنتهــاكات الجســيمة  20.7%مــن مجمــوع االنتهــاكات مــن خــال 31
ً
ً
جسيما.
انتهاكا
83

ً
ثالثا :االنتهاكات مسؤولية حكومة «حماس» المقالة في قطاع غزة
عدد االنتهاكات

عدد الصحفيين الذين
تعرضوا لالنتهاكات

عدد المؤسسات اإلعالمية التي
تعرضت العتداءات

83

17

1
المجموع

عدد الحاالت
فردية

جماعية

20

2
22

حلــت االنتهــاكات التــي تعــرض لهــا الصحفيــون الفلســطينيون فــي قطــاع غــزة وتتحمــل
حكومــة «حمــاس» المقالــة وأجهزتهــا األمنيــة مســؤوليتها فــي المرتبــة  11علــى قائمــة
الدول والمناطق المنتهكة لحرية اإلعالم في العالم العربي خالل .2016
وكمــا يتعــرض الصحفيــون الفلســطينيون فــي الضفــة الغربيــة النتهــاكات مســتمرة مــن
قبــل ســلطات االحتــال اإلســرائيلي إلــى جانــب انتهــاكات الســلطة الوطنيــة ال يــزال
الصحفيــون فــي غــزة يتعرضــون لعــدد مــن االنتهــاكات مــن قبــل ســلطة «حمــاس» حيــث
وثــق التقريــر  83انتهـ ً
ـاكا وقعــت فــي  22حالــة منهــا  20حالــة فرديــة وحالتــان جماعيتــان
ً
صحفيا ومؤسسة إعالمية واحدة.
تعرض لها 17
وبــرزت انتهــاكات التحقيــق األمنــي وحجــز الحريــة واالعتقــال التعســفي فــي غــزة مثلمــا
بــرزت فــي الضفــة الغربيــة مــن جهتــي االنتهــاك هنــاك ســلطات االحتــال والســلطة
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ومــن الجهــات المنتهكــة فقــد بلغــت نســبة انتهــاكات األجهــزة األمنيــة واإلداريــة التابعــة
لحكومــة «حمــاس»  88%مــن مجمــوع االنتهــاكات الموثقــة فــي القطــاع ووقعــت فــي 17
حالــة ،بينمــا مارســت أحــزاب وفصائــل فلســطينية  6انتهــاكات ،وصــدرت عــن مؤسســات
تابعة لحكومة «حماس»  3انتهاكات ،فيما وقع انتهاك واحد مصدره مواطنون عاديون.
وحــل االعتــداء علــى الحــق فــي الحريــة واألمــان الشــخصي بالمرتبــة األولــى علــى قائمــة
الحقــوق اإلنســانية المعتــدى عليهــا مــن خــال  23انتهـ ً
ـاكا ،وفــي المرتبــة الثانيــة االنتهــاكات
الماســة بالحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر واإلعــام بواقــع  21انتهـ ً
ـاكا ،وفــي المرتبــة الثالثــة
االنتهــاكات الماســة بالحــق فــي عــدم التعــرض للتعذيــب وغيــره مــن المعاملــة القاســية
والمهينــة فــي  17انتهـ ُ
ـاكا ،وفــي المرتبــة الرابعــة االنتهــاكات الماســة بحــق التملــك فــي 11
ً
انتهــاكا ،وفــي الخامســة  9انتهــاكات تمــس الحــق فــي الخصوصيــة ،وفــي السادســة
واألخيرة انتهاكان يمسان الحق في معاملة غير تمييزية.
وبلغــت نســبة االنتهــاكات الجســيمة  15.7%مــن مجمــوع االنتهــاكات الموثقــة فــي قطــاع
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تعرضت العتداءات
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وثقــت «ســند» انتهاكيــن فــي قطــر وقعــا فــي حالــة فرديــة واحــدة حيــث حجبــت الســلطات
القطريــة موقــع دوحــة نيــوز اإلخبــاري الناطــق باإلنجليزيــة مــا أدى إلى تعرضه لخســائر وأضرار
ً
انتهاكا يمس الحق في حرية الرأي والتعبير واإلعالم.
مالية نتيجة الحجب ،وهو ما يشكل

االنتهاكات الواردة في الجدول تعبر عما تمكنت شبكة «سند» من رصده وتوثيقه حيث تعد قطر من الدول التي من الصعب الوصول إلى معلومات موثقة حول االنتهاكات اإلعالمية بداخلها.
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الجمهورية اللبنانية
عدد االنتهاكات

عدد الصحفيين الذين
تعرضوا لالنتهاكات

عدد المؤسسات اإلعالمية التي
تعرضت العتداءات

43
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وثــق التقريــر  43انتهـ ً
ـاكا فــي لبنــان خــال العــام  2016وقعــت في  13حالــة فردية وتعرض
لهــا  13صحفيـ ًـا و 5مؤسســات إعالميــة ،وقــد حلــت لبنــان فــي المرتبــة  15علــى قائمــة
الدول والمناطق المنتهكة لحرية اإلعالم في العالم العربي.
أول االنتهــاكات جــاء االعتــداء الجســدي واللفظــي والمنــع مــن التغطيــة والتهديــد باإليــذاء،
فيمــا وقعــت بشــكل متفــاوت انتهــاكات اإلصابــة بجــروح ،اإلضــرار باألمــوال والخســائر
بالممتلــكات ،حجــز أدوات العمــل ،االعتــداء علــى أدوات العمل ،المنع من النشــر والتوزيع،
التحريــض ،االعتــداء علــى مقــار العمــل ،التهديــد بالقتــل ،حجــب المعلومــات ،المحاكمة غير
العادلة ،الرقابة المسبقة والمعاملة القاسية والمهينة.
والالفــت تعــدد جهــات االنتهــاك خاصــة الصــادرة عــن أحــزاب سياســية نتيجــة التجاذبــات
السياســية حيــث وثــق التقريــر  20انتهـ ً
ـاكا مصدرهــا أحــزاب سياســية وقعــت فــي  5حــاالت،
كمــا أن الالفــت وقــوع  10انتهــاكات مــن جهــات لــم تعــرف هويتهــا فــي حالتيــن ،بينمــا
وقعــت  4انتهــاكات نتيجــة التعســف باســتخدام الســلطة القضائيــة ،و 4انتهــاكات صــدرت
عــن مواطنيــن عادييــن ،وقعــت  3انتهــاكات عــن مســتثمرين ورجــال أعمــال ،وانتهــاكان
صدرا عن مؤسسات ودوائر حكومية.
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ومــن الالفــت أيضـ ًـا أن تحــل االنتهــاكات الماســة بالحــق فــي عــدم الخضــوع للتعذيــب أو
لمعاملــة قاســية ومهينــة فــي المرتبــة األولــى علــى قائمــة الحقــوق اإلنســانية المعتــدى
عليهــا بواقــع  23انتهـ ً
ـاكا ،ويليهــا فــي المرتبــة الثانيــة االنتهــاكات الماســة بالحــق فــي حريــة
الــرأي والتعبيــر واإلعــام بواقــع  9انتهــاكات ،ويليهــا ثالثـ ًـا االنتهــاكات الماســة بالحــق فــي
التملــك فــي  8انتهــاكات ،ورابعـ ًـا انتهــاكان يمســان الحــق فــي معاملــة غيــر تمييزيــة ،وفــي
المرتبة الخامسة واألخيرة انتهاك واحد يمس الحق في محاكمة عادلة.
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وبلغــت نســبة االنتهــاكات الجســيمة  23.2%مــن مجمــوع االنتهــاكات الموثقــة فــي لبنــان
من خالل  10انتهاكات جسيمة.
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دولة ليبيا
عدد االنتهاكات

عدد الصحفيين الذين
تعرضوا لالنتهاكات

عدد المؤسسات اإلعالمية التي
تعرضت العتداءات
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بيــن الجيــش الليبــي الشــرقي وتنظيــم «داعــش» ،وفــي يوليــو فقــد المراســل الصحفــي
فــي مدينــة ســرت «عبدالقــادر فســوك» حياتــه أثنــاء قيامــه بتغطيــة االشــتباكات التــي
شهدتها المدينة بين مليشيات الرئاسة ،وعناصر تنظيم «داعش».

2016

لقــي  5صحفييــن بينهــم صحفــي هولنــدي مصرعهــم خــال العــام  2016أثنــاء قيامهــم بتغطيــة
االشــتباكات المســلحة ،فيمــا تعــرض صحفــي لمحاولــة اغتيــال بــاءت بالفشــل ،وقــد اختطــف 15
ً
صحفيا آخرين من قبل تنظيمات مسلحة.

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ
59

ووثــق التقريــر  59انتهـ ً
ـاكا فــي ليبيــا وقعــت فــي  23حالــة منهــا  20حالــة فرديــة و 3حــاالت جماعيــة
وتعــرض لهــا  28صحفيـ ًـا و 6مؤسســات إعالميــة ،وقــد حلــت فــي المرتبــة  13علــى قائمــة الدول
المنتهكة لحرية اإلعالم.
وســجل التقريــر بشــكل متفــاوت انتهــاكات االعتــداء اللفظــي ،التحريــض ،المنــع مــن التغطيــة،
اإلصابــة بجــروح ،التهديــد باإليــذاء ،االعتــداء الجســدي ،االعتــداء علــى أدوات العمــل ،االعتــداء
علــى مقــار العمــل ،المنــع مــن البــث اإلذاعــي والفضائــي ،المنــع مــن العمــل اإلعالمــي ،حجــز
الحرية ،االعتقال التعسفي ،االعتداء على حرمة األماكن الخاصة والتعذيب.
وصــدرت االنتهــاكات مــن جهــات متعــددة أوالهــا التنظيمــات المســلحة فــي  16انتهـ ً
ـاكا واألجهــزة
ً
ً
انتهــاكا مــن جهــات لــم تعــرف هويتهــا ،ووقعــت 8
انتهــاكا ،بينمــا وقــع 11
األمنيــة فــي 15
انتهــاكات أثنــاء التغطيــة ،فيمــا صــدرت انتهــاكات لــكل من مؤسســات ودوائر حكوميــة ومواطنين
عاديين ورجال دين بمعدل  3انتهاكات لكل واحد منها.
وحلــت االنتهــاكات الماســة بالحــق فــي عــدم الخضــوع للتعذيــب ولمعاملــة قاســية ومهينــة فــي
المرتبــة األولــى علــى قائمــة الحقــوق اإلنســانية المعتــدى عليهــا بواقــع  18انتهـ ً
ـاكا ،فيمــا حلــت
االنتهــاكات الماســة بالحــق فــي الحريــة واألمــان الشــخصي بالمرتبــة الثانيــة بواقــع  17انتهـ ً
ـاكا،
وفــي المرتبــة الثالثــة حلــت االنتهــاكات الماســة بالحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر واإلعــام مــن
خالل  8انتهاكات.
وفــي المرتبــة الرابعــة حلــت االنتهــاكات الماســة بالحــق فــي الحيــاة بواقــع  6انتهــاكات حيــث فقــد
الصحفــي بقنــاة ليبيــا بانورامــا «فيصــل المانــع» حياتــه فــي  22فبرايــر بمدينــة بنغــازي ،حيــث كان
بصــدد تغطيــة االشــتباكات العنيفــة التــي دارت فــي عــدد مــن مناطــق المدينــة ،ولقــي مصرعــه
نتيجــة وجــوده فــي مــكان ســقوط قذيفــة أثنــاء االشــتباكات المصحوبــة بالقصــف فــي أنحــاء
متعددة من المدينة.
وفــي يونيــو  2016أقــدم قناصــة «داعــش» علــى قتــل مراســل قنــاة الزنتــان الفضائيــة «خالــد
الزنتانــي» بقنصــه أثنــاء تغطيتــه المعــارك التــي دارت فــي المناطــق الشــرقية بمحافظــة بنغــازي
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وفــي أكتوبــر قتــل الصحفــي الهولنــدي الحــر «جيرويــن أوريليمانــز» فــي مدينــة ســرت برصــاص
قنــاص تابــع لتنظيــم «داعــش» أثنــاء اشــتباكات مســلحة بيــن قــوات البنيــان المرصــوص التابعــة
للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ،ومسلحي التنظيم شمال المدينة.
ووثــق التقريــر محاولــة اغتيــال اإلعالمــي فــي إذاعــة صــوت ليبيــا «محمــد امطلــل» حيــث أصيــب
بعــدة أعيــرة ناريــة مــن قبــل مســلحين مجهوليــن أمــام مقــر اإلذاعــة فــي مدينــة البيضــاء ،وقــد تــم
نقله إلى مركز طبي للعالج رغم النقص الشديد في األدوية واألجهزة الطبية.
وفــي المرتبــة الخامســة حلــت االنتهــاكات الماســة بالحــق فــي معاملــة غيــر تمييزيــة بواقــع 5
انتهــاكات ،ويليهــا فــي المرتبــة السادســة االنتهــاكات الماســة بالحــق فــي التملــك مــن خــال 4
انتهاكات ،وفي المرتبة السابعة واألخيرة ومن خالل انتهاك واحد حل الحق في الخصوصية.
وبلغــت نســبة االنتهــاكات الجســيمة  49%مــن مجمــوع االنتهــاكات الموثقــة فــي ليبيــا مــن خالل
ً
ً
جسيما.
انتهاكا
29
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حلــت مصــر فــي المرتبــة األولــى مــن حيــث عــدد االنتهــاكات كميـ ًـا فــي دول العالــم العربــي
المرصــودة ،وتجــد شــبكة «ســند» أن حريــة الصحافــة ال تــزال تتعــرض ألشــكال وأنــواع
متعــددة مــن االنتهــاكات فــي الوقــت الــذي يتعــرض فيــه الصحفيــون المصريــون النتهــاكات
من جهات متعددة بلغت  14جهة.
ووثــق التقريــر  924انتهـ ً
ـاكا وقعــت فــي مصــر تشــكل نســبتها  25%مــن مجمــوع االنتهاكات
الكلــي لعــام  2016والبالغــة  3681انتهـ ً
ـاكا ،أي ربــع االنتهــاكات الموثقــة ،وقــد وقعــت فــي
 329حالــة منهــا  200حالــة فرديــة و 129حالــة جماعيــة تعــرض لهــا عــدد كبيــر مــن الصحفييــن
ً
صحفيا و 19مؤسسة إعالمية.
بلغ عددهم 254
ومــن المهــم ذكــره أن  13%مــن االنتهــاكات الموثقــة وقعــت علــى خلفيــة النــزاع السياســي
ً
انتهاكا من المجمــوع الكلي لالنتهاكات الموثقة
مــع جماعــة االخــوان المســلمين بواقــع 121
في مصر.
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واســتمر خــال العــام  2016إجــراء المحاكمــات غيــر العادلــة والتــي بلغــت  109جلســات
حكــم ،منهــا  51جلســة لصحفييــن اتهمتهــم المحكمــة أنهــم ينضمــون لجماعــة االخــوان
المســلمين ويهــددون األمــن القومــي والســلم االجتماعــي وأنهــم يحرضــون علــى
اإلرهــاب مــع غيــاب األدلــة الكافيــة بذلــك ،فيمــا ســجل التقريــر  8حــاالت إخفــاء قســري
ً
تعســفيا ،حيــث يعتقــد الراصــدون فــي «ســند» بــأن
لصحفييــن بعــد اعتقالهــم
الصحفييــن المصرييــن باتــوا يمارســون عملهــم بيــن الخــوف مــن االعتقــال والحبــس
بعد محاكمات غير عادلة وحجب المعلومات عنهم في حاالت جماعية.
وتعــرض  17صحفيـ ًـا للتعذيــب فــي محبســهم حيــث حبــس  14صحفيـ ًـا وتكــرر االعتقــال
التعسفي  16مرة.
وقــد تعــرض صحفيــون وإعالميــون إلــى اعتــداءات ممنهجــة وواســعة النطــاق أثنــاء
تغطيتهــم لتظاهــرات مــا عــرف بـــ»األرض هــي العــرض» أو «جمعــة األرض» والتــي
خرجــت يــوم  15أبريــل احتجاجـ ًـا علــى اتفاقيــة ترســيم حــدود جزيرتــي «تيــران وصنافيــر»
بيــن مصــر والســعودية .ووثقــت شــبكة «ســند» فــي هــذا اليــوم  67انتهـ ً
ـاكا واعتبرهــا
الباحثــون أنهــا وقعــت فــي إطــار حالــة واحــدة ،وقــد تكــررت االعتــداءات نحــو  15مرة في
ذلــك اليــوم ووقعــت علــى  17صحفيـ ًـا وصحفيــة ،وكان مــن الواضــح تعمــد األجهــزة
األمنيــة منــع التغطيــة وحجــب المعلومــات عــن الصحفييــن مــن خــال حجــز حريتهــم
ً
جسديا.
واالعتداء عليهم
وتكــررت االعتــداءات الممنهجــة علــى الصحفييــن فــي مصــر يــوم  25أبريــل حيــث دعــت
قــوى سياســية للخــروج بتظاهــرات ضــد نظــام الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي تزامنـ ًـا مع
ذكرى تحرير سيناء.
وإلــى جانــب االعتــداءات الممنهجــة لــم تتخــذ الجهــات األمنيــة التدابيــر الالزمــة لحمايــة
صحفييــن ومؤسســات إعالميــة تعرضــت لتهديــدات واعتداءات رغم تواجــد رجال األمن
وعلمهــم ،حيــث تعرضــت مراســلة البوابــة نيــوز «أنجيــل ســامي» ،والصحفيــة بجريــدة
صــوت األمــة «نــورا عفيفــي» لالعتــداء الجســدي ومصــادرة الكاميرا ومنــع التغطية من
قبــل عــدد مــن الســيدات مــن أهالــي معتقلــي جمعــة «األرض هــي العــرض» وبوجــود
رجــال األمــن الذيــن لــم يتدخلــوا علــى اإلطــاق لحمايــة الصحفيتين من االعتــداء ،وذلك
أثنــاء تغطيــة نظــر اســتئناف تجديــد حبــس عــدد مــن المتظاهريــن بمحيــط محكمــة جنــوب
القاهرة.
وأفــادت نقابــة الصحفييــن المصرييــن فــي بيــان صــادر عنهــا أن شــكاوى الصحفييــن
أشــارت إلــى اســتعانة األمــن ببلطجيــة وتركتهــم يعتــدون علــى الصحفييــن بالســب
والقــذف خــال خروجهــم مــن النقابــة بعــد فــض المظاهــرات ،بــل وصــل األمــر إلــى
توجيه السباب ألعضاء بمجلس النقابة.
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ووثــق التقريــر تداعيــات اقتحــام مبنــى نقابــة الصحفييــن المصرييــن فــي األول مــن مايــو
 ،2016وتوقيــف صحفييــن كانــا داخــل مقــر النقابــة ،األمــر الــذي أدى إلــى احتجــاج كبيــر
للصحفيين على ما أقدمت عليه األجهزة األمنية باقتحام مقر نقابتهم.
والحــظ الباحثــون فــي شــبكة «ســند» عــودة مــا يعــرف تســميته بـ»البلطجيــة» الذيــن
يقفــون مــع العناصــر األمنيــة فــي ردع الصحفييــن عــن التغطيــة ،كمــا قــام هــؤالء
«البلطجيــة» باالعتــداء الممنهــج علــى الصحفييــن فــي الرابــع مــن مايــو عندمــا قــررت
النقابــة تصعيــد احتجاجهــا علــى اقتحــام مقرهــا وســط القاهــرة ،األمــر الــذي أدى إلــى
تعــرض صحفييــن للمعاملــة المهينــة واإلصابــة بجــروح فــي اعتــداءات ممنهجــة وقعــت
أمــام أعيــن رجــال األمــن دون التدخــل لحمايــة الصحفييــن مــن هــذه االعتــداءات األمــر الــذي
تتحمل مسؤوليته الدولة.
وحــذرت شــبكة «ســند» مــن اســتمرار األســلوب الجماعــي المتعمــد فــي حرمــان الســجناء
مــن الصحفييــن الذيــن يعانــون مــن أمــراض مزمنــة مــن العــاج ،وقــد وثــق التقريــر 10
حــاالت رفضــت بهــا إدارة الســجون مــن قبــول طلبــات أربعــة صحفييــن للعــاج مــن أمــراض
ً
مزمنــة ،أحــد هــذه الطلبــات اســتمر لمــدة عــام دون الموافقــة مــا يعد انتهـ ً
صارخا لحقوق
ـاكا
اإلنسان.
وقــد شــكا أربعــة صحفييــن خــال أيــار مــن العــام الماضــي مــن حرمانهــم مــن العــاج ،حيــث
دخــل الصحفــي بشــبكة رصــد «ســامحي مصطفــى» فــي إضــراب عــن الطعــام بســبب
قيــام إدارة ســجن العقــرب بمنعــه مــن تلقــي العــاج ،وشــكا مراســل مصــر « 25مصعــب
حامــد» المعتقــل بســجن بــرج العــرب مــن رفــض طبيب الســجن إجراء عملية حشــو لضرســه
الملتهــب منــذ شــهرين ،فيمــا شــكا المصــور «كريــم مصطفــى» والقابــع فــي ســجن بــرج
العــرب منــذ أكثــر مــن ألــف يــوم حبســا احتياطيــا مــن غيــاب الرعايــة الصحيــة مــا أصابــه
بالعديد من األمراض المزمنة.
ً
عاما و3
وشــكا الصحفــي بموقــع البدايــة «يوســف شــعبان» والصــادر ضــده حكم بالحبــس
شــهور فــي القضيــة المعروفــة إعالميــا باســم قضيــة «قســم الرمــل» مــن صعوبــات
صحيــة داخــل محبســه ،وعــدم إجــراء أيــة فحوصــات أوتحاليــل طبية له ،وتعنت إدارة الســجن
في نقله للمستشفى بعد األحداث األخيرة التي شهدتها نقابة الصحفيين.
ووثقــت «ســند» فــي الرابــع مــن مايــو  29انتهـ ً
ـاكا تعــرض لها  9صحفييــن ،واعتبر الباحثون
أنهــا وقعــت فــي إطــار حالــة جماعيــة واحــدة ،حيــث اعتدى عــدد من «البلطجيــة» المتواجدين
بشــارع عبــد الخالــق ثــروت بمحيــط نقابــة الصحفييــن علــى الصحفيين خــال توافدهم لمقر
النقابــة ،وقــد اعتــدى البلطجيــة بالضــرب باأليــدى واأللفــاظ النابيــة واتهامــات بالخيانــة على
أعضاء مجلس النقابة وسط وجود عدد من قوات األمن.

ـرا كبيـ ً
ومــن المســائل التــي تشــكل خطـ ً
ـرا علــى حريــة التعبيــر واإلعــام فــي مصــر مــا
وافقــت عليــه لجنــة االقتراحــات والشــكاوى بمجلــس النــواب المصــري علــى اقتــراح
مشــروع قانــون بشــأن مكافحــة الجريمــة اإللكترونيــة ،المقــدم مــن ضابــط االســتخبارات
الحربيــة الســابق ،البرلمانــي تامــر الشــهاوي ،وإحالتــه إلــى لجنــة مشــتركة مــن لجنتــي
الشــؤون التشــريعية ،واالتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات ،حيــث يشــرع القانــون حال
المصادقــة عليــه الحبــس المؤبــد وتصــل عقوبتــه إلــى اإلعــدام لمرتكبــي «الجرائــم
اإللكترونية».
ودانــت «ســند» مــا أقــدم عليــه عــدد مــن المحاميــن فــي  17تمــوز علــى اقتحــام مبنــى
نقابــة الصحفييــن فــي مصــر ،وقيامهــم باالعتــداء علــى الصحفييــن والمصوريــن
المكلفيــن بتغطيــة اجتمــاع أعمــال الجمعيــة العموميــة التــي عقدتهــا نقابــة المحاميــن
للنظــر فــي طــرح الثقــة بنقيــب مجلــس نقابــة المحاميــن وأعضــاء المجلــس ،فــي حيــن
اعتــدى عــدد مــن المحاميــن بالضــرب علــى الصحفييــن والمصوريــن داخــل مقــر نقابــة
المحامين وطردهم من المبنى ومنعهم من تغطية اجتماع أعمال الجمعية.
ومــن المســائل الخطــرة علــى حريــة اإلعــام مــا أصدرتــه النيابــة العامــة بتاريــخ
 26/10/2016مــن قــرار بضبــط وإحضــار  63صحفيــا مــن العامليــن فــى بعــض المواقــع
اإللكترونيــة ،وبعــض اإلعالمييــن العامليــن فــى شــركات اإلنتــاج اإلعالمــى ،علــى
خلفية اتهامهم فى القضية رقم  10383لـسنة  2016المقطم.
ووافقــت النيابــة العامــة علــى اســتصدار أذون لتفتيــش ومداهمــة بعــض المقــرات
الخاصــة بشــركات إنتــاج إعالمــى ،زعمــت التحريــات المقدمــة مــن األمــن الوطنــى أنهــا
تابعة للجهاز اإلعالمى بجماعة اإلخوان المسلمين.
ـكال مــن أبرزهــا كمـ ًـا منــع
وبلــغ عــدد أشــكال وأنــواع االنتهــاكات فــي مصــر  37نوعـ ًـا وشـ ً
التغطيــة الــذي تكــرر  202مــرة وحجــب المعلومــات الــذي تكــرر  136مــرة ،كمــا بــرز انتهــاك
ً
مكررا  89مرة واالعتداء الجسدي  60مرة.
حجز الحرية
وتفاوتــت فــي الكــم انتهــاكات االعتــداء علــى أدوات العمــل ،اإلضــرار باألمــوال
والخســائر بالممتلــكات ،االعتــداء اللفظــي ،اإلصابــة بجــروح ،التهديــد باإليــذاء ،حجــز
أدوات العمــل ،المضايقــة ،التحقيــق األمنــي ،المعاملــة القاســية والمهينــة ،حــذف
محتويــات الكاميــرا ،المنــع مــن النشــر والتوزيــع ،حجــز الوثائــق الرســمية ،الرقابــة
المســبقة ،االعتــداء علــى حرمــة األماكــن الخاصــة ،االعتــداء علــى الممتلــكات الخاصــة،
التوقيــف التعســفي ،التحريــض ،مصــادرة أدوات العمــل ،االعتــداء علــى مقــار العمل،
المنــع مــن البــث اإلذاعــي والفضائــي ،إيــذاء ذوي القربــى ،المنع مــن اإلقامة والتنقل
والســفر ،المنــع مــن العمــل اإلعالمــي ،حجــب المواقــع اإللكترونيــة ،القرصنــة
اإللكترونية ،التشويش على البث اإلذاعي والفضائي والتحرش الجنسي.
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وحلــت االنتهــاكات الصــادرة عــن األجهــزة األمنيــة فــي المرتبــة األولــى بواقــع 368
انتهـ ً
ـاكا شــكلت نســبتها  39.8%مــن مجمــوع االنتهــاكات الموثقــة فــي مصــر ووقعــت
فــي  100حالــة ،ويليهــا فــي المرتبــة الثانيــة مباشــرة االنتهــاكات الصــادرة عــن
المؤسســات القضائيــة بواقــع  222انتهـ ً
ـاكا نســبتها مــن المجمــوع الكلــي لالنتهــاكات
 24%ووقعت في  146حالة.

2016
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924

وفــي المرتبــة الثالثــة جــاءت االنتهــاكات الصــادرة عــن مؤسســات ودوائــر حكوميــة
بواقــع  79انتهـ ً
ـاكا وقعــت فــي  32حالــة ،ومــن الالفــت أن تحــل انتهــاكات المواطنيــن
ً
العادييــن والبلطجيــة فــي المرتبــة الرابعــة بواقــع  71انتهــاكا وقعــت فــي  10حــاالت،
ويليهــا فــي المرتبــة الخامســة االنتهــاكات الصــادرة عــن مســتثمرين ورجــال أعمــال مــن
خــال  62انتهـ ً
ـاكا ،وفــي المرتبــة السادســة االنتهــاكات الصــادرة عــن أحــزاب سياســية
ً
انتهاكا.
ونقابات عمالية بواقع 37
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وحلــت انتهــاكات صــدرت عــن مؤسســات مجتمــع مدنــي فــي المرتبــة الســابعة بواقــع
ً
ً
انتهــاكا صــدرت عــن مجلــس الشــعب
انتهــاكا ،ويليهــا فــي المرتبــة الثامنــة 27
32
(البرلمــان المصــري) ،وفــي المرتبــة التاســعة انتهــاكات كل مــن مؤسســات إعالميــة
ومجهولــي الهويــة بواقــع  8انتهــاكات لــكل منهمــا ،فيمــا حلــت االنتهاكات الصــادرة عن
جامعــات ومعاهــد أكاديميــة فــي المرتبــة العاشــرة مــن خالل  4انتهــاكات ،وفي المرتبة
الحاديــة عشــرة واألخيــرة حلــت انتهــاكات مصدرهــا مؤسســة الرئاســة وأخــرى وقعــت
أثناء التغطية وبقيت مجهولة المصدر بواقع انتهاكين لكل منهما.
وعلــى ممســتوى الحقــوق اإلنســانية المعتــدى عليهــا فقــد حــل االعتــداء علــى الحــق
فــي حريــة الــرأي والتعبيــر واإلعــام بالمرتبــة األولــى مــن خــال  404انتهــاكات ،وفــي
المرتبــة الثانيــة حلــت االعتــداءات الماســة بالحــق فــي عــدم التعــرض للتعذيــب أو لغيــره
مــن معاملــة قاســية ومهينــة بواقــع  168انتهـ ً
ـاكا ،ويليهــا فــي المرتبــة الثالثــة حلــت
ً
انتهاكا.
االعتداءات على الحق في الحرية واألمان الشخصي بواقع 141
وحلــت فــي المرتبــة الرابعــة االنتهــاكات الماســة بالحقــوق فــي مجــال شــؤون القضــاء
مــن خــال  109انتهــاكات ،ويليهــا فــي المرتبــة الخامســة انتهــاكات الحــق فــي التملــك
ً
انتهــاكا ،وفــي المرتبــة السادســة انتهــاكات الحــق فــي الخصوصيــة
مــن خــال 87
بواقــع  7انتهــاكات ،وفــي المرتبــة الســابعة االنتهــاكات الماســة بالحــق فــي معاملــة
غيــر تمييزيــة وبواقــع  5انتهــاكات ،وأخيـ ً
ـرا حلــت االنتهــاكات الماســة بالحــق فــي اإلقامــة
والتنقل والسفر بالمرتبة الثامنة بواقع  3انتهاكات.
وبلغــت نســبة االنتهــاكات الجســيمة  16.2%مــن مجمــوع االنتهــاكات الكلــي الموثقــة
ً
ً
جسيما.
انتهاكا
في مصر وبواقع 150
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المملكة المغربية
عدد االنتهاكات

عدد الصحفيين الذين
تعرضوا لالنتهاكات

عدد المؤسسات اإلعالمية التي
تعرضت العتداءات

131

46

4
المجموع

عدد الحاالت
فردية

جماعية

43

1
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44

حلــت المغــرب بالمرتبــة الثامنــة علــى قائمــة الــدول المنتهكــة مــن خــال  131انتهـ ً
ـاكا وقعــت فــي  44حالــة
ً
صحفيا و 4مؤسسات إعالمية.
منها  43حالة فردية وحالة جماعية واحدة وتعرض لها 46
وجــاءت انتهــاكات المنــع مــن التغطيــة واالعتــداء الجســدي وحجــب المعلومــات واالعتــداء اللفظــي فــي
المراتــب األربــع األولــى علــى قائمــة االنتهــاكات ،وبشــكل متفــاوت جــاءت انتهــاكات اإلصابــة بجــروح ،حجــز
الحريــة ،االعتــداء علــى أدوات العمــل ،التحريــض ،المعاملــة القاســية والمهينة ،اإلضرار باألموال والخســائر
بالممتلــكات ،المنــع مــن اإلقامــة ،المحاكمــة غيــر العادلــة ،التهديــد باإليــذاء ،المضايقــة ،حجــز أدوات العمل،
الفصــل التعســفي ،االعتقــال التعســفي ،حجــز الوثائــق الرســمية ،مصــادرة أدوات العمــل ،الرقابــة
المســبقة ،االعتــداء علــى حرمــة األماكــن الخاصــة ،التهديــد بالقتــل ،القرصنــة اإللكترونيــة وإيــذاء ذوي
القربى.
وتعــددت الجهــات المنتهكــة وبلغــت  13جهــة حيــث حلــت االنتهــاكات الصــادرة عــن األجهــزة األمنيــة فــي
ـاكا ،ويليهــا انتهــاكات لــم تعــرف هويــة فاعليهــا مــن خــال  18انتهـ ً
المرتبــة األولــى بواقــع  35انتهـ ً
ـاكا ،وقــد
ـاكا ،ثــم  15انتهـ ً
أقــدم مســتثمرون ورجــال أعمــال علــى  17انتهـ ً
ـاكا صــدرت عــن مؤسســات ودوائــر حكوميــة،
ـاكا ،ومثلهــم  13انتهـ ً
كمــا أقــدم مواطنــون عاديــون علــى  13انتهـ ً
ـاكا صــدرت عــن أحــزاب سياســية ونقابــات
مهنيــة ،وصــدر عــن مجلــس النــواب  6انتهــاكات ،و 3انتهــاكات صــدرت لــكل مــن مؤسســات قضائيــة
ومســؤولون ومتنفــذون ومؤسســات إعالميــة ،فيمــا صــدرت انتهــاكات عــن جامعــات ومعاهــد أكاديميــة،
ً
ً
واحدا صدر عن رجال دين.
وانتهاكا
وانتهاكان عن مؤسسات مجتمع مدنية،
وحلــت االنتهــاكات الماســة بالحــق فــي عــدم الخضــوع للتعذيــب ولمعاملــة قاســية ومهينــة فــي المرتبــة
األولــى بواقــع  49انتهـ ً
ـاكا ،وهــو مؤشــر علــى تعــرض الصحفييــن فــي المغــرب إلــى انتهــاكات جســيمة،
فيمــا حلــت االعتــداءات علــى الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر واإلعــام بالمرتبــة الثانيــة بواقــع  44انتهـ ً
ـاكا،
ويليهــا فــي المرتبــة الثالثــة االنتهــاكات الماســة بالحــق فــي التملــك بواقــع  15انتهـ ً
ـاكا ،وبالمرتبــة الرابعــة
االنتهاكات الماسة بالحق في الحرية واألمان الشخصي من خالل  10انتهاكات.
وفــي المرتبــة الخامســة حلــت االنتهــاكات الماســة بالحــق فــي معاملــة غيــر تمييزيــة بواقــع  5انتهــاكات،
وفــي المرتبــة السادســة االنتهــاكات الماســة بالحــق فــي اإلقامــة والتنقــل والســفر بواقــع  4انتهــاكات،
ويليهــا فــي المرتبــة الســابعة االنتهــاكات الماســة بالحقــوق فــي مجــال شــؤون القضــاء بواقــع  3انتهاكات،
وفي المرتبة الثامنة واألخيرة وبواقع انتهاك واحد مس الحق في الخصوصية.
وبلغــت نســبة االنتهــاكات الجســيمة  23%مــن مجمــوع االنتهــاكات الموثقــة فــي المغــرب مــن خــال 30
ً
ً
جسيما.
انتهاكا
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الجمهورية اإلسالمية الموريتانية

واالنتهاكات الصادرة عن مؤسسات ودوائر حكومية في  8انتهاكات.

عدد االنتهاكات

عدد الصحفيين الذين
تعرضوا لالنتهاكات

عدد المؤسسات اإلعالمية التي
تعرضت العتداءات

39

12

8
المجموع

عدد الحاالت
فردية

جماعية

14

2
16

وثــق التقريــر  39انتهـ ً
ـاكا فــي مورتانيــا وقعــت فــي  16حالــة منهــا  14حالــة فرديــة وحالتــان جماعيتــان
ً
وتعــرض لهــا  12صحفيــا و 8مؤسســات إعالميــة ،وقــد حلــت فــي المرتبــة  16علــى قائمــة الــدول
المنتهكة.

ونتجــت  4انتهــاكات عــن ســلطات قضائيــة وانتهــكان عــن مســؤولين ومتنفذيــن وانتهــاك واحــد
من مستثمرين ورجال أعمال.

2016

39

ورغــم تقــدم موريتانيــا علــى مــدار ســنوات طــوال علــى مؤشــر حريــة الصحافــة علــى بقيــة دول
العالــم العربــي ،إال أن شــبكة «ســند» تحــذر مــن تراجــع حريــة الصحافــة فيهــا نتيجــة تكــرر االنتهــاكات
التــي يتعــرض لهــا الصحفيــون خاصــة خضوعهــم لمحاكمــات غيــر عادلــة علــى خلفيــة مــواد إعالميــة
ناقدة للسلطة.
ومــن أبــرز مالمــح الخطــر بتراجــع حريــة الصحافــة فــي موريتانيــا خــروج العشــرات مــن الصحافييــن إلــى
الشــارع يــوم  8أبريــل احتجاجـ ًـا علــى ســجن الصحافييــن ،فيمــا حــذرت الهيئــات الصحافيــة مــن تراجــع
مســتوى الحريــات فــي البــاد ،مشــيرة إلــى أن تزايــد حــاالت اســتدعاء الصحافييــن أمــام القضــاء
وسجنهم ،ينذر باستغالل القضاء ،وتأويل القانون لتكميم أفواه الصحافيين.
ودعــت هيئــات صحافيــة ومنهــا نقابــة الصحافييــن الموريتانييــن الســلطات القضائيــة فــي موريتانيــا
فــي بيــان أصدرتــه يــوم  8/4/2016إلــى اإلفــراج الفــوري عــن الصحافييــن الموقوفيــن ،باإلضافــة
إلى وقف كل اإلجراءات التي من شأنها تقييد حريتهما.
ويــرى مراقبــون أن  2016تعتبــر األســوأ لحريــة الصحافــة فــي البــاد مقارنــة بالســنوات الماضيــة
نتيجــة للمضايقــات والســجن فــي بعــض األحيــان ضــد الصحفييــن ،ولعــل أخطرهــا الحكــم الصــادر
بحــق الصحفــي «محمــد الشــيخ ولــد امخيطيــر» بتهمتــي «الزندقــة» و»اإلســاءة إلــى الرســول»،
إضافة إلى محاولة اغتيال صحفي باءت بالفشل ،وحبس صحفيين اثنين.
وبشــكل متفــاوت ســجلت فــي موريتانيــا انتهــاكات المنــع مــن التغطيــة ،المضايقــة ،حجــب
المعلومــات ،القرصنــة اإللكترونيــة ،المحاكمــة غيــر العادلــة ،االعتــداء اللفظي ،التهديــد باإليذاء ،حجز
الحريــة ،اإلصابــة بجــروح ،اإلضــرار باألمــوال والخســائر بالممتلــكات ،التحقيــق األمنــي ،االعتقــال
التعســفي ،المنــع مــن النشــر والتوزيــع ،االعتــداء علــى حرمــة األماكــن الخاصــة ،مصــادرة أدوات
العمــل ،حــذف محتويــات الكاميــرا ،التوقيــف التعســفي ،التهديــد بالقتــل والمنــع مــن البــث اإلذاعي
والفضائي.
وبغــت الجهــات المنتهكــة لحريــة اإلعــام فــي موريتانيــا  6جهــات كان أبرزها انتهــاكات األجهزة األمنية
مــن خــال  15انتهـ ً
ـاكا ،ثــم االنتهــاكات التــي صــدرت عــن جهــات مجهولــة الهويــة فــي  9انتهــاكات،
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وحلــت االنتهــاكات الماســة بالحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر واإلعــام فــي المرتبــة األولــى علــى
قائمــة الحقــوق اإلنســانية المعتــدى عليهــا بواقــع  22انتهـ ً
ـاكا ،ويليهــا فــي المرتبة الثانيــة االنتهاكات
الماســة بالحــق فــي عــدم التعــرض للتعذيــب أو لغيــره مــن المعاملــة القاســية والمهينــة بواقــع 6
انتهــاكات ،وفــي المرتبــة الثالثــة حلــت االنتهــاكات الماســة بالحــق فــي الحريــة واألمــان الشــخصي
مــن خــال  5انتهــاكات ،وفــي المرتبــة الرابعــة االعتــداءات الماســة بالحــق فــي التملــك مــن خــال
انتهاكيــن ،وبنفــس المرتبــة االنتهــاكات الماســة بالحقــوق فــي مجــال شــؤون القضاء ،وفــي المرتبة
الخامسة وبواقع انتهاك واحد لكل من الحق في الخصوصية والحق في الحياة.

ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ
2016

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ
258

وبلغــت نســبة االنتهــاكات الجســيمة  15.4%مــن مجمــوع االنتهــاكات الموثقــة فــي موريتانيــا مــن
خالل  6انتهاكات جسيمة.

الجمهورية اليمنية
عدد االنتهاكات

عدد الصحفيين الذين
تعرضوا لالنتهاكات

عدد المؤسسات اإلعالمية التي
تعرضت العتداءات

258

110

20
المجموع

عدد الحاالت
فردية

جماعية

86

12
98

حلــت اليمــن فــي المرتبــة الخامســة علــى مســتوى الــدول المنتهكــة مــن خــال  258انتهـ ً
ـاكا
شــكلت نســبتها  7%مــن مجمــوع االنتهــاكات الكلــي الموثقــة فــي التقريــر والبالغــة 3681
انتهـ ً
ـاكا ،ووقعــت فــي  98حالــة منهــا  86حالــة فرديــة و 12حالــة جماعيــة تعــرض لهــا 110
صحفيين و 20مؤسسة إعالمية.

35

7

3

30

6

3

30

6

3

23

6

2

12

6

2

11

4

2

10

4

2

9

4

1

9

3

1

8

3

1

7

3

1

وفقــد  8صحفييــن يمنييــن حياتهــم خــال العــام  2016منهــم  6صحفييــن أثنــاء قيامهــم
بتغطيــة المواجهــات المســلحة بيــن أطــراف النــزاع بينمــا فقــد صحفــي حياته بالقتــل العمد
مــن أحــد قناصــي «جماعــة الحوثــي» ،وقــد اســتمر اختطــاف الصحفييــن مــن قبــل الحوثــي
حيــث اختطــف  35صحفيـ ًـا جــزء كبيــر منهــم تعرضــوا للتعذيــب .وقــد تعــرض  3صحفييــن
لمحــاوالت اختطــاف بءئــت بالفشــل فيمــا تعــرض صحفــي لمحاولة اغتيال باءت بالفشــل
ً
أيضا.
ـدال مرتفعــا بلــغ  52%مــن مجمــوع االنتهــاكات
وســجلت نســبة االنتهــاكات الجســيمة معـ ً
ً
ً
جسيما.
انتهاكا
الموثقة في اليمن من خالل 134

وكانــت «جماعــة الحوثــي» أبــرز الجهــات المنتهكــة فــي اليمــن ،حيــث أوقفــت بدايــة العــام
الماضــي صحيفــة «الثــوري» المناهضــة للجماعــة ،وبهــذا اإليقــاف انحصــر اإلعــام
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ـا بصحــف أهليــة
المتواجــد فــي اليمــن علــى الصــوت الواحــد الموالــي للحوثييــن ،متمثـ ً
وصحيفــة «الثــورة» الرســمية ،التــي يســيطرون عليهــا منــذ اجتيــاح صنعاء في  21ســبتمبر

وفــي تطــور الحــق وبعــد اإلعــان عــن اإلضــراب ،أقدمــت جماعــة «الحوثــي» علــى
ً
مجددا ،ونقلتهم إلى مكان مجهول.
إخفاء الصحفيين العشرة المضربين

.2014

وبلــغ عــدد أشــكال وأنــواع االنتهــاكات فــي اليمــن  34نوعـ ًـا كان أكثرهــا كمـ ًـا اختطــاف 35

وال تــزال اليمــن تعيــش فــي حالــة قمــع غيــر مســبوقة ضــد الصحافــة فــي تاريخهــا حيــث

صحفيـ ًـا وتعذيــب  30وتهديــد  30آخريــن باإليــذاء ،فيمــا تعــرض  23صحفيـ ًـا لإلصابــة

يخفــي الحوثيــون  14صحفيــا ،كمــا أوقــف وحجــب أكثــر مــن  60موقعــا إخباريــا وأكثــر من 10
صحف معارضة للحوثيين.

بجــروح اثنــاء قيامهــم بتغطيــة االشــتباكات المســلحة ،وحجــزت حريــة  12صحفيـ ًـا وتــم
ً
ُ
جسديا فيما حجبت  10مواقع إعالمية إلكترونية.
صحفيا
االعتداء على 11

ومارســت «جماعــة الحوثــي» االعتــداء علــى الصحفييــن بشــكل متعمــد مــن خــال

وبشــكل متفــاوت جــاءت انتهــاكات اإلضــرار باألمــوال والخســائر بالممتلــكات ،االعتــداء

اختطافهــم واســتهدافهم باإلصابــة عمـ ً
ـدا أثنــاء قيامهــم بتغطيــة األحداث ،األمــر الذي أدى

علــى حرمــة األماكــن الخاصــة ،المنــع مــن التغطيــة ،االعتقــال التعســفي ،المضايقــة،

إلــى مقتــل صحفــي يمنــي علــى يــد قنــاص مــن جماعــة الحوثــي فيمــا تعــرض ثالثــة

التحريــض ،االعتــداء علــى مقــار العمــل ،التهديــد بالقتــل ،االعتــداء اللفظــي ،المنــع من

آخرون بنفس المكان إلصابات مباشرة بالرصاص وبشكل مباشر.

النشــر والتوزيــع ،االســتهداف المتعمــد باإلصابــة ،حجــب المعلومــات ،حجــز أدوات

وفــي حــاالت إختفــاء الصحفييــن فقــد أعلنــت أســر  10صحفييــن يمنييــن مختطفيــن فــي
ً
يوما من
أحــد معتقــات ميليشــيات الحوثــي بصنعــاء ،اختفاءهــم بشــكل مفاجــئ بعــد 18
إضرابهــم عــن الطعــام نظـ ً
ـرا الســتمرار اختطافهــم وتعرضهــم لمعاملــة ســيئة مــن قبــل
مســلحي الجماعــة ،بينمــا اختطــف مســلحون مجهولــون الصحفــي فــي وكالــة األنبــاء
اليمنية ـ سبأ «عبدالكريم الشعباني» من أمام منزله.
وتابعــت شــبكة «ســند» إعــان اإلضــراب المفتــوح عــن الطعــام الــذي أطلقــه صحفيــون
مختطفــون لــدى «جماعــة الحوثــي» فــي ســجن الثــورة االحتياطــي (هبــرة) بأمانــة العاصمة
ابتــداء مــن صبــاح التاســع مــن مايــو والــذي تزامــن مــع مــرور أحــد عشــر شــهرا علــى
اختطافهم.
وقــد أبلــغ أهالــي الصحفييــن المختطفيــن وهــم عبدالخالــق عمــران ،توفيــق المنصــوري،
حســن عنــاب ،أكــرم الوليــدي ،عصــام بلغيــث ،حــارث حميــد ،هيثــم الشــهاب ،هشــام
اليوسفي ،هشام طرموم وصالح القاعدي أن أبناءهم يعلنون إضرابهم عن الطعام.
ويشــير الراصدون في شــبكة «ســند» إلى أن جماعة «الحوثي» تتحمل كامل المســؤولية
عــن تدهــور الحالــة الصحيــة للصحفييــن المختطفيــن نتيجــة إضرابهــم عن الطعــام أو أي أذى
نفســي أو جســدي يلحــق بهــم ،خاصــة وأنهــم جميعهــم يحتاجــون للعــاج الــذي حرمتهــم
الجماعــة منــه ،وذلــك طبقـ ًـا لمــا هــو منصــوص عليــه فــي كل مــن اتفاقيــات جنيــف والقــرار
رقم  2222الذي صدر العام الماضي عن مجلس األمن التابع لألمم المتحدة.

58

العمــل ،االعتــداء علــى الممتلــكات الخاصــة ،الحرمــان مــن العــاج ،إيــذاء ذوي القربــى،
مصــادرة أدوات العمــل ،القرصنــة اإللكترونيــة ،المنــع مــن العمــل اإلعالمــي ،الفصــل
التعســفي ،المحاكمــة غيــر العادلــة ،االعتــداء علــى أدوات العمــل والمعاملــة القاســية
والمهينة.
وتعــددت الجهــات المنتهكــة وبلغــت  10جهــات كان أبرزهــا انتهــاكات «جماعــة الحوثــي»
والتــي بلغــت  137انتهـ ً
ـاكا تشــكل نســبتها  53%مــن مجمــوع االنتهــاكات فــي اليمــن،
ووقعــت فــي  43حالــة ،ويليهــا انتهــاكات األجهــزة األمنيــة التابعــة للشــرعية مــن خــال
ـاكا ،ويليهــا  25انتهـ ً
ـاكا ،وثــم انتهــاكات تنظيمــات مســلحة وبلغــت  31انتهـ ً
 37انتهـ ً
ـاكا
ً
انتهــاكا صــدرت عــن جهــات مجهولــة
وقعــت أثنــاء قيــام الصحفييــن بالتغطيــة ،و14
الهويــة ،فيمــا مارســت دوائــر ومؤسســات حكوميــة تابعــة للشــرعية  7انتهــاكات ،فيمــا
ً
وأخيــرا صــدر انتهــاك واحــد عــن كل مــن
صــدر عــن مواطنيــن عادييــن  4انتهــاكات،
مؤسسات إعالمية وجامعات ومعاهد أكاديمية ورجال دين.
ومــن الالفــت أن تحــل االنتهــاكات الماســة بالحــق فــي عــدم الخضــوع للتعذيــب أو
لمعاملــة قاســية ومهينــة فــي المرتبــة األولــى علــى قائمــة الحقــوق اإلنســانية
المعتــدى عليهــا مــن خــال  114انتهـ ً
ـاكا ،ويليهــا انتهــاكات الحــق فــي الحريــة واألمــان
ً
انتهــاكا ،وفــي المرتبــة الثالثــة حلــت
الشــخصي فــي المرتبــة الثانيــة بواقــع 57
االنتهــاكات الماســة بالحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر واإلعــام بواقــع  37انتهـ ً
ـاكا ،ثــم
ً
انتهاكا.
في المرتبة الرابعة االنتهاكات الماسة بالحق في التملك من خالل 24
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وفــي المرتبــة الخامســة حلــت االنتهــاكات الماســة بالحــق فــي الحيــاة مــن خــال مقتــل 8
إعالمييــن أحدهــم عــن طريــق قناصــة الحوثــي واآلخريــن أثنــاء التغطيــة ،ومحاولــة اغتيــال
صحفــي آخــر بــاءت بالفشــل ،فقــد لقــي المصــور فــي قنــاة اليمــن الرســمية «أحمــد
الشــيباني» حتفــه منتصــف فبرايــر  2016جــراء إصابتــه برصــاص ميليشــيا الحوثــي أثنــاء
تغطيتــه للمواجهــات فــي منطقــة «الحصــب» غــرب تعــز بيــن القــوات المواليــة للحكومــة
اليمنية ومسلحي الحوثي.
وفــي مــارس /آذار لقــي المصــور الصحفــي المســتقل «محمــد المجيــدي» حتفــه برصــاص
قنــاص ينتمــي إلــى جماعــة الحوثــي فــي مدينــة الضبــاب بمحافظــة تعــز ،وذلــك أثنــاء
تغطيتــه إلــى جانــب أربعــة مــن الصحفييــن والمصوريــن للمعــارك التــي دارت بيــن الجيــش
النظامــي اليمنــي وبيــن قــوات الرئيــس الســابق علــي عبــد اللــه صالــح وجماعــة الحوثــي.
وخــال مايــو /أيــار فقــد مراســل موقــع «مــأرب بــرس» اإلخبــاري «عبداللــه عزيــزان» حياتــه
خــال تغطيتــه للمعــارك التــي دارت بيــن مســلحي الحوثــي وقــوات الجيــش الوطنــي
والمقاومة في منطقة بيحان بشبوة.
وخــال أغســطس /آب قتــل الصحفــي اليمنــي «مبــارك العبــادي» المتعــاون مــع قنــاة
الجزيــرة أثنــاء تغطيتــه معــارك بمحافظــة الجــوف شــمالي اليمــن .وخــال نوفمبــر قتــل
مراســل شــبكة تعــز اإلخباريــة «أواب الزبيــري» فــي انفجــار لغــم زرعتــه مليشــيات الحوثــي
وقوات صالح بإحدى العمارات السكنية في تعز أثناء قيامه بالتغطية اإلعالمية.
وفــي المرتبــة السادســة حلــت االنتهــاكات الماســة بالحــق فــي الخصوصيــة بواقــع 9
انتهــاكات ،ويليهــا االنتهــاكات الماســة بالحــق فــي معاملــة غيــر تمييزيــة بواقــع  6انتهــاكات
بالمرتبة السابعة ،ثم انتهاك واحد بالحقوق في مجال شؤون القضاء بالمرتبة الثامنة.

منهجية التقرير
اعتمــد الباحــث فــي إعــداده للتقريــر علــى المنهج االســتقصائي والتحليلي ،باســتخدام
أدوات الرصــد والمالحظــة العلميــة وتحليــل المضمــون ،وذلــك لمالءمتــه وطبيعــة
موضوعه.
والتــزم الباحــث فــي تحليلــه للحــاالت المرصــودة علــى الشــرعة الدوليــة لحقــوق
اإلنســان ،بنــود ومــواد أربــع اتفاقيــات دوليــة ،وهــي اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب،
واالتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع األشــخاص مــن االختفــاء القســري ،إضافــة إلــى
العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة ،والعهد الدولي
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وينبغــي القــول بــأن برنامــج رصــد وتوثيــق االنتهــاكات الواقعــة علــى اإلعالمييــن
«عيــن» التابــع للشــبكة ،قــد اكتســب المزيــد مــن الخبــرات مــن خــال تجربتــه اإلقليميــة
خــال الســنوات الخمــس الماضيــة فــي رصــد وتوثيــق االنتهــاكات ،وذلــك مــن خــال
نشــاطها فــي إعــداد التقريــر الســنوي والتقاريــر الشــهرية حــول حالــة الحريــات اإلعالميــة
فــي العالــم العربــي والــذي تنفــذه شــبكة المدافعيــن عــن حريــة اإلعــام فــي العالــم
العربي «سند» التي يتولى إدارتها مركز حماية وحرية الصحفيين.
وتمكنــت الشــبكة مــن خــال تعزيزهــا للجانــب الحقوقــي فــي عمليــة رصــد وتوثيــق
االنتهــاكات الواقعــة علــى حريــة اإلعــام ،مــن الحصــول علــى بعــض المكتســبات،
أهمهــا أن مراقبــة االنتهــاكات ومتابعــة مــا ينتــج عنهــا باعتبارهــا تشــكل خرقـ ًـا لطيــف
واســع مــن الحقــوق اإلنســانية التــي يتعــرض لهــا اإلعالميــون بمناســبة عملهــم
اإلعالمــي ،أمــر يســهم فــي الحــد مــن وقــوع هــذه االنتهــاكات ولو نسـ ً
ـبيا ،كما يفضي
إلى الحد من تكرار االنتهاكات الجسيمة.
وخــال األعــوام الثالثــة الماضيــة  2014و 2015و 2016اســتمرت الشــبكة فــي إصــدار
تقاريــر رصديــة شــهرية وفصليــة حــول واقــع االنتهــاكات التي يتعرض لهــا الصحفيون،
إضافــة إلــى إصــدار المواقــف ذات الطابــع الحقوقــي ،وذلــك بهــدف الوصــول بشــكل
أمثــل إلــى الصحفييــن واإلعالمييــن لحثهــم علــى اإلفصــاح عــن االنتهــاكات التــي
يتعرضون لها.
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وظــل الســعي وراء تطويــر التقاريــر الدوريــة ـ ســواء الشــهرية أو الســنوية ـ هــو أحــد

التصنيــف الحقوقــي الــذي اعتمــده التقريــر جــاء بعــد اختبــار واجتهــاد طويــل امتــد لمــدة

األهــداف الرئيســة لبرنامــج «عيــن» ،وذلــك مــن ضمــن األهــداف األخــرى للحــد مــن وقــوع

خمــس ســنوات ،وبنــاء علــى معاييــر القانــون الدولــي اإلنســاني ،وقــد اســتقر علــى

انتهاكات حرية اإلعالم وتكرارها.
ونجحــت الشــبكة فــي إيصــال المعلومــات واســتقبالها عندمــا وضعــت خطتهــا لنشــر

ً
وشــكال مــن أنــواع وأشــكال االنتهــاكات التــي يتعــرض لهــا الصحفيــون
نوعــا
()47
ً
ومؤسسات اإلعالم بسبب عملهم اإلعالمي.

تقاريرهــا ومواقفهــا حيــال االنتهــاكات التــي يتعــرض لهــا الصحفيــون بشــكل أوســع

ويهتــم التقريــر بدراســة الجهــات المنتهكــة ،وقــام الباحــث بفــرز أنــواع االنتهــاكات التــي

باســتخدام بوابــات وســائل التواصــل االجتماعــي ،وذلــك إلبقــاء التمــاس المباشــر مــع

تقدم عليها تلك الجهات وترتكبها.

الصحفيين وحثهم على اإلفصاح ومتابعة مشكالتهم.

واســتندت عمليــة فــرز االنتهــاكات التــي يثبــت صدقيتهــا ووقوعهــا إلــى معاييــر محددة

وتعتمــد منهجيــة رصــد وتوثيــق االنتهــاكات المتبعــة علــى مراجعــة جميــع الحــاالت الموثقــة

وواضحــة ،حيــث يصــار إلــى فــرز المؤسســات اإلعالميــة حســب نوعهــا مســتقلة أو

التــي أحيلــت إلــى المراجعــة القانونيــة والحقوقيــة للتثبــت مــن وقوعهــا ولتحديــد نــوع

عامــة ،كمــا يفــرق بيــن االنتهــاكات التــي تقــع بشــكل جماعــي أو بشــكل فــردي فــي

وشــكل االنتهــاكات التــي قــد تتضمنهــا كل حالــة ،إضافــة إلــى تحديــد الحقــوق اإلنســانية

الحاالت التي يوثقها التقرير.

المعتدى عليها في كل حالة.

وإلــى جانــب رصــد وتوثيــق انتهــاكات حريــة اإلعــام؛ يتابــع فريــق «عيــن» مســألة إفالت

ومــن المهــم اإلشــارة بــأن حالــة اعتــداء واحــدة علــى صحفــي و /أو مؤسســة إعالميــة قــد

منتهكــي حريــة اإلعــام مــن العقــاب وعــدم مســاءلتهم عــن االنتهــاكات التــي أقدمــوا

تتضمــن أكثــر مــن انتهــاك ،وقــد تتعــدد أنــواع االنتهــاكات فــي الحالــة الواحــدة مــا يــؤدي

علــى ارتكابهــا تجــاه اإلعالمييــن وبالتالــي عــدم محاكمتهــم ووصولهــم إلــى العدالــة،

إلــى تعــدد الحقــوق اإلنســانية المعتــدى عليهــا ،وعلــى ســبيل المثــال ال الحصــر؛ فــإن

وهــي مســألة فــي غايــة األهميــة ،إذ أن عــدم مســاءلة منتهكــي حريــة اإلعــام يدفــع

تعــرض أحــد الصحفييــن للمنــع مــن التغطيــة واالعتــداء الجســدي وحجــز الحريــة فــي نفــس

إلى تكرار نسق االعتداءات على الصحفيين ومؤسساتهم اإلعالمية.

الزمــان والمــكان واألســباب يتضمــن أكثــر مــن انتهــاك كمــا يتضمــن أكثــر مــن اعتــداء علــى
الحقــوق كاالعتــداء علــى حــق الحصــول علــى المعلومــات بمنــع التغطيــة ،واالعتــداء علــى
الحــق فــي الحريــة والســامة الشــخصية بحجــز الحريــة إضافــة إلــى االعتــداء علــى الحق في
سالمة الجسد كالتعرض لالعتداء الجسدي.

ولــم تســجل التقاريــر الصــادرة عــن شــبكة «ســند» منــذ خمســة أعــوام أي حــاالت تعرض
بهــا منتهكــو حريــة اإلعــام للمســاءلة والعقــاب ،وباالتجــاه المعاكــس ســجلت الشــبكة
حــاالت لصحفييــن تعرضــوا العتــداءات مــن األجهــزة األمنيــة ،وقامــوا برفــع شــكاوى
للنظــر فــي االعتــداءات التــي تعرضــوا لهــا وكانــت النتيجــة أنهــم أصبحــوا مــن مشــتكين

ويعمــل الراصــدون فــي برنامــج رصــد وتوثيــق االنتهــاكات الواقعــة علــى اإلعــام «عيــن»

ومبلغيــن إلــى مشــتكى عليهــم ،األمــر الــذي يســمح بالقــول أن القانون أســتخدم كأداة

التابــع لشــبكة «ســند» علــى متابعــة ورصــد وجمــع المعلومــات عــن االنتهــاكات التــي

لقمع الصحفيين.

يتعــرض لهــا الصحفيــون واإلعالميــون ،ويســتخدمون فــي ســبيل ذلــك مــا أمكــن مــن
الســبل والوســائل المتاحــة للوصــول إلــى المعلومــات التــي يريدونهــا ،بهــدف التثبت من
وقوعها وتصنيفها على أسس حقوقية صحيحة.
وتؤمــن «ســند» بــأن رصــد وتوثيــق االنتهــاكات عمليــة يوميــة مســتمرة ال تتوقــف عنــد
ً
ـتعدادا ألي مســتجدات قــد
وقــت معيــن ،وتحتــاج إلــى تطويــر دائــم ومســتمر وذلــك اسـ
تطــرأ علــى واقــع الحريــات اإلعالميــة وحقــوق اإلعالمييــن والمشــهد اإلعالمــي بشــكل
عام.
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وفيمــا يأتــي عــرض لمنهجيــة العمــل التــي طبقهــا برنامــج رصــد وتوثيــق االنتهــاكات
الواقعــة علــى حريــة اإلعــام فــي األردن «عيــن» فــي عــام  2015فــي مجــال رصــد
االنتهــاكات الواقعــة علــى اإلعــام واإلعالمييــن ،مــع اإلشــارة إلــى اإلطــار المرجعــي
القانوني والحقوقي الناظم لهذه العملية وما اعتراها من صعوبات وتحديات:
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• الحقوق والحريات المشمولة بالرصد:
ال تقــوم شــبكة «ســند» مــن خــال برنامــج رصــد وتوثيــق االنتهاكات الواقعــة على اإلعالم
«عيــن» إال برصــد االنتهــاكات التــي تقــع علــى الحقــوق والحريــات اإلنســانية المعتــرف بهــا
لســائر األشــخاص بمــن فيهــم اإلعالميــون ،باإلضافــة طبعـ ًـا إلــى الحريــات اإلعالميــة ،وال
يســعى برنامــج «عيــن» إلــى رصــد االعتــداءات التــي تنــال مــن هــذه الحقــوق والحريــات إال
إذا كان سببها أو الباعث إليها ممارسة العمل اإلعالمي.
وبمعنــى آخــر ،فــإن الحقــوق والحريــات المســتهدفة بالرصــد والتوثيــق مــن جانــب الشــبكة
فــي إطــار برنامــج «عيــن» هــي التــي يجــري االعتــداء عليهــا بمناســبة ممارســة اإلعالمييــن
لعملهــم وأنشــطتهم .وقــد عمــل البرنامــج فــي العــام  2016كمــا فــي األعــوام الســابقة
علــى دراســة وتحليــل األســباب غيــر المباشــرة لالنتهــاكات ،ولــم يقتصــر العمــل علــى
األســباب المباشــرة مــن قبيــل االســتقطاب السياســي واأليديولوجــي علــى ممارســة

وتســتقي «ســند» معلوماتهــا وأدلتهــا كذلــك مــن وثائــق أخــرى مثــل التصريحــات
الرســمية ،والتقاريــر الوطنيــة والدوليــة التــي تتعلــق بالحريــات اإلعالميــة وحقــوق
اإلنسان ،ومن خالل المقابالت ،والشهود ،والقرائن المحيطة بالحالة وسياقاتها.
المواقــف الحكوميــة :قــد تســتند عمليــة تقصــي الحقائــق علــى المواقف التــي تتبناها
الســلطات الرســمية داخــل الدولــة ،فقــد تقــر هــذه الســلطات باالنتهــاكات المزعومــة،
خاصة إذا كانت الحالة صلبة ومفصلة وغير متناقضة.
مواقــف الهيئــات والمنظمــات الدوليــة :مــن بيــن المصــادر األخــرى التــي اســتند عليهــا
برنامــج «عيــن» فــي رصــد انتهــاكات الحريــات اإلعالميــة مــا يصــدر عــن المنظمــات
الدوليــة مــن مواقــف وتقاريــر وتوصيــات بشــأن واقــع العمــل اإلعالمــي والحريــات
اإلعالميــة فــي دول العالــم العربــي ،مثــل التقاريــر التــي يصدرهــا مجلــس حقــوق
اإلنسان التابع لألمم المتحدة .

الحريات اإلعالمية.

النظــر فــي الحالــة وتحليلهــا :حرصــت «ســند» علــى النظــر في الحاالت التي تســتقبلها

وتهــدف «ســند» إلــى رصــد وتوثيــق االنتهــاكات التــي تقــع علــى الحقــوق والحريــات

وحــدة «عيــن» ســواء أكانــت شــكاوى أم بالغــات أم اســتمارات رصــد ذاتــي ،وفحصهــا

اإلعالميــة بشــكل عــام ،إال أنــه فــي العــام  2015رصــدت ووثقــت الحقــوق اإلنســانية
اآلتية:
الحــق فــي عــدم الخضــوع للتعذيــب أو لغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية
أو الــا إنســانية أو المهينــة ،الحــق فــي الحريــة واألمــان الشــخصي ،الحــق فــي المحاكمــة
العادلــة ،الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر واإلعــام ،حــق الحصــول علــى المعلومــات ،الحــق
فــي التملــك ،الحــق فــي معاملــة غيــر تمييزيــة ،الحــق فــي حريــة التنقل والســفر واإلقامة،
الحق في الحياة والحق في الخصوصية.

• آلية رصد وتوثيق االنتهاكات:
جمــع المعلومــات والتحقــق منهــا :إن رصــد االنتهــاكات التــي يتعــرض لهــا اإلعالميــون
ليــس باألمــر اليســير ،فهــو بالــغ الصعوبــة والتعقيــد .هناك أســباب عديــدة ومختلفة تقف
وراء ذلــك أهمهــا :سياســة عــدم اإلفصــاح عــن االنتهــاكات لــدى اإلعالمييــن ،وطريقــة
ارتــكاب بعــض االنتهــاكات مثــل التهديــد مــن خــال الهاتــف أو اإليميــل أو تعليــق فــي
موقــع إلكترونــي ،أو الرقابــة المســبقة مــن قبــل رئيــس التحريــر ،أو التعــرض العتداء بدني
أو لفظي من قبل أشخاص مجهولي الهوية ...إلخ.

وتحليلهــا علــى أســاس علمــي ومنهجــي متبصــر ،ذلــك أن الهدف األساســي مــن وراء
برنامــج «عيــن» هــو رصــد االنتهــاكات بمعناهــا الفنــي الدقيــق ،وتوثيقهــا حســب
األصــول ،ووفقـ ًـا للحقــوق اإلنســانية المعتــرف بهــا فــي الصكــوك الدوليــة لحقــوق
اإلنسان.
ويســتند علــى النظــر فــي الحــاالت المرصــودة وفحصهــا وتحليلهــا علــى مراحــل
ـداء لمراجعــة قانونيــة وعلميــة شــاملة ،وقبــل
متعــددة ،حيــث تخضــع حــاالت الرصــد ابتـ ً

ـا يتــم التحقــق مــن توافــر شــروط صحــة
النظــر فــي صحــة الحالــة ووجــود انتهــاك فعـ ً

ومقبوليــة الحالــة مــن حيــث الشــكل ،فــإن ثبــت أن الشــروط الشــكلية متوافــرة ،يتــم
فحــص أســاس الحالــة أو موضوعهــا ،وبالنتيجــة فإنهــا قــد تكــون منطويــة بالفعــل على
انتهاك للحريات اإلعالمية وحقوق اإلعالميين أو ال تكون.
ويمكــن إيجــاز عمليــة النظــر فــي الحــاالت التــي تتلقاهــا والتــي تقــوم «ســند» برصدهــا
على النحو اآلتي:

• المراجعة القانونية والعلمية.
• تحليل موضوع الحالة وتصنيفها.
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تعريفات ومصطلحات مستخدمة في التقرير:
رصــد حقــوق اإلعالمييــن والحريــات اإلعالميــة :مراقبــة االحتــرام الكامــل والفعــال للحقــوق اإلنســانية المعتــرف بهــا فــي القانونيــن الدولــي والوطنــي ،والتــي يتعيــن علــى الســلطات
ً
بشرا ،باإلضافة إلى حقوقهم وحرياتهم األخرى الالزمة لتمكينهم من أداء مهامهم وأدوارهم بحرية ودون تبعات.
العامة احترامها وضمانها لإلعالميين بوصفهم
االنتهــاكات :االعتــداء علــى حــق يكفلــه القانــون الدولــي لحقــوق االنســان ،بموجــب اتفاقيــة أو معاهــدة الدولــة عضـ ٌـو فيهــا ،أو بموجــب التزامــات تقع علــى عاتق الدولة بســبب عضويتها
ً
طرفا فيه.
اعتداء عليها ،حتى لو لم تكن الدولة
في اتفاقيات أخرى ال تبيح االعتداء على هذه الحقوق .كما يعتبر اإلخفاق في حماية وصيانة هذه الحقوق من قبل الدولة،
ً
توثيــق االنتهــاكات :تدويــن وتســجيل وتبويــب المعلومــات واألدلــة المتحصــل عليهــا مــن خــال عمليــة تقصــي الحقائــق والرصــد ،بطريقــة تســمح باســترجاعها واســتخدامها بســهولة
ألغــراض مختلفــة .فعمليــة التوثيــق ال تقتصــر فحســب علــى تدويــن المعلومــات واألدلــة المتعلقــة بــأي انتهــاك يســتهدف حقــوق اإلعالمييــن وحرياتهــم ،ولكنهــا تشــمل كذلــك إيجــاد
منظومة منهجية وعلمية مدروسة لتبويب االنتهاك وتطبيقه ،وتيسير الرجوع إليه واستخدامه كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
ُمدعــي االنتهــاك :هــو كل شــخص يدعــي أن الحقــوق اإلنســانية و /أو الحريــات اإلعالميــة المعتــرف بهــا فــي القانونيــن الدولــي والوطنــي قــد انتهكــت فــي موقــف معيــن ،ســواء
بالنسبة له أم لشخص آخرً ،
أيا كان مصدر هذا االنتهاك أو الجهة المسؤولة عنه.
رصــد الحالــة :هــي عمليــة تتبعهــا «ســند» مــن تلقــاء ذاتهــا بهــدف التوصــل إلــى معلومــات حــول مــا لحــق باإلعالمييــن مــن مشــكالت تمــس حقوقهــم اإلنســانية وحرياتهــم اإلعالميــة
بمناســبة ممارســتهم لنشــاطهم اإلعالمــي ،وقــد تتــم مــن خــال متابعــة ســائر وســائل اإلعــام المرئــي والمســموع والمكتــوب واإللكترونــي .ومــا يميــز هــذه الحالــة هــو أن الشــبكة
ً
بناء على معلومات وردتها من آخرين بشأن مشكلة بعينها.
تتحرك
ذاتيا وليس ً
الضحيــة :كل إعالمــي يثبــت أنــه كان عرضــة النتهــاك حــق مــن حقوقــه اإلنســانية أو حريــة مــن الحريــات اإلعالميــة المعتــرف بهــا أو أكثــر بمناســبة ممارســته لعملــه أو لنشــاطه اإلعالمــي،
بصرف النظر عن وضعه النقابي.
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تأســس مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن عــام  1998كمؤسســة مجتمــع مدنــي تنشــط
فــي الدفــاع عــن الحريــات اإلعالميــة فــي األردن بعــد سلســلة مــن االنتكاســات علــى
الصعيــد المحلــي بــدأت مــن إصــدار قانــون المطبوعــات والنشــر المؤقــت فــي عــام
 1997والــذي وضــع قيـ ً
ـودا متزايــدة علــى اإلعــام وتســبب فــي إغــاق العديــد مــن
الصحــف.

رؤيــة المركز:
بنــاء وتعزيــز الديمقراطيــة وعمليــة اإلصــاح بمــا يدعــم حريــة التعبيــر واإلعــام فــي
العالــم العربــي وبمــا يكفــل االلتــزام بالمعاييــر الدوليــة لحريــة الصحافــة.

رسالة المركز:
مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن ،مؤسســة مجتمــع مدنــي تســعى إلــى الدفــاع

ويعمــل المركــز مــن أجــل صيانــة الحريــات وتجذيــر البنــاء الديمقراطــي فــي األردن
والعالــم العربــي باإلضافــة إلــى احتــرام حقــوق اإلنســان والعدالــة والمســاواة
والتنميــة فــي ظــل مجتمــع منفتــح مبنــي علــى أســس مــن الحــوار والالعنــف.

عــن حريــة اإلعــام وتوفيــر الحمايــة للصحفييــن العــرب والتصــدي لالنتهــاكات التــي
يتعرضــون لهــا و تعمــل علــى تطويــر مهاراتهــم المهنيــة وتمكينهــم مــن الوصــول
الحــر للمعلومــات و تغييــر وتطويــر التشــريعات التــي تفــرض قيــودا علــى حريتهــم
وبنــاء بيئــة سياســية واجتماعيــة وثقافيــة داعمــة إلعــام حــر ومســتقل.

ويحافــظ المركــز علــى دور مســتقل ،شــأنه شــأن منظمــات المجتمــع غيــر الحكوميــة،

األهداف الرئيسية للمركز:

وال يدخــل طرفــا فــي العمــل السياســي بــأي شــكل مــن اإلشــكال ،ولكــن فــي ســياق

• دعم حرية واستقاللية وسائل اإلعالم واإلعالميين.

دفاعــه عــن حريــة اإلعــام واإلعالمييــن يتصــدى المركــز لــكل السياســات والتشــريعات
واإلجــراءات التــي تشــكل قيــدا علــى حريــة اإلعــام.
و ينشــط المركــز كمؤسســة غيــر حكوميــة فــي العالــم العربــي مــن أجــل تطويــر حريــة
اإلعــام وتعزيــز قــدرات واحتــراف اإلعالمييــن ،عبــر برامــج وأنشــطة متخصصــة،
كمــا ويعمــل مــع الصحافــة ومؤسســات المجتمــع المدنــي علــى حمايــة البنــاء

• توفير الحماية لإلعالميين وأمنهم والتصدي لالنتهاكات التي يتعرضون لها.
• تعزيز مهنية واحترافية اإلعالم واالرتقاء بدوره في الدفاع عن الديمقراطية
والحريات العامة واإلصالح.
• تطوير البيئة التشريعية والسياسية واالجتماعية والثقافية الحاضنة لإلعالم.

الديمقراطــي واحتــرام مبــادئ حقــوق اإلنســان.
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الرؤية:
الحد من االنتهاكات المرتكبة ضد الصحفيين والمؤسسات اإلعالمية من أجل تعزيز
حرية واستقاللية اإلعالم.

• توعية الصحفيين بحقوقهم وتعريفهم بالمعايير الدولية لحرية اإلعالم ،وماهية
االنتهاكات التي يتعرضون لها.
• مطالبة الحكومات باتخاذ التدابير للحد من االنتهاكات الواقعة على اإلعالم ومحاسبة
مرتكبيها.

المهمة:
رصد وتوثيق المشكالت والتجاوزات واالنتهاكات الواقعة على الصحفيين
والمؤسسات اإلعالمية خالل ممارستهم لعملهم.
األهداف:
• بناء فرق عمل مؤهلة ومتخصصة من المحامين والصحفيين والباحثين لرصد
وتوثيق االنتهاكات الواقعة على اإلعالميين والمؤسسات اإلعالمية وفق
ً
دوليا.
األصول والمعايير المتعارف عليها
• تحفيز الصحفيين على اإلفصاح عن المشكالت والتجاوزات واالنتهاكات التي
يتعرضون لها خالل عملهم وآليات التبليغ عنها.
• تطوير ومأسسة آليات رصد المشكالت واالنتهاكات التي يتعرض لها
الصحفيون.
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• حث البرلمانات على تطوير التشريعات الضامنة لحرية اإلعالم للحد من االنتهاكات
التي ترتكب ضده ومحاسبة مرتكبيها.
• توفير الدعم والمساعدة القانونية لإلعالميين الذين يتعرضون للمشكالت
واالنتهاكات ،بما في ذلك مساعدتهم في الحصول على تعويض عادل عن
االنتهاكات التي لحقت بهم ومالحقة مرتكبيها.
• استخدام آليات األمم المتحدة للحد من االنتهاكات الواقعة على حرية اإلعالميين
وإنصافهم.

