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املستخلص
جاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء على آليات احلماية الدولية ملقرات الصحافة والصحفيني أثناء
النزاعات املسلحة بوصفها من األعيان املدنية اليت تتمتع ابحلماية اليت توفرها مبادئ القانون الدويل اإلنساين
وأحكامه ،وتنطلق مشكلة الدراسة من سؤال رئيس مفاده  :ما آليات احلماية الدولية ملقرات الصحافة
والصحفيني أثناء النزاعات املسلحة بوصفها من األعيان املدنية اليت تتمتع ابحلماية حبسب مبادئ القانون
الدويل اإلنساين ؟ وترمي الدراسة إىل حتقيق جمموعة من األهداف منها  :التعرف على طبيعة احلماية الدولية
ملقرات الصحافة والصحفيني بكوهنا من األعيان املدنية  ،وحتديد الآليات اليت ميكن أن توفر احلماية ملقرات
الصحافة والصحفيني يف أوقات النزاعات املسلحة  ،وحتديد آليات احلماية لتلك املقرات اليت ميكن تطبيقها
على املستوى الوطين والدويل 0
تُعد الدراسة من الدراسات الوصفية اليت تستخدم منهج املسح الوصفي الذي يوفر احلصول على
احلقائق واملعلومات اليت تساعد على فهم الظاهرة حمل الدراسة  ،ومت تقسيم الدراسة على ثالثة مباحث
اختص األول ابإلطار املنهجي الدراسة  ،وتناول الثاين طبيعة عمل الصحافة والصحفيني أثناء النزاعات
املسلحة واألسا الذي يقوم عليه مبدأ امايتهما  ،فيما تناول الثالث آليات احلماية القانونية ملقرات
الصحافة والصحفيني أثناء النزاعات املسلحة بوصفها أعياانً مدنية 0
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 الصحفيني – النزاعات املسلحة – القانون-  احلماية الدولية – مقرات الصحافة: الكلمات املفتاحية
0 الدويل اإلنساين – أعيان مدنية
Abstract
This study focuses on the mechanism of international protection of the press and
journalists premises during armed conflicts as a civilian places which are benefited of the
protection provided by the principles and provisions of the international humanitarian
law, the problem of the study starts from the main question : what are the mechanisms of
international protection of press and journalists during armed conflicts as a civilian
premises which enjoy the protection according to the principles and provision of
international humanitarian law?
The purpose of the study is to achieve a number of objectives, including
are to identify the nature of international protection of press and journalists premises as a
civilian objects, and to identify the mechanism that can provide protection to the press
and journalists in the times of armed conflicts and specifying the protection mechanisms
for those that can be applied at the national and international .
This study is divided into three researches, the first one dealt with the methodological
from work, while the second dealt with nature of the work of the press and journalists
during armed conflicts and the basis of their protection, the third with the mechanisms of
legal protection for the press and journalists headquarter during armed conflicts, as a
civilian places.
Keywords : International protection , The headquarters of the press and journalists ,
Armed conflicts , International Humanitarian Law , Civilian premises .

املقدم
لقد كفلت العديد من التشريعات والقرارات الدولية وخباصة منها القانون الدويل اإلنساين وأحكامه
 ومع تزايد حاالت، احلماية ملقرات الصحافة والصحفيني بكوهنا من األعيان املدنية اليت تتمتع ابحلماية
استهداف مقرات الصحافة واالعتداء عليها وتدمريها كلياً أو جزئياً يف بعض األحيان أو ضرب مرافقها
 يف أوقات النزاعات املسلحة ؛ قد فرض إجياد الوسائل، ومعداهتا أو تدمريها واستهداف طواقمها الصحفية
والسبل اليت توفر احلماية الدولية هلذه املقرات وطواقمها وتوجب تقدمي مرتكيب اجلرائم ضدها إىل العدالة لينالوا
 وتتمثل تلك السبل ابلآليات اليت ميكن أن توفر احلماية الدولية لتلك املقرات، العقاب على ج رائمهم

 وجاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء على طبيعة، وطواقمها الصحفية وخباصة يف أوقات النزاعات املسلحة
آليات احلماية الدولية للمقرات املشار إليها وطواقمها الصحفية بوصفها من األعيان املدنية اليت تتمتع
0 ابحلماية طبقاً ملبادئ القانون الدويل اإلنساين وأحكامه
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املبحث األول
اإلطير املنهجي للدراس
أوالً  :أمهي الدراس :
تنبع أمهية الدراسة من طبيعة املوضوع الذي تتناوله  ،وهو آليات احلماية الدولية ملقرات الصحافة
وطواقمها الصحفية أثناء النزاعات املسلحة  ،بوصفها من األعيان املدنية اليت مشلتها أحكام القانون الدويل
اإلنساين ابحلماية  ،وهذه األمهية أتخذ جانبني  ،األول يتمثل خبدمة البحث العلمي عن طريق ما تضيفه
الدراسة للمعرفة العلمية يف هذا اجملال  ،بكوهنا تتناول موضوعاً من املوضوعات اليت مل حتظ ابالهتمام
املطلوب لكون معظم الدراسات قد تركز اهتمامها على اماية الصحفيني فقط أثناء النزاعات املسلحة دون
إعطاء األمهية املطلوبة ملسألة اماية مقرات الصحافة  ،والثاين هو خدمة اجملتمع  ،والذي يتجسد يف أن
موضوع اماية مقرات الصحافة ينطوي على أمهية ابلغة نتيجة الدور الذي تقوم به يف حياة اجملتمع واملهمات
اليت تقوم بتأديتها وخباصة نقل احلقائق وكشف اجلرائم واالنتهاكات والفضائح من جهة  ،وتزايد حاالت
استهدافها من قبل أطراف عديدة وخباصة يف أوقات النزاعات املسلحة 0
اثنييً  :مشكل الدراس :
إن الصحافة بوسائلها وطواقمها الصحفية متثل إحدى املؤسسات االجتماعية الفاعلة  ،اليت أتخذ على
عاتقها تنوير اجلمهور وتزويده ابحلقائق واألخبار واملعلومات اليت تتناول جماالت عديدة  ،كما أهنا تتوىل
عملية كشف االنتهاكات والفضائح واجلرائم اليت تقوم هبا بعض األطراف وخباصة يف حالة النزاعات املسلحة
 ،إضافة إىل حرصها على تغطية الوقائع واحلوادث وإطالع اجلمهور على جمرايت األمور يف ميادين احلياة
املختلفة  ،وكل هذا قد جعل من مقراهتا وطواقمها الصحفية هدفاً للهجوم واالعتداء من قبل جهات عديدة
وخباصة من أطراف النزاعات املسلحة  ،على الرغم من أهنا تتمتع ابحلماية اليت يوفرها القانون الدويل اإلنساين
بكوهنا من األعيان املدنية  ،وهو ما يفرض حتديد الآليات اليت توفر هلذه املقرات وطواقمها الصحفية احلماية
أثناء النزاعات املسلحة  ،لكن ما طبيعة آلية احلماية الدولية لتلك املقرات وطواقمها الصحفية أثناء النزاعات
املس لحة بوصفها من األعيان املدنية اليت تتمتع ابحلماية حبسب مبادئ القانون الدويل اإلنساين ؟ ويف هذا
تتحد مشكلة الدراسة واليت ميكن صياغتها على شكل تساؤالت فرعية هي :
 -1ما طبيعة احلماية الدولية ملقرات الصحافة والصحفيني وأجهزهتا ومعداهتا وطواقمها بكوهنا من األعيان
املدنية ؟
 -2ما الآليات اليت ميكن أن توفر احلماية الدولية ملقرات الصحافة والصحفيني أثناء النزاعات املسلحة ؟
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 -3ما آليات احلماية ملقرات الصحافة والصحفيني يف أوقات النزاعات املسلحة اليت ميكن تطبيقها على
املستوى الوطين لكل دولة ؟
 -4ما آليات احلماية ملقرات الصحافة وطواقمها الصحفية أثناء النزاعات املسلحة على املستوى الدويل ؟
 -5ما طبيعة العالقة بني آليات احلماية ملقرات الصحافة وطواقمها الصحفية على املستوين الوطين والدويل ؟
اثلثيً  :أهداف الدراس :
ترمي الدراسة إىل حتقيق جمموعة من األهداف  ،من أبرزها ما يلي :
 -1التعرف على طبيعة احلماية الدولية ملقرات الصحافة وطواقمها الصحفية بكوهنا من األعيان املدنية 0
 -2حتديد الآليات اليت ميكن أن توفر احلماية الدولية ملقرات الصحافة وطواقمها الصحفية يف أوقات
النزاعات املسلحة 0
 -3حتديد آليات احلماية ملقرات الصحافة وطواقمها الصحفية اليت ميكن تطبيقها على املستوى الوطين 0
 -4حتديد آليات احلماية ملقرات الصحافة وطواقمها الصحفية اليت ميكن تطبيقها على املستوى الدويل 0
 -5التعرف على طبيعة العالقة بني آليات احلماية ملقرات الصحافة وطواقمها الصحفية على املستوين الوطين
والدويل 0
رابعيً  :نوع الدراس ومنهجهي :
تُعد هذه الدراسة من حيث النوع من الدراسات الوصفية اليت تقوم على اكتشاف الظاهرة حمل الدراسة
ووصفها وصفاً دقيقاً  ،وحتديد طبيعة العالقات اليت تربط بني عناصرها ومكوانهتا وبينها وبني الظواهر

األخرى  ،وقد اقتضت منهجية الدراسة استخدام منهج املسح الوصفي الذي يتيح مجع احلقائق واملعلومات
اليت توفر الفهم املطلوب للظاهرة حمل الدراسة 0

خيمسيً  :إجراءات الدراس :
لقد مت اتباع جمموعة من اإلجراءات اليت سامهت يف حتقيق أهداف الدراسة  ،منها :
 -1مراجعة مواد القانون الدويل اإلنساين وأـحكامه  ،وخباصة مواد الربوتوكول األول لعام 1977م امللحق
ابتفاقيات جنيف األربع لعام 1949م  ،وحتديد األحكام واملواد اليت تتعلق حبماية الصحافة ومقراهتا
وطواقمها
 -2مراجعة القرارات الصادرة من املنظمات الدولية  ،وحتديد أبرز القرارات اليت تتناول اماية الصحافة
ومقراهتا وطواقمها الصحفية أثناء النزاعات املسلحة  ،وخباصة منها قرارات جملس األمن 0
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 -3مراجعة قوانني االتفاقيات الدولية اخلاصة حبماية الصحفيني والصحافة وحتديد املواد اليت حتض على توفري
تلك احلماية وآليات تنفيذها  ،إضافة إىل مراجعة القوانني اخلاصة ابملنظمات الدولية املوكلة بتنفيذ
القوانني الدولية وحماكمة اجلهات اليت ترتكب جرائم ضد الصحفيني والصحافة العاملة يف مناطق التوتر
والنزاع والقتال  ،أو اليت تستهدف تلك املقرات وطواقمها الصحفية وخباصة يف أثناء النزاعات املسلحة ،
ومن هذه املنظمات احملكمة اجلنائية الدولية 0
 -4حتليل مدى فاعلية املواد اليت اشتمل عليها القانون الدويل اإلنساين وخباصة املواد الواردة يف الربوتوكول
األول امللحقة ابتفاقيات جنيف األربع  ،ومدى مالئمتها للواقع  ،إضافة إىل حتديد إجراءات احلماية
الفعالة اليت نصت عليها مواد القانون املذكور وقرارات املنظمات الدولية وقوانينها يف هذا الشأن 0
املبحث الثيين
طبيع عامل الصحيف وطواقامهي الصحفي أثنيء النزاعيت املسلح واألسيس الذي ةقوم عليه مبدأ
محيةتهي
إن تطور الصحافة سواء منها التقليدية أم الرقمية بوسائلها ومنافذها وتطبيقاهتا وأدواهتا ومالكاهتا
الصحفية ؛ قد أدى إىل تنامي دورها يف احلياة املعاصرة وتطوره وامتداده إىل النواحي كافة  ،ومنها تغطية
الوقائع واحلوادث اخلطرة والكوارث على الصعد كافة  ،ومل تُعد مهماهتا تتحدد ابلعمل يف املناطق الآمنة أو
اليت تتوافر على شروط السالمة واألمان للعمل الصحفي ؛ إمنا امتد ليشمل تغطية احلروب وجمرايت النزاعات
املسلحة سوا ء منها ذات الطابع الدويل أو اإلقليمي أو الداخلي  ،ونتيجة لتطور التقنيات اليت تستعملها ؛
قد أصبحت يف كثري من األحيان تنقل جمرايت العديد املعارك نقالً حياً ومباشراً عن طريق أجهزة البث احلي
"  ، " SMGلتضع اجلمهور يف صورة ما جيري يف ميدان القتال  ،بل أهنا ترافق يف كثري من احلاالت
املقاتلني إىل خطوط التما وتسجل حلظات االقتحام أو صد اهلجوم املقابل أو االلتحام املباشر بني األفراد
املقاتلني من أطراف النزاع  ،وهو ما أاتح للجمهور يف أحناء العامل االطالع التفصيلي على سري القتال
وجمرايته واألسلحة اليت تستخدم فيه والآاثر النامجة عن استخدام هذه األسلحة وقدراهتا التدمريية واألماكن
اليت تستهدفها أو األهداف اليت تضرهبا أو تصيبها  ،والضحااي الذين يسقطون جراء املعارك سواء من
املدنيني أو املقاتلني واملعدات اليت تدمر  ،والبىن التحتية اليت تضرب واألعيان والشواخص اليت تدمر  ،ويف
بعض األحيان تسجل الفظائع واالنتهاكات وجرائم اإلابدة واجلرائم ضد اإلنسانية اليت يتم ارتكاهبا من قبل
أحد طريف النزاع أو كالمها 0
والصحافة املشار إليها بوسائلها وأجهزهتا وطواقمها الصحفية ؛ قد تنتمي إىل أحد طريف النزاع املسلح
أو تكون مستقلة أو تنتمي إىل جنسية دول أخرى من خارج طريف أو أطراف النزاع املسلح  ،ونتيجة للدور
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الذي تقوم به  ،فإن مقراهتا املؤقتة يف مناطق القتال وطواقمها الصحفية قد تكون يف كثري من األحيان عرضة
لالعتداء واالستهداف واهلجوم من قبل أحد اطراف النزاع بصورة متقصدة يف بعض األحيان أو غري متقصدة
يف أحيان أخرى  ،ويتمثل هذا االستهداف بتدمري أجهزهتا ومعداهتا اليت تستخدمها يف مناطق القتال كلياً أو
جزئياً أو مصادرهتا واالستيالء عليها  ،أو قتل مالكاهتا وطواقمها الصحفية والفنية أو اعتقاهلم  ،ويف حاالت
أخرى ميتد االستهداف إىل اهلجوم على مقراهتا خارج مناطق القتال وضرهبا وتدمريها  ،سواء ابلقصف اجلوي
أو الصاروخي أو املدفعي أو ابستخدام أنواع األسلحة األخرى  ،وخباصة يف حالة النزاع املسلح بني دولتني أو
حىت يف حاالت النزاع الداخلي أحياانً بني قوات الدولة واجلماعات املتمردة  ،حني تقوم قوات السلطة
ابستهداف مقرات الصحافة اخلاصة ابجلهة املتمردة 0
مشروعي محية مقرات الصحيف وطواقامهي الصحفي أثنيء النزاعيت املسلح :
إن االسا الذي يقوم عليه مبدأ اماية مقرات الصحافة والصحفيني أثناء النزاعات املسلحة ؛ ينبع من
طبيعة الدور اإلنساين الذي تقوم بتأديته أثناء النزاعات املذكورة  ،ونقل الوقائع واحلوادث وتقدمي املعلومات ،
وتتبع جمرايت النزاع وتطوراته  ،وهنا جيب التشديد على أن تقدمي معلومات أو عرض حقائق ما أو متابعات
معينة قد تصب يف مصلحة طرف ما من أطراف النزاع أو تصنف ضد الطرف الآخر ال جيب ان يُعد من

األعمال العدائية  ،وال يربر جعل مقرات الصحافة اليت قدمت هذا هدفاً عسكرايً مشروعاً  ،إذ ال جيب أبداً
التذرع بقصف مقرات الصحافة أو تدمري مرافقها أو معداهتا وأجهزهتا واستهداف مالكاهتا الصحفية أبسباب
غري وجيهة أو من غري توافر الدليل امللمو على أن هذه املقرات أو املعدات قد استخدمت ألغراض

عسكرية أو للدعم املادي املباشر للعمليات العسكرية 0
ينظر القانون الدويل اإلنساين للصحافة ومقراهتا ووسائل اإلعالم عامة حبسب املادة ( )3/52من
الربوتوكول األول لعام 1977م امللحق ابتفاقيات جنيف األربع لعام 1949م  ،على أهنا تدخل ضمن نطاق
األعيان امل دنية  ، ،وإذا اثر شك ما عامة حول أعيان مدنية بطبيعتها  ،أبهنا تستخدم ألغراض عسكرية ،
وتقدميها مسامهة فعالة يف العمليات العسكرية أو إسنادها  - ،حىت وإن كانت تتواجد يف مناطق التما -
فاالفرتاض هنا جيب أن يكون أبهنا ليست كذلك ؛ فمجرد الشك ال ينفي عنها صفة األعيان املدنية  ،وحىت
يف حالة ترجيح حالة الشك ابستخدام هذه األعيان يف األعمال العسكرية ؛ فإنه ينبغي على أطراف النزاع
التصرف مبا يتفق مع ما يطلق عليه تدابري االحتياط " االحتياطات أثناء اهلجوم " اليت أكدت عليها املادة
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 57من الربوتوكول األول  ،أبن أتخذ يف اعتبارها الغرض العام من الربوتوكول وهو اماية السكان املدنيني –
الذين يدخل يف نطاقهم املالكات اإلعالمية – واألعيان املدنية اليت تشمل وسائل اإلعالم(0 )1
يشار إىل أن املادة ( )2/5من مشروع االتفاقية الدولية حلماية الصحفيني يف مناطق النزاع املسلح لعام
2007م تشدد على وجوب امتناع الصحافة بوسائلها ومنافذها املتعددة عن أعمال التحريض على العنف
أو اإلابدة اجلماعية أو ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية أو بث الكراهية أو أية انتهاكات أخرى تتعارض مع
مبادئ القانون اإلنساين وأحكامه  ،لذلك فإن احلماية اليت يوفرها القانون الدويل اإلنساين لعإعالميني بكوهنم
اشخاصاً مدنيني  ،وملقرات الصحافة ولوسائل اإلعالم عامة ومرافقها بكوهنا أعياانً مدنية ؛ ليست اماية
مطلقة بل أهنا تزول إذ خرجت عن هدفها املدين اإلنساين(0 )2
إن اماية مقرات الصحفيني  " :بصفتها أعياانً مدنية ضرورية الستمرار ممارسة الصحفيني ملهامهم أثناء
النزاعات املسلحة  000فالصحفي البد له من مقر ملمارسة مهنته وكذلك فإن مقر الصحافة ال ميكن أن
ينتج دون أن يعمل الصحفيون من خالله  ،ومن هنا كان التالزم بني الصحفيني ومقراهتم الصحفية يف إجناز
األعمال الصحفية "(0 )3
لقد أصبحت  " :مقرات الصحافة أهدافاً لنريان املدافع  ،وقذائف الطائرات أثناء النزاعات املسلحة ،
وحتت ذرائع واهية  ،وأحياانً كثرية  ،أصبحت تقصف هذه املقرات بدون ذرائع أو مربرات تذكر  ،وكأن شيئاً مل
حيدث  ،فكانت النتيجة دماراً هلذه املقرات على من بداخلها ودون حتقيق أي ميزة عسكرية تذكر "(0 )4
وشهدت العديد من احلروب والنزاعات املسلحة املعاصرة حاالت استهداف متعمدة ملقرات صحفية
خمتلفة اثبتة ومتحركة  ،أسفرت عن تدمري تلك املقرات وقتل عدد من املالكات الصحفية والفنية اليت تعمل
يف تلك املقرات  ،على الرغم من أن تلك املقرات بعيدة عن خطوط التما أو جبهات القتال  ،وابنتهاك
واضح ملبادئ القانون الدويل اإلنساين 0
()1عمر سعد هللا  " ،وسائل اإلعالم والقانون الدويل اإلنساين "  ،اجمللة اجلزائرية للعلوم القانونية واالقتصادية والسياسية  ،كلية احلقوق  ،جامعة اجلزائر ،
العدد 2007 ، 4م  ،ص  281و ابسم خلف العساف  ،اماية الصحفيني أثناء النزاعات املسلحة (عمان  :دار زهران للنشر والتوزيع 2010 ،م)  ،ص
0 252
) )2سجى عبد الكرمي عبد الستار  ،اماية الصحفيني يف القانون الدويل اإلنساين  ،رسالة ماجستري غري منشورة  ،كلية احلقوق  /جامعة الشرق األوسط  ،ص
0 72
) (3ابسم خلف العساف  ،مرجع سابق  ،ص 0 15
) (4املرجع نفسه  ،ص 0 17
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ويف كثري من األحيان فإن استهداف مقرات الصحافة عامة واالعتداء عليها وضرهبا أو تدمريها واستهداف
طواقمها الصحفية  ،جيري حتت ذرائع عديدة منها " االستخدامات األخرى " املدعى هبا من األطراف اليت
تقوم هبذا االعتداء  ،واهلدف من هذا هو إلخراج الصحافة مبنافذها املتعددة من دورها االسرتاتيجي يف
العمليات العسكرية ومن دورها اإلنساين الذي يتمثل بنقل احلقيقة وفضح االنتهاكات وكشف اجلرائم وعمليات
القمع واإلابدة وغريها مما تشهده بعض النزاعات املسلحة  ،على الرغم من أن املواثيق الدولية قد ضمنت
للمقرات الصحفية احلماية الالزمة بكوهنا إحدى أدوات احلقيقة والباحثة عنها  ،مع اإلشارة إىل أن تلك احلماية
جيب أال ختضع ألي استثناء  ،والدول املوقعة على اتفاقيات جنيف بربوتوكوليها وأحكامها املعروفة قد استثنت
مقرات الصحافة من قاعدة االشتباه ابلعمل أو الدور العسكري لألعيان املدنية لتربير قصفها أو تدمريها ،
فاملقرات الصحفية ومالكاهتا وطواقمها الصحفية جيب أن تكون بعيدة عن كل عمل عسكري  ،وجيب أن
()5

تتوافر هلا احلماية الالزمة لقيامها بتأدية مهماهتا على الوجه املطلوب

0

إن الضحية يف  " :اهلجمات املتعمدة على مقرات الصحافة وتدمريها أو االستيالء عليها وعلى معداهتا
وقتل مراسليها  ،ليس أولئك األشخاص املراسلني وأن ظهروا كذلك  ،وليس مقرات الصحافة بذاهتا  ،بل اجملين
عليه هو الشعب والنا أصحاب احلق يف معرفة احلقيقة الذين ال يستطيعون الوصول إليها إال عن طريق
صحافة نزيهة قادرة على الوصول إىل اخلرب  ،وإجراء التحقيق املهين الالزم  ،وهلذا فإن اجلرمية عظيمة وجيب أن
ينظر إليها وهبذا اإلطار يف ظل تعاظم األخطار اليت هتدد مقرات الصحافة ووسائل اإلعالم "(0 )6
جيب اإلشارة هنا إىل استهداف الصحافة وأجهزهتا وأدواهتا ومقراهتا وطواقمها الصحفية يف النزاعات
املسلحة مل يعد يقتصر على الصحافة التقليدية مبنافذها املعروفة ؛ إمنا امتد ليشمل التطبيقات اإلعالمية
واالتصالية لعإنرتنت سواء منها مواقع الوسائل اإلعالمية املعروفة أبمسائها يف شبكة اإلنرتنت أو املواقع اإلخبارية
اليت نشئت يف بيئة اإلنرتنت أو مواقع التواصل االجتماعي  ،وذلك ابستهداف منظومة اإلنرتنت واليت ال ميكن
من دوهنا هلذه التطبيقات العمل والتواصل مع مجهورها  ،وعلى الرغم من أن الطبيعة اخلاصة هلذه التطبيقات
واملواقع ال تتطلب أن يكون هلا مقرات كاليت تكون ملنافذ الصحافة التقليدية أو أجهزة ومعدات ومرافق اثبتة
كاليت تتطلبها آلية عمل الصحافة التقليدية  ،إال أن ضرب منظومة اإلنرتنت وبواابته ومنافذه خيرجها من اخلدمة
 ،مع اإلشارة إىل أن هلذه التطبيقات واملواقع دوراً كبرياً يف كشف الفضائح واالنتـ ــهاكات ونقل الـ ـحقائق
) )5ابسم خلف العساف  ،مرجع سابق  ،ص ص 0 247 – 246
) (6املرجع نفسه  ،ص 0 249

133

Route Educational & Social Science Journal
Volume 6(5); May 2019

Route Educational & Social Science Journal
Volume 6(5) ; May 2019
واملعلومات وتوثيق اجلرائم ضد اإلنسانية  ،وحبرية اتمة ومن دون تقطيع أو حذف ومبا ال تستطيع الصحافة
التقليدية يف حاالت كثرية من تقدميه ألسباب تتعلق بسياساهتا أو خشيتها من االستهداف من اجلهات
املرتكبة هلذه األفعال أو اجلرائم أو الغلق أو العقاب  ،وذلك ألن منافذ اإلعالم اجلديد تعمل حبرية كاملة يف
معظم األحوال  ،كما أهنا تعمل يف الفضاء السرباين والذي يوفر هلا احلماية من االستهداف املادي املباشر ،
كما أهنا تعتمد يف أحيان عديدة على ما يرسله هلا اجلمهور من معلومات وواثئق وصور وفيديوهات يتم
التقاطها أبجهزة رقمية صغرية احلجم وسهلة اإلخفاء  ،وهو ما يتيح للجمهور يف مناطق النزاع تسجيل
االنتهاكات والفظائع واجلرائم وتوثيقها ونشرها على نطاق واسع بني أوساط اجلمهور لتصل إىل العامل يف
وقت وجيز
جداً  ،بل أنه يف بعض احلاالت فإن الفضائيات تقوم بعرض بعض مقاطع الفيديو اليت يتم تقدميها يف بعض
تلك املواقع واليت تتعلق ابنتهاكات ما 0

إن ما تقدم يفرض مراجعة القوانني والتشريعات اخلاصة ابلصحافة ومقراهتا ومالكاهتا واليت تتعلق
معظمها أو جلها ابلصحافة التقليدية ومالكاهتا وطواقمها الصحفية  ،ليتم تضمني تلك القوانني والتشريعات
ما يكفل احلماية ملنافذ اإلعالم اجلديد واملواقع اإللكرتونية وخباصة منها اإلخبارية  ،أو العمل على إصدار
تشريعات أو قوانني جديدة تتعلق حبمايتها وحبماية منظومات اإلنرتنت من االستهداف أو اهلجوم من قبل
أطراف النزاع املسلح 0
املبحث الثيلث
آلييت احلامية الدولي ملقرات الصحيف وطواقامهي الصحفي أثنيء النزاعيت املسلح بوصفهي أعييانً
مدني
إن طبيعة عمل الصحافة ؛ والدور الذي تقوم به واملهمات اليت تؤديها يف حياة اجملتمع املعاصر ،
واضطالعها مبسؤولية نقل احلقائق ومالحقة احلوادث وتطوراهتا وكشف االنتهاكات وإعالم اجلمهور مبا جيري
يف جماالت احلياة املختلفة سواء على نطاق البيئة احمللية الدولية ؛ يفرض على اجلهات املعنية كافة العمل اجلاد
على توفري احلماية ملقراهتا وطواقمها الصحفية وإجياد الضماانت اليت تكفل هذه احلماية وخباصة يف أوقات
النزاعات املسلحة  ،مبا يتيح هلا أتدية دورها املطلوب وأداء مهماهتا حبسب مسؤوليتها جتاه احلقيقة واجملتمع 0
احلامية الواجب توافرهي ملقرات الصحيف وطواقامهي الصحفي يف النزاعيت املسلح :
إن الصحافة عامة بتجهيزاهتا املتنوعة ومعداهتا كافة وطواقمها الصحفية ؛ تُعد من األعيان ذات الطابع
ا ملدين  ،وبصفتها هذه تتمتع حبماية عامة وخترج من دائرة االستهداف أو اهلجوم  ،ويقع على أطراف النزاع
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املسلح االلتزام املزدوج املنصوص عليه يف املادة ( )48من الربوتوكول األول التفاقية جنيف  ،واليت تشري إىل
ضرورة التمييز بني األعيان املدنية واألهداف العسكرية  ،إذ ال ميكن للصحافة ومقراهتا وطواقمها أن تُعد

أهدافاً مشروعة حىت وإن مت استخدامها ألغراض دعائية ؛ مامل يتم استغالهلا للتحريض على ارتكاب خمالفات
ذات خطورة تبعاً ملعايري القانون الدويل اإلنساين(0 )7

والصحافة بوسائلها وأجهزهتا وطواقمها الصحفية تدخل ضمن نطاق األعيان املدنية ؛ اليت مت التأكيد يف
القانون الدويل اإلنساين على عدم مهامجتها ويف الربوتوكول األول لسنة 1977م ويف النظام األساسي
للمحكمة اجلنائية الدولية  ،وكلها تشري إىل االلتزام املزدوج الذي مت االشارة إليه والذي نصت عليه املادة
( )48من الربوتوكول األول  ،واليت تؤكد على متتع األعيان املدنية على غرار السكان املدنيني حبماية عامة
حددت أحكامها العامة املادة ( )2/52من الربوتوكول اإلضايف األول لعام 1977م امللحق ابتفاقيات
جنيف األربع لعام  1949م وكما سبق اإلشارة لذلك  ،واليت عرفت األهداف العسكرية اليت خترج منها
تلقائياً األهداف املدنية غري املستخدمة يف األعمال العسكرية ومنها الصحافة ومقراهتا وطواقمها  ،مبا يعين أن
مرافق الصحافة بوسائلها وأدواهتا وجتهيزاهتا ومعداهتا وطواقمها اليت ال تستخدم استخداماً عسكرايً وال تنطبق
عليها الشروط املنصوص عليها يف املادة الآنفة الذكر تندرج ضمن األعيان املدنية(0 )8
واألعيان املدنية املشار إليها كما تؤكد العديد من األحكام اخلاصة هبذا اجملال  " :ال جيب أن تكون
حمالً للهجوم أو هلجمات الردع "(0 )9
ويشار هنا إىل أن االنتهاكات اليت ميكن أن تتعرض هلا مقرات الصحافة ومعداهتا ومرافقها وطواقمها
الصحفية  -بوصفها من األعيان املدنية  -أثناء النزاعات املسلحة ؛ ميكن أن تتمثل ابلتدمري اجلزئي أو
الكلي نتيجة االعتداء املادي املباشر أو القصف أو اهلجوم أو االستيالء أو املصادرة أو اإلعطاب أو تعطيل
عملها وعرقلته  ،واستهداف مالكاهتا الصحفية  ،يف خمالفات صرحية وانتهاكات واضحة ملبادئ القانون
الدويل اإلنساين  ،مبا يشكل جرمية توجب إيقاع العقاب على مرتكبها 0

) " )7اماية الصحفيني ووسائل اإلعالم أثناء النزاعات املسلحة "  ، detail ,https://www.pnst.cerist.dz ،اتريخ الوصول  12( :أاير " مايو
" 2018م) 0
( " )8قواعد اماية الصحفيني على ضوء أحكام القانون الدويل " – املركز الدميقراطي العريب  ، democraticac.ed ،اتريخ الوصول  12( :ااير " مايو
" 2018م ) 0
( )9الكسندر ابجلي جالوا  ،اماية الصحفيني ووسائل اإلعالم يف أوقات النزاع املسلح  ،اجمللة الدولية للصليب األامر  ،جنيف 2004 ،م  ،ص 0 6
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إن عمل بعض أطراف النزاعات املسلحة على ضرب مقار الصحافة واستهداف مالكاهتا الصحفية
وتدمري معداهتا  ،يُعد على وفق مبادئ القانون الدويل اإلنساين من جرائم احلرب اليت توجب على مرتكبيها
املثول أمام احملاكم املختصة وبغض النظر عن هوية مرتكب هذه األفعال وموقعه 0

ويشار هنا إىل أن املادة  85من الربوتوكول األول التفاقية جنيف تَـ ُعد أي اعتداء أو خ ـرق أو أي عمل
عدائي ضد الصحفيني بوصفهم م ـ ـ ـن األفراد املدنيني أو مقـ ـ ـ ـرات الصح ـ ـافة ووس ـ ـائل
اإلعالم عامة ومرافقها بوصفها من األعيان املدنية ؛ مبثابة جرمية حرب(0 )10
وتعاظمت احلماية الدولية  " :ملقرات الصحافة عندما اتصفت جرائم االعتداء على مقرات الصحافة
ومعداهتا وصحفيها أبهنا جرائم حرب  ،وخيضع كل من مارسها إىل احملاكمة أمام حماكم جنائية دولية ختتص
ابلنظر يف مثل هذه االنتهاكات ودوت االلتفات إىل أقوال احلكام أو القادة العسكريون حول وجود

استثناءات هلذه احلماية ما مل تكن فعلية وظاهرة واثبتة"(0 )11

آلييت تطبيق احلامية املقررة ملقرات الصحيف وطواقامهي أثنيء النزاعيت الدولي املسلح :
إن مقرات الصحافة ال ميكن أن تُعد يف أوقات النزاعات املسلحة أهدافاً مشروعة للهجوم أو
لالستهداف حىت وإن مت استخدامها أو توظيفها ألغراض الدعاية ضد أحد أطراف النزاع  ،أال أن يتم
استغالهلا للتحريض على ارتكاب خمالفات خطرية أو جرائم ضد اإلنسانية أو جرائم إابدة وكما سبق اإلشارة
لذلك  ،ويف األحوال كافة فإن قواعد احلماية املقررة ملقرات الصحافة ومرافقها ومعداهتا وأجهزهتا وطواقمها
الصحفية تبقى يف حاجة إىل آليات تعمل على تطبيقها  ،ومنها :
 على املستوى الوطين :

أوالً  :االنضمام إىل االت فاقيات الدولية اخلاصة حبماية الصحافة والصحفيني واحرتامها  :مل تنجح اجلهود
الدولية حىت اليوم يف صياغة اتفاقيات دولية خاصة حبماية الصحافة ومقراهتا وطواقمها أثناء النزاعات املسلحة
سواء منها الدولية أو غري الدولية  ،ويف ظل هذا الواقع فإن اتفاقيات جنيف األربع وبروتوكوليها اإلضافيني
وخباصة اليت تتعلق حبماية املدنيني واألعيان املدنية ؛ تشكل مظلة اماية للصحافة ومقراهتا ومالكاهتا العاملة
يف مناطق اخلطر والنزاع املسلح واحلرب  ،إذ ينبغي يف هذا الشأن :

( )10فيصل الشطناوي  ،حقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين (عمان  :دار ومكتبة احلامد 1999 ،م)  ،ص ص 0 221 – 220
( )11ابسم خلف العساف  ،مرجع سابق  ،ص 0 251
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 حض الدول كافة لالنضمام إىل اتفاقيات القانون الدويل اإلنساين وااللتزام هبا واحرتام نصوصها وكفالةتنفيذها  ،فضماانت تطبيق مبادئ القانون املذكور هو احرتام الدول ملا يطلق عليه مبدأ " الوفاء ابلعهد
"  ،فموافقة الدول على االتفاقيات املشار إليها وانضمامها إىل بروتوكوليها اإلضافيني يوجب عليها
احرتامها وااللتزام هبا يف إطار سلطتها(0 )12

 العمل على إدماج القواعد املشار إليها يف التشريعات الوطنية للدول ومبا يعطي هلا قوة اإللزام وخضوعمنتهكيها لسلطة القانون  ،إذ إن قواعد القانون الدويل اإلنساين وأحكامه تفرض على الدول اليت تنضم
إىل اتفاقياهتا وبروتوكوليها تنفيذ نصوصها على املستوى الوطين ؛ عن طريق إدماج نصوص تلك
االتفاقيات وبروتوكوليها يف القوانني والتشريعات الوطنية  ،وأن يستند هذا اإلدماج قانونياً إىل القاعدة
القانونية اليت تقضي بعدم تناقض القوانني الوطنية مع القوانني الدولية(0 )13

 تشجيع دول العامل كافة لالنضمام ملشروع املعاهدة الدولية اليت مت اقرتاحها من قبل املنظمة الدولية حلمايةالصحفيني عام 2007م 0
اثنياً  :نشر قواعد القانون الدويل اإلنساين اخلاصة حبماية الصحافة ومقراهتا ومالكاهتا  :التزام دول العامل

وخباصة يف مناطق التوتر والنزاعات بنشر قواعد اماية الصحافة ومقراهتا واملالكات الصحفية اليت تنتمي إليها
واليت أقرهتا أحكام القانون الدويل اإلنساين  ،وهو ما يتمثل ابلآيت :
 جيب على الدول املوقعة على اتفاقيات القانون الدويل اإلنساين االلتزام بنشر املواد واملبادئ واألحكاماليت يشتمل عليها القانون وتروجيها على نطاق واسع يف بلداهنا  ،وهو ما يُعد أحد أساليب العمل
الوقائي الذي يهدف إىل احرتام مبادئ هذا القانون والتقيد أبحكامه يف األوقات كافة وخباصة يف حالة
النزاعات املسلحة يف أوجهها املتعددة( ، )14وهذا النشر ميكن أن يسهم بدرجة ما يف احلد من حاالت
استهداف مقرات الصحافة وطواقمها الصحفية من قبل أطراف النزاع  ،فاملعرفة املسبقة بتبعات هذا
االستهداف قد تسهم يف تفاديه أو التقليل منه  ،مع اإلشارة إىل أن جهل أطـ ـراف النزاع املسلح بقواعد

القانون املشار إلـ ــيه ال ت ـ ــعفي م ـ ــن يرتكب جرمية االستهداف من الوقوع حتت طائلة القانون 0
( )12إيف ساندوز  " ،حنو إنفاذ القانون الدويل اإلنساين  :دراسات يف القانون الدويل اإلنساين"  ،جمموعة ابحثني  ،إشراف  :مفيد شهاب ( ،القاهرة  :دار
املستقبل العريب 2000 ،م)  ،ص ص 0 513 – 512
( )13مروان تقية  " ،الآليات الوطنية والدولية حلماية الصحفيني "  ،مركز جيل البحث العلمي  ،ص http://jilrc.com/wp- ، 11
 ، content/uploads/2014اتريخ الزايرة  15( :أاير " مايو " 2018م) 0
( )14مبطوش حاج  ،اماية الصحفيني اثناء النزاعات املسلحة ( اإلسكندرية  :دار اجلامعة اجلديدة 2014 ،م)  ،ص 0 64
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 جيب اإلشارة إىل أن اتفاقيات جنيف األربع لعام 1949م قد تضمنت مادة مشرتكة تتعلق بنشرأحكامها  ،وهي "  47و  48و  127و  ، " 144واليت تنص على  " :أن تتعهد األطراف السامية
املتعاقدة أبن تنشر نص هذه االتفاقية على أوسع نطاق ممكن يف بلداهنا  ،يف وقت السلم كما يف وقت
احلرب وتتعهد بصفة خاصة إبدراج دراستها ضمن برامج التعليم العسكري واملدين إذ امكن  ،حبيث
تصبح املبادئ اليت تتضمنها معروفة جلميع السكان وعلى األخص القوات املسلحة "( ، )15كما أكدت
على هذا االلتزام املادة ( )1/83من الربوتوكول اإلضايف األول لعام 1977م امللحق ابالتفاقيات املشار
إليها ؛ إذ نصت على ما أييت  " :تتعهد األطراف السامية املتعاقدة ابلقيام يف زمن السلم وكذا أثناء
النزاع املسلح بنشر نصوص االتفاقيات ونشر نصوص هذا امللحق على أوسع نطاق ممكن يف بالدها ،
وإبدراج دراستها بصفة خاصة ضمن التعليم العسكري وتشجيع السكان املدنيني على دراستها حىت
تصبح معروفة لدى القوات املسلحة والسكان املدنيني "(0 )16
 إن أفراد القوات املسلحة من خمتلف الصنوف  ،يُعدون من أكثر اجلهات اليت تُعىن بنشر مبادئ القانونالدويل اإلنساين وأحكامه وقواعده  ،وذلك ألهنم األداة الفاعلة يف استخدام االسلحة وتوجيهها وحتديد
األهداف اليت يقع عليها اهلجوم أو االستهداف  ،لذا فينبغي عليهم اإلملام التام مببادئ القانون املشار
إليه  ،ومبا يؤدي هبم إىل االمتناع عن انتهاك أحكامه وعدم توجيه اسلحتهم إىل الصحافة ومقراهتا اليت
تعمل يف منطقة النزاع املسلح أو اليت تنتمي إىل الطرف الآخر من أطراف النزاع  ،أو استهداف مرافقها
وأجهزهتا ومعداهتا  ،أو مالكاهتا الصحفية أو الفنية اليت تعمل على تغطية وقائع النزاع املسلح وجمرايته 0
 جيب العمل اجلاد على نشر مبادئ القانون اإلنساين وأحكامه بني أوساط الذين ينتمون إىل القوات غريالنظامية أو القوات اليت ال تتمتع بصفة رمسية  ،وكذلك جيب نشرها بني السكان املدنيني  ،وخباصة
منهم الذين ميكن أن يشرتكوا يف النزاعات املسلحة  ،إذ إن العديد من النزاعات املسلحة اليت دارت
رحاها أثناء العقود املنصرمة – وجتري اليوم – شهدت وتشهد اشرتاك مدنيني يف القتال حتت خمتلف
املسميات  ،لذا يصبح من ا ملهم إطالع هؤالء على مبادئ القانون الدويل وأحكامه وخباصة فيما يتعلق
ابستهداف الصحافة ومقراهتا ومعداهتا وطواقمها الصحفية بكوهنا من األعيان املدنية واملالكات
الصحفية بكوهنا من فئات املدنيني 0
( )15ينظر  :املواد ( 47و  48و  127و  )144من اتفاقيات جنيف األربع لعام 1949م 0
( )16ينظر  :املادة  1/83من الربوتوكول اإلضايف األول لعام 1977م  ،وكذلك ينظر  :املادة ( )19من الربوتوكول اإلضايف الثاين لعام 1977م 0
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 كما جيب أن متتد عملية التثقيف مببادئ القانون الدويل اإلنساين إىل مستوايت أخرى من املدنيني سواءمن املستوايت الوظيفية املتعددة أو من الفئات املختلفة من السكان  ،ويشار هنا إىل أن القرار رقم
( ) 21الصادر عن املؤمتر الدبلوماسي لتأكيد القانون الدويل اإلنساين املطبق يف النزاعات املسلحة
وتطويره – 1974م – 1977م  ، -قد حدد جمموعة من السكان املدنيني اليت جيب أن تشملها عملية
التعريف مببادئ القانون املذكور  ،ويتمثلون يف املسؤولني يف احلكومة وأجهزهتا ودوائرها املختلفة وكبار
املوظفني احلكوميني بكوهنم من األفراد الذين يشرتكون يف صناعة القرارات  ،إضافة إىل األفراد املسؤولني
عن تنفيذ ما جاء به القانون املشار إليه يف زمن السلم واحلرب  ،فضالً عن األوساط األكادميية
واملؤسسات واهليئات واملراكز التعليمية على خمتلف مستوايهتا(0 )17

 االستخدام األمثل لوسائل اإلعالم التقليدية من صحافة مطبوعة وإذاعة وتلفاز وكذلك ملنافذ اإلعالماجلديد ومواقع التواصل االجتماعي املتعددة  ،لنشر مبادئ القانون الدويل اإلنساين والتعريف أبحكامه
وقواعد تطبيقه وخباصة منه الذي يتعلق حبماية املقرات الصحفية ومالكاهتا وطواقمها الصحفية  ،والقيام
حبمالت منظمة مدروسة للوصول إىل أكرب عدد من النا  ،ومبا يتيح بناء ثقافة قانونية هبذا اجملال 0
اثلثاً  :إعداد املالكات املؤهلة لتطبيق قواعد القانون الدويل اإلنساين  :ينبغي على اجلهات املختصة يف الدول
اليت انضمت إىل اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها اإلضافيني ؛ العمل على تسهيل تطبيق قواعد القانون الدويل
اإلنساين عن طريق :
 أتهيل املالكات املطلوبة  :إذ ي نبغي على اجلهات ذات العالقة يف البلدان املتعاقدة العمل اجلاد يف وقتالسلم على هتيئة املالكات البشرية املناسبة لتسهيل تطبيق قواعد القانون الدويل اإلنساين  ،ومبا يتيح هلم
العمل بكفاءة مع اجلمعيات واملنظمات ذات العالقة حبماية مقرات الصحافة وطواقمها الصحفية
ومالكاهتا املختلفة أثناء النزاعات املسلحة  ،وأن يتم وضع خطط ذات فاعلية تتيح أتهيلهم التأهيل
املطلوب مبا يتيح أدائهم اجليد ملهماهتم املطلوبة 0
 املستشارون القانونيون  :إذ جيب على اجلهات املختصة يف البلدان املتعاقدة هتيئة أفراد يف اختصاصالقا نون يتوافرون على املؤهالت واخلربة الالزمة للعمل بصفة مستشارين قانونيني  ،لتقدمي املشورة
للقيادات العسكرية سواء اليت تعمل يف مراكز القرار أو العمليات أو امليدان لتسهيل تطبيق القانون
الدويل اإلنساين وتنفيذه  ،وآليات التعامل الصحيح مع مقرات الصحافة ومرافقها ومعداهتا وأطقمها
( )17حممد فهاد الشاللدة  ،القانون الدويل اإلنساين (اإلسكندرية  :منشأة املعارف 2011 ،م)  ،ص 0 312
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الصحفية والفنية  ،إضافة إىل العمل على تثقيف أفراد القوات املسلحة ابألسس السليمة للتعامل مع
تلك املقرات ومالكاهتا الصحفية يف أوقات النزاع املسلح  ،وهو ما أكد عليه الربوتوكول اإلضايف األول
 على املستوى الدويل :

أوالً  :توفري آليات الرقابة واإلشراف  :إن تطبيق مبادئ القانون الدويل اإلنساين وعدم انتهاكه وخباصة فيما
يتعلق حبماية مقرات الصحافة وطواقمها الصحفية أثناء النزاعات املسلحة يتطلب من اجملتمع الدويل توفري
آليات الرقابة واإلشراف اليت ميكن أن تسهم يف تطبيق املبادئ املذكورة وتوفري احلماية املشار إليها  ،وتتمثل
أبرز تلك الآليات مبا أييت :
 اإلعمال بنظام الدولة احلامية وبدائلها  :مبقتضى أحكام اتفاقيات جنيف فإن الدولة احلامية هي الدولةاليت تتوىل رعاية مصاحل دولة متحاربة ومصاحل رعاايها لدى الدولة االخرى مبوافقة الدولتني  ،ويتيح هذا
املبدأ للدولة احلامية املراقبة بواسطة ممثليها  ،لكن ال بد من اإلشارة هنا إىل أنه يف حقيقة األمر مل تطبق

هذه الآلية إال يف حاالت حمدودة نتيجة ألسباب عديدة منها رفض معظم الدول القيام هبذا الدور(، )18
ونتيجة لذلك فقد أوجدت اتفاقيات جنيف املكملة أبحكام املادة ( )5من الربوتوكول األول نظاماً
بديالً يتمثل مبنح اللجنة الدولية للصليب األامر صالحية القيام ابملهام اليت ميكن أن تقوم هبا الدول
احلامية ومن دون املسا مبهامها األخرى املوكلة هلا( ، )19وميكن القول أبنه وعلى الرغم من أن هذه
الآلية تبدو غري واقعية فيما يتعلق حبماية مقرات الصحافة ومالكاهتا الصحفية ؛ إال أهنا ميكن أن تكون
ذات فائدة فيما يتعلق آبلية عمل اإلعالم اجلديد مبنافذه املتعددة وكذلك مواقع التواصل االجتماعي  ،إذ
إنه ميكن ألي مواطن اليوم – وكما سبق اإلشارة لذلك  -استخدام تقنيات رقمية صغرية احلجم

لتسجيل وقائع وحوادث وفظائع وانتهاكات وجرائم ميكن أن ترتكب من قبل أحد أطراف النزاع ومن مث
إرساهلا إىل أحد املواقع اإلخبارية أو تقدميها عرب مواق ــع التواصل االجتماعي ومن مث لتنتشر على نطاق
واسع  ،وهو ما يفرض اماية املواطنني الذي يقومون بنشاطات كهذه إضافة إىل اماية منظومات
اإلنرتنت يف مناطق النزاع 0
 تنشيط عمل اللجنة الدولية للصليب األامر  :وهي من املنظمات الدولية احملايدة اليت يرتكز نشاطها علىاماية املدنيني وتقدمي املساعدة للضحااي يف مناطق النزاعات املسلحة سواء منها الدولية أو غري الدولية
( )18عامر الزمايل  " ،آليات تنفيذ القانون الدويل اإلنساين " ،يف كتاب  :القانون الدويل اإلنساين  :دليل للتطبيق على الصعيد الوطين  ،مؤلف مجاعي ،
تقدمي  :أامد فتحي سرور  ،إصدارات بعثة اللجنة الدولية للصليب األامر ( ،القاهرة  :دار املستقبل العريب 2003 ،م)  ،ص 0 262
( )19عامر الزمايل  ،مدخل إىل القانون الدويل اإلنساين  ،ط( ، 2تونس  :املعهد العريب حلقوق اإلنسان 2003 ،م )  ،ص 0 89
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أو مناطق االضطراابت الداخلية  ،مع اإلشارة إىل أن أدائها ملهماهتا اإلنسانية يتطلب موافقة من قبل
أطراف النزاع  ،وميكن جلهود هذه املنظمة املساعدة يف اماية املقرات الصحفية ومالكاهتا الصحفية

العاملة يف مناطق النزاعات املسلحة عن طريق(: )20

أ -االلتزام بدورها املطلوب الذي يتزامن مع حتركاهتا امليدانية يف تذكري أطراف النزاع مببادئ القانون
الدويل اإلنساين ومبادئه اخلاصة هبذا الشأن  ،واحلث على االلتزام هبا واحرتامها والتقيد هبا 0
قيامها إبنشاء خط ساخن خيصص ملساعدة وسائل الصحافة بوسائلها ومنافذها املختلفة
ب-
اليت تغطي النزاعات ومالكاهتا الصحفية اليت تنتشر يف مناطق النزاع 0

تقدمي املساعدة امليدانية للصحافة أبنواعها املختلفة  ،اليت تعمل يف مناطق النزاع وطواقمها
ت-
الصحفية  ،سواء بتقدمي اخلدمات أو تقدمي احلماية أو اإليواء أو إسعاف الضحااي وتقدمي املساعدة
اليت حيتاجون هلا 0
 التحقيق الدويل  :أشارت املواد ( 52و  132و  )149من اتفاقيات جنيف األربع إىل إمكانية إجراءحتقيق دويل بطلب من أحد أطراف النزاع ألي انتهاكات ألحكام القانون الدويل اإلنساين  ،وإذا مل يتم
االتفاق على اإلجراءات الواجب اتباعها هبذا الشأن ؛ فإنه يتعني على أطراف النزاع تعيني حكم ؛ ويف
الواقع فإن هذا يشكل أحد األسباب اليت تعرقل هذا اإلجراء( ، )21وعلى الرغم من عدم فعالية هذا
اإلجراء إال أنه ميكن للصحافة املستهدفة أو اجلهات اليت تتبع هلا املطالبة إبجراء هذا النوع من
التحقيقات بضماانت دولية ألي حالة اعتداء تستهدفها ومقراهتا ومرافقها وطواقمها الصحفية من قبل
أحد طريف ال نزاع  ،كما ميكن عن طري ـ ــق املطالبة إبجراء هـ ـ ــذا التحقيق ؛ ممــارسة الضغوط عـ ـ ــلى
األط ـ ـ ـراف اليت تقـ ـ ـ ـ ـ ــوم ابستهداف مقرات الصحافة وطواقمها عن طريق احلمالت اإلعالمية اليت تتعلق
هبذا املوضوع  ،ولفت نظر اجملتمع الدويل إىل اجلرائم اليت ترتكب يف هذا اإلطار 0
 تفعيل دور اللجنة الدولية لتقصي احلقائق  :وهذه اللجنة تُعد من األجهزة الدائمة واحملايدة اليت التصطبغ بصبغة سياسية أو قضائية  ،بل أن مهمتها تتحدد يف التحقق يف ادعاءات

( " )20اماية الصحفيني ووسائل اإلعالم أثناء النزاعات املسلحة " ، detail , https : //www.pnst.cerist.dz،اتريخ الوصول  19 ( :أاير "
مايو " 2018م) 0
( )21عامر الزمايل  "،تطبيق القانون الدويل اإلنساين  :حماضرات يف القانون الدويل اإلنساين "  " ،مؤلف مجاعي "  ،إشراف  :شريف عتلم  ،ط( ، 6القاهرة
 :منشورات اللجنة الدولية للصليب األامر 2006 ،م)  ،ص  129وما بعدها 0

141

Route Educational & Social Science Journal
Volume 6(5); May 2019

Route Educational & Social Science Journal
Volume 6(5) ; May 2019
 خاصة ابنتهاكات جسيمة التفاقيات جنيف األربع وللربوتوكول اإلضايف األول  ،وعضويتها متاحةللدول فقط  ،ويقتصر دورها على متابعة االنتهاكات يف النزاعات الدولية فقط  ،وقد مت إقرار نظامها
الداخلي يف اجتماعها التأسيسي الذي انعقد عام 1992م  ،وتقوم اللجنة بعرض حمصلة األدلة اليت
وقفت عليها  ،ومن مث لتقدم تقريراً بنتائج التحقيق والتوصيات  ،ويتاح ألطراف النزاع االطالع التقرير
والتعليق عليه  ،إال أن عمل هذه اللجنة يكون مقيداً بعدم نشر النتائج اليت توصلت إليها علناً إال يف
حال الطلب بذلك من أطراف النزاع( ، )22وميكن تفعيل هذه اللجنة إبجراء التحقيقات اخلاصة
ابستهداف املقرات الصحفية وطواقمها يف مناطق النزاع  ،وكشف اجلناة وإدانتهم والتوصية بتحويلهم إىل
احملاكم املختصة 0
 تفعيل نشاط املنظمات الدولية املعنية حبماية الصحفيني واملقرات الصحفية  :يوجد اليوم على مستوىالعامل العديد من املنظمات الدولية غري احلكومية اليت تعىن ابلدفاع عن الصحفيني والصحافة وكشف
االنتهاكات اليت تطاهلم :
أ -ينبغي على تلك املنظمات االضطالع بدورها املطلوب يف الضغط على اجملتمع الدويل لالهتمام
مبوضوع االستهداف املتعمد ملقرات الصحافة اليت تعمل يف مناطق النزاع ومقراهتا وأجهزهتا ومالكاهتا
الصحفية  ،وتوجيه رسائل االحتجاج للضغط على األطراف اليت تقوم ابستهداف هذه املقرات
وطواقمها 0
من أبرز املنظمات املشار إليها يف النقطة السابقة واليت ميكن أن تنشط يف هذا اجملال
ب-
منظمة " الفيدرالية الدولية للصحفيني " و " منظمة مراسلون بال حدود "  ،واألخرية أتسست عام
1995م ومن أهم أهدافها مساعدة الصحافة بوسائلها املتعددة ومالكاهتا الصحفية اليت تعمل يف
مناطق اخلطر 0
 جملس األمن الدويل  :وهو يُعد من أهم أجهزة األمم املتحدة  ،نتيجة امتالكه سلط ـ ـ ـ ــة اختاذالقرارات الواجبة التنفيذ حتت املظلة الدولية  ،وقد أصدر اجمللس العديد من القرارات اليت تتعلق ابنتهاك
القان ون الدويل اإلنساين من قبل أطراف النزاعات املسلحة يف مناطق عديدة من العامل  ،وخباصة منها
استهداف املدنيني ومن ضمنهم الصحفيني واألعيان املدنية ومنها الصحافة مبنافذها ووسائلها املتعددة  ،منها
:
( )22إيف ساندوز  ،مرجع سابق  ،ص 0 535
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أ -مساواة سالمة الصحفيني وأمنهم والصحافة واألطقم املساعدة يف مناطق النزاعات املسلحة حبماية
املدنيني هناك  ،كما شدد أيضاً على وجوب معاملة املنشآت واملعدات اخلاصة ابلصحافة أعياانً
مدنية  ،وال جيوز أن تكون هدفاً ألي اعتداء أو هجمات أو أعمال انتقامية(0 )23
القرار املرقم ( )2222الصادر عام 2015م  ،والذي شدد على أمهية اماية الصحفيني
ب-
والصحافة بوسائلها املتعددة ومقراهتا  ،نتيجة االستهداف املتزايد الذي يتعرضون له من خمتلف
األطراف نتيجة انتشار النزاعات املسلحة واتساع رقعتها  ،وأدان القرار االنتهاكات اجلسيمة
والتجاوزات املرتكبة ضد الصحفيني ومقرات الصحافة  ،ودعا القرار إىل أطراف النزاعات املسلحة
إىل احلد من االنتهاكات اليت تطال الصحافة ومالكاهتا الصحفية وإجراء حتقيقات جدية يف
االعتداءات املسجلة وتقدمي اجلناة للعدالة(0 )24
 احملكمة اجلنائية الدولية  :وتُعد من الآليات الدولية الرادعة اخلاصة مبحاكمة األفراد الذين يقومونابرتكاب اجلرائم وخباصة اليت حتدث أثناء النزاعات املسلحة الدولية وغري الدولية واليت تدخل ضمن
اختصاصها  ،وهي  :اإلابدة اجلماعية  ،اجلرائم ضد اإلنسانية  ،جرائم احلرب  ،جرائم العدوان  ،ومتتاز
هذه احملكمة عن احملاكم السابقة اليت أنشئت يف نورنربغ وطوكيو ويوغسالفيا السابقة ورواندا أبهنا حمكمة
دولية دائمة وصاحبة اختصاص عام  ،مبعىن أهنا ال تزول ابنتهاء الغرض منها وانتهاء مهمتها كما يف
احملاكم املشار إليها  ،وميكن تناول دور هذه احملكمة يف مالحقة مرتكيب اجلرائم ضد الصحفيني
والصحافة ومقراهتا على وفق ما أييت :
أ -لقد مت التوقيع على النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية بروما يف متوز 1998م  ،ليدخل حيز
التنفيذ من الناحية القانونية يف األول من متوز عـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام 2002م وهي هيئـ ـ ــة
قضائية جنائية دولية مستقلة متار اختصاصها على األفراد الذين يقومون ابنتهاكات خطرية
لقواعد الق انون الدويل اإلنساين والقانون الدويل حلقوق اإلنسان  ،وبغض النظر عن مستوايهتم
الوظيفية أو موقع مسؤولياهتم  ،ومنها اجلرائم اليت ترتكب ضد الصحفيني ومقراهتم 0

( " )23القوانني الدولية حلماية الصحفيني "  ، reportsandinterviews,www.aljazeera.net ،اتريخ الوصول  15( :أاير " مايو "
2018م) 0
( " )24اماية الصحفيني 00ضحااي احلقيقة وغياب املساءلة
 ، liberties.aljazeera.comاتريخ الوصول  12( :أاير " مايو " 2018م) 0

"  /إدارة احلرايت العامة وحقوق اإلنسان  ،حقوق الصحفيني ،
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إن اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية حبسب نظامها األساسي يُعد مكمالً ملا يطلق عليه
ب-
الوالية القضائية اجلنائية الوطنية  ،وينظر هلذه احملكمة على أهنا تُعد من أهم التطورات اليت شهدها

القانون اجلنائي الدويل  ،نتيجة للدور الذي تقوم به يف جمال متابعة االنتهاكات اليت يقوم هبا األفراد
وخباصة يف النزاعات املسلحة الدولية وغري الدولية  ،إال أنه جيب اإلشارة إىل أهنا ال تستطيع ممارسة
اختصاصها يف حماكمة مرتكيب اجلرائم ومنها اجلرائم املرتكبة حبق الصحفيني واملقرات الصحفية عند
اهنيار النظام القضائي يف الدولة اليت تشهد ارتكاب اجلرائم اليت تدخل ضمن اختصاصها  ،أو عجز

هذا النظام عن القيام ابإليفاء ابلتزاماته القانونية يف التحقيق مع األفراد املتهمني ابرتكاب اجلرائم
املشار إليها(0 )25
إن اإلحكام اليت أقرها النظام األساسي للمحمة اجلنائية الدولية ال تعرتف ابحلصاانت
ت-
واالمتيازات الدبلوماسية املقررة لبعض االشخاص يف القانون الدويل  ،مبا يعين أن مجيع األشخاص
مسؤولون أمام القانون ودون وجود متييز بني رئيس دولة أو رئيس وزراء أو وزيراً يف احلكومة أو عضواً
يف الربملان أو موظفاً حكومياً أبي مستوى كان  ،مبعىن أن الصفة الرمسية للشخص ال تعفيه من
املسؤولية اجلنائية يف حال ثبوت مسؤوليته عن ارتكاب جرميته املخالفة لقواعد القانون اإلنساين
الدويل أو مشاركته يف ارتكاهبا أو صدور األوامر منه ابرتكاهبا  ،كما أن صفته الرمسية السابقة أو
احلالية ال تكون سبباً يف ختفيف العقوبة عنه عن اجلرائم اليت ارتكبها( ، )26وهو ما يًعد من الآليات
الردعية اليت ميكن أن تسهم عند تفعيلها يف حماكمة القيادات املسؤولة عن ارتكاب جرائم تتعلق
ابستهداف املقرات الصحفية وطواقمها الصحفية أثناء تغطيتها للنزاعات املسلحة أو عملها يف
مناطق اخلطر 0
 وحددت املاداتن ( 25و  )28من قانون احملكمة مسؤولية للقادة أو الرؤساء من العسكريني عن ارتكابخمالفات أو جرائم تدخل يف نطاق عمل احملكمة  ،إذ أشارت املادة ( )25إىل قواعد املسؤولية اجلنائية
الفردية اليت تعد القائد الذين يصدر أمراً ابرتكاب أعمال غري قانونية ومت تنفيذ هذا األمر من قبل اتبعيه
جمرماً طبقاً لقانون احملكمة  ،كما أن اشرتاك القائد مع شخص أخر أو عن طريق هذا الشخص يف

( )25إبراهيم سيد أامد  ،نظرة يف بعض آليات عمل احملكمة اجلنائية الدولية (القاهرة  :املركز القومي لعإصدارات القانونية 2011 ،م)  ،ص  79و حممود
شريف بسيوين  ،احملكمة اجلنائية الدولية  :مدخل لدراسة أحكام وآليات اإلنقاذ الوطين للنظام األساسي (القاهرة  :دار املشرق 2004 ،م)  ،ص 0 20
( )26عبد القادر بشري حوبة  ،اماية الصحفيني ووسائل اإلعالم أثناء النزاعات املسلحة  :دراسة حتليلية يف ضوء أحكام القانون الدويل اإلنساين (القاهرة :
دار الثقافة للنشر والتوزيع 2012 ،م)  ،ص 0 194
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ارتكاب جرمية أو يف حال أمر أو أغرى أو حث على ارتكاب جرمية أو شرع فيها  ،أو يف حال تقدميه
العون أو التحريض أو املساعدة لغرض ارتكاب هذه اجلرمية ؛ فإنه يُعد مسؤوالً مسؤولية جنائية فردية عن

تلك اجلرمية  ،مبا يعين أن القائد يكون مسؤوالً مسؤولية مباشرة عن اجلرمية اليت يتم ارتكاهبا حىت وإن مل
يشارك هو نفسه يف ارتكاهبا  ،وذلك ألنه يُعد هنا املسؤول عن إصدار األوامر ابرتكاهبا  ،وأشارت املادة
( ) 28إىل أن القائد العسكري أو من يقوم مقامه يكوانن مسؤولني مسؤولية جنائية عن اجلرائم اليت
تدخل يف نطاق اختصاص احملكمة  ،واليت يتم ارتكاهبا من قبل قوات ختضع ألمرته وسيطرته الفعليتني ،
يف حال علم القائد أبن قواته ترتكب أو توشك أن ترتكب اجلرمية  ،وأن القائد العسكري مل يتخذ
التدابري الالزمة يف حدود سلطته ملنع هذه اجلرائم أو تفاديها أو لعرض املسألة على السلطات املختصة
الختاذ اإلجراءات القانونية الالزمة بشأهنا  ،كما أن إخالل القائد أبداء واجبه يف منع وقوع اجلرمية أو
معاقبة مرتكبيها أو تقاعسه أو مماطلته يف ذلك  ،يفرض أن تقع عليه عقوبة أشد من تلك يتلقاها
مرؤوسوه الذين ارتكبوا اجلرمية  ،وذلك ألن هذا اإلخالل أو التقاعس يوحي شعوراً ابلتساهل أو حىت

املوافقة على ارتكاب اجلرمية  ،وهو ما ميكن أن يسهم يف التشجيع على ارتكاب جرائم مماثلة( ، )27ويف
ضوء ذلك ميكن العمل على تفعيل دور احملكمة اجلنائية الدولية يف مقاضاة األطراف اليت تنتهك قواعد
احلماية املكفولة ملقرات الصحافة اليت تعمل يف مناطق النزاع بكوهنا من األعيان املدنية  ،وكذلك
مالكاهت ا الصحفية الذين يعملون يف املناطق املشار إليها بكوهنم من املدنيني  - ،مامل يثبت قيامهم
أبعمال تتقاطع مع التزاماهتم املهنية ومسؤولياهتم القانونية واألخالقية – 0
ميكن القول أبنه وعلى الرغم من أمهية اإلجراءات اليت يتم اختاذها على املستوى الوطين
والضمـ ـ ـ ــاانت القانونية اليت يتـ ـ ـ ــم توفرها ف ـ ـ ــي هذا الشأن ؛ حلم ـ ـ ــاية امل ـ ـ ـ ــقرات الصــحفية ومعداهتا
ومالكاهتا الصحفية أثناء النزاعات املسلحة  ،إال أهنا ال ميكن أن تكون كافية لتوفري احلماية املذكورة ومنع
االستهداف الذي يطال تلك املقرات وطواقمها أثناء النزاعات املشار إليها  ،من دون وجود ضماانت دولية
تسندها وتوفر الآليات القانونية املطلوبة لتحقيق املبتغى من وجود تلك اإلجراءات والضماانت  ،ومن جانب
آخر فإن الآليات الدولية اليت مت التطرق إليها وعلى الرغم من أمهيتها  ،إال أهنا ال ميكن أن تكون ذات
( )27جيمي آالن ويليامسون  " ،بعض االعتبارات حول مسؤولية القيادة واملسؤولية اجلنائية "  :حمتارات من اجمللة الدولية للصليب األامر  ،اجمللد – 90
العدد  – 870حزيران " يونيو " 2008 ،م  ،ص  62و ابسم حممد فاضل مدبويل  ،القانون الدويل اإلنساين واماية الصحفيني أثناء النزاعات املسلحة ،
حبث مقدم إىل املؤمتر العلمي الرابع لكلية احلقوق  /جامعة طنطا  ،حتت عنوان  " :اإلعالم والقانون "  ،للمدة من  24 – 23نيسان " أبريل " 2017م ،
ص ص 0 28 – 27
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فاعلية شديدة أو تؤدي الغرض املطلوب منها من دون وجود الضماانت القانونية الوطنية  ،لذا فإن جناعة
الآليات احلمائية القانونية تكمن يف وجود تكامل بني الآليات على الصعيدين الوطين والدويل يف ٍ
آن معاً ،

مبعىن أن إحدامها

تكمل األخرى وتسندها  ،ومبا يتيح لتلك الآليات أن أتخذ مداها وحتقق فاعليتها يف توفري احلماية املطلوبة
لوسائل اإلعالم ومرافقها ومعداهتا يف النزاعات املسلحة سواء منها الدولية أم غري الدولية  ،إضافة إىل وجود
وعي اتم من قبل األطراف كافة أبمهية الصحافة ووجوب امايتها ومقراهتا وطواقمها الصحفية من أجل أن
تؤدي دورها املطلوب 0
االستنتيجيت :
توصلت الدراسة إىل عدد من االستنتاجات  ،هي :
 -1إن املقرات الصحفية مبعداهتا وأجهزهتا وطواقمها الصحفية تُعد حبسب مبادئ القانون الدويل اإلنساين
من األعيان املدنية اليت تتمتع ابحلماية اليت يوجبها هلا القانون الآنف الذكر 0
 -2إ ن أحكام القانون الدويل اإلنساين تشري بوضوح إىل وجوب عدم استهداف املقرات الصحفية أو اهلجوم
عليها من قبل أطراف النزاع املسلح بكوهنا من األعيان املدنية اليت تتمتع ابحلماية  ،أو االعتداء على
طواقمها أو مالكاهتا الصحفية بصفتهم من املدنيني الذين يشملون ابحلماية يف أوقات النزاع املسلح 0
 -3لقد نصت مبادئ القانون الدويل اإلنساين بوضوح على طبيعة احلماية اليت جيب يتمتع هبا األفراد الذين
يعملون يف املقرات الصحفية ويف وسائل اإلعالم عامة  ،إال أهنا أغفلت النص على حتديد طبيعة احلماية
اليت جيب أن تتمتع املقرات الصحفية ووسائلها بصفة خاصة  ،وقصرت طبيعة هذه احلماية مبا تتمتع به
األعيان املدنية عامة  ،وهو ما يتطلب املراجعة والنص الصريح نظراً لتنامي حاالت استهداف املقرات
الصحفية ومعداهتا وطواقمها الصحفية يف كثري من النزاعات املسلحة سواء منها الدولية أو غري الدولية 0
 -4إن استهداف املقرات الصحفية ومعداهتا وجتهيزاهتا وطواقمها الصحفية من أطراف النزاع املسلح يُعد
حبسب نصوص القانون الدويل اإلنساين والقوانني األخرى الصادرة من عدد من املنظمات الدولية  ،من
اجلرائم اليت تضع مرتكبيها حتت طائلة القانون 0
 -5إن توفري احلماية ملقرات الصحافة وطواقمها الصحفية أثناء النزاعات املسلحة يتطلب تفعيل جمموعة من
الآليات احلمائية القانونية املختلفة سواء على الصعيد الوطين أو الصعيد الدويل  ،وتتمثل أبرز تلك
الآليات مبا يلي :
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 على الصعيد الوطين  :حض دول العامل كافة وخباصة اليت تقع يف مناطق التوتر والصراع االنضمامالت فاقيات القانون الدويل اإلنساين  ،ووجوب التزام الدول املوقعة على االتفاقيات االلتزام بنصوصها
ومبادئها وأحكامها  ،والعمل على إدماجها يف النصوص الوطنية  ،وأمهية التزام الدول املتعاقدة على نشر
مبادئ القانون املذكور وأحكامه على نطاق واسع سواء بني أوساط السكان املدنيني عامة والعسكريني
واملوظفني على اختالف مستوايهتم  ،إضافة إىل وجوب هتيئة املالكات املؤهلة اليت ميكن أن تقوم
ابلتثقيف مببادئ القانون املشار إليه وأحكامه والعمل كمستشارين للقيادات العسكرية لتقدمي املشورة هلم
فيما يتعلق ابلتعامل يف امليدان مع مقرات الصحافة وطواقمها الصحفية اليت تعمل يف مناطق التوتر وتقوم
بتغطية وقائع النزاعات املسلحة وجمرايهتا 0
 على الصعيد الدويل  :توجد جمموعة من اإلجراءات اليت جيب اختاذها على هذا الصعيد ومبا يسهم يفتكامل اجلهود على الصعيدين الوطين والدويل  ،ومنها  :تفعيل آليات الرقابة واإلشراف اليت تتمثل ب :
إعمال نظام الدولة احلامية وبدائلها  ،وتنشيط عمل اللجنة الدولية للصليب األامر  ،وتفعيل آلية
التحقيق الدويل  ،وتفعيل عمل اللجنة الدولية لتقصي احلقائق  ،تفعيل نشاط املنظمات الدولية املعنية
حبماية املقرات الصحفية ومالكاهتا الصحفية وحرية التعبري  ،وكذلك تفعيل الآليات الدولية الرادعة واليت
تتمثل ابلقرارات امللزمة جمللس األمن الدويل  ،واإلجراءات اخلاصة ابحملكمة اجلنائية الدولية  ،ومبا يتيح
اماية املقرات الصحفية وطواقمها الصحفية ومعاقبة من يرتكب جرائم استهدافها 0
 -6إن وسائل اإلعالم املختلفة ميكن أن تسهم يف إجراءات اماية مقراهتا وطواقمها وعدم استهدافها من قبل
أطراف النزاعات املسلحة  ،عن طريق اختاذ اإلجراءات احلمائية الذاتية اليت تتمثل ابلتزام املهنية وعدم
التحريض على ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية أو جرائم اإلابدة اجلماعية أو احلض على العنف والقتل ،
وكذلك عن طريق التأهيل املناسب ملالكاهتا الصحفية لتفادي التعرض لالستهداف  ،فضالً عن القيام
حبمالت واسعة ملمارسة الضغط على الرأي العام احمللي والدويل وصناع القرار على املستوى الوطين
والدويل لتوفري احلماية هلا وااللتزام بعدم استهداف مقراهتا وطواقمها وحماسبة من يقوم ابرتكاب جرائم
استهدافها 0
التوصييت :
يوصي الباحث مبا يلي :
 -1تشجيع دول العامل كافة على االنضمام التفاقيات جنيف األربع وبروتوكوليها اإلضافيني  ،واحلث على
االلتزام بنصوصهما ومبا يتيح االلتزام مببادئ القانون الدويل اإلنساين وأحكامه اخلاصة حبماية املقرات
الصحفية ومعداهتا وطواقمها الصحفية وعدم استهدافها من قبل أـطراف النزاعات املسلحة 0
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 -2العمل اجلاد على مراجعة أحكام القانون الدويل اإلنساين وتعديل بعض موادها مبا يتناسب مع املعطيات
احلالية  ،وإفراد مواد خاصة تنص صراحة على إجراءات احلماية اخلاصة مبقرات الصحافة وطواقمها
الصحفية  ،وإعطاء التوصيف القانوين الصريح ملن يقوم ابستهدافها سواء يف أوقات السلم أو احلرب
ومن قبل األطراف كافة  ،إضافة إىل النص على مشول منافذ اإلعالم اجلديد وتطبيقاته اإلعالمية
واالتصالية ومواقعه ابحلماية 0
 -3اضطالع املنظمات الدولية وخباصة جملس األمن مبسؤولية إصدار القرارات اليت تلزم دول العامل كافة
ابحرتام مبادئ القانون الدويل اإلنساين اخلاصة حبماية املقرات الصحفية وطواقمها الصحفية  ،وفرض
إجراءات عقابية شديدة على األطراف اليت تقوم ابستهدافها 0
 -4تفعيل إجراءات احملكمة اجلنائية الدولية يف حماكمة األفراد الذي تثبت الوقائع استهدافهم للمقرات
الصحفية وطواقمها الصحفية أو إصدارهم األوامر بذلك أو غض الطرف عن حاالت االستهداف
املشار إليها  ،سواء من املسؤولني أو القيادات العسكرية أو األفراد الذين ارتكبوا جرمية االستهداف ومن
املستوايت كافة  ،واإلسراع يف ال بت يف القضااي اخلاصة هبذا الشأن من أجل التقليل أو احلد من ارتكاب
جرائم كهذه من قبل أطراف أخرى 0
 -5القيام حبمالت منظمة وواسعة وابستخدام املنافذ كافة للتثقيف مببادئ القانون الدويل اإلنساين اليت تتعلق
حبماية املقرات الصحفية ومالكاهتا  ،سواء عن طريق وسائل اإلعالم نفسها أو منافذ اإلعالم اجلديد
ومواقع التواصل االجتماعي أو عن طريق احملاضرات والندوات وامللصقات  ،إضافة إىل تضمني املناهج
الدراسية املختلفة ملبادئ القانون الدويل اإلنساين وأحكامه وخباصة فيما يتعلق بعدم استهداف املقرات
الصحفية مبعداهتا وطواقمها الصحفية كوهنا الناقل للحقيقة والكاشف للفضائح واالنتهاكات واجلرائم 0
 -6ضرورة حرص الصحافة نفسها بوسائلها املتعددة وخباصة منها التقليدية على اختاذ اإلجراءات الوقائية
واحلمائية اليت تكفل احلفاظ على سالمة مقراهتا ومالكاهتا الصحفية  ،عن طريق االبتعاد عن مناطق
اخلطر  ،وااللتزام إبجراءات السالمة واالبتعاد عن استخدام األجهزة واملعدات اليت ميكن أن تكون عرضة
لالستهداف  ،واالستعاضة عنها ابلتقنيات الرقمية احلديثة اليت تتسم بكفاءهتا وصغر حجمها وخباصة
منها آلية البث احلي أو املباشر  ،فضالً عن وجوب االلتزام ابحليادية واملهنية وعدم ارتكاب جرائم
التحريض على ارتكاب العنف أو اجلرائم ضد اإلنسانية وغريها 0
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