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انطالقًا من إشكالية مدى تتنأول هذه الدراسة الحماية الجنائية للصحفيين أثناء النزاعات المسلحة 

والقانون الدولي الجنائي للصحفيين أثناء النزاعات المسلحة الحماية الجنائية التي قررها القانون الدولي اإلنساني 

 مع اإلشارة إلى التطبيقات العملية لحاالت االعتداء على الصحفيين أثناء هذه النزاعات المسلحة.

مفهوم من خالل بيان  مدلول الحماية الدولية للصحفيينحيث قسمت الدارسة إلى عدة فصول تنأولت: 

تحديد فئة الصحفيين الذين و  حقوق والتزامات الصحفيين في النزاعات المسلحةو  لمسلحكل من الصحفي والنزاع ا

تشملهم الحماية الدولية. ومن ثم آليات الحماية الجنائية الدولية للصحفيين أثناء النزاعات المسلحة من خالل 

صحفيين في ظل االتفاقيات حماية الصحفيين في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية والحماية المستحدثة لل

الدولية، وأخيرًا المسؤولية الجنائية عن انتهاك حقوق الصحفيين في النزاعات المسلحة من خالل دراسة التتكيف 

القانوني لالنتهاكات التي يتعرض لها الصحفيين وآثار المسؤولية الجنائية الدولية المترتبة على انتهاكات حقوق 

 لدولية إلقرار الحماية الجنائية للصحفيين.الصحفيين وضمانات التطبيق ا



وانتهت الدراسة إلى عدة نتائج كان أبرزها: إن قواعد القانون الدولي اإلنساني والمواثيق الدولية تضفي 

صفة الشخص المدني على الصحفي وصفة األعيان المدنية على مقرات وسائل اإلعالم أثناء النزاعات المسلحة 

الكبير بين الشخص المدني والصحفي وطبيعة عمل الصحفي في مناطق النزاع على الرغم من اإلختالف 

المسلح، كذلك يختلف دافع كل منهما أثناء النزاع المسلح إذ أن دافع الشخص المدني هو االبتعاد عن النزاع 

المسلح لنقل المسلح قدر اإلمكان لتالفي اآلثار الناتجة عنه، أما الصحفي فدافعه هو التواجد في مناطق النزاع 

وقائع النزاع المسلح وتزويد الرأي العام بها. كذلك لم يّعرف القانون الدولي اإلنساني والمواثيق الدولية مصطلح 

الصحفي إال أنه ميز بين فئتين من الصحفيين وهما فئة المراسلين الحربيين المرافقين للقوات العسكرية وفئة 

 الصحفيين المستقلين.

راسة فكانت: ضرورة وضع تعريف واضح ومحدد للصحفيين والمقرات الصحفية أما أهم توصيات الد

والنص صراحًة على إعتبار الصحفيين من الفئات الدولية  1977ضمن أحكام البروتوكولين اإلضافيين لسنة 

المحمية غير المشاركين في النزاع المسلح وإفراد أحكام خاصة لحمايتهم وإعتبار االعتداء عليهم بمثابة 

إلنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي اإلنساني وكذلك تحريم مهاجمة مقرات الصحافة بصفتها مقرات صحافة ا

وليست أعيانًا مدنية تقديرًا للدور الذي تقوم به. كذلك ضرورة العمل على إنشاء جهاز دولي خاص يرتبط 

يبهم على أداء مهامهم في مناطق بالمنظمة الدولية لالمم المتحدة يتولى مهمة االشراف على الصحفيين وتدر 

 أثناء النزاع المسلح. أنفسهمالنزاع المسلح وكيفية حماية 
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Abstract 

        This study deals with the criminal protection of journalists during armed 

conflicts based on the question of the extent of criminal protection established by 

the International Humanitarian Law And International Criminal Law for journalists 

during armed conflict, with reference to the practical applications of attacks on 

journalists during these armed conflicts. 

        The study was divided into several chapters dealing with; the meaning of the 

international protection of journalists through a statement of the concept of the 

journalist, armed conflict, the rights and obligations of journalists in armed conflicts 

and the category of journalists covered by international protection. Then the 

mechanisms of international criminal protection for journalists during armed 

conflicts through the protection of journalists in international and non-international 

armed conflicts and the new protection of journalists under international 

conventions. 

Finally, the criminal responsibility for the violation of the journalists’ rights in armed 

conflicts by studying the legal adaptation of violations against journalists and the 

consequences of the International Criminal penalties responsibility for journalists’ 

rights violations and the international application guarantees to establish criminal 

protection for journalists. 



        The study concluded with several results, the most prominent of which are: The 

International Humanitarian Law And International Covenants rules confer the status 

of a civilian person on the journalist and the prescription of civilian objects on media 

headquarters during armed conflicts, despite the great difference between the 

civilian person and the journalist and the nature of the journalist's work in the areas 

of armed conflict. 

Their motuvation is also different during the armed conflicts; as the motive of the 

civilian person is to as the motive of the civilian person is to avoid armed conflict as 

much as possible in order to avoid the consequences, The journalist is motivated by 

the presence in areas of armed conflict to convey the facts of the armed conflict and 

to provide public opinion. Additionally, the International Humanitarian Law and 

International Covenants did not define the term journalist, but distinguished between 

two categories of journalists; the category of military correspondents accompanying 

the military forces and the category of independent journalists. 

In conclusion, the most important recommendations of the study were; the necessity 

of establishing a clear and specific definition for journalists and press premises 

within the provisions of the Additional Protocols of 1977, and explicitly stipulating 

that journalists from international protected groups, who are not involved in the 

armed conflict should be singled out as special violations of International 

Humanitarian Law. It is also forbidden the headquarters to attack press headquarters 

and not as civilian objects in recognition of the role-played by. It is also necessary 

to establish a special international body that is affiliated with the United Nations 

International Organization to supervise and train journalists to perform their duties 

in armed conflict areas, and how to protect themselves during armed conflict. 

 

 


