
  8102ابريل  —مارس 



  2  المقدمة 

 3 منهجية الحقرير

 4 الملخص الحنفيذي 

 5 نفىجرافيك 

 6 مؤشرات حريات الصحافة في اليمن

 7 انىاع االنحهاكات

 8 الحىزيغ الجغرافي لمناطق االنحهاكات   

 9 مسؤولية  االنحهاكات 

  01    جفاصيل االنحهاكات

 04 االنحهاكات ضد مؤسسات إػالمية

 04 مؼلىمات اخري

 الملخص التنفيذي



جػد الّهو خالّا قاخدة نو اخعر التلداف ةاليصتة للػهل اإلغالني يف الػالم، قضهػو  

شلصلة االىحَاكاة املصحهرة غلي الدرِاة اإلغالنّة ـلد شَدة الّهو خالؿ شَرك 

ناذز قاةرِل املاضّّو غدخ نو االىحَاكاة كاللحل  قاإلضاةة  قإخػراؽ املػسشػصػاة       

 اإلغالنّة قجُكؿ ةػضَا غو الػهل .

وما تزال الحريات اإلعالمية يف اليمن تدفع جمنا ةاهضا اذ احتلت مراتب متقدمة يف   

ةّو الػدقؿ   ٠٦١ـ اخحلث املرجتة ٨١٠٢الدقؿ األكذر اىحَاكا لدرِة الطداـة، قيف الػاـ 

 األكذر اىحَاكاة قـلا لحلرِر االنم املحددة يف الُّـ الػاملي للطداـة .

نو املسشؿ اف ِصحهر ٍذا الُضع نيذ اكذر نو دالدة أغُاـ، ةل قِحطاغد اكػذػر نػع        

ضدفّّو قجرج غدخ اخػر     ٣االشحَداؼ املحػهد للحل الطدفّّو الّهيّّو خّخ كحل 

خالة اىحػَػاؾ جػػػرا لػَػا            ٠٣نيَم، قكد قدق نرضد الدرِاة اإلغالنّة يف الّهو 

الطدفّّو قىشعاء الحُاضل االجحهاغي قاملسشصاة اإلغالنّة الّهيّة يف نيػاظػق   

 نخحلفة نو الّهو قنو كتل اظراؼ نحػدخة شرِكة يف الطراع الدائر يف التلد.

يف ظل ٍكذا قضع ىجدخ نعالتحيا للهيظهاة الدقلّة املػيّة ةالدلُؽ قالػدػرِػاة      

قامليظهاة املحخططة ةاإلغالـ قكاـة اخراذ الػالم ةالضؾط لُكؿ غهلّػاة الػلػحػل       

 قاالىحَاكاة للطدفّّو الّهيّّو قاإلـراث غو املػحللّو يف الصجُف.

 نطعفى ىطر                                                                                          

 ذئّس نركز الدذاشاة قاإلغالـ االكحطاخك                                                                   

 المقدمـة   
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للد جم جهع التّاىاة قاملػلُناة يف ٍذا الحلرِر نو خالؿ ـرِق نػَػيػي نػو       

الراضدِو ِحتػُف نركز الدذاشاة قاإلغالـ االكحطاخك ، ِػحػُاجػدقا يف خػهػس          

 نداـظاة ذئّصّة  

اغحهد الراضدقف يف جهع التّاىاة ىلع نيَجّة االجطاؿ املتاشر ةالضدػاِػا اق     

شَاخاة اكاذةَم  اق غتر قشائل االغالـ اق نو خالؿ التالؽاة الحي جلػدـ ةػَػا      

الضداِا اق اكاذةَم الى نرضد الدرِاة االغالنّة الحاةع للهركز ، خّخ ِػهل ـرِق 

الرضد ىلع املراجػة قالحدلق نو جهّع التّاىاة قاملػلُناة املػرضػُخة نػو        

 نطاخذ نخحلفة  . ٣خالؿ الّة جدلق جشهل ال ِلل غو 

اف التّاىاة املػلُناة الُاذخة يف ٍذا الحلرِر ال جػيي اف جهّع االىحَاكاة كػد    

جم ذضدٍا ، ةل اف ٍياؾ خاالة اىحَاكاة ِخشى ضداِاٍا االةالغ غيَا ملػخػاقؼ   

 نو خدقت جتػاة اشد خعُذة غلَّم نو كتل امليحَكُف   

اىيا يف ٍذا الحلرِر لم ىصحعّع اف ىُذخ جهّع كطص االىحَاكاة ىظرا لرؽتحػيػا   

 يف اخحطاذ  الحلرِر ، خّخ اكحفّيا ةصرخ اٍم كطص االىحَاكاة .

   -جػرِفاة قنفاجّح :
ِعلق الحلرِر نطعلح  " االخحعاؼ " ىلع جػهػّػع خػاالة "              -خاالة اخحعاؼ : 

االغحلاؿ "  املرجكتة نو الجهاغاة قالكّاىاة الخاذجة غو  شػّػعػرة الصػلػعػة          
 الشرغّة  املػحرؼ ةَا خقلّا

 منهجية الحقرير 
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ـ ٨١٠٢ذضد جلرِر االىحَاكاة للدرِاة اإلغالنّة يف الّهو لشَرك ناذز قاةرِل 
( خالة اىحَاؾ ضد اـراخ ) ضدفّّػو قىشػعػاء يف قشػائػل الػحػُاضػل                    ٠٣، )  

 االجحهاغي (، قنسشصاة اغالنّة )اكحداـ قإخراؽ نسشصاة اغالنّة (.

قجركزة خاالة االىحَاكاة  الحي قدلَا " نرضد الدرِاة اإلغالنّة " يف نداـظة   
 غدف ، ضيػاء ، جػز ، الضالع ، الددِدة ، التّضاء ، إب .

" اىحَاؾ ضد الدرِاة االغالنّة يف الّهو ، نُذشث ضػد      ٠٢خّخ ذضد الحلرِر "  
اـراخ ) ضدفّّو قىشعاء يف قشائل الحُاضل االجحهاغي ( خالؿ شَرك نػاذز      

خالة اخحعاؼ ، ق  ٠خاالة اضاةة ،  ٣خاالة كحل ، ق ٣قاةرِل املاضي ، جُرغث ةّو 
خاالة اكحػدػاـ نػيػارؿ        ٣خالة جَدِد ، ق ٠خاالة اغحلاؿ ، ق 4خاالة اغحداء ، ق ٣

 اغالنّّو

كها ذضد الحلرِر خالة اىحَاؾ نُذشث ضد نسشصاة اغالنػّػة ، خػّػخ اكػدـ            
نصلدُف نجَُلّو ىلع إخراؽ نعاةع نسشصة الشهُع قضدّفة أختاذ الػّػُـ     
ةهداـظة غدف ، قاالغحداء ىلع الطدفّّو قالػانلّو ةاملسشصة قإضاةػة غػدخ     
نيَم ، كها جػرضث كياة ذشد الفضائّة  قكياة ضيػاء الفضائّة للػحػُكػؿ غػو       

 التخ ةصتب الُضع املالي الطػب الذك جهر ةة الليُاة الفضائّة .
 

 

 

 

 

 الملخص الحنفيذي
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ال جزاؿ الّهو جدحل نراجب نحلدنة  ةّو الدقؿ االكذر اىحَاكاة لدرِة الطداـة ،ـخالؿ 
الصيُاة االخّرة املاضّة اخذجث االنم املحددة غتر نيظهة الُّىصكُ ،الػّػهػو الػى       

الى جاىب غدخ نو الدقؿ أؽلتَا غرةّػة ،    اللائهة الصُخاء مليحَكي خرِة الطداـة 
 خقلة املدذجة يف جطيّؿ امليظهة . ٠٢١غتر نسشر خرِة الطداـة املسلؿ نو 

ةّو الدقؿ االكذر اىحَاكا لدرِة الطداـة ،  ٠٦١اخحلث الّهو  املرجتة  ٨١٠4ـفي الػاـ 
 ٨١٠٦لالىحَاكاة الطدفّة ، قيف الػػػاـ      ٠٦٢اخحلث الّهو املرجتة  ٨١٠2قيف الػاـ 

اخػحػلػث الػّػهػو            ٨١٠١لالىحَاكاة الطدفّة ، قيف الػاـ  ٠١١اخحلث الّهو املرجتة 
قيف الػػاـ  ،   اىحَاكا لدرِة الطداـة يف الػالم  ةّو كُائم الدقؿ األكذر ٠٦٦املرجتة 

 لالىحَاكاة  ٠٦١اخحلث الّهو املرجتة  ٨١٠٢

 

 مؤشرات حريات الصحافة في اليمن
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 انىاع االنحهاكات
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" خالة اىحَاؾ خالؿ الػاـ الدالي ، نيَا   ٠٣شجل الحلرِر خالؿ شَرك ناذز قاةرِل " 
خالة اىحَاؾ نُذشث اـراخ ) ضدفّّو قىشعاء يف قشائل الحُاضل االجحهاغػي (       ٠٢

% نو اجهالي االىحَاكاة املصجلة  ، قخالة اىحَاؾ قاخدً  نُذشث ضػد   ٣4قةيصتة 
 %.٠4قشائل اغالنّة قةيصتة  

 ٣خالة اخحعػاؼ ، ق         ٠خاالة اضاةة ،  ٣خاالة كحل ، ق ٣خاالة االىحَاؾ جُرغث ةّو 
خاالة اكحداـ نيارؿ اغالنّػّػو   4خالة جَدِد ، ق ٠خاالة اغحلاؿ ، ق 4خاالة اغحداء ، ق

 قنسشصة اغالنّة .



 

 الحىزيغ الجغرافي لمناطق االنحهاكات

 ٦شَدة نياظق نخحلؿ يف الّهو خاالة اىحَاكاة ضد االغالـ ، خّخ ذضد الػحػلػرِػر       
خػاالة اىػحػَػاؾ          ٣خاالة اىحَاؾ ةهدِية التّضاء ، ق 4خاالة اىحَاؾ ةهدِية غدف ، ق 

اىحَاكاف لكل نو نداـظة جػز قالددِدة ، قةلّػة االىػحػَػاكػاة         ٨ةالػاضهة ضيػاء ، ق
 جُرغث ةهداـظة الضالع قاب .
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 مسؤولية االنحهاكات

جهاغة الدُدي ال رالث جدحل املرجتة االقؿ يف غدخ االىحَاكاة ضد الطدفّّو  ،     
اىحَاكاة نػاذشػحػَػا        2اىحَاكاة ، ق ١خّخ ةلؾث غدخ االىحَاكاة الحي ناذشحَا 

اىحَاكاف كانث ةة كػُاة     ٨اىحَاكاة ناذشَا نجَُلّو ، ق 4الدكُنة الّهيّة ، ق
 الحدالؿ الػرةي ةلّاخة املهلكة الػرةّة الصػُخِة ، قاىحَاؾ شجل ضد نحيفذِو.
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خػاالة     ٣ةلؼ غدخ خاالة اللحل خالؿ شَرك ناذز قاةرِل نو الػاـ الدالي ،   
 خالحّو شجلث ةهدِية الددِدة ، قخالة قاخدة ةهدِية التّضاء . ٨كحل ، 

 

 

 

 

 

 حاالت قحـل

كحل االغالني غتدا للٌ اللاخذك نراشل كياة ةللّػس نػحػادػرا       
ةجراخة جراء أضاةحٌ ةشظاِا كذِفة اظللحَا جهاغة الدُدػي  
ىلع نجهُغة نو الطدفّّو ةهداـػظػة الػتػّػضػاء ،ادػيػاء             

 جؾعّحَم لالشحتاكاة يف نيعلة كاىّة ةهداـظة التّضاء 

اكدنث ظّراف الحدالؿ الػرةي ةلّاخة املهػلػكػة الػػػرةػّػة          
ةاشحَداؼ ظاكم كياة الّهو الخاضػة لصّعرة الدُدي ، ادياء 
ججَّزٍم لحطُِر نصلصل ذنضاىي ةهدِرِة ةاجل ةػهػدِػيػة     

 الددِدة  كحل ـَّا االغالني غتداللٌ اليجاذ ندِر الدِكُذ

 ةاللياة

اكدنث ظّراف الحدالؿ الػرةي ةلّاخة املػهػلػكػة الػػػرةػّػة             
ةاشحَداؼ ظاكم كياة الّهو الخاضػة لصّعرة الدُدي ، ادػيػاء   
ججَّزٍم لحطُِر نصلصل ذنضاىي ةهدِرِة ةاجػل ةػهػدِػيػة        

 الددِدة  كحل ـَّا االغالني ندهد ىاضر  نحاةع االىحاث ةاللياة
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 ٣ةلؼ غدخ خاالة االضاةة خالؿ شَرك ناذز قاةرِل نو الػاـ الػدػالػي ،          
 خاالة اضاةة ةهدِية التّضاء .

 

 

 

 

 

 

 

 

 حاالت اصابة

جػرا الطدفي دِاب الشاظر نراشل كياة ِهو شػتػاب لػبػضػاةػة         
خعّرة قغدخ نو شظاِا كذِفة اظللحَا جهاغة الدُدي ىلع غػدخ  
نو الطدفّّو ادياء جؾعّحَم مليعلة كاىّة ةهداـظة التّضػاء ،    
قجم ىللة للهصحشفى قظل ـاكد للُغي قال ِصحعّع اليعق ، دػم    

 جم ىللة لألذخف لحللي الػالث قاجرى الػهلّاة الحي ِدحاث لَا 

جػرا الطدفي خلّل العُِل ذاشل كياة ةللّػس الػفػضػائػّػة         
إلضاةة ةشظّة كذِفة اظللحَا جهاغة الدُدي ىلع غػدخ نػو       
الطدفّّو ادياء جؾعّحَم مليعلة كاىّة ةهداـظة الػتػّػضػاء       

 اخحركث خذع الصالنة الحي كاف ِرجدَِا 

جػرا الطدفي قلّد الجػُذك نطُذ كياة ِهو شتاب الفضػائػّػة    
إلضاةة ةشظّة كذِفة اظللحَا جهاغة الدُدي ىلع غػدخ نػو       

 الطدفّّو ادياء جؾعّحَم مليعلة كاىّة ةهداـظة التّضاء 
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 خاالة اغحلاؿ ةهدِية غدف  4ةلؼ غدخ خاالة االغحلاؿ خالؿ شَرك ناذز قاةرِل نو الػاـ الدالي ، 

خّخ اكدنث الصلعاة االنيّة ةهعاذ غدف ىلع اغحلاؿ غدخ نو نراشلي الليُاة الفضائّػة قٍػم     
نراشل كياة ِهو شتاب الفضائّة اخـ ـَد قاملطُذ لعفي ةاخُاذ قنراشل كػيػاة ةػلػلػّػس اخـ             
الدصاني قنراشل كياة الّهو الفضائّة ضاخؽ الرجّتي ، أدياء جؾعّحَم لفػالّة جدشّو اىػعػالؽ     
ذخالة شركة امللكة ةللّس للعّراف ةهدِية غدف قاإلـراث غيَم ةػد شاغاة نو اغحلالَم ،ةػػػد   
نعالتاة قاغحطاـ غدخ نو االغالنّّو يف شاخة نعاذ غدف قذـضُا الخرقث نو املعاذ إلػى ةػػػد        

 اإلـراث غو الطدفّّو  .

 

 

 

 

 

 حاالت اػحقال
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 حاالت اخري

نو ناذز املػاضػي  ىلع اخػحػعػاؼ             ٨2اكدـ غدخ نو املصلدّو يف 
الطدفي ذشّد الدداخ نو اخد شُاذع الػاضهة ضيػاء  قاِداغة يف اخػد    
الصجُف الحاةع للهصلدّو ، خّخ كاـ املصلدّو ةهالخلة الطدفي ىلع 
نحو شّاذة ٍّلُكس ةدقف اذكاـ  ةػد خرقجة نو قراذة االشؾاؿ الػػػانػة    
 قالعرؽ قاكحّاخة الى اخد الصجُف ةداخل اخد امليارؿ الحاةػة للهصلدّو

جػرا الطدفي ضالج الجيدك نراشل ضدّفة اختاذ الُّـ ةهدِية جػػػز ،     
لالغحداء نو كتل جيُخ جاةػّو للّاخة املدُذ ةهدِية جػز ، قاخحجارً يف 

 نكحب الحرةّة ، قنطاخذة داكرة الكانّرا قـرنحٌ جُالة .

اكدـ نصلدّو جاةػّو لجهاغة الدُدي ةػاكػحػدػاـ نػيػارؿ غػدخ نػو                 

الطدفّّو ةصتب نهاذشحَم لػهلَم االغالني  خػالؿ شػَػرك نػاذز           

قاةرِل املاضّّو ، خّخ اكحدم الدُدّّّو نيزؿ الطدفي اخهد الطػُيف  

الصكرجّر الطدفي للرئّس الراخل ىلع غتداللٌ ضالح ، كػهػا اكػحػدػم            

نصلدُف خُدّّو نيزؿ الطدفي غتدااللٌ التُذك نراشل كيػاة شػَػّػل       

ةهداـظة اب ، قاكحدم نصلدّو خُدّّو نيزؿ الطدفي غزِز الخانػرك ،    

 .قىَب ندحُِاجٌ قنطاخذة غدخ نو الكانّراة قالةحُب ققخدة ضُة
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 انحهاكات ضد مؤسسات اػالمية

اكدـ نصلدُف نجَُلّو يف شَر ناذز املاضي الكذر نو نرة ىلع اكػحػدػاـ قإخػراؽ نػعػاةػع              

نسشصة الشهُع قضدّفة أختاذ الُّـ ةاملدِية الخضراء ةهداـظة غدف ، قاالغحداء ىلع الطدفّّو 

قالػانلّو ةاملسشصة قإضاةة غدخ نيَم ، اناـ نرأى قنصهع نو الجهّع يف اىحَاؾ ضاذح لػدػرِػة    

الطداـة قالحػتّر  ، كها نيػث الصلعاة االنيّة ةػدف نعاةع نسشصة الشهُع نػو  اغػعػائػَػا            

 جطرِح ليلل نػداجَا الى خاذث املدِية ، ملزاقلة غهلَا نو نياظق اكذر انيو نو ندِية غدف

جػرضث كياة ذشد الفضائّة قكياة ضيػاء الفضائّة للحػُكػؿ غػو      

التخ ةصتب الُضع املالي الطػب الذك جهر ةة الليُاة الفضائّػة  

 الذك ِدُؿ خقف كدذجَا ىلع االشحهراذ يف اخاء ذشالحَا  .

حيث منحت قناة رشد الفضائية جميع املوظفين إجازة مفتووحوة   

قالذك ِاجي ةػد جراكم االلحزاناة املالّة قاملدُِىّاة  ةدقف ذاجب ،

قالػجز غو خـع نرجتاة الػانلّو لدَِػا لصػحػة أشػَػر نضػث،             

قنعالتة الجَة املسجرة ةحصلّم األشحُخُِ ىلع خلػفػّػة غػدـ       

 شداخ اإلِجاذ ألكذر 
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 نػلُناة اخرى



 

 اليمـن -مرصـد الحـريات االػـالمية  

Www.Marsadak.org 

Violations.ye@gmail.com 

economicmedia@gmail.com 

 

منصة مرصد الحريات االػالمية منصصصة دصصد ومصؼصلصىمصات 

مهنية ومسحقلة جظم خرائط ومؼلىمات حىل االنحهصاكصات الصحصي 

 طالث الصحافة وحرية الحؼبير في كل انحاء اليمن


