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a 

 

يوما عن يوم تزداد حده االنتهاكات والممارسات التعسفية ضد الصحفيين ووسائل االعالم، من قبل 

 األطراف المتصارعة في اليمن .

بات الصحفيون يعملون في ظل خطر يهدد حياتهم ومستقبله، وأصبحت مهنة الصحافة في مناطق 

كثيرة في اليمن سببا كافيا تعرض الصحفي للعقاب في بلد تتحكم به اطراف عدة متناحرة ومدعومة 

 من اطراف إقليمية. 

 

وفي هذا التقرير الصادر عن مرصد الحريات االعالمية في اليمن قمنا برصد وتوثيق حاالت االنتهاك 

حاله انتهاك ضد الحريات خالل شهري يوليو  37التي تعرضت لها الحريات االعالمية بعدد 

انتهاكات مورست ضد مؤسسات اعالميه ،  5ضد صحفيين افراد و 39واغسطس الماضيين ، منها  

حاله  91حالتين تهديد و 9حاالت اعتداء و 6حاالت اختطاف و 4حاالت اعتقال و 5تنوعت بين 

 اخرى .

 

ووفقا للرصد المستمر للوضع االعالمي ال زالت جماعة الحوثي أكثر األطراف انتهاكا لحرية الصحافة 

صحفي مر على البعض  08حالة انتهاك خالل الشهرين الماضيين، حيث ما تزال تختطف  08بعدد 

منهم أكثر من ثالثة أعوام، كما الزال الصحفي محمد علي معتقل في سجون الحكومة الشرعية 

بمحافظه مارب،  اما الصحفي محمد المقري  التي اختطفته تنظيم القاعدة فما تزال المعلومات عنه 

 وحتى اليوم . 9105معدومة منذ نهاية العام 

 

ويجدد مرصد الحريات االعالمية مطالبته لكافه األطراف بالتوقف الفوري عن استهداف الصحفيين 

وااللتزام بالدستور الضامن لحرية التعبير والمواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحرية الصحافة 

واحترام حرية الرأي، كما يطالب االطراف المتصارعة وعلى رأسها جماعة الحوثي إلى إطالق سراح 

 الصحفيين المعتقلين ويحمل كافة األطراف المسئولية الكاملة عن تعريض حياة الصحفيين للخطر. 

 المقدمة 
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لقد تم جمع البيانات والمعلومات في هذا التقرير من خالل فريق مهني من الراصدين يتبعون مرصد 
الحريات اإلعالمية في اليمن، ويتواجدون في خمس محافظات رئيسية وهي صنعاء وتعز وعدن 

 وحضرموت .
 

اعتمد الراصدون في جمع البيانات على منهجية االتصال المباشر بالضحايا او شهادات اقاربهم  او 
عبر وسائل االعالم او من خالل البالغات التي تقدم بها الضحايا او اقاربهم الي المرصد، ويعمل فريق 

مصادر  3الرصد على المراجعة والتحقق من جميع البيانات والمعلومات عبر آلية  تحقق تضم 
 مختلفة.

 
ان البيانات والمعلومات الواردة في هذا التقرير ال تعني ان جميع االنتهاكات قد تم رصدها ، بل ان 

هناك حاالت انتهاك يخشى ضحاياها االبالغ عنها لمخاوف من حدوث تبعات اشد خطورة عليهم من 
 قبل المنتهكين.

كما ان التقرير لم يتضمن جميع قصص حاالت االنتهاكات العتبارات تتعلق بطبيعة التقرير الموجز 
والمختصر والذي يشمل اهم قصص االنتهاكات مع االحتفاظ بتفاصيل اكثر في اطار موقع مرصد 

 الحريات اإلعالمية .
 

  -تعريفات ومفاتيح :
يطلق التقرير مصطلح  " االختطاف" على جميع حاالت "االعتقال"  المرتكبة من  -حاالت اختطاف :

 الجماعات والكيانات الخارجة عن  سيطرة الحكومة الشرعية  المعترف بها دوليا 
 

 a منهجيه الرصد  
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 الملخص التنفيذي  
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م 9109رصد تقرير االنتهاكات االعالمية في اليمن خالل شهري يوليو واغسطس الماضيين من العام 

( حالة انتهاك ضد افراد ) صحفيين ونشطاء في وسائل التواصل االجتماعي ( ومؤسسات  37) 

 اعالمية.

وتركزت حاالت االنتهاكات التي وثقها " مرصد الحريات اإلعالمية في محافظات ) صنعاء ،تعز ، عدن 

 ، شبوه(

 4حاالت اعتقال و 5حيث توزعت االنتهاكات التي وثقها مرصد الحريات االعالمية في اليمن بين 

 حاله اخرى . 91حالتين تهديد و 9حاالت اعتداء و 6حاالت اختطاف و

  

انتهاك من  08واغلب االنتهاكات التي سجلها المرصد مارستها اطراف تابعة لجماعة الحوثي بعدد 

 اجمالي االنتهاكات المسجلة خالل شهري يوليو واغسطس الماضيين .
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(  حالة انتهاك ، ضد  37سجل التقرير خالل شهري يوليو واغسطس الماضيين من العام الجاري ) 

الحريات االعالمية مورست ضد افراد )صحفيين ونشطاء في وسائل التواصل االجتماعي( ، تنوعت 

 حاله اخرى . 09حالتين تهديد و 9حاالت اعتداء و 9حاالت اختطاف و 4حاالت اعتقال و 5بين 

حاالت اعتداء واطالق  3انتهاكات مورست ضد مؤسسات اعالميه تنوعت بين  5الى جانب 

 الرصاص الحي على مقر صحيفة عدن الغد واقتحام وايقاف وكاله االنباء اليمنية سبأ بمدينه عدن .

 انواع االنتهاكات  

 9109الحريات االعالمية في اليمن يوليو ـ اغسطس 

7 



 9109الحريات االعالمية في اليمن يوليو ـ اغسطس 

 مسؤوليه االنتهاكات  
a 

 

من العام شهري يوليو واغسطس الماضيين جماعة الحوثي اكثر االطراف انتهاكا لحرية االعالم  خالل 

انتهاك من اجمالي االنتهاكات المسجلة ، كما  08الجاري ، حيث بلغت عدد االنتهاكات التي مارستها 

انتهاك ، تلتها اطراف تابعه للحكومة اليمنيه   9مارست اطراف تابعة للمجلس االنتقالي الجنوبي 

 حاالت ضد مجهولين  4حاالت انتهاك ، وسجلت  6بعدد 
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 التوزيع الجغرافي االنتهاكات
a 

 

 08شهدت مناطق مختلفة في اليمن حاالت انتهاكات ضد الحريات اإلعالمية، حيث رصد التقرير 

حاالت بمدينة تعز، وحاله واحده  6حاالت انتهاك بمدينة عدن، و 09حاالت انتهاك بمدينة صنعاء، و

 بمدينه شبوه . 

9 



 9109الحريات االعالمية في اليمن يوليو ـ اغسطس 

 a حاالت اختطاف 

بلغ عدد حاالت االختطاف التي سجلها المرصد خالل شهري يوليو واغسطس الماضيين من العام 

حاالت ضد االعالميين ) صحفيين ونشطاء في وسائل التواصل االجتماعي( ،  توزعت  4الحالي 

 على  مدينة صنعاء وعدن وتعز وشبوه .

 

من يوليو الماضي اقدم  97في الـ 

مسلحين ملثمين بلباس مدني من 

االمن الوقائي التابع لجماعة 

الحوثي على متن باص وسيارة 

هيلوكس وتاكس على محاصرة 

الحي الذي يسكن فيه الصحفي عبد 

الحافظ الصمدي ومن ثم اقتياده الى 

ايام من  3منطقه مجهولة ، وبعد 

البحث المتواصل عنه تلقى معاذ 

الصمدي شقيق الصحفي المختطف 

اتصاال من رقم غريب وصوت يمأله 

الخوف ودون تحيه معاذ اعطهم 

االبتوب سيعتقلونكم جميعا اذا لم 

 تسلموا لهم االبتوب ،

وعندما حاول ان يعرف منه مكان 

االختطاف وعن صحته انقطع صوت 

عبدالحافظ وصرخ احد من كان 

بجواره ال عليك هو بخير وانقطع 

 االتصال  .

 

من اغسطس تعرض المصور الصحفي ايهاب  03وفي الـ 

الشوافي لالختطاف من قبل جنود تابعين لجماعه الحوثي بعد 

ايقافه في احد النقاط االمنيه بمدينه الحوبان ، اثناء توجهه الى 

 العاصمه صنعاء  واقتياده الى منطقه مجهولة.

 

كما تعرض الصحفي اياد صالح ناجي رئيس تحرير موقع 

)مارب اليوم ( لالختطاف من قبل مسلحي االنتقالي الجنوبي 

بعد اقتحام الشقة التي يسكن فيها مع عدد من أصدقاءه واقتادوه 

إلى احد السجون التابعة لهم تعرض خاللها للتعذيب ، وبعد 

اربعة ايام من االختطاف تم االفراج عنه بشرط مغادره مدينه 

 عدن باعتباره احد ابناء المناطق الشمالية .

 

من اغسطس تعرض المصور الصحفي بقناة  52وفي الـ 

اليمن الفضائية انور عبدهللا لقلف  لالعتداء واالختطاف من 

قبل مسلحي النخبة الشبوانية التابعة لالنتقالي الجنوبي اثناء 

تغطيته لألحداث والمعارك بمحافظه شبوه وتم االفراج عنه 

 بعد ساعات من اختطافه
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a حاالت اعتقال 

بلغ عدد حاالت االعتقال التي سجلها المرصد خالل شهري يوليو واغسطس الماضيين من العام 

حاالت اعتقال ضد االعالميين ) صحفيين ونشطاء في وسائل التواصل االجتماعي( ،   5الحالي 

 حاالت وعدن حاله واحده . 4توزعت على  مدينتي تعز 

 

 

اقدم مسلحون عسكريون يتبعون االستخبارات العسكرية بمدينة تعز 

صحفيين ومصادرة  0على اقتحام احد الفنادق  بالمدينة واعتقال 

هواتفهم واجهزتهم االلكترونية وهم منير طالل ويحيى البعيثي 

ومحفوظ البعيثي ، وتغييبهم في السجن لمده ثالثة ايام قبل االفراج 

 عنهم .

من اغسطس الماضي تعرض الصحفي سامي نعمان  2وفي الـ 

لالحتجاز في احد النقاط التابعة للمجلس االنتقالي الجنوبي  بمدينه 

عدن  وبعد اكثر من ساعة من التحقيق  وتفتيش هاتفه تم االفراج 

 عنه

تعرض الصحفي محمد امين سكرتير موقع المشاهد نت لالحتجاز 

من قبل ادارة الجوازات بمدينه تعز ، وتم احتجاز الصحفي اثناء 

تصويره مبنى الجوازات وللطوابير الطويلة للمواطنين لقطع 

جوازات ، وكان الصحفي يعد ماده صحفية عن اخر التطورات 

 حول تأخر صرف الجوازات
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 a حاالت اعتداء

بلغ عدد حاالت االعتداء التي سجلها المرصد خالل شهري يوليو واغسطس الماضيين من العام 

اعتداء ضد االعالميين ) صحفيين ونشطاء في وسائل التواصل االجتماعي( ،  توزعت على   6الحالي 

 مدينتي عدن وتعز  .

 

 

 

تعرض المصور الصحفي صالح العبيد لالعتداء من 

قبل جنود تابعين لشقيق  قائد قوات النجدة التابع 

للحكومة اليمنية على خلفيه نشرة عدد من الكتابات 

في صفحته على الفيسبوك ، وتم االعتداء عليه 

بالضرب وبأعقاب البنادق ومالحقته واطالق 

الرصاص الحي علية اثناء توجهه ال أحد األسواق 

 بالمدينة .

 

وتعرض الصحفي مجاهد حمود لالعتداء من قبل 

احد افراد الحماية الخاصة بمكتب الجوازات بمدينه 

تعز ، على خلفيه تصويره بمبنى الجوازات 

واعتداء الجنود المواطنين المطالبين بإصدار 

 جوازاتهم
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 انتهاكات ضد مؤسسات اعالمية
a 

 

في “ سبأ “ من يوليو الماضي ، مبنى  وكالة االنباء اليمنية  4اقتحم عدد من انصار االنتقالي الجنوبي في الـ

عدن ومنعوا العاملين والصحفيين من مزاولة اعمالهم، واعتدوا على بعضهم وهددوا من سوف يعود للعمل، 

وقام المقتحمون  بتكسير اللوحة المعدنية الخاصة بالوكالة واخذوها معهم وكتبوا على الجدران تحذيرات 

 بعدم فتح المبنى مجددا .

 

 04من اغسطس منع مسلحين من االنتقالي الجنوبي عدد من الصحفيين من العمل في صحيفة  08وفي الـ 

اكتوبر ومقر اإلذاعة والتلفزيون التي سيطر عليها االنتقالي الجنوبي واالكتفاء بأشخاص محددين الدارة 

 الصحيفة واإلذاعة والتلفزيون.

 

كما اقدم مسلحون مجهولون على متن دراجه ناريه بأطالق وابل من الرصاص الحي على مبنى صحيفة عدن 

 الغد بمديرية المنصوره بمحافظه عدن ، والذوا بالفرار ، دون حدوث اي اصابات .
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 اليمـن -مرصـد الحـريات االعـالمية  
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منصة مرصد الحريات االعالمية منننصنة  صند ومنتن ن منات 

مهنية ومستق ة تظم خرائط ومت  مات ح ل االنتنهناتنات النتن  

 طالت الصحافة وحرية التتبير ف  تل انحاء اليمن


