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a 

 

تشهد الحريات اإلعالمية في اليمن مزيدا من القمع وتضييق الخناق على العاملين في مجال 

الصحافة، وأصبح اإلعالميين اهداف مباشره ألطراف الصراع في اليمن كما باتت قضايا حرية 

 الرأي والتعبير على قوائم االتهامات التي تنظر فيها المحاكم في صنعاء. 

فقد تصاعدت الممارسات غير القانونية ضد الصحفيين وايداعهم السجون دون محاكمات ففي 

صنعاء ما تزال جماعة الحوثي ترفض االفراج عن الصحفيين المخفيين في سجونها والذي مر على 

البعض منهم أكثر من اربعه أعوام، كما أقدمت أطراف تابعه للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا 

 على اعتقال صحفيين في مناطق سيطرتها منها محافظه شبوه وحضرموت.

وتشير حاالت االنتهاكات المرصودة أن جميع مناطق اليمن باتت تمثل خطورة على الصحفيين 

بشكل أو بآخر، بل أن خارطة توزيع االنتهاكات خالل شهري سبتمبر واكتوبر الماضيين تؤكد 

انتهاكات تليها جماعة   8تصدر الحكومة واألطراف التابعة لها لعدد االنتهاكات التي وصلت إلى 

انتهاكات. االمر الذي يبعث على القلق ويدعونا إلى دعوة جميع األطراف العودة  3الحوثي بعدد 

 إلى النصوص الدستورية الضامنة لحرية التعبير وحرية الصحافة. 

ونطالب في هذا التقرير الذي يرصد وضع الحريات اإلعالمية كافة المعنيين بحرية التعبير 

والحريات اإلعالمية داخل اليمن وخارجها العمل الجاد والضغط على جميع األطراف في اليمن 

 الحترام حرية التعبير واالفراج الفوري عن الصحفيين المختطفين.

كما النزال في مرصد الحريات االعالمية نشدد على المؤسسات اإلعالمية والصحفيين بضرورة 

اتخاذ أعلى مستويات السالمة المهنية أثناء تغطية الحروب حفاظا على سالمتهم والتقليل من حجم 

 الخسائر البشرية والمادية لإلعالميين في اليمن.

 المقدمة 
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 ثمن الحقيقة 



 9109الحريات االعالمية في اليمن سبتمبر ـ اكتوبر 

 

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  
a 

 9109الحريات االعالمية في اليمن سبتمبر ـ اكتوبر 

 

م 9109رصد تقرير االنتهاكات االعالمية في اليمن خالل شهري سبتمبر واكتوبر الماضيين من العام 

( حالة انتهاك ضد افراد ) صحفيين ونشطاء في وسائل التواصل االجتماعي ( ومؤسسات  09) 

 اعالمية.

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

 حضرموت حجه ،تعز ، المهره(

 6حالتين أصابه، و 9حيث توزعت االنتهاكات التي وثقها مرصد الحريات االعالمية في اليمن بين 

حالتين تهديد، وحاله واحده اعتداء، وإصدار حكم بحبس الصحفي احمد األسد مالك  9حاالت اعتقال، و

 محرك البحث صحافتك لمده سنهة وتغريمه مبلغ نصف مليون لاير بسبب قضايا نشر .

حاالت انتهاك  8واغلب االنتهاكات التي سجلها المرصد مارستها اطراف تابعة للحكومة اليمنية بعدد  

حاالت  3من اجمالي االنتهاكات المسجلة خالل شهري سبتمبر واكتوبر، تلتها جماع الحوثي بعدد 

 انتهاك، وحاله واحده قام بها مجهولين .
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(  حالة انتهاك ، ضد  09سجل التقرير خالل شهري يوليو واغسطس الماضيين من العام الجاري ) 

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

حالتين تهديد ،وحاله واحده اعتداء ، وإصدار حكم  9حاالت اعتقال ،و 6حالتين أصابه ،و 9بين  

بحبس الصحفي احمد االسدي مالم محرك البحث صحافتك لمده سنة وتغريمه مبلغ نصف مليون لاير 

 سبب قضايا نشر .

 انواع االنتهاكات  
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 مسؤوليه االنتهاكات  
a 

 

حاالت انتهاك مارستها اطراف تابعه  8سجل مرصد الحريات اإلعالمية خالل الشهرين الماضيين 

حاالت انتهاك ،  3للحكومة اليمنية من اجمالي االنتهاكات المسجلة ، تلتها جماعه الحوثي بعدد 

 وحاله واحده سجلت ضد مجهولين .
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 التوزيع الجغرافي االنتهاكات
a 

 

 9شهدت مناطق مختلفة في اليمن حاالت انتهاكات ضد الحريات اإلعالمية، حيث رصد التقرير 

 9حالتين بمحافظه شبوه، وحاله واحده بمحافظه حضرموت ، و 9حالتين انتهاك بمدينه صنعاء، و

 حاالت بمحافظه تعز . 3حالتين بمحافظه المهرة ، و9حالتين بمحافظه حجه ، و
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  حاالت اصابه

بلغ عدد حاالت اإلصابة التي سجلها المرصد خالل شهري سبتمبر واكتوبر الماضيين من 

حالتين ضد االعالميين ) صحفيين ونشطاء في وسائل التواصل االجتماعي(  9العام الحالي 

 وقعتا بمدينه حجه .

 

من  01نجاء مراسل قناه بلقيس الفضائية محمد يوسف في الـ

سبتمبر الماضي من هجوم صاروخي نفذه مسلحين تابعين 

لجماعه الحوثي في ميدي بمحافظة حجة ، ما أدى إلى إصابته 

بجروح نقل على إثرها إلى المشفى ، كما شدد مرصد الحريات 

اإلعالمية على الوسائل اإلعالمية والصحفيين بضرورة اتخاذ 

 أعلى مستويات السالمة المهنية أثناء تغطية الحروب

 

من سبتمبر الماضي تعرض المصور الصحفي صالح  00في الـ 

الغانمي والذي يعمل مصورا لعدد من الوسائل اإلعالمية 

لإلصابة بشظايا و كسور  في كتفه االيمن جراء اطالق  جماعه 

الحوثي قذيفه مدفعيه على منطقه حيران شمال محافظه حجه ، 

اثناء قيامة بتغطية األحداث والمعارك  بالمنطقة بين القوات 

 الحكومية وقوات جماعه الحوثي  .
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 حاالت اعتقال

بلغ عدد حاالت االعتقال التي سجلها المرصد خالل شهري سبتمبر واكتوبر الماضيين من العام الحالي 

حاالت ضد االعالميين ) صحفيين ونشطاء في وسائل التواصل االجتماعي( ،  توزعت على  مدينة  6

 المهره وتعز وشبوه وحضرموت .

 01تلقى مرصد الحريات االعالميه بالغا من قناة الغد المشرق في الـ 

من سبتمبر الماضي تفيد فيه اعتقال مراسل القناة بمحافظة شبوة جمال 

شنيتر من قبل نقطة أمنية في منطقة عزان تتبع الحكومة اليمنية. كما 

أقدمت نقطه امنيه بمحافظه المهرة على اعتقال الصحفي صالح مساوى 

بسبب مناهضته وتغطيته لالحتجاجات المناهضة للحكومة اليمنية ، وتم 

 االفراج عنه بعد اسبوع من اعتقاله .

تعرض لالعتقال واالخفاء القسري من  صفوان المنيفي مصور اعالمي

قبل قوات امنيه بمحافظه حضرموت، على خلفية تنسيقه لفعالية حول 

يوم السالم العالمي، وكانت عناصر تابعة ألمن محافظة حضرموت قد 

سبتمبر، بمدينة المكال، واقتادته إلى  32اقتحمت فندق إقامة المنيفي في 

لتدشين مؤتمر الشباب   مكان مجهول، بعد وصوله بنحو يومين

 االتحادي للسالم والتنمية واإلعمار، برفقة نشطاء بمحافظه حضرموت.

وبعد ارتفاع األصوات المطالبة باإلفراج عن االعالمي، خرجت بعض 

الوسائل اإلعالمية بمحافظه حضرموت بفالش مرئي يقول بأن اعتقال 

المنيفي جاء بسبب ضبطه متلبساً بـ "الترويج لما يسمى بمخرجات 

 الحوار الوطني".
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تعرض المصور الصحفي طه  

صالح ومساعده محمد هائل  في 

،  9109من سبتمبر  08الـ 

لالختطاف من قبل طقم عسكري 

يتبع إحدى النقاط األمنية بمنطقة 

الجحملية بمحافظه تعز ، اثناء 

قيامهم بعملهم الصحفي 

وتصويرهم  قصه احدى االسر 

التي تدمر منزلها في المنطقة  

جراء الحرب ، وتم احتجازهم 

أحد المباني جوار مدرسة  داخل

محمد علي عثمان ونهبهم 

الكاميرا وهواتفهم المحمولة 

ومنعهم من التواصل مع اسرهم 

، وبعد خمس ساعات من 

 االحتجاز تم االفراج عنه .
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  حاالت تهديد

 

 

تلقى مرصد الحريات اإلعالمية بالغا من اإلعالمي أحمد مكيبر يفيد 

فيه تعرضه للمالحقة من قبل نقاط أمنية في منطقة المخا، حيث قامت 

نقطة امنية هناك باحتجاز أحد أقاربه اشتبهت بأن يكون هو أحمد 

مكيبر وسألت عن أماكن تواجده. مرصد الحريات ادان الحادثة وطالب 

السلطات األمنية والعسكرية في المخا التحقيق في الواقعة ومعاقبة 

 الجناة والكف عن مطاردة الصحفيين

 

تعرض الصحفي خالد محسن دالق الطالق رصاص من قبل مجهولين 

،  91009من سبتمبر  91على متن دراجه ناريه فجر الجمعه الـ

وياتي ذالك بعد تعرضه للتهديد من نافذين على خلفية وجود قضية لي 

بمحكمة جنوب شرق االمانة ..وتدخلهم لمحاولة ارغامي على التنازل 

 على القضية
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 حاالت اخرى

 

سبتمبر  9اصدرت محكمة الصحافة والمطبوعات في امانة العاصمة صنعاء في جلستها بتاريخ 

م ، حكما على الصحفي ومدير محرك االخبار " صحافتك " احمد االسدي رغم كونه ليس 9109

 ناشرا ثانيا من مواقع االخبار

حيث تضمن الحكم بحيس الصحفي احمد االسدي لمدة سنة مع النفاذ تبدأ من تاريخ النطق بالحكم ، 

وتغريمه مبلغ وقدره نصف مليون لاير تعويض محاماة للمحكوم له ، واغالق محرك صحافتك 

 االخباري .

ويعد هذا اول حكم من نوعه وسابقة في تاريخ القضاء والصحافة اليمنية حيث لم يفرق القاضي بين 

المحرك كقارئ اخباري وبين الموقع الناشر والمسؤول عن النشر والتقطه محرك صحافتك كغيره من 

 المحركات االخباريه .
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