


أعــد هــذا التقريــر مرصــد الحريــات اإلعالميــة فــي اليمــن، وهــي منصــة تابعــة ملركــز 
الدراســات واإلعــالم االقتصــادي، وتهتــم برصــد وتوثيــق حــاالت االنتهــاك ضــد حريــة الــرأي 

ــر فــي اليمــن.   والتعبي

أنجــز هــذا التقريــر بدعــم ســفارة مملكـــة هولنـــدا فــي اليمـــن. املعلومــات الـــواردة فــي 
التقريــر تخــص مرصــد الحريــات اإلعالميــة، كما ال تعبر بـــأي حـــال مـــن األحـــوال عـــن موقف 

ســـفارة مملكـــة هولنــدا لــدى اليمــن أو الخارجيــة الهولنديــة.
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لقــد تــم جمــع البيانــات واملعلومــات فــي هــذا التقريــر مــن خــالل 
فريــق مهنــي مــن الراصديــن املتواجديــن فــي مختلــف املناطــق 

ــة.   اليمني

االتصــال  منهجيــة  علــى  البيانــات  جمــع  فــي  الراصــدون  اعتمــد 
ــا، أو شــهادات أقاربهــم، أو عبــر وســائل اإلعــالم،  املباشــر بالضحاي
ــا أو اقاربهــم إلــى  أو مــن خــالل البالغــات التــي تقــدم بهــا الضحاي
املرصــد، حيــث يعمــل فريــق الرصــد علــى املراجعــة والتحقــق مــن 
جميــع البيانــات واملعلومــات املرصــودة مــن خــالل آليــة تحّقــق 
تشــمل مــا ال يقــل عــن ثالثــة مصــادر مختلفــة وذات ارتبــاط بالحــدث.

إن البيانــات واملعلومــات الــواردة فــي هــذا التقريــر ال تعنــي أن 
جميــع االنتهــاكات ضــد الصحفييــن والصحفيــات ونشــطاء التواصــل 
االجتماعــي فــي اليمــن قــد تــم رصدهــا، فهنــاك حــاالت انتهــاكات 
يخشــى ضحاياهــا أو أســرهم اإلبــالغ عنهــا خوًفــا مــن مخاطــر 
ــاكات  ــارس االنته ــي تم ــات الت ــا الجه ــد تقترفه ــرة ق ــات خطي وتبع

ــم.  ضده

كمــا نــود اإلشــارة إلــى إنــه ولدواعــي االختصــار والتركيــز لــن نــورد 
كافــة قصــص االنتهــاكات حيــث يكتفــي التقريــر بســرد أبــرز قصــص 

االنتهــاكات التــي تعــرض لهــا الصحفيــون فــي اليمــن. 

منهجية التقرير
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الملخص التنفيذي

رصـد تقريـر االنتهـاكات للحريـات اإلعالمية في اليمن خالل الربع الثالث مـن العام 2022م، 19 
حالـة انتهـاك ضـد الحريـات اإلعالميـة فـي اليمن، أبرزهـا اعتقـال الصحفي أحمد ماهـر من منزله 
فـي عـدن، وإخفائـه قسـًرا قبـل أن يظهـر فـي فيديـو أمـام أحـد املحققيـن وهـو ُيملـي عليـه 
لـإدالء باعترافـات تحـت اإلكـراه تدينـه بأعمـال عدائية تخل بأمـن الدولة، كما تعـرض العديد من 

الصحفييـن لالعتقـال والتهديـد واملحاكمـات واالسـتدعاءات على خلفية قضايا نشـر.

تتـوزع حـاالت االنتهـاكات التـي رصدهـا فريقنـا علـى محافظات “ تعـز وعدن ولحـج وحضرموت 
ومـأرب “، وتتصـدر مناطـق سـيطرة الحكومـة اليمنيـة املعتـرف بهـا دولًيـا قائمـة االنتهـاكات 
يليهـا  الجـاري،  العـام  بدايـة  منـذ  االجتماعـي  التواصـل  ونشـطاء  الصحفييـن  ضـد  املرتكبـة 
نافـذون- وهـم عبـارة عـن أفـراد يمتلكـون نفـوًذا داخـل املجتمـع، وال يحملـون صفـة تمثيـل 

السـلطات الحاكمـة - وحالـة واحـدة سـجلت ضـد مجهوليـن. 

باملقابـل تسـتمر جماعـة “ أنصـار اهلل “ الحوثييـن فـي اعتقـال 13 صحفًيـا بينهـم أربعة محكوم 
عليهـم باإلعـدام علـى خلفيـة قضايـا نشـر، فـي حيـن تمـارس تضييًقـا مسـتمًرا علـى الحريـات 
اإلعالميـة واملدنيـة، وتـكاد مناطـق سـيطرتها تخلـو من وسـائل اإلعالم واألصـوات املعارضة 
التـي تختلـف مـع توجهاتهـا، كمـا تمـارس رقابـة أمنيـة مشـددة علـى مـا ينشـر فـي وسـائل 
اإلعـالم املحليـة، ووسـائل التواصـل االجتماعـي، ويتـم إجبـار وسـائل اإلعـالم املتواجـدة فـي 

مناطـق سـيطرتها علـى العمـل بمـا ينسـجم وتوجهـات الجماعـة وسياسـتها.

وتنوعـت قائمـة االنتهـاكات التي سـجلها املرصد خـالل الربع الثالث من العـام الجاري 2022م 
بيـن حـاالت احتجـاز، واعتداء، واعتقال، وتهديـد، ومحاكمة صحفيين، واقتحام وسـائل إعالمية.

وتعـرض صحفيـون فـي مناطق سـيطرة الحكومة اليمنية ملمارسـة تعسـفية منها السـجن على 
خلفيـة قضايـا نشـر، كمشـعل الخبجـي وعهـد خرسـان ورائـد الغزالـي وعمـاد املصري، كمـا تعمل 
وسـائل اإلعـالم والصحفيـون فـي مناطـق سـيطرة الحكومـة اليمنيـة في ظل ظـروف معقدة، 
وتحديـات كبيـرة؛ ففـي العاصمـة املؤقتـة عـدن أقـرت مـا تسـمى “ الهيئـة الوطنيـة لإعـالم 
الجنوبـي “ - وهـي هيئـة تابعـة للمجلـس االنتقالـي الجنوبـي - العديـد مـن القـرارات واإلجـراءات  
اإلعـالم  وسـائل  وتسـتهدف  سـيطرتها،  مناطـق  فـي  اإلعالميـة  الحريـات  مـن  تحـد  التـي 
والصحفييـن املختلفيـن مـع توجهـات املجلـس، إذ تـم التوجيـه ملكاتـب البـث للقنـوات الخارجية 
العربيـة والدوليـة بعـدم إجـراء املقابـالت التلفزيونية مع عـدد من الصحفيين، كما منعت وسـائل 

إعالميـة مـن التغطيـات امليدانيـة إال بعـد الحصـول علـى تصاريـح مسـبقة مـن الهيئـة. 

نؤكـد، هنـا، اسـتمرارنا وبشـتى الوسـائل املمكنة فـي مهّمة الدفـاع عن الصحفييـن اليمنيين، 
بمـا يسـهم فـي الحفـاظ علـى منـاخ الحريـات اإلعالميـة وحريـة التعبيـر التـي كفلهـا الدسـتور 
والقوانيـن النافـذة، كمـا نجـدد املطالبـة بسـرعة اإلفـراج عـن الصحفييـن املعتقليـن، وضـرورة 

معاقبـة كل مرتكبـي االنتهـاكات ضـد الصحفييـن.
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ــق  ــاًكا بح ــي )19( انته ــام الحال ــن الع ــف األول م ــالل النص ــة خ ــات اإلعالمي ــد الحري ــق مرص وث
ــائل  ــي وس ــطين ف ــن وناش ــراد )صحفيي ــد أف ــت ض ــاك مورس ــة انته ــا 12 حال ــن، منه الصحفيي
التواصــل االجتماعــي( بنســبة %63 مــن إجمالــي االنتهــاكات املســجلة، وســبع حــاالت انتهــاك 

ــة أي بنســبة 37٪. مورســت ضــد وســائل إعالمي

توزعــت االنتهــاكات الفرديــة بيــن ثــالث حــاالت احتجــاز، وحالتــي اعتقــال، وثــالث حــاالت تهديــد، 
ــراق  ــة اخت ــا نشــر، وحال ــة قضاي ــن علــى خلفي ــداء، إضافــة لحالتــي محاكمــة صحفيي ــة اعت وحال

الحســاب الشــخصي لصحفــي علــى الفيســبوك .

كمــا ســجل املرصــد ســبع حــاالت انتهــاك ضــد مؤسســات إعالميــة تنوعــت بيــن اقتحــام 
مبنــى نقابــة الصحفييــن فــي عــدن، ومنــع مكاتــب البــث اإلعالميــة مــن ظهــور صحفييــن فــي 

ــر مكاتبهــا. ــة عب مداخــالت فضائي

خــالل الربــع الثالــث مــن العــام الجــاري 2022 تصــدرت الحكومــة اليمنيــة قائمــة مرتكبــي 
ــا  ــجلة، كم ــاالت املس ــي الح ــن إجمال ــاك م ــة انته ــع 15 حال ــن بواق ــد الصحفيي ــاكات ض االنته

ــن. ــد مجهولي ــجلت ض ــدة س ــة واح ــن، وحال ــد متنفذي ــاالت ض ــالث ح ــجلت ث س

شــهدت مناطــق مختلفــة فــي اليمــن حــاالت انتهــاك ضــد اإلعــالم، حيــث رصــد التقريــر 11 حالــة 
انتهــاك فــي مدينــة عــدن، واربــع حــاالت فــي محافظــة تعــز، وحالتــي انتهــاك فــي محافظــة 

لحــج، وحالــة واحــدة فــي كل مــن حضرمــوت ومــأرب.

مسؤولية االنتهاكات 

أنواع االنتهاكات

التوزيع الجغرافي لمناطق االنتهاكات
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زادت حــدة االنتهــاكات املرتكبــة ضــد الصحفييــن واملؤسســات اإلعالميــة فــي مناطــق 
ســيطرة الحكومــة اليمنيــة املعتــرف بهــا دولًيــا، ومــن قبــل أطــراف تابعــة للحكومــة، أو تشــكل 
ــة نشــاطهم  ــن علــى خلفي ــق املرصــد حــاالت اعتقــال ضــد صحفيي احــدى مكوناتهــا، وقــد وث

ــة.  ــرة لهــم وصلــت حــد اإلرهــاب واإلخــالل بأمــن الدول اإلعالمــي، وتوجيــه تهــم خطي

ونــورد هنــا جــدواًل يوضــح حــاالت االعتقــال التــي تعــرض لهــا صحفيــون خــالل الربــع الثالــث مــن 
العــام الجــاري.

حاالت اعتقال

اسم الصحفي

أحمد ماهر

عهد خرسان

1

2

اعتقال

اعتقال

2022/ 8/ 6

2022/ 8/ 16

عدن

لحج

ما يزال معتقال

تم اإلفراج عنه

الوضع الحالياملحافظةتاريخ االنتهاكنوع االنتهاك م

إن عــدد االنتهــاكات املتناقــص فــي مناطــق ســيطرة جماعــة الحوثــي ال يعنــي 
بالضــرورة تحســن مؤشــر حريــة الصحافــة والتعبيــر هنــاك، بــل علــى العكــس تماًمــا، 
فقــد أدت املضايقــات التــي مارســتها الجماعــة بكافــة أشــكالها إلــى تصحــر مناطــق 

ســيطرتها مــن اإلعــالم والصحفييــن الذيــن يحملــون رأًيــا معارًضــا لهــا. 

منــذ ســيطرة الجماعــة علــى العاصمــة اليمنيــة صنعــاء فــي ســبتمبر/ أيلــول 2014، 
ــدالع الحــرب فــي  ــذ ان ــي رصــدت من ــا نســبتة %75 مــن االنتهــاكات الت ــت م ارتكب

ــى اآلن.  ــام 2015 حت الع

لقــد دأبــت جماعــة الحوثــي بشــتى الوســائل إلــى إســكات كل صــوٍت ال يخضــع لهــا، 
حيــث فتحــت أبــواب ســجونها للصحفييــن، فمــن كان لــه حــظ اإلفــالت منهــا دفعتــه 

للنــزوح والتشــرد داخــل اليمــن وخارجــه. 

ــوا يقبعــون خلــف ســجونها - أربعــة  ــن مــا زال ــة عشــر الذي ــون الثالث ــم يكــن الصحفي ل
منهــم ُحكــم عليهــم باإلعــدام - إال دليــاًل علــى هــول املمارســات القمعيــة ضــد 

اإلعــالم والصحفييــن فــي اليمــن.
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تقرير االنتهاكات ضد حرية الرأي والتعبري يف اليمن  خالل الربع الثالث من العام 2022

تعــرض الصحفــي والناشــط اإلعالمــي أحمــد ماهــر لالعتقــال واإلخفــاء القســري فــي الـ 6 من أغســطس/ 
ــه علــى خلفيــة نشــاطه اإلعالمــي وانتقــاده للوضــع املعيشــي واألمنــي فــي  آب املاضــي مــن منزل
املناطــق الجنوبيــة، ولــم تكتــِف القــوات األمنيــة التابعــة لقســم شــرطة مديريــة دار ســعد بمحافظــة 

عــدن باعتقالــه، بــل منعــت أســرته مــن زيارتــه، واعتــدت علــى والــده الــذي يعانــي مــن مــرض الســكر.

وبعــد تواصــل فريقنــا مــع أســرة الصحفــي ماهــر 1 أكــد لنــا والــده “قيــام أفــراد يرتــدون الــزي العســكري باعتقــال 
ولــده أحمــد وشــقيقه ميــاس مــن منزلهمــا وإيداعهمــا قســم شــرطة دار ســعد ومنــع أســرته مــن زيارته”. 

القــوات األمنيــة اعتــدت علــى والــد ماهــر وأخــذت هاتفــه وحجــزت ســيارته وطردتــه مــن مبنــى 
ــه والتخاطــب مــع الجهــة التــي قامــت باعتقالهــم قبــل أن تقــوم  ــارة أبنائ ــه لزي ــاء ذهاب الشــرطة، أثن

بإخفائهــم قســًرا.

بعــد مــرور شــهر علــى اعتقــال الصحفــي أحمــد ماهــر وإخفائــه قســًرا تــم نشــر فيديــو يظهــر فيــه أمــام أحــد 
املحققيــن وهــو ُيملــى عليــه لــإدالء باعترافــات تحــت اإلكــراه تدينــه بأعمــال عدائيــة تخــل بأمــن الدولة.

 ُنشــر الفيديــو دون مســوغ قانونــي، وخــارج ســياق التحقيــق، وجمــع االســتدالالت املعتمــدة، وهــو 
مــا يــراه حقوقيــون بأنــه  يهــدف الســتمرار وضعيــة الصحفــي ماهــر كمــا هــي بعــد مــرور شــهر علــى 
ــن 24  ــر م ــخص أكث ــاز أي ش ــة باحتج ــر مخول ــة غي ــر جه ــي تعتب ــن، والت ــوات األم ــل ق ــن قب ــه م اعتقال
ــواز ســجنه  ــدم ج ــة، وع ــة كافي ــة إذا توفــرت أدل ــة للنياب ــم إخــالء ســبيله أو رفــع القضي ســاعة، إذ يت
ألكثــر مــن ســبعة أيــام دون الحصــول علــى أوامــر قضائيــة بالتمديــد لضــرورة التحقيــق، حســب قانــون 

اإلجــراءات الجزائيــة اليمنــي.

تجــاوز الجهــات األمنيــة لإجــراءات القانونيــة ال يــدل علــى وجــود إنصــاف للصحفــي ماهــر منهــا عــدم 
الســماح لــه بتوكيــل محامــي ومقابلــة أســرته وأيًضــا عــدم تمكينــه مــن تقديــم األدلــة والــردود ضــد 
التهــم املوجهــة لــه، إلــى جانــب تأخــر عــرض ملــف القضيــة علــى النيابــة العامــة عــن املــدة املحــددة 

قانونًــا، كل هــذا يعتبــر إدانــة للجهــة التــي تباشــر التحقيــق وجمــع االســتدالل وإنهــا غيــر صحيحــة. 

ــة  ــكيل لجن ــرعة تش ــر بس ــي ماه ــرة الصحف ــت أس ــي طالب ــول املاض ــبتمبر/ أيل ــن س ــي الـــ 17 م وف
ــك  ــة، وذل ــر قانوني ــة اعتقالهــم بطريقــة غي ــق فــي واقع ــادة التحقي ــدة إلع ــق مســتقلة ومحاي تحقي
بعــد تلقــي األســرة بالًغــا يفيــد بنقلــه وشــقيقه إلــى ســجن “بيــر أحمــد” الواقــع شــمال غــرب املدينــة. 

 1 -   تم إجراء املقابلة مع أسرة الصحفي أكثر من مرة كان آخرها 25 سبتمبر/ أيلول 2022

نوع االنتهاك: اعتقال 

مكان االحتجاز: عدن

تاريخ الواقعة: 6 أغسطس 2022

الجهة مرتكبة االنتهاك: الحكومة اليمنية

أحمد ماهر - صحفي   
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تقرير االنتهاكات ضد حرية الرأي والتعبري يف اليمن  خالل الربع الثالث من العام 2022

ــة عــدة مــن بينهــا  ــات فــي وســائل إعالمي ــد مــن الكتاب ــه العدي عهــد الخريســان صحفــي  لدي
ــر أمــن  ــن ملدي ــود تابعي ــل جن ــداء بالضــرب مــن قب ــوز، تعــرض لالعتقــال واالعت موقــع ســما ني

ــي. ــاطه اإلعالم ــة نش ــى خلفي ــج عل ــة لح محافظ

بعــد تواصلنــا 2 بــه، أخبرنــا الصحفــي الخريســان  “أنــه فــي الـــ 6 مــن أغســطس/ آب املاضــي 
وأثنــاء تواجــده  فــي أحــد أســواق مديريــة الحوطــة بمحافظــة لحــج أقــدم أفــراد األمــن علــى 
ــة الحوطــة بمحافظــة لحــج وإيداعــه الســجن حيــث تــم  أخــذه  بالقــوة مــن أحــد أســواق مديري
احتجــازه  مــن الســاعة العاشــرة صباًحــا حتــى الثانيــة عشــرة ظهــًرا وبعــد ذلــك أطلــق ســراحه”.

“بعــد مــرور عشــرة أيــام، تحديــًدا فــي 16 أغســطس/ آب ،وبينمــا كنــت مــع زميلــي ياســر 
منصــور فــي منطقــة الفيــوش التابعــة ملديريــة تبــن تفاجأنــا بمهاجمتــي مــن قبــل ثالثــة أفــراد 
يرتــدون الــزي العســكري، حيــث قامــوا باالعتــداء علــي بالضــرب، وركلــي بأرجلهــم، ووجهــوا لــي 
ــوع اف جــي وايداعــي فــي مركــز  ــن ســيارة ن ــوة علــى مت ــادي عن ــم قامــوا باقتي الشــتائم، ث
األمــن فــي مديريــة الحوطــة، وهنــاك تعرضــت للضــرب مجــدًدا مــن قبــل األفــراد، وتــم تهديــدي 

مــن قبــل مديــر أمــن مديريــة الحوطــة بمحافظــة لحــج عــواد الشــلن”. 

ــة،  ــر املديري ــة مــرة أخــرى ضــد مدي ــه التوقيــع بعــدم الكتاب ــه “طلــب من ــا للخريســان فإن وفًق
ــه  ــمح ل ــم يس ــث ل ــام حي ــة أي ــدى أربع ــى م ــاز عل ــة احتج ــي غرف ــه ف ــم إيداع ــض ت ــا رف وعندم

ــه”.  ــم الســماح ألســرته بزيارت ــم يت ــد ول بالتواصــل مــع أح

وفــي نهايــة املطــاف أرغــم بالتوقيــع علــى التــزام بعــدم النشــر أو انتقــاد األوضــاع ومــن ثــم 
تــم اإلفــراج عنــه. 

  2 -   تم إجراء املقابلة مع الصحفي خريسان بتاريخ 22 سبتمبر/ أيلول 2022

صحفي/ منصة سما نيوز اإلخبارية

نوع االنتهاك: اعتقال 

مكان االحتجاز :  لحج

تاريخ الواقعة: 16 أغسطس/ آب 2022

 الجهة مرتكبة االنتهاك: الحكومة اليمنية

عهد الخريسان - صحفي
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تقرير االنتهاكات ضد حرية الرأي والتعبري يف اليمن  خالل الربع الثالث من العام 2022

جــرى احتجــاز ثالثــة صحفييــن خــالل الربــع الثالــث مــن العــام الجــاري علــى خلفيــة عملهــم اإلعالمــي، 
جميــع هــذه الحــاالت تعرضــت لالنتهــاك فــي مناطــق تخضــع لســيطرة الحكومــة اليمنية 

تعــرض الصحفــي مشــعل الخبجــي لالحتجــاز مــن قبــل محكمــة صيــرة االبتدائيــة بعــدن ومصادرة 
تلفونــه علــى خلفيــة قضيــة نشــر رفعتهــا وزارة النقــل ضــده، ولــم يطلــق ســراحه إال بضمانــة.

ــه للفصــل  ــه “بعــد تعــرض موكل ــا أن ــا مــع محامــي الصحفــي الخبجــي 3 أكــد لن خــالل تواصلن
التعســفي مــن عملــه، رفــع دعــوى قضائيــة فــي املحكمــة اإلداريــة ضــد الهيئــة العامــة للنقــل 
ــا  - وهــي هيئــة تابعــة لــوزارة النقــل - بإلغــاء القــرار اإلداري، والتــي مــن جانبهــا أصــدرت حكًم

بإعــادة راتبــه، ورفضــت وزارة النقــل تنفيــذ حكــم املحكمــة اإلداريــة”. 

بالتزامــن، رفعــت وزارة النقــل دعــوى قضائيــة ضــد الصحفــي الخبجــي بتهمــة الســب والتشــهير، 

حاالت احتجاز

اسم الصحفي

مشعل الخبجي

رائد الغزالي

عماد املصري

1

2

3

احتجاز

احتجاز

احتجاز

18/8/2022

28/8/2022

25/8/2022

عدن

لحج

مارب

تم اإلفراج عنه

تم اإلفراج عنه

تم اإلفراج عنه

الوضع الحالياملحافظةتاريخ االنتهاكنوع االنتهاك م

صحفي/ صحيفة الشارع

نوع االنتهاك: احتجاز

مكان االحتجاز: عدن 

تاريخ الواقعة: 18 أغسطس/ آب 2022 

الجهة مرتكبة االنتهاك: الحكومة اليمنية

مشعل الخبجي - صحفي

 3 - تم إجراء املقابلة مع محامي الصحفي الخبجي في 28 أغسطس/ آب 2022م
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تقرير االنتهاكات ضد حرية الرأي والتعبري يف اليمن  خالل الربع الثالث من العام 2022

ــم عقــد جلســتين دون معرفــة الصحفــي أو  ــه إشــعار املحاكمــة، وت ــم يصل إال إن الصحفــي ل
محاميــه، وعندمــا حضــر إلــى النيابــة وجــه القاضــي بســجنه علــى الفــور رغــم تقديــم املحامــي 

لألســباب التــي تؤكــد عــدم درايتــه باملحاكمــة، ولــم يطلــق ســراحه إال بضمانــة حضوريــة.

وبعد تدخل وساطات وقيادات في محافظة عدن تم حل قضية مشعل الخبجي بشكل ودي.

ــة العامــة  ــي فــي الهيئ ــا فســاد مال ــات عــن قضاي ــة كتاب ــى خلفي ــاز الصحفــي عل ــي احتج يأت
ــة النقــل. ــس هيئ ــال رئي ــم بأعم ــه والقائ ــر مكتب ــر النقــل ومدي ووزارة النقــل اتهــم فيهــا وزي

أقدمــت قــوة عســكرية علــى احتجــاز الصحفــي رائــد الغزالــي مــن أحــد الفنــادق بمحافظــة لحــج 
ــس  ــواء الخام ــع لل ــاع التاب ــكر القط ــجن معس ــي س ــاز ف ــن االحتج ــوم م ــد ي ــه بع ــراج عن واإلف
بردفــان، وهــذه هــي املــرة الرابعــة التــي يتــم فيهــا اعتقــال الصحفــي علــى خلفيــة نشــاطه 

ــي. اإلعالم

ويقــول الصحفــي الغزالــي 4 لفريــق املرصــد الــذي تواصــل معــه : أنــه فــي “يــوم الســبت،27 
أغســطس/ آب املاضي،وبينمــا كنــت أســتعد للمشــاركة  فــي إحــدى الــدورات التدريبيــة بأحــد 
ــس  ــواء الخام ــع لل ــكري تاب ــم عس ــول طق ــت بدخ ــن فوجئ ــة الحبيلي ــة بمديري ــادق الواقع الفن
بردفــان طلبــوا منــي أن أذهــب معهــم إلــى معســكر القطــاع، وقالــوا لــي: “هــذه أوامــر القائــد 
مختــار النوبــي فوافقــت علــى الذهــاب معهــم، وفــور وصولنــا ملعســكر القطــاع فــي ردفــان 

قامــوا باحتجــازي داخــل املعســكر ملــدة يــوم كامــل دون أي تهمــة أو تحقيــق وال مبــرر”. 

ولــم يتــم التحقيــق مــع الصحفــي الغزالــي حيــث ال يوجــد أي مســوغ قانونــي لذلــك. وينشــط 
الغزالــي فــي وســائل التواصــل االجتماعــي األمــر الــذي جعلــه يتعــرض العتقــاالت متكــررة حيــث 
تقــوم قــوات عســكرية وللمــرة الرابعــة بحجــزه ملــدة يــوم كامــل ثــم اإلفــراج عنــه دون أن توجــه 

لــه تهمــة أويعــرف ســبب االحتجــاز.

صحفي/ عدن الغد

نوع االنتهاك: احتجاز 

مكان االحتجاز: لحج

تاريخ الواقعة: 28 أغسطس/ آب 2022 

الجهة مرتكبة االنتهاك: الحكومة اليمنية

رائد الغزالي - صحفي

  4 -   تم إجراء املقابلة مع الصحفي الغزالي بتاريخ 28 أغسطس/ آب 2022
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 5 -   تم إجراء املقابلة مع اإلعالمي املصري بتاريخ 27 أغسطس/ آب 2022

ــة  ــكرية بمدين ــرطة العس ــر الش ــي مق ــاز ف ــري لالحتج ــاد املص ــي عم ــور اإلعالم ــرض املص تع
ــا إلحــدى القنــوات الخارجيــة حــول  مــأرب، شــمالي شــرق البــالد، أثنــاء تصويــره تقريــًرا تلفزيونًي
دور املــرأة، واإلفــراج عنــه بعــد كتابــة تعهــد خطــي بعــدم التصويــر دون الحصــول علــى تصريــح 

رســمي مســبق.  

ــطات  ــدى الناش ــر إح ــى تصوي ــد أن أنه ــه “بع ــال إن ــذي ق ــري 5 ال ــي املص ــع الصحف ــا م تواصلن
بمحافظــة مــأرب ضمــن تقريــر تلفزيونــي قصيــر لقنــاة BBC حــول دور املــرأة فــي املجتمــع - 
دور املــرأة املأربيــة - ، تفاجــأ بأحــد الجنــود يرتــدي زًيــا عســكرًيا طالبــه إعطــاءه هاتفــه، ويضيــف: 
تفاجــأت بطلبــه هاتفــي ولــم يطلــب بطاقتــي الصحفيــة أو الكاميــرا وال حتــى الســؤال عــن نوع 
املــادة التــي أصورهــا، حينهــا رفضــت إعطائــه الهاتــف وأخرجــت لــه بطاقتــي الصحفيــة وأخبرتــه 
أننــي صحفــي وأعمــل علــى إعــداد تقريــر تلفزيونــي، بعدهــا قــام باإلبــالغ عنــي ووصــل أحــد 
األطقــم العســكرية ألخــذي، وبينمــا أنــا فــي الطريــق علــى متــن الطقــم العســكري  تواصلــت 
مــع الســكرتير اإلعالمــي  ملديــر األمــن وأثنــاء حديثــي معــه أخــذ الجنــدي الهاتــف منــي بقــوة 

ولــم أســتطع مواصلــة حديثــي”.

ــى  ــاح حت ــذ الصب ــم احتجــازي من ــا ملقــر الشــرطة العســكرية ت أضــاف املصــري: “فــور وصولن
املغــرب، ورفــض اإلفــراج عنــي إال بعــد كتابــة تعهــد خطــي بعــدم التصويــر دون أخــذ تصريــح 

مســبق”.

مصور إعالمي

نوع االنتهاك: احتجاز 

مكان االحتجاز: مأرب

تاريخ الواقعة: 25 أغسطس/ آب 2022 

الجهة مرتكبة االنتهاك: الحكومة اليمنية

عماد املصري  - مصور
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تلجــأ عــدد مــن األطــراف والجهــات املتنفــذة ملمارســة االعتــداء الجســدي واللفظــي ضــد 
الصحفييــن ومــن يخالفهــم الــرأي بهــدف إرهابهــم وإســكاتهم  فمــن خــالل هــذه الحاالت نســرد 

قصــص صحفييــن تعرضــوا لالعتــداء بســبب كتاباتهــم وآرائهــم املنشــورة.

تعــرض املصــور اإلعالمــي عامــر العامــري لالعتــداء مــن مجموعــة مســلحة، وأفــاد العامــري أنــه 
فــي الـــ 9 مــن ســبتمبر/ أيلــول املاضــي تــم اعتراضــه مــن قبــل مجموعــة مســلحة تابعــة لقيادة 
محــور تعــز العســكري واالعتــداء عليــه بالضــرب، بعدهــا تقــدم بدعــوى ضــد األفــراد إال إنــه لــم 

يتــم القبــض عليهــم.

ــة  ــة والخارجي ــر مــن الجهــات املحلي ــا للكثي ــام 2013 مصــورًا إعالمًي ويعمــل العامــري مــن الع
ــاة  ــي وقن ــرة وأبوظب ــي والح ــي س ــي ب ــعودية وب ــوات الس ــة وقن ــي اإلخباري ــاة دب ــا قن منه

ــرق. ــد املش ــاة الغ ــة وقن ــن الفضائي اليم

حاالت اعتداء

اسم الصحفي

عامر العامري لم يتم تعز29 /9 /2022اعتداء1
معاقبة الجناة

الوضع الحالياملحافظةتاريخ االنتهاكنوع االنتهاك م

مصور إعالمي

نوع االنتهاك: اعتداء 

مكان االعتداء :  تعز

تاريخ الواقعة: 29 سبتمبر/ أيلول 2022 

الجهة مرتكبة االنتهاك: متنفذ

عامر العامري - مصور
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منعــت الهيئــة الوطنيــة لإعــالم الجنوبــي بمحافظــة عــدن الصحفــي فــؤاد مســعد مــن 
الظهــور فــي بــث مباشــر عبــر أحــد املكاتــب اإلعالميــة بحجــة أنــه مــن ضمــن قائمــة األشــخاص 
ــح  ــذ تصاري ــالم أخ ــائل اإلع ــى وس ــة عل ــرض الهيئ ــث تف ــالت، حي ــراء املقاب ــن إج ــن م املمنوعي

ــة عبرهــا. ــة تلفزيوني ــل الظهــور فــي مداخل ــره قب ــكل شــخص صحفــي أو غي مســبقة ل

تواصــل فريقنــا مــع الصحفــي مســعد 6  وأكــد لنــا أنه “مســاء الثالثاء ٦ ســبتمبر/ أيلــول املاضي 
تواصــل معــه أحــد منســقي بــي بــي ســي عربــي؛ وطلــب منــه املشــاركة فــي مقابلــة عــن 
التطــورات األخيــرة وموعــد املقابلــة فــي الســاعة الثامنــة مســاء بالتوقيــت املحلــي اليمنــي 

وهــو وقــت نشــرة األخبــار”.  

يواصــل مســعد حديثــه: “وصلــت إلــى مكتــب البــث التابــع لشــركة خاصــة، وقبــل موعــد البــث 
بقليــل طلــب منــي منســق مكتــب البــث أن أنتظــر قليــاًل وخــرج أجــرى اتصــااًل ال أدري مــع مــن 
وال مضمــون حديثــه، لكــن بعــد مــا أكمــل االتصــال جــاء إلــي معتــذرًا وقــال لألســف ال نســتطيع 
ــن  ــن أي ــألته م ــالت.. س ــراء املقاب ــن إج ــن م ــخاص املمنوعي ــن األش ــك م ــة ألن ــث املقابل أن نب
قــرار املنــع؟ قــال إن القــرار مــن قبــل الهيئــة الوطنيــة لإعــالم الجنوبــي وقــال: لســت وحــدك 

ممنوًعــا هنــاك قائمــة تضــم مجموعــة مــن األســماء”.

 6 -   تم إجراء املقابلة مع الصحفي فؤاد مسعد بتاريخ 18 سبتمبر/ أيلول 2022

جــرى احتجــاز ثالثــة صحفييــن خــالل الربــع الثالــث مــن العــام الجــاري علــى خلفيــة عملهــم اإلعالمــي، 
جميــع هــذه الحــاالت تعرضــت لالنتهــاك فــي مناطــق تخضــع لســيطرة الحكومــة اليمنية 

حاالت تهديد

اسم الصحفي

فؤاد مسعد

محمد عبدامللك

صالح العفيف

1

2

3

تهديد

تهديد

تهديد

2022/ 9/ 10

2022/ 8/ 25

2022/ 8/ 13

عدن

تعز

تعز

املحافظةتاريخ االنتهاكنوع االنتهاك م

مراسل وكالة األناضول لألنباء

نوع االنتهاك: تهديد  

مكان التهديد :  عدن

تاريخ الواقعة: 10 سبتمبر/ أيلول 2022 

الجهة مرتكبة االنتهاك: الحكومة اليمنية

فؤاد مسعد - مراسل
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صحفي ، موقع تعز تايم اإلخباري

نوع االنتهاك: تهديد  

تاريخ الواقعة: 25 أغسطس/ آب 2022 

الجهة مرتكبة االنتهاك: مسؤول أمنى إماراتي  

محمد عبدامللك - صحفي

تعــرض الصحفــي محمــد عبدامللــك للتهديــد فــي الـــ 25 مــن أغســطس/ أيلــول املاضــي مــن 
مســؤول أمنــي إماراتــي ســابق علــى خلفيــة قضايــا نشــر.

تلقينــا فــي  مرصــد الحريــات اإلعالميــة بالًغــا مــن الصحفــي محمــد عبدامللــك أفــاد فيــه تعرضــه 
ــد مــن نائــب رئيــس الشــرطة واألمــن العــام الســابق فــي دبــي ضاحــي خلفــان علــى  للتهدي
خلفيــة نشــر موقــع تعــز تايــم اإلخبــاري الــذي يديــره الصحفــي مقطــع فيديــو يظهــر فيــه أحــد 
املواطنيــن اليمنييــن فــي أملانيــا \ وهــو يعتــرض طريــق ضاحــي خلفــان ويتهــم دولــة اإلمــارات 

باملشــاركة فــي تدميــر اليمــن وتشــريد مواطنيهــا.

حيــث تضمــن منشــور خلفــان عبــر تويتــر تهديــًدا ضمنًيــا ضــد الصحفــي عبدامللــك يتضمــن اســمه 
وصورتــه ، ويطالــب بمعلومــات عنــه، ووصفــه بألفــاظ قــد تعــرض حياتــه للخطــر مثــل وصــف 
»دحباشــي« واتهامــه باالنتمــاء لجماعــة اإلخــوان، ملجــرد أنــه املســؤول عــن املوقــع الــذي نشــر 

املقطــع املصــور، وهــذا التهديــد قــد يلحــق الضــرر بحيــاة الصحفــي.

يقــّدم مرصــد الحريــات اإلعالميــة ومــن خــالل تكتــل “محامــون للدفــاع عن 
ــن/ ــن/ات والعاملي ــي للصحفيي ــم القانون ــواع الدع ــة أن ــن” كاف الصحفيي
ــات  ــاكات واملضايق ــون/ن لالنته ــن يتعرض ــالم الذي ــال اإلع ــي مج ات ف
ــم  ــي تقدي ــم القانون ــمل الدع ــي، ويش ــم/ن الصحف ــة عمله ــى خلفي عل
االستشــارات القانونيــة أثنــاء العمــل الصحفــي وحيــن التعــرض للمســائلة 
القانونيــة، إضافــة إلــى تخصيــص محامــي/ة فــي القضايــا املنظــورة ضــد 

الصحفييــن/ات أمــام املحاكــم.

لتقديم طلب الدعم القانوني من هنا 

https://marsadak.org/assistance-1/

https://marsadak.org/assistance-1/
https://marsadak.org/assistance-1/
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صحفي - قناة يمن شباب

نوع االنتهاك : تهديد  

مكان التهديد :  تعز

تاريخ الواقعة: 13 أغسطس/ آب 2022 •

الجهة مرتكبة االنتهاك: مجهولين   

صالح العفيف - صحفي

تلقــى الصحفــي صــالح العفيــف رســائل تهديــد عبــر صفحتــه بالفيســبوك علــى خلفيــة كتاباتــه 
الصحفيــة مــن شــخص مجهــول يحمــل اســم القــادم أجمــل .

ــد مــن حســاب مجهــول يحمــل اســم “القــادم اجمــل”  ــه رســائل تهدي ــا تلقي ــف  أكــد لن العفي
وذلــك علــى خلفيــة مــا قــام بنشــره حــول مســلحين كانــوا قــد حاولــوا االعتــداء عليــه فــي شــارع 
وادي القاضــي بمدينــة تعــز، وهــي الحادثــة الثانيــة التــي يتعــرض لهــا الصحفــي العفيــف حيــث 

كان قــد تعــرض لتهديــد مــن قبــل مجهوليــن. 

ويعمــل صــالح العفيــف صحفًيــا فــي قنــاة يمــن شــباب ولديــه العديــد مــن الكتابــات الصحفيــة 
فــي مواقــع إخباريــة مختلفــة. 
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صحفي - صحيفة األمناء

نوع االنتهاك : محاكمة  

مكان املحاكمة :  عدن

تاريخ الواقعة: 6 سبتمبر/ أيلول 2022 

الجهة مرتكبة االنتهاك: الحكومة اليمنية   

عدنان االعجم - صحفي

وثــق مرصــد الحريــات اإلعالميــة العديــد مــن املحاكمــات التــي تعــرض لهــا الصحفيــون اليمنيــون 
علــى خلفيــة قضايــا نشــر خــالل فتــرة التقريــر. 

ونســتعرض هنــا الحــاالت التــي تــم رصدهــا حيــث تركــزت معظــم تلــك الحــاالت فــي مناطــق 
ســيطرة الحكومــة اليمنيــة املعتــرف بهــا دوليــا. 

محاكمة صحفيين

اسم الصحفي

عدنان األعجم
صبري بن مخاشن

1

2

محاكمة

محاكمة

2022/ 9/ 6

2022/ 9/ 21

عدن

حضرموت

املحافظةتاريخ االنتهاكنوع االنتهاك م

يقــدم مرصــد الحريــات اإلعالميــة الدعــم للصحفييــن، والعامليــن فــي 
املؤسســات اإلعالميــة، الذيــن يواجهــون ضغوًطــا نفســية، نتيجــة عملهم 
ــى  ــم استشــارات نفســية، باإلضافــة إل الصحفــي، ويشــمل الدعــم تقدي

جلســات دعــم نفســي مباشــر عبــر أخصائييــن نفســيين.

لتقديم طلب الدعم النفسي من هنا 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9eC6f08kyu0P-
m1ZXTXDvn4Kofx66CjdW53zUOsOgq4eRqyQ/viewform

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9eC6f08kyu0Pm1ZXTXDvn4Kofx66CjdW53zUOsOgq4eRqyQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9eC6f08kyu0Pm1ZXTXDvn4Kofx66CjdW53zUOsOgq4eRqyQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9eC6f08kyu0Pm1ZXTXDvn4Kofx66CjdW53zUOsOgq4eRqyQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9eC6f08kyu0Pm1ZXTXDvn4Kofx66CjdW53zUOsOgq4eRqyQ/viewform
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اسـتدعت نيابـة صيـرة بمدينـة عـدن الصحفـي عدنـان األعجـم رئيـس تحريـر صحيفـة األمنـاء، وذلك في 
الشـكوى املقدمـة ضـده مـن قبـل وكيـل محافظـة عـدن غسـان الزامكـي، علـى خلفيـة قضيـة نشـر 

حـول تجـاوزات ماليـة بخصـوص نفقـات مشـاريع حكومية.

تواصـل فريقنـا مـع الصحفـي األعجـم 7 الـذي أكـد اسـتجوابه مـن نيابـة صيـرة االبتدائيـة علـى خلفيـة 
مقـال رأي كتبـه قبـل أشـهر حـول تجـاوزات ماليـة بخصـوص نفقـات مشـاريع حكوميـة، وأثنـاء حضوره 
الجلسـة قـام الصحفـي األعجـم بالـرد علـى الشـكوى املقدمـة ضـده وأصـر علـى صوابيـة مـا كتبـه ، 
فـي الوقـت الـذي تجمهـر عـدد مـن الصحفيين في سـاحة النيابة بالتزامـن مع انعقاد الجلسـة معلنين 

تضامنهـم مـع الصحفـي األعجم.

وبعد مرور أسبوعين تم حل القضية ودًيا بعد تدخل محافظ محافظة عدن أحمد مللس.

اسـتدعت املحكمـة الجزائيـة املتخصصـة االبتدائيـة فـي مدينـة املـكال عاصمـة محافظـة حضرمـوت، 
شـرقي البـالد، الصحفـي صبـري سـاملين بـن مخاشـن لحضـور الجلسـة املحـددة بتاريـخ 21 سـبتمبر/ 

أيلـول 2022 للنظـر فـي قضيتـه املنظـورة أمـام املحكمـة علـى خلفيـة قضايـا نشـر.

تواصلنـا مـع الصحفـي بـن مخاشـن 8 وأكـد لنـا تفاجـأه بطلـب االسـتجواب لحضـور جلسـة املحاكمـة 
بتاريـخ 21 سـبتمبر/ أيلـول 2022إذ تأتـي بعـد الوعود التـي أطلقها محافظ حضرمـوت الجديد مبخوت 

بـن ماضـي بحمايـة حريـة اإلعـالم وإلغـاء جميـع األحـكام والقضايا ضـد الصحفيين.

وبعـد حضـور محامـي الصحفـي مخاشـن للجلسـة سـمح لـه بتصويـر ملـف القضيـة ومحاكمتـه كفـار مـن 
وجـه العدالـة، وتـم تأجيلهـا لجلسـة أخـرى عقدت بتاريخ 24 أكتوبر/ تشـرين أول لتقديم الدفاع عن نفسـه.

صبـري بـن مخاشـن صحفـي تعـرض لالعتقـال وللعديـد مـن املضايقـات واملالحقـات علـى خلفيـة 
كتاباتـه الصحفيـة حتـى اسـتطاع الهـروب مـن محافظـة حضرمـوت، حيـث اعتقـل وسـجن فـي العـام 
2018 ملـدة شهرينبسـجن انفـرادي علـى خلفيـة كتاباتـه الصحفيـة، وعقـب خروجـه مـن اليمـن قامـت 

السـلطات باإلبـالغ عنـه باعتبـاره فـار مـن وجـه العدالـة وطلبـه عبـر االنتربـول الدولـي.

7 -   تم إجراء املقابلة مع الصحفي األعجم بتاريخ 18 سبتمبر/ أيلول 2022
8 -  تم إجراء املقابلة مع الصحفي بن مخاشن بتاريخ 26 سبتمبر/ أيلول 2022

صحفي 

نوع االنتهاك : محاكمة  

مكان املحاكمة :  حضرموت

تاريخ الواقعة: 21 سبتمبر/ أيلول 2022 

الجهة مرتكبة االنتهاك: الحكومة اليمنية   

صبري بن مخاشن - صحفي
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صحفيون ووسائل اعالمية يتعرضون للمحاكمة

االسم

تشهير

تكدير السلم 
االجتماعي

تكدير األمن
العام

اشاعة اخبار كاذبه  
وتكدير االمن

اشاعة اخبار كاذبه  
وتكدير االمن العام

اشاعة اخبار كاذبه  
وتكدير االمن العام

اشاعة اخبار كاذبه  
وتكدير االمن العام

اهانة مرفق 
عام

التحريض وتكدير 
السلم االجتماعي

تشكيل عصابة 
مسلحه وتكدير 

السلم االجتماعي

التحريض وتكدير 
السلم االجتماعي

التحريض وتكدير 
السلم االجتماعي

النيابة غرب لحج

محكمة الصحافة 
واملطبوعات - نيابة 

االستئناف

النيابة الجزائية 
املتخصصة

الشعبة الجزائية 
االستئنافية املتخصصة

الشعبة الجزائية 
االستئنافية املتخصصة

الشعبة الجزائية 
االستئنافية املتخصصة

الشعبة الجزائية 
االستئنافية املتخصصة

محكمة االموال
العامة

محكمة االموال
العامة

محكمة استئناف 
حضرموت

محكمة استئناف 
حضرموت 

النيابة الجزائية 
املتخصصة

لحج

صنعاء

حضرموت

صنعاء

صنعاء

صنعاء

صنعاء

حضرموت

حضرموت

حضرموت

حضرموت

حضرموت

20 مايو 2022

11 يوليو 2022

31 يناير 2022

9 ديسمبر 2019

9 ديسمبر 2019

9 ديسمبر 2019

9 ديسمبر 2019

8 يونيو 2021

14 اكتوبر 2020

20 نوفمبر 2020

14 مايو 2019

6 ابريل 2019

الدعوة املرفوعة ضده املحافظةاسم الجهة
تاريخ بدء 
محاكمته م

ياسر منصور

اذاعة صوت اليمن

هاله باضاوي

عبدالخالق عمران

حارث حميد

توفيق املنصوري

اكرم الوليدي

عبيد واكد

محمد اليزيدي

عبداهلل بكير

عوض كشميم

صبري ساملين
 بن مخاشن

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12



21

تقرير االنتهاكات ضد حرية الرأي والتعبري يف اليمن  خالل الربع الثالث من العام 2022

البــث  الخارجيــة ومكاتــب  القنــوات  ومراســلو ومكاتــب  املحليــة  اإلعــالم  تواجــه وســائل 
ــي تحــد مــن  ــد مــن الشــروط الت ــث ُتفــرض عليهــا العدي ــد مــن املضايقــات حي الخارجــي العدي

حريــة نشــاطها وعملهــا اإلعالمــي املهنــي. 

ــة  ــي هيئ ــي وه ــالم الجنوب ــة لإع ــة الوطني ــت الهيئ ــالد وضع ــي الب ــدن، جنوب ــة ع ــي مدين فف
القيــود بهــدف تنظيــم عمــل الوســائل  شــكلها املجلــس االنتقالــي الجنوبــي العديــد مــن 
اإلعالميــة الجنوبيــة وأدت تلــك القيــود إلــى تقليــص حريــة تلــك الوســائل فــي التغطيــة امليدانيــة. 

فــي املقابــل فــإن وســائل اإلعــالم املحليــة ومكاتــب القنــوات الخارجيــة ومكاتــب البــث 
ــي  ــة الحوث ــيطرة جماع ــق س ــي مناط ــب ف ــالق ونه ــة وإغ ــات مداهم ــت عملي ــي واجه الخارج
فــي العاصمــة اليمنيــة صنعــاء حيــث تخلــو املدينــة مــن الوســائل اإلعالميــة ومكاتــب اإلعــالم 
الخارجــي باســتثناء بعــض املؤسســات التــي يســمح لهــا مــن قبــل الســلطات الرســمية وبنــاء 

ــة الســلطات علــى املحتــوى املنشــور.  علــى سلســلة مــن اإلجــراءات التــي تضمــن رقاب

تعمــل وســائل اإلعــالم فــي مختلــف املناطــق اليمنيــة تحــت ضغــوط كبيــرة ومقيــدة بهــدف 
ــة عــدن  ــق عليهــا والحــد منهــا ومــن نشــاطها اإلعالمــي، وهــذا مــا يحــدث فــي مدين التضيي
مــن خــالل القيــود التــي تفرضهــا الهيئــة الوطنيــة لإعــالم الجنوبــي بهــدف تضييــق الخنــاق 

والقضــاء علــى مــا تبقــى مــن حريــة الــرأي والتعبيــر.

مؤسسات إعالمية

اسم املؤسسة 
اإلعالمية

نقابة الصحفيين 
اليمنيين - عدن

الوكالة الدولية 
لإعالم 

اي بي اس

يمن ديجتال ميديا

قناة آر تي 
الروسية

قناة الحرة

قناة بي بي سي

1

2

3

4

5

6

7

مؤسسة 
إعالمية

مكتب 
إعالمي
مكتب 
إعالمي
مكتب 
إعالمي
قناة 

فضائية
قناة 

فضائية
قناة 

فضائية

اقتحام 

مضايقه وتقييد حرية 
العمل الصحفي 

مضايقه وتقييد حرية 
العمل الصحفي 

مضايقه وتقييد حرية 
العمل الصحفي 

مضايقه وتقييد حرية 
العمل الصحفي 

مضايقه وتقييد حرية 
العمل الصحفي 

مضايقه وتقييد حرية 
العمل الصحفي 

الحكومة اليمنية

الحكومة اليمنية

الحكومة اليمنية

الحكومة اليمنية

الحكومة اليمنية

الحكومة اليمنية

الحكومة اليمنية

تم الخروج 
من املبنى

ما زال املنع 
مستمر

ما زال املنع 
مستمر

ما زال املنع 
مستمر

ما زال املنع 
مستمر

ما زال املنع 
مستمر

ما زال املنع 
مستمر

عدن

عدن

عدن

عدن

عدن

عدن

عدن

املسؤول عن نوع االنتهاكنوعها
االنتهاك

الوضع 
الحالي املحافظة م
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أصــدرت الهيئــة الوطنيــة لإعــالم الجنوبــي ومقرهــا عــدن وهي هيئــة تابعة للمجلــس االنتقالي 
ــع  ــدة م ــي املتعاق ــث الخارج ــب الب ــا ملكات ــن تعميًم ــي اليم ــال ف ــب باالنفص ــي املطال الجنوب
قنــوات إعالميــة عربيــة ودوليــة بقائمــة أســماء لشــخصيات يمنيــة بينهــم صحفييــن محظوريــن 

مــن االســتضافة والظهــور فــي القنــوات مــن خــالل تلــك املكاتــب.

وألزمــت الهيئــة مكاتــب البــث بإرســال اســم الشــخص املطلــوب للظهــور فــي تلــك القنــوات 
للهيئــة للموافقــة عليــه قبــل البــث بفتــرة كافيــة، وهــي مــن ســتقرر باملوافقــة أوالرفــض. 

بنــاء علــى تلــك التوجيهــات وثقنــا حــاالت رفــض ، حيــث منــع الصحفــي فــؤاد مســعد مــن 
املشــاركة فــي مداخلــة تلفزيونيــة عبــر قنــاة بــي بــي ســي الناطقــة بالعربيــة. 

وتمــارس الهيئــة الرقابــة علــى عمــل القنــوات اإلعالميــة ومراســليها، فقــد منعــت قنــوات ا ر تــي 
الروســية والحــرة وقنــاة بــي بــي ســي، إضافــة لشــركات البــث منهــا الوكالــة الدوليــة لإعــالم، 
وشــركة أي بــي اس، وشــركة يمــن ديجتــال ميديــا مــن القيــام بإعــداد تغطيــات صحفيــة وإعــداد 
تقاريــر فــي الجوانــب السياســية واالقتصاديــة واإلنســانية إال بعــد الحصــول علــى تصريــح مســبق 

مــن الهيئــة. 

ومنعــت تلــك الوســائل اإلعالميــة مــن تغطيــة األحــداث العســكرية التــي جــرت فــي شــهر 
ــي  ــي الجنوب ــس االنتقال ــع املجل ــوات تتب ــة وق ــوات الحكومي ــن الق ــبوة بي ــي ش ــطس ف أغس

وقــوات العمالقــة. 

ــي كشــركة  ــي الجنوب ــس االنتقال ــة للمجل ــة التابع ــال للوســائل اإلعالمي ــة املج وتفســح الهيئ
شــركة يــوان أي، وقنــاة عــدن املســتقلة، وقناةالغــد املشــرق وغيرهــا مــن الوســائل اإلعالميــة 

التابعــة للمجلــس االنتقالــي الجنوبــي للقيــام بالتغطيــة امليدانيــة. 

وقــد تزايــدت القيــود املفروضــة علــى اإلعــالم املســتقل أو غيــر املوالــي للمجلــس االنتقالــي 
فــي عــدن خــالل املرحلــة األخيــرة األمــر الــذي أدى تدريجًيــا إلــى ســيطرة توجــه واحــد لدى وســائل 
ــة  ــر الحكوم ــن ومق ــة لليم ــة املؤقت ــد العاصم ــي تع ــدن، والت ــة ع ــي مدين ــة ف ــالم العامل اإلع

اليمنيــة املعتــرف بهــا دولًيــا. 

قيود جديدة على وسائل اإلعالم في عدن
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ــة  ــدن بمداهم ــة ع ــي بمحافظ ــة التواه ــي مديري ــي ف ــزام األمن ــن الح ــة م ــوات أمني ــت ق قام
واقتحــام مقــر فــرع نقابــة الصحفييــن اليمنييــن فــي ٢٠ ســبتمبر/ أيلــول املاضــي، وانســحبت 

ــك القــوات عقــب ســاعات، بعــد تدخــل محافــظ محافظــة عــدن أحمــد مللــس.  تل

ــتمرة  ــدات املس ــات والتهدي ــت للمضايق ــود ثاب ــدن محم ــي ع ــة ف ــرع النقاب ــس ف ــرض رئي ويتع
ــة.  ــي املحافظ ــة ف ــرع النقاب ــطة ف ــة أنش ــى خلفي عل

الهيئــة اإلداريــة لنقابــة الصحفييــن اليمنييــن فــي عدن طالبــت مجلــس النقابة واتحــاد الصحفيين 
العــرب واالتحــاد الدولــي للصحفييــن باتخــاذ موقــف حــازم تجــاه اقتحــام مقــر النقابــة، مطالبــة 

بضــرورة ممارســة الضغــط لحمايــة مقــر فــرع النقابــة والعامليــن فيــه. 

ــدن  ــة ع ــي مدين ــة ف ــات اإلعالمي ــة للمؤسس ــي تابع ــام ملبان ــة اقتح ــي واقع ــي ثان ــذه ه وه
خــالل الفتــرة األخيــرة عقــب اقتحــام القــوات ذاتهــا مبنــى وكالــة األنبــاء اليمنيــة ســبأ وإخــراج 

ــة. ــر اســم الوكال ــل تغيي ــن منهــا قبي املوظفي

اقتحام مقر نقابة الصحفيين – عدن
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صحفيون مازالوا خلف القضبان 9

االسم

وحيد الصوفي

عبدالخالق عمران

توفيق املنصوري

أكرم الوليدي

حارث حميد

محمد الصالحي

نبيل السودي

يونس عبدالسالم

محمد علي الجنيد

وليد املطري

محمد الحطامي

محمد املقري

عبدالرحمن  خالد

نبيل سلطان 

أحمد ماهر

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

2618 يوم

2578 يوم

2578 يوم

2578 يوم

2578 يوم

1349 يوم

2474 يوم

331 يوم

1223 يوم

740 يوم

1365 يوم

2453 يوم

131 يوم

131 يوم

56 يوم

2015/04/30

2015/06/09

2015/06/09

2015/06/09

2015/06/09

2018/10/20

2015/9/21 

2021/08/03

2019/02/23

2020/06/20

2018/10/04

2015/10/12

2022/02/19

2022/02/19

2022/ 8/ 6

جماعة الحوثي

جماعة الحوثي

جماعة الحوثي

جماعة الحوثي

جماعة الحوثي

جماعة الحوثي

جماعة الحوثي

جماعة الحوثي

جماعة الحوثي

جماعة الحوثي

جماعة الحوثي

تنظيم القاعدة

جماعة الحوثي

جماعة الحوثي

الحكومة اليمنية

صنعاء

صنعاء

صنعاء

صنعاء

صنعاء

صنعاء

صنعاء

صنعاء

الحديدة

إب

الحديدة

حضرموت

صنعاء

صنعاء

عدن

عدد األيام خلف القضبان 10 املحافظةتاريخ االعتقال مكان االعتقال الحالي م

  9 - حتى تاريخ 30 سبتمبر2022
  10 - من تاريخ االعتقال حتى 30 سبتمبر/ أيلول 2022
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