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 املقدمة  .1
نتهاكات اخلطرية واخرتاقات القانون إرث من إنتهاكات حقوق اإلنسان. أن اإلواألزمات اإلنسانية و تعاين اليمن من الصراعات الداخلية والفقر 

 .2014الدويل متفشية ومستمرة منذ بداية احلرب األهلية يف عام 

يف  وقتال الشوارع  ئل اإلعالم، فإن "الضرابت اجلوية والقصفوفقا للجنة محاية الصحفيني، وهي منظمة غري حكومية تعمل يف جمال حرية وسا
 همأو قتل همخطفوسائل اإلعالم والصحفيني و . ويتم استهداف 1"فيني واملدنيني يف اليمن حتت خطر املوت واإلصابةالصحتضع املناطق احلضرية 

 .مت تقليصه ق يف حرية التعبريبسبب قيامهم أبعمال هامة ومشروعة، كما أن احل

في كثري من األحيان، فللغاية من حيث إدارة الصراع وعمليات بناء السالم. عالم يف وقت النزاع. فهو هام دور وسائل االمن ينبغي عدم التقليل 
تقدمي التقارير من قبل وسائل مات يف أي مرحلة من مراحل الصراع ميكن أن يؤدي إىل التالعب والعجز واليأس. يف حني أن عدم وجود معلو إن 
 .2ساعد يف استشراف مستقبل أفضلياكل الدميقراطية للمجتمعات وقد يز اهلعلى اختاذ قرارات مستنرية ويعز  لناسساعد االم احلرة ميكن أن ياإلع

نتهاكات حقوق ولك  الذين تعرووا إلوتسليط الضوء على بعض احلاالت أل توثيق، يهدف مركز اخلليج حلقوق اإلنسان إىل يف هذا التقرير
 ن الووع يف اليمن وحياولون لفت االنتباه إليه. بشجاعة ع نسان أثناء قيامهم ابلتبلي اإل

 خلفية عامة .2
من التحدايت اخلطرية. على سبيل املثال، فإن الدستور اليمين يضمن "حرية الفكر  تواجه وسائل اإلعالم يف اليمن منذ فرتة طويلة عددا  

مت استخدام التشريعات مثل قانون الصحافة واملطبوعات لعام . ومع ذل ، فقد 3واإلعراب عن الرأي ابلقول والكتابة والتصوير يف حدود القانون"
، أصدرت اليمن 2012نتهاكات حقوق اإلنسان. يف عام ون علنا  أو يقومون ابإلبالغ عن إود الصحفيني الذين يتحدث وتكرارا   مرارا   1990
 مل تووع بعد.  ية املعلومات، ولكن آليات تنفيذهقانون حر 

ن الذين يعملون جلهات مستقلة للقيود واالعتقال ة الصحافة الدولية، وتعرض الصحفيو السفلي من التصنيف العاملي حلري تقع اليمن يف هناية اجلزء
 .. كما أن ممارسة احلق يف حرية التعبري، مبا يف ذل  على شبكة اإلنرتنت، قوبل ابلتهديدات والعنف واالعتقال والتشهري4والتهديدات واهلجمات

 

 
                                                        

 1 https://cpj.org/mideast/yemen 
 2 prevention-and-management-conflict-building-peace-in-media-of-role-ir.info/2010/08/28/the-http://www.e  
 نيمن الدستور اليم 42المادة  3 
 4 https://www.mediasupport.org/areas/mena/yemen/  

https://cpj.org/mideast/yemen
http://www.e-ir.info/2010/08/28/the-role-of-media-in-peace-building-conflict-management-and-prevention
http://www.yemen.gov.ye/portal/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A/tabid/2618/Default.aspx?PageContentID=604
https://www.mediasupport.org/areas/mena/yemen/
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حرية الصحافة مبا يف ذل  القتل واالختطاف واالختفاء واالعتقاالت ود  نتهاكإ 100ن ارتكب أكثر م، 2016من عام  يف النصف األول
عن أن مثانية صحفيني واثنني من موظفي الدعم لقوا مصرعهم منذ بدء احلملة  2016 سبتمرب/أيلولوتكشف األرقام يف شهر . 5واالعتداءات

 49هي جمموعة مينية تراقب حرية الصحافة، فقد مت تنفيذ ملؤسسة احلرية، و  . ووفقا  62015عام  مارس/آذارمنذ اليت تقودها السعودية يف اليمن 
رية قادرة على العمل رحرية منذ تصاعد احلكن مؤسسة تمل و . 7وحدهل 2015 يناير/كانون الثاينوسائل اإلعالم يف شهر  على االقل ود هجوما  

 موقع إخباري واقتحموا 36أكثر من قد قاموا رحجب املتمردون احلوثيون  ، كان2015. ورحلول عام 2015عام  مارس/آذارالقتال يف أواخر 
 .8وسائل اإلعالممكتبا  ل 14أكثر من 

قتلوا  مدنيا   3799فأن  3، 2015عام آذار مارس/ 26 إىل الصراع بتاريخقوات التحالف اليت تقودها اململكة العربية السعودية  ذ دخولمن
املدنيني منذ فشل جملس حقوق اإلنسان من  قتيال   1444األرقام على ما ال يقل عن  مل هذهت. وتششخصا  آخرين 6700وأصيب أكثر من 
صفت قوات التحالف السعودي ، ق2016 أكتوبر/تشرين األول 8 . بتاريخ9يل يف العام املاويإجراء حتقيق دو  يف املوافقة علىيف األمم املتحدة 

 شخصا   140تقارير األمم املتحدة إىل أن أكثر من وتشري جنازة. من املشيعني يشاركون يف مراسم  اآلالفية يف صنعاء بينما كان جمتمعة قاع
 .10القاتل يف هذا اهلجوم 525أكثر من  لقوا مصرعهم وأصيب

 2في فزعومة حلقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين يف اليمن. املنتهاكات إلجملس حقوق اإلنسان فرص حامسة للتصدي للقد أواع 
عيب املهذا القرار إن ، الذي صاغته اململكة العربية السعودية. 30/1811، اعتمد جملس حقوق اإلنسان قرار 2015عام  تشرين األولأكتوبر/

املفوض السامي  َخُلص  أيد جلنة وطنية مينية. وبعد ذل  بعام، ، وبدال من ذلإلجراء حتقيق دويل النداءات السابقة اليت تدعو للغاية جتاهل
مركز اخلليج حلقوق   ويعتقد .12"حلقوق اإلنسان يف األمم املتحدة أن هذه اللجنة كانت "غري قادرة على تنفيذ واليتها وفقا للمعايري الدولية

 .حقوق اإلنسان يف اليمن نتهاكاتدنيني وإاملل إجراء حتقيق دويل عاجل يف مقتأنه ال بد من إنشاء جلنة من أجل  اإلنسان

 

                                                        
 freedom-press-extensive-report-syndicate-journalists-https://www.nuj.org.uk/news/yemeni: االتحاد الوطني للصحفيين 5 
 /https://www.ifex.org/yemen/2016/09/09/dangerous_environment: شبكة آيفكس 6 
 7 -yemen.org/en/index.php?option=com_content&view=article&id=837:yemen-http://www.freedomfoundation
-since-cases-violation-49-of-out-monday-a-sunday-on-journalists-on-attacks-25-documented-foundation-freedom

january&catid=12:news&Itemid=30-first  
 8 http://www.mwatana.org/en/21102015438 
 http://www.gc4hr.org/news/view/1375: منظمة حقوق اإلنسان 11صادر عن المشترك النداء اقرأوا ال 9 

: 2016 أكتوبر/تشرين األول 10في اليمن، يدعون الجراء تحقيق دولي عاجل  في الشرق األوسط وشمال أفريقياالمدافعون عن حقوق اقرأوا:  10 

yemen-in-inquiry-international-urgent-for-call-defenders-rights-https://rightscable.com/2016/10/10/mena/ 

 11 http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/30/18  
: 2016 أعسطس/آب، امي لألمم المتحدة لحقوق اإلنسانالمفوض السبيان  12 

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20411&LangID=E  

https://www.nuj.org.uk/news/yemeni-journalists-syndicate-report-extensive-press-freedom/
https://www.ifex.org/yemen/2016/09/09/dangerous_environment/
http://www.freedomfoundation-yemen.org/en/index.php?option=com_content&view=article&id=837:yemen-freedom-foundation-documented-25-attacks-on-journalists-on-sunday-a-monday-out-of-49-violation-cases-since-first-january&catid=12:news&Itemid=30
http://www.freedomfoundation-yemen.org/en/index.php?option=com_content&view=article&id=837:yemen-freedom-foundation-documented-25-attacks-on-journalists-on-sunday-a-monday-out-of-49-violation-cases-since-first-january&catid=12:news&Itemid=30
http://www.freedomfoundation-yemen.org/en/index.php?option=com_content&view=article&id=837:yemen-freedom-foundation-documented-25-attacks-on-journalists-on-sunday-a-monday-out-of-49-violation-cases-since-first-january&catid=12:news&Itemid=30
http://www.freedomfoundation-yemen.org/en/index.php?option=com_content&view=article&id=837:yemen-freedom-foundation-documented-25-attacks-on-journalists-on-sunday-a-monday-out-of-49-violation-cases-since-first-january&catid=12:news&Itemid=30
http://www.freedomfoundation-yemen.org/en/index.php?option=com_content&view=article&id=837:yemen-freedom-foundation-documented-25-attacks-on-journalists-on-sunday-a-monday-out-of-49-violation-cases-since-first-january&catid=12:news&Itemid=30
http://www.mwatana.org/en/21102015438
http://www.gc4hr.org/news/view/1375
https://rightscable.com/2016/10/10/mena-rights-defenders-call-for-urgent-international-inquiry-in-yemen/
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/30/18
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20411&LangID=E
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20411&LangID=E
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عاملي من أجل مشاركة املواطنني، استضاف مركز اخلليج حلقوق اإلنسان فعالية جانبية ابلتعاون مع التحالف ال، 2016عام  سبتمرب/أيلوليف 
مركز نظمة العاملية ملناهضة التعذيب، مراسلون بال حدود، جلنة محاية الصحفيني، دعم اإلعالم الدويل، املفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان، ال

منتدى الشقائق العريب من اليمن ومجعية األمل يف العراق، على هامش الدورة الثالثة والثالثني جمللس األمم ق اإلنسان، القاهرة لدراسات حقو 
طر يف سوراي والعراق واليمن والبحرين  التحدايت واحلاجة اخل حتتحتت عنوان "صحفيون  2016 /ايلولمربسبت 20تحدة حلقوق اإلنسان يف امل

 ".إىل تعزيز محايتهم
، املدافعة البارزة عن حقوق اإلنسان ورئيسة منتدى الشقائق العريب ابليمن، قالت أن اليمن مل تعد آمنة، وليس هناك جمال للعودة. أمل ابشا

اف الصحفيني من قبل مجيع األطراف، ومل يعد هناك إمكانية للوصول إىل معلومات دقيقة وموووعية، بل معلومات مضللة حيث يتم استهد
"حنن وأخبار كاذبة، ابإلوافة إىل الصمت. وأوافت ابلقول أنه ينبغي أن يكون هناك حتقيق ا دولي ا يف اجلرائم اليت ارتكبت يف اليمن. وقالت 

 ".13ونشر السالم وتوفري األمان للجميعرحاجة إىل وقف احلرب 

يف العديد من جلسات جملس حقوق اإلنسان ابحلاجة امللحة لتسليط الضوء على االنتهاكات اجلارية يف حلقوق اإلنسان وقد شعر مركز اخلليج 
ن، نظم كل من هيومن رايتس جمللس حقوق اإلنسا 30 ، وخالل الدورة2015عام  /ايلولسبتمرب ال حتظى ابهتمام كايف. ففي اليمن اليت

مركز القاهرة لدراسات حقوق األنسان والفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان ندوة ركزت ووتش، منظمة العفو الدولية، مركز اخلليج حلقوق اإلنسان، 
نسانية. ودعا اإل زمةألااإلفالت من العقاب الذي يغذي  تتناولواليت  –حتت الناراإلنسان حقوق اليمن بعنوان  املدنيون ونشطاء على 

املخاطر الوشيكة للمدافعني عن حقوق اإلنسان، مبا فيهم العاملني يف يف احلرب اجلارية يف اليمن، و املتحدثون إىل ووع حد الستهداف املدنيني 
مرة حلقوق اإلنسان ودعا مركز اخلليج  .14يواجهوهنا من مجيع أطراف النزاع الذين يفلتون من العقابونني والصحفيني يف البالد واليت اإلعالم واملد

مجيع اجلرائم األخرى اليت ارتكبت ود حقوق اإلنسان يف و  2015 يف عامعبد الكرمي اخليواين أخرى إىل اجراء حتقيق فوري يف مقتل الصحفي 
 .يف اليمن هبدف تقدمي املسؤولني عنها إىل العدالة وفقا للقوانني احمللية واملعايري الدولية

ية حظيت أيضا  جمللس حقوق اإلنسان، نظم مركز اخلليج حلقوق اإلنسان فعالية جانب 29، وخالل الدورة  2015عام  /حزيرانيونيو شهر ويف
الشبكة العربية ملعلومات حقوق اإلنسان و منتدى الشقائق العريب حلقوق اإلنسان، حول ووع املدافعني عن برعاية، سيفيكاس، فريدوم هاوس، 

لصحفيني يف اليمن خالل زمن احلرب. ودعا املتحدثون خالل الفعالية إىل وقف العنف بشكل فوري ومساءلة مجيع االطراف حقوق اإلنسان وا
 . 15املتورطة يف جرائم احلرب ود اإلنسانية

حقوق اإلنسان حتت خاصا  عن ، أطلق مركز اخلليج حلقوق اإلنسان تقريرا  مايو/أاير 2ومبناسبة اليوم العاملي حلرية الصحافة الذي يصادف 
. حيث وفر هذا التقرير معلومات عن السياق 16"الصحفيون واملدافعون عن حقوق اإلنسان اليمنيون املعروني للخطر يف زمن احلرب"عنوان  

 ، وسلط الضوء على تدهور الووع األمين.  2011 مارس/آذار 18السياسي والصراع يف البالد يف أعقاب ثورة 

                                                        
 13 http://www.gc4hr.org/news/view/1371  
 14 http://www.gc4hr.org/news/view/1090 
 15 http://www.gc4hr.org/news/view/1293  
 http://www.gc4hr.org/report/view/35لقراءة التقرير الكامل:  16 

http://www.gc4hr.org/news/view/1371
http://www.gc4hr.org/news/view/1090
http://www.gc4hr.org/news/view/1293
http://www.gc4hr.org/report/view/35
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حيث ذكر التقرير أبنه وبشكل خاص، انقش التقرير حالة حرية اإلعالم والتحدايت اليت يواجهها الصحفيون يف اليمن مع ازدايد استهدافهم. 
 إال أن انقطاع الكهرابء يعين  أن املصادر املستقلة ،مع بعض احلياد يف وسائل اإلعالم "تتم املساومة على حرية وسائل اإلعالم أثناء الصراع،

جمموعة من التوصيات للدول األعضاء يف جامعة الدول العربية الدول ومجيع ما". وخلص التقرير بووع نرتنت غري متاحة دائلى اإللألخبار ع
ختاذ مجيع اخلطوات الالزمة حنو السالم واملفاووات حنو احرتام حقوق اإلنسان وسالمة املدافعني عن حقوق اباالطراف املتنازعة يف اليمن 

 سان يف اليمن.اإلن

 اإلفالت من العقاب .3
نتهاكات حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل مع اإلفالت إوقوات احلوثيني يف ارتكاب  يستمر كل من التحالف الذي تقوده السعودية

اإلفالت من العقاب ( مبستوى اإلفالت من العقاب و"أدان بشدة 2015) 2222الكامل من العقاب. وأقر جملس األمن الدويل يف قراره 
نتهاكات واالعتداءات املرتكبة ود الصحفيني واإلعالميني واألفراد املرتبطني هبا يف حاالت النزاع املسلح، األمر الذي قد يساهم يف السائد يف اإل

العقاب. إن الفشل املستمر . ومع ذل ، فإن املسؤولني عن هذه االنتهاكات والتجاوزات ال زالوا يتمتعون ابإلفالت من 17تكرار هذه األفعال"
بيكة عمل وسائل اإلعالم  لووع مستمر يف التدهور ابليمن وأنيف التوصل إىل اتفاق سالم وتعليق حماداثت السالم يف األمم املتحدة يعين أن ا

 .والصحفيني تصبح خطرية على حنو متزايد

وق نتهاكات حقتوثيق ورفع حاالت إسائل اإلعالم املستقلة يف اليمن للأمهية وجود و  تربز 2016 أكتوبر/تشرين األولات األخرية يف تفجري ال إن
حلصول على مزيد من االهتمام للصراع يف اليمن والدعوة إىل العدل والسالم فيما يتعلق رحقوق اإلنسان اإلنسان على املستوى الدويل، من أجل ا

م فقط يف زايدة الفظائع اجلماعية وانتهاكات حقوق اإلنسان ومحاية اجلناة ساهدم سوى الذين يفروونه، ويي ال خياإلعالم إن التعتيمبلد. اليف 
 .إجراء حتقيق دويلحملاسبة، مبا يف ذل  من ا

 2016الصحفيون الذين قتلوا يف عام  .4
يشغل منصب وكان اجلوف.  أثناء تغطية االشتباكات يف حمافظة مبارك العبادي 18، قتل مراسل تلفزيون سهيل2016عام  أغسطس/آب 5يف 

 .يف قناة اجلزيرة الفضائية ومساهممؤسسة النبأ لإلعالم رئيس 

أصدر املدير العام و القتال يف مشال اليمن. بينما كان يغطي  جرباين عبد الكرميراسل املصور و املتل ، قُ 2016متوزعام يوليو/ 22 وبتاريخ
يف إعالم  جيب السماح للصحفيني القيام بعملهم احليوي ....جرباين وعبد الكرميقتل مبارك العبادي ا  قائال  "إنين أدين صحفي لليونسكو بياان  

 شيا  امتواجب قانوين ابالعرتاف بووع املدنيني العاملني يف جمال اإلعالم وومان سالمتهم، مبا يف ذل  خالل أوقات النزاع اجلمهور. مجيعنا لديه 
 . 19"مع اتفاقيات جنيف

                                                        
 :متوفر في 4( صفحة 2015) S / RES / 2222مجلس األمن لألمم المتحدة قرار  17 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2222(1520) 
 18 year-this-yemen-in-killed-journalist-seventh-abadi-al-https://www.nuj.org.uk/news/mubarak   
and-http://www.unesco.org/new/en/communication-: 2016 أغسطس/آب 19 بتاريخاليونسكو بيان  19 
-articles/all-focus-in-and-ation/resources/newsinform

1KDJMrKRs-news/news/director_general_condemns_killing_of_journalists_mubarak_al/#.V 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2222(2015)
https://www.nuj.org.uk/news/mubarak-al-abadi-seventh-journalist-killed-in-yemen-this-year
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/news-and-in-focus-articles/all-news/news/director_general_condemns_killing_of_journalists_mubarak_al/#.V-1KDJMrKRs
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/news-and-in-focus-articles/all-news/news/director_general_condemns_killing_of_journalists_mubarak_al/#.V-1KDJMrKRs
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/news-and-in-focus-articles/all-news/news/director_general_condemns_killing_of_journalists_mubarak_al/#.V-1KDJMrKRs
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/news-and-in-focus-articles/all-news/news/director_general_condemns_killing_of_journalists_mubarak_al/#.V-1KDJMrKRs
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/news-and-in-focus-articles/all-news/news/director_general_condemns_killing_of_journalists_mubarak_al/#.V-1KDJMrKRs
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مشلت عشرة صحفينب اعتقلوا من قبل قوات احلوثيني إورااب  عن الطعام احتجاجا  على سوء املعاملة اليت  بدأ، 2016مايو/أاير  9بتاريخ 
، مت نقل الصحفيني 2016عام أاير مايو/ 23 واحلصول على التغذية الكافية. وبتاريخالضرب واحلرمان من احلصول على العالج الطيب والزايرات 

 .20وال يزال مكان وجودهم غري معروف ،جمهول إىل مكان  يف هربة حملاكمة االحتجاز قبل امن 

من قبل قوات احلوثيني يف مطار صنعاء الدويل أثناء عودته من مؤمتر دويل حول  عبد الرشيد الفقهي اعتقل ،2016 مارس/آذار 4 وبتاريخ
مت تفتيش "مواطنة". لقد  املدير التنفيذي وعضو مؤسس يف منظمة حقوق االنسان منصبيشغل الفقهي ان التعبري والصحافة يف األردن.  حرية

 .كومية الدوليةاحلغري وعالقته مع املنظمات حول رحلته  هباممتلكاته واستجو 

اليت يواجهها  واالحتاد الدويل للصحفيني واحتاد الصحفيني العرب ملناقشة التحدايت يف اليمنمن قبل نقابة الصحفيني مؤمتر  وقد مت تنظيم 
 .عملهمتعزيز و  ع اسرتاتيجيات حلمايتهم وتقويهمالصحفيون يف اليمن، ووو

، ألقي 2015 عام سبتمرب/أيلولي فنتيجة لعمله يف جمال حقوق اإلنسان. فاف الفقهي استهديتم فيها املرة األوىل اليت مل تكن هذه احلادثة 
اآلخرين  ، وزمالئهراضية املتوكلجملس اإلدارة يف مواطنة  ةعن حقوق اإلنسان ورئيس ةاملدافع واحتجز ملدة عشر ساعات مع زوجته القبض عليه

 .مظاهرة سلمية للمطالبة ابلعدالة لضحااي االختفاء القسري واإلفراج عن السياسية املعتقلنيعقب حضورهم 

من قبل مجاعة احلوثيني نتيجة لعملها يف جمال حقوق  نتهاكات حقوق اإلنسان ومت استهدافها بشكل منتظمترصد وتوثق مواطنة ابنتظام إ
من خالل وسائل التواصل  ني املسلحة وحزب التجمع اليمين لإلصالح بشن محالت كراهية ود مواطنةاحلوثيمن جمموعة كل   وقام. 21اإلنسان

 .22االجتماعي

احملرر يف الصحوة نيوز، وهو موقع  ينتقد احلوثيني، من منزله يف ذمار على يد قوات موالية  عبدهللا املنيفي، اختطف 2016 فرباير/شباطيف 
من قبل القوات  أيضا، أمحد الشيباينالصحفي  تل، قُ 2016 فرباير/شباط ذات الشهر،. ويف 23مكان وجوده غري معروفني وال زال لحوثيل

 .24صف مصنع يف تعزحتدث عن ق وفقا  لإلداعاءات، بعدما املوالية للحوثيني

لقناة  ما كان يعمل مصورا  بين قوات التحالف اليت تقودها السعوديةلبواسطة غارة جوية  هاشم محرانتل ، قُ 2016كانون الثاين عام يناير/يف 
قوات التحالف اليت لأيضا يف غارة جوية  املصريةالدين الذي كان يعمل يف قناة  بالل شرفقتل الصحايف ، 2015 /أيلولسبتمربيف و . املصرية

 . تقودها السعودية

                                                        
 20 2716-ua-journalists-ten-release-now/yemen-action-involved/take-nestyusa.org/gethttp://www.am  
 21 faqih-al-abdulrasheed-history-https://www.frontlinedefenders.org/en/case/case  
": لحرية في خطر: األعمال االنتقامية ضد المدافعين عن حقوق اإلنسان في منطقة الخليج والبلدان المجاورةاقرأوا تقرير مركز الخليج لحقوق اإلنسان: "ا 22 

http://www.gc4hr.org/report/view/51 

 23 ho.php-by-captive-taken-journalist-yemeni-one-least-https://cpj.org/2016/02/at  
 24 shaibani.php-al-https://cpj.org/killed/2016/ahmed  

http://www.amnestyusa.org/get-involved/take-action-now/yemen-release-ten-journalists-ua-2716
https://www.frontlinedefenders.org/en/case/case-history-abdulrasheed-al-faqih
http://www.gc4hr.org/report/view/51
http://www.gc4hr.org/report/view/51
https://cpj.org/2016/02/at-least-one-yemeni-journalist-taken-captive-by-ho.php
https://cpj.org/killed/2016/ahmed-al-shaibani.php
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 2015الصحفيون الذين قتلوا يف عام  .5

احلوثيني. ان علنا ينتقد كاان  ، الذينعبد هللا قابيلو األيزاري يوسفصحفيني ون الاحلوثي ، اختطف املقاتلون2015عام مايو/أاير  20 بتاريخ
 .26 25قوات التحالف اليت تقودها السعوديةلوعثر على جثتيهما بعد عدة أايم حتت األنقاض يف ذمار بعد غارة جوية 

من  يف صنعاءتحرير لصحيفة مؤيدة للدميقراطية على اإلنرتنت "الشورى" الرئيس ، عبد الكرمي اخليواينقتل ، 2015مارس عام آذار/ 18 بتاريخ
حلقوق مع املنظمات الدولية حلقوق اإلنسان، وقال ملركز اخلليج  تعاونغادر منزله. وكان اخليواين يكان ي  بينما قبل مسلحني على دراجات انرية

 . 27تعّرض للحبسو  مستهدفا  أبنه كان  2013 /نيسانأثناء بعثته إىل اليمن يف أبريلاإلنسان 

صحافة حقوق اإلنسان املعروة للخطر من وكتب عن الفساد احلكومي. وحصل على جائزة خاصة لتعبري للحق يف حرية ال وكان اخليواين مناصرا  
لسجن ملدة سنة والسجن نتيجة لكتاابته. وحكم عليه اب واالعتداءات من التهديدات املنتظمة. وعاىن 2008قبل منظمة العفو الدولية يف عام 

ومت تعليق احلكم  ة ست سنواتحكم عليه ابلسجن ملد ،2008. ويف عام 2007عام اختطف وتعرض للتعذيب يف ، و 2004واحدة يف عام 
 .2009يف عام عنه صدر عفو  مايف هناية املطاف بعد

 من قبلالتحرير  حتت هتديد السالح يف مكتب بريد فقد تعرض لالعتقالالعربية، الذي يعمل كرئيس حترير لصحيفة ، أسويف وحيدالصحايف أما 
 .سالمته ء عن مكان وجوده منذ ذل  احلني. حيث تزداد املخاوف حولأنبااحلوثيني، ومل تصدر  قوات

 2014اهلجمات على وسائل اإلعالم يف عام  .6
نتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان مبا فيها التهديدات وحماوالت ، تعرض تسعة صحفيني إل2014فرباير/شباط يف أسبوع واحد فقط بشهر 

. ويف الشهر 28اجلسدية واللفظية والتشهري واالعتقاالت التعسفية من قبل مسلحني جمهولني وعناصر من جهاز األمن اخلطف واالعتداءات
اليت تديرها الدولة، وهي صحيفة مرتبطة مع مجاعة انفصالية مقرها يف جنوب  عدن الغدنفسه، منعت احلكومة مؤقتا طباعة نسخ من صحيفة 

 .اليمن

حممد املذيع  زيلفقد تعرض منعالم والصحفيني. ة من اهلجمات على مراكز وسائل اإل، كانت هناك سلسل2014 عامسبتمرب/أيلول ويف شهر  
العاملني مع قناة مين شباب اململوكة للقطاع اخلاص للقصف بقذائف. كما متت مدامهة منزل مدير مؤسسة الصحفي إبراهيم احليدم و اجلماعي

، وهو املصور الذي  حممد عمادواعتقل  .يوسف القاضيو مبارك األشول، والصحفيني د احلضريسيف حممد أمحالشموع للصحافة واإلعالم 
 ، أثناء سريه يف أحد شوارع صنعاء. 2011جيدا بتغطيته لثورة  كان معروفا  

                                                        
 25 https://www.ifex.org/yemen/2016/09/09/dangerous_environment  
 26 a.php-after-dead-found-journalists-yemeni-abducted-https://cpj.org/2015/05/two  
في اليمن":  الصحفيون والمدافعون عن حقوق اإلنسان معرضين للخطر بوقت الحرب: "تقرير مركز الخليج لحقوق اإلنسان 27 

http://www.gc4hr.org/report/view/35 
": 2014لمدافعون عن حقوق اإلنسان: اتجاهات مثيرة للقلق في منطقة الخليج تقرير مركز الخليج السنوي: " 28 

http://www.gc4hr.org/report/view/31 

 

https://www.ifex.org/yemen/2016/09/09/dangerous_environment
https://cpj.org/2015/05/two-abducted-yemeni-journalists-found-dead-after-a.php
http://www.gc4hr.org/report/view/35
http://www.gc4hr.org/report/view/35
http://www.gc4hr.org/report/view/31
http://www.gc4hr.org/report/view/31
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أبن أفادت التقارير و صحيفة، وكالمها ميلكها الرئيس السابق صاحل. الو  حمطة تلفزيون اليمن اليوم، أغلقت السلطات 2014 يونيو/حزيرانيف و 
 . 29السلطات أيضا صادرت املعدات منهما

من السفر إىل األردن  ساعة يف مطار صنعاء، وُمِنع 12ملدة  علي الديلمي، مت اعتقال املدافع عن حقوق اإلنسان 2014 مارس/آذاريف و 
رئيس  ". ويشغل الديلمي منصبيف حاالت الصراع والطوارئ النوع االجتماعي" اإلنسان حول ر أن حيضر اجتماع حقوقحيث كان من املقر 

آب من أغسطس/شهر يف و نتهاكات حقوق اإلنسان. ية، وهي منظمة غري حكومية تراقب إاملنظمة اليمنية للدفاع عن احلقوق واحلرايت الدميقراط
 .أمام منزلهاطالق النار على سيارته العام نفسه مت 

ابلسجن ملدة سنة واحدة نرتنت، على اإل، وهو مراسل ملوقع مصادر األخباري روطماجد قاُحكم على ، 2014 من عام مارس/آذارشهر يف و 
رت عرب الفيسبوك حول تورط مسؤول شِ نُ أخبار كاذبة. وتتعلق التهمة مبعلومات  ( بتهمة تعميم$ 450رايل ) 000,100وغرامة قدرها 

 .30حكومي سابق ابلفساد

 الصةاخل .7
بشكل مستمر االستهداف من على حنو متزايد حيث يواجهون  ةخطري تعمل يف ظلها وسائل اإلعالم والصحفيني يف اليمن تصبح البيكة اليت ان 

. ةصارخ يف حرية التعبري ختضع لقيودممارسة احلق  شهري واالعتقال وحىت املوت. وال زالتيعملون حتت التهديد ابلت مجيع أطراف النزاع. كما أهنم
على جمربون ن يكون الصحفيو  ما وغالبا   ،ال يبل  عنهااحلاالت العديد من  ، ولكنللووع احلرجبعض األمثلة  احلاالت املذكورة أعالهوتوفر 

 .من االنتقام لعملهم الرقابة على عملهم بسبب خشيتهم على سالمتهم وخوفهماالختباء وفرض 

)ب( و )ج( من إعالن األمم املتحدة املتعلق رحق ومسؤولية األفراد واجلماعات وهيكات اجملتمع يف تعزيز ومحاية حقوق الفقراتن  ،6املادة وتنص 
 :ما يليعلى اإلنسان واحلرايت األساسية املعرتف هبا عامليا 

ميع حقوق اإلنسان واحلرايت األساسية أو راء واملعلومات واملعارف املتعلقة جبآللكل شخص احلق، مبفرده وابالشرتاك مع غريه  )ب( حرية نشر ا
ة نقلها إىل اآلخرين أو إشاعتها بينهم، وفق ما تنص عليه الصكوك املتعلقة رحقوق اإلنسان وغريها من الصكوك الدولية املنطبقة؛ )ج( دراس

ن ويف التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه راء بشأن مراعاة مجيع حقوق اإلنسان واحلرايت األساسية يف جمال القانو آلومناقشة وتكوين واعتناق ا
 .31اجلمهور إىل هذه األمور هبذه الوسائل وبغريها من الوسائل املناسبة

 

                                                        
 29 press/2015/yemen-https://freedomhouse.org/report/freedom  
 30 yemenpress/2015/-https://freedomhouse.org/report/freedom  
: 1998 ديسمبر/كانون األول 9 بتاريخ 53/144اعتمد بموجب قرار  31 

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/RightAndResponsibility.aspx  

https://freedomhouse.org/report/freedom-press/2015/yemen
https://freedomhouse.org/report/freedom-press/2015/yemen
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/RightAndResponsibility.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/RightAndResponsibility.aspx
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وجيب على السلطات يف اليمن حرية التعبري. أن يتم احرتام حممية و تكون وسائل اإلعالم أنه من احملتم أن مركز اخلليج حلقوق اإلنسان  ويعتقد
جيب استخدام كل اآلليات املتاحة وكل فرصة ممكنة اجلهد لضمان احرتام هذه املواد، كما دول األعضاء فيها بذل املزيد من األمم املتحدة والو 

حقوق اإلنسان دون خوف من لى القيام بعملهم املشروع يف جمال نسان والصحفيني يف اليمن عمجيع املدافعني عن حقوق اإلقدرة لضمان 
 .لقيودا رحرية من مجيعو  االنتقام

 التوصيات .8
   2216حث اجملتمع الدويل لووع حد للعنف يف اليمن من خالل تعزيز وقف إطالق النار وتنفيذ قرار األمم املتحدة رقم 

 الذي يدعو إىل ووع حد للعنف يف اليمن من قبل مجيع أطراف النزاع؛ 32(2015)
  تصدي إلجراء حتقيق دويل حول الصراع يف اليمن من أجل الدعم نداءات ممثلي اجملتمع املدين اليمين يف جملس حقوق اإلنسان

النتهاكات اجلسيمة املرتكبة من قبل مجيع أطراف الصراع ووقف العنف، حيث قد يشتمل التحقيق لإلفالت من العقاب املستمر يف ا
 على ارسال بعثة تقصي حقائق دولية؛ 

  ميني يف اليمن وومان تقدمي اجلناة للمساءلة دون اإلفالت من التحقيق يف حاالت االستهداف واخلطف وقتل الصحفيني واإلعال
 العقاب؛

  حث السلطات اليمنية إىل اإلفراج فورا ودون قيود أو شروط عن مجيع املدافعني عن حقوق اإلنسان والصحفيني املعتقلني نتيجة
 لعملهم املشروع و السلمي؛

  يف عمليات بناء السالم؛ -مبا يف ذل  وسائل اإلعالم والصحفيني  - اإلعرتاف أبمهية دور الشباب والنساء واجملتمع املدين 
  لقانون والقضاء، منحهم احلماية الكاملة يف او تعبري الة حريكيما يشاركوا ابنشطتهم عن   حقوق اإلنسان والصحفينيي ملدافعالبيكة متكني

 ؛القانون لعرقلة حريتهم يف التعبريواالمتناع عن استخدام 
   للصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان بشكل عام يف وقت الصراع من خالل ة نشر املعلومات سالمإجراءات احلماية و تعزيز

 ر القانونية الدولية.آليات خاصة مصممة ومن األط
 

 

                                                        
 32 http://www.un.org/press/en/2015/sc11859.doc.htm  

http://www.un.org/press/en/2015/sc11859.doc.htm

