
2018للعامالصحفیةالحریاتحولقیودبالصحفیاتمنظمةتقریر

:مقدمة

خاللمنالمتصارعةاالطرافكافةقبلمنمتواصلةالصحفیینبحقاالنتھاكجرائمتزالال
العربيالتحالفطائراتبقصفواماالحوثيمیلیشیاتالقذائفباأللغاماماالقتل

بحقباالنتھاكالقائموناستخدمھاالتيواألسالیباألدواتعلىنظرةإلقاءخاللمنویظھر
معمتعمدبشكلاألطرافنفذتھااالنتھاكاتتلكغالبیةأنواإلعالمینالصحفیینمنالضحایا

للصحافةاألطرافتلكتضمرهالذيالمفرطالعداءحجمیظھرماوھو.وترصدإصرارسبق
والصحفیین.

ماتجاهالدوليالمجتمعصمتظلفيجرائمھاتمارسالمنتھكةاألطرافھذهأنواألدھى
االعتقادمنزادالذياالمروھوالصحفیین،وحقوقعامبشكلاإلنسانحقوقبحقفظائعھم
جراءالعقابیطالھملنومشلولةالعدالةیدوانالعقابمنمأمنفيانھمالمنتھكونلدىالسائدة
حالةمنیعززاالنتھاكاتتلكتجاةالصمتانیشیرماوھووحشیةاعمالمنبھمایقوم

.العقابمناإلفالت

بلغحیثسابقة،بأعواممقارنةالصحفیینلقتلبالنسبةدمویةاالعوامأكثرمن2018العامویعد
قواتارتكبتھااإلعالمي،بالحقلوعامالصحفیا)12(2018العامفيحیاتھمفقدواالذینعدد

قتلوحالتانقتل،حاالت)4(الحوثيجماعةارتكبتفیماقتل،حاالت)6(بعددالعربيالتحالف
مجھولون.مسلحوننفذھا

صحفيألفمنأكثرتعرضفیما)،2018–2014(األعوامخاللصحفیا)39(قتلالمقابلفي
.المنظمةإلحصائیاتطبقاالفترة،تلكنفسفيمتنوعةالنتھاكات

تنفیذي:ملخص

تنوعتجسیمةانتھاكاتعلىحتوىحیثالصحفیةللحریاتبالنسبةاسودعاما2018العامیعد
االنتھاكاتإجماليمن33بنسبة%حالة)66(بواقعوإیقافواحتجازواعتقال(اختطاف:مابین

)17(و،%10بنسبةحالة)21(بواقعصحفیینومنازلإعالمیةمؤسساتواقتحاموإغالق،

7بنسبةحالة)15(العالجمنالمنعحاالتعددبلغفیما،%8بنسبةومحاكمةاستدعاءحالة

)12(القتلحاالتعددوبلغ،%6بنسبةحالة)13(والتشھیرالتحریضحاالتعددوبلغ،%

واالعتداءاإلصابةحاالتعددوتساوى،االنتھاكاتإجماليمن%6نسبتھماشكلحالة
عددبلغفیما،منھانوع%لكل5وبنسبةحاالت)10(بالكترونیةمواقعوحجبوالتھدید
و،%3بنسبةتعذیبحاالت)5(و%،3نسبتھماشكلحاالت)5(المھنةمزاولةمنعحاالت



السفرمنمنعانتھاكوحالة،%1بنسبةقتلمحاولةوحالة%،2بنسبةراتبإیقافحاالت)4(
.االنتھاكاتإجماليمن%1نسبتھماشكل

التقریركتابةفياعتمدتالتيالمنھجیة

لھاتعرضالتياالنتھاكاتبرصدالمتعلق2016تقریركتابةفياعتمدتالتيالمنھجیة
ھي:العامخاللالیمنفياإلعالمیةوالمؤسساتواإلعالمیونالصحفیون

الیمن،فياإلعالمیةوالمؤسساتواإلعالمیینالصحفیینبحقالواقعةاالنتھاكاترصدیتم-
تعرضتالتيالمخاطرمنالرغمعلىالماضیة،السنواتخاللالمنظمةعلیھدأبتلمااستمرارا

الحوثيجماعةوخاصةاألطراف،منالكثیرقبلمنتواجھھاالتيوالتھدیداتالمنظمةلھا
ظلواللمنظمةالتابعینالمیدانیینالراصدینلكنبصنعاءمكتبھاإلغالقواضطرتوصالح

الصحفیونلھایتعرضالتياالنتھاكاتومراقبةالمعلوماتجمعفيبعملھممستمرین
الیمن.محافظاتعمومفيواإلعالمیون

لمتابعةصنعاءفيوالتعبیرالرأيبحریةالمتعلقةاالنتھاكاتبمتابعةخاصموظفتفریغ-
اإلعالمیةالوسائلمختلفومنالجمھوریةمحافظاتعمومفيالصحفیینلكلاالنتھاكاتحاالت
الیمن.عمومفياألطرافكلقبلومناستثناءبدون

الصحفخاللمناإلعالمیةوالمؤسساتوالصحفیینالصحفبحقالواقعةاالنتھاكاترصد-
المباشرة.واللقاءاتالیمنیینالصحفییننقابةوبیاناتاإللكترونیةوالمواقعوالقنوات

التواصلوسائلعبرأو"الفیسبوك"أوالتلیفونيالتواصلخاللمناالنتھاكاتوقوعمنالتأكد-
معلوماتعلىوالحصوللالنتھاكتعرضالذياإلعالميأوالصحفيمعاألخرىاالجتماعي

حالفيالعیانشھودمنأوأقاربھخاللمنأونفسھالصحفيخاللمناالنتھاكطبیعةعنمنھ
أوالعیانشھودمنمعتقالأوكانإذاوخاصةاالعالمي،أوالصحفيمعالتواصلنستطعلم

الضحایا.أھاليأوالشھود

أنمنوالتأكدوالتعبیرالرأيبحریةالمتعلقةاالنتھاكاتبرصدالخاصةاالستمارةوفقالعمل-
االنتھاكات.رصدلعملیةشاملةالمطلوبةالمعلومات

مقرأغلقأنبعدآمنةأخرىأماكنفيأحیاناوالتعبیرالرأيحریةانتھاكاتضحایامقابلة-
المنظمة.

غیرھم.منأوالضحایاقبلمنسواءالبالغاتتلقي-

منواالستفادةباالنتھاكوالمتعلقةكتبتالتيالبیاناتألخذالیمنیینالصحفییننقابةمعالتواصل-
النقابة.بیاناتفيوردتالتيالمعلومات



فیھا.الواردةالمعلوماتوتحلیلاالستماراتتفریغ-

االنتھاكات.حاالتعناألوليالتقریركتابة-

حریةومنتھكيوالمعتدینالحاالتوفقوتصنیفھااالنتھاكاتحاالتلكلبیانیةجداولعمل-
والتعبیر.الرأي

األولى)(المسودةالسنويالتقریرإلصدارصنعاءفيعملورشةعقدمنالعامھذانتمكنلم-
وصالحالحوثيجماعةألنعامكلفيبھنقومكماالتقریر،علىالمالحظاتواستیعابألخذ

التقریر.ومعديالفعالیةفيالحاضرینتعتقلوربماذلكستمنع

سنویاإلیھاالتقریریصلبأناعتمادھاتمالتيالجھاتإلىاإلیمیالتطریقعنالتقریرتوزیع-
والدولیة.المحلیةالمدنيالمجتمعومنظماتوالمھتمینالناشطینوإلى

التقریركتابةفياعتمدتالتيالمعاییر

،2016تقریركتابةفيوالشفافیةوالموضوعیةوالحیادوالنزاھةاألمانةمعاییراعتمادتم-
أنباعتباراستثناء،بدوناإلعالمیةالوسائلفيالصحفیینلكلاالنتھاكاتكلغطىوأنھخاصة

أوالحزبيالصحفيانتماءإلىتنظروالالیمنفيوالتعبیرالرأيحریةعنبالدفاعمعنیةالمنظمة
الصحفیینبحقالواقعاالنتھاكمعتتعاملوإنمافیھایعملالتياإلعالمیةالمؤسسةإلى

قبلمنبحقھمانتھاكوأيفقطوالصحافةالصحافةمھنةإلىینتمونباعتبارھمواإلعالمیین
االنتھاكاتجھاتمنغیرھاأوالشعبیةالمقاومةأوالقاعدةأوالتحالفأووصالحالحوثيجماعة

واإلعالميالصحفيلحقإعالًءبحقھم،الواقعةاالنتھاكاتورصدعنھمبالدفاعمعنیةفالمنظمة
التيواالتفاقیاتالیمنیةوالقوانینالدستورلھكفلھالذيوالتعبیرالرأيحریةفيوحقھالحریةفي

والعھداإلنسانلحقوقالعالمياإلعالنرأسھاوعلىالیمنیةالجمھوریةعلیھاوصادقتوقعت
فيالعملللصحفيتكفلالتياالتفاقیاتمنوغیرھاوالسیاسیةالمدنیةبالحقوقالخاصالدولي

تقاریروإصداروالرصدالعملبذلكالمنظمةوقیامحقھ،عنالتعبیرفيالمجاللھوتتیحآمنةبیئة
التزامبأنھاإلعالمیةوالوسائطوالوسائلواإلعالمینالصحفیینبحقاالنتھاكاتعنسنویة

الیوم.وإلىتأسیسھامنذقیودبالصحفیاتمنظمةعلیھدأبتومھنيوأدبيأخالقي

المنظمةعننبذة

حقوقعنالدفاعمجاالتفيتنشطربحیةغیرأھلیةمنظمةھيقیود"بال"صحفیاتمنظمة
إلىالمنظمةوتسعىواإلعالم.والصحافةالتعبیرحریةمقدمتھاوفيالعامة،والحریاتاإلنسان
الشاملة،المجتمعیةالتنمیةقضایاخدمةفيالجدیداإلعالمذلكفيبمااإلعالموسائلتوظیف

والتسامح.النزاھةوقیممبادئونشر



الرشید،الحكممبادئوتعزیزالدیمقراطيوالتحولالسیاسياإلصالحمسارالمنظمةوتدعم
والكرامةالحرواالختیارالمساواةتمسالتيواإلجراءاتالسیاساتومناھضةالفساد،ومكافحة
اإلنسانیة.

االجتماعیةالشؤونوزارةقبلمن2005العام)142(رقمترخیصعلىحاصلةوالمنظمة
بالیمن.والعمل

/http://www.womenpress.orgزیارةیرجىالمعلومات،منلمزید

كرمانالمؤسستوكلالرئیس

حسنبشرىالتنفیذيوالمدیر

التوصیات:

واإلعالمیینالصحفیینضدالواقعةالجرائمعلىالعقاب"من"اإلفالتظاھرةانھاء

التحقیقنتائجعنوالكشفلھاتعرضواالتياالنتھاكاتكافةفيالحقائقتقصيلجنةتشكیل
الرادع،جزاءھملینالواللمحاكمةاالنتھاكاتبتلكقامواالذینواألفرادالجھاتوتقدیمالعامللرأي
بالتقادم.تسقطالالجرائمتلككون

بحمایةالحربأطرافتلزمالتيالدولیةوالمعاھداتوالمواثیقالدولياإلنسانيالقانوناحترام
المسلحةالنزاعاتخاللالمھنیةأعمالھمأداءأثناءالصحفیین

الصراع.فيبالصحفیینالزجعدم

النسبةالعدداالنتھاكصنفالرقم
33%66وإیقافواحتجازواعتقالاختطاف1
%2110صحفیینومنازلإعالمیةمؤسساتواقتحامإغالق2
%178ومحاكمةاستدعاء3
%157العالجمنمنع4
%136وتشھیرتحریض5
%126قتل6
%105إصابة7
%105اعتداء8
%105تھدید9

%105الكترونیةمواقعحجب10
%53المھنةمزاولةمنمنع11
%53تعذیب12
%42راتبإیقاف13



%11قتلمحاولة14
%11السفرمنمنع15

200اإلجمالي



االنتھاكات،إجمالي%من51نسبتھماشكلتانتھاكحالة)102(الحوثيجماعةوارتكبت
قواتارتكبتكما%،21بنسبةانتھاكحالة)42(الشرعیةللحكومةالموالیةالقواتوارتكبت

بواقعمجھولونومسلحون%،15نسبتھما)31الحضرمیة(والنخبةلحج-عدناألمنيالحزام
،%4نسبتھماانتھاكحاالت)8(العربيالتحالفقواتوارتكبت،%6بنسبةحالة)11(

%.3نسبتھماانتھاكحاالت)6(إعالمیةجھاتومارست

جماعة
الحوثي

القوات
الموالیة
للحكومة
الشرعیة

الحزامقوات
عدناألمني
والنخبةولحج

الحضرمیة

مسلحون
مجھولون

التحالفقوات
العربي

إعالمیةجھات

10242311186



قائمةأولفيواإلیقاف)جاءتواالحتجازواالعتقال(االختطافعملیاتأنالمنظمةوأوضحت
23((بینماوتوزعتاالنتھاكاتإجماليمن)33(%بنسبةحالة)66(بعدداالنتھاكاتأنواع

وإیقاف)).احتجازحالة17اعتقال،حالة26اختطاف،حالة

العدداالنتھاكصنف
26اعتقال

23اختطاف
17وإیقافاحتجاز

66االجمالي



%)6(نسبتھماشكلتاإلعالميالقطاعفيوعاملینلصحفیینقتلحالة)12(المنظمةورصدت

االنتھاكات.إجماليمن

قتلحاالت)4(الحوثيجماعةارتكبتقتل،فیماحاالت)6(العربيالتحالفقواتوارتكبت
.مجھولونمسلحوننفذھماقتلوحالتا

العددالمنتھكةالجھة
6العربيالتحالفقوات

4الحوثيجماعة
2مجھولونمسلحون

12اإلجمالي



بتغطیةیقومونالذینواإلعالمیینالصحفیینتجنیبضرورةعلىقیودبالصحفیاتوأكدت
القانونبمقتضىوذلكواالعتداء،االستھدافأشكالجمیعمنوحمایتھمالمسلحة،النزاعات

عدمشریطةللمدنیین،المكفولةنفسھاالحمایةالمدنیینالصحفیینعلىیسبغالذياإلنسانيالدولي
.العدائیةالعملیاتفيمباشربشكلاشتراكھم

مجالفيلدیھاالعاملینتدریبعلىالعملوالصحفیةاإلعالمیةالمؤسساتالمنظمة,ودعت
.الالزمةالحمایةبوسائلوتزویدھم,النزاعاتمناطقفيالمراسلینوخاصةالمھنیةالسالمة

2018للعامواإلعالمیةالصحفیةالحریاتحالة

أصابھ

الواقعةالواقعةتاریخاالسمم



1
حذیفةالمصور
االثوري

-ینایر1
-2018

الحوثيجماعةأطلقتھاقذیفةبشظیةأصیب
تعزمحافظةفياألحداثبتغطیةقیامھأثناء

2
عزامالمصور
الزبیري

ینایر-27
-2018

معسكرقربالمعاركلسیرتغطیتھأثناءأصیب
قذیفةاثروذلكتعز,مدینةشرقيالتشریفات

تواجدھم.مكانعلىالحوثيجماعةأطلقتھا

3
ُحذیفةالمصور
االثوري

ینایر-27
-2018

معسكرقربالمعاركلسیرتغطیتھأثناءأصیب
قذیفةاثروذلكتعز,مدینةشرقيالتشریفات

تواجدھم.مكانعلىالحوثيجماعةأطلقتھا

4
مراسلعقالنبشیر
الیومروسیاقناة

ینایر-22
-2018

جماعةأطلقتھصاروخيبقصفاصیب
المعاقرمدیریةالخیاميمنطقةعلىالحوثي

الصحفيبعملھقیامھاثناءتعزبمحافظة

5
الشرعبيولید

صحیفةفيالصحفي
الیوماخبار

مارس1
2018

فيوإصاباتالیمنىساقةفيلكسرتعرض
االمنيالحزامقواتاقتحامأثناءالفقريالعمود

واحراقھاالصحیفةلمقر

6
الصحافيالمصور

الزبیريمحمد
مارس27

2018
جماعةزرعتھاأرضيلغمبإنفجاراصیب

غربيالدائرةللمعاركتغطیتھخاللالحوثي،
تعز.مدینة

7
مراسلالشاطرذیاب
شبابیمنقناة

الفضائیة

2-ابریل-13
018

أطلقتھاھاوزربقذیفةاستھدافھاثرأصیب
لسیرتغطیتھأثناءالحوثيجماعةمیلیشیا

بمحافظةقانیةمنطقةفيالدائرةالمعارك
البیضاء

8
ولیدالمصور

یمنقناةالجعوري
الفضائیةشباب

--ابریل13
-2018

أطلقتھاھاوزربقذیفةاستھدافھاثرأصیب
لسیرتغطیتھأثناءالحوثيجماعةمیلیشیا

بمحافظةقانیةمنطقةفيالدائرةالمعارك
البیضاء

9
--ابریل9الجلیديعليعبده

-2018
اطلقھاالیمنكتفھاخترقناريبطلقأصیب

عدنمحافظةفيمجھولونمسسلحون

10
مراسلالشرقبيعلي
المسیرةقناة

2-یولیو-31
018

علىالسعوديالجیشلقواتقصفإثرإصابة
صعدة محافظةفيالحدودیةباقم مدیریة

وإیقافواعتقالواحتجازاختطاف



تاریخاالسمم
الواقعة

الواقعة

1
الیمنقناةفيالمصوراختطف2018-ینایر-1الضیفيعليالمصور

نقطةقبلمنالضیفيعليالفضائیة
فيالحوثيلجماعةتابعةأمنیة

ذمارمحافظة

2
عمادالیمنقناةفيالمصوراختطف2018-ینایر-1الضیفيعمادالمصور

أمنیةنقطةقبلمنالفضائیةالضیفي
محافظةفيالحوثيلجماعةتابعة
ذمار

3
الحنبصيعبدالرحمن

الیمن)(قناة
تابعینمسلحینقبلمناختطف2018-ینایر-5

صنعاءالعاصمةفيالحوثيلجماعة

4

قناةمراسلالحبابيیحیى
الیومالیمن

ینایر-15
2018

اعتصامبتغطیةقیامھاثناءاختطف
التحریرمیدانفيبالراتبللمطالبة

جماعةقبلمنصنعاءبالعاصمة
الحوثي

5
الصحافينجلھشام

بجاشعبدالرحمن
ینایر-19

2018
خروجھاثناءالحوثيجماعةاختطفتھ

صنعاءالعاصمةفيعملھمن

6-1
3

البحري-أنور1
العامرياحمد-2
الوادعيعبدهللا-3
عبدالباريھشام-4
عبدالوھابتامر-5
االمويابراھیم-6
الخامريانتصار-7
عامرنبراس-8

نقطةفيالصحفیینمن8احتجاز2018-فبرایر-1
الحضرمیةالنخبةلقواتتابعةأمنیة

حضرموتمحافظةالمكالءمدینةفي

14
مراسلالصبیحيحسن

عدنھناموقعومحرر
فبرایر-1

2018
االمنيالحزامقواتقبلمن اختطف

عدنمحافظةفي



15
تحریررئیسالسادةولید

اللواءصحیفة
فبرایر12

2018
لجماعةموالینمتنفذینقبلمناعتقل

ظلفيإبمحافظةفيالحوثي
تعسفیةاجراءات

16
مجلسرئیسكشمیمعوض
للصحافةباكثیردارإدارة

رئیسوالنشروالطباعة
نوفمبر30صحیفةتحریر

فبرایر-24
2018

وعسكریةامنیةقواتقبلمناعتقل
حضرموتبمحافظة

17-
20

یمنقناةباخورلطفي-1
شباب

شبابیمنقناةفھد-أدھم2
الیمنقناةالرتیبيصادق-3

الفضائیة
بلقیسقناةالحساميآدم-4

الفضائیة

-مارس-24
2018

عدنمطارامنسلطاتأوقفت
لفعالیةتغطیتھمبعدصحفیینأربعة
تتممامسح,ورسميبشكلھناك

.الفعالیةمنتصویره

21
مارس-21الطوقيمحمدالصحفي

2018
الحوثيجماعةقواتقبلمناعتقال

مسیرةفيمشاركتھخلفیةعلى
صالحالرئیسمنزلالىالورود

22
مارس-24الحدادرشید

2018
مجھولونمسلحونقبلمناختطف
تویوتاھایلوكسسیارةیستلقون
طریقاعترضوا2012مودیل
بوسبیتمنطقةفيالحداد
.صنعاءجنوب

23
تابعینعسكریینافرادقبلمناحتجز2018--ابریل7المنصوبصالحالصحفي

وتمالضالعمحافظةفي30للواء
المعسكرزنزانةایداعة

24
اإلنتاجعاممدیروھاسأحمد

الفضائیةالیمنقناةفيالسابق
الشعبیةاألسواقأحدمناختطف2018-یونیو-9

قبلمنصنعاءشرقھمدانبمدیریة
الحوثيجماعة

25
-21السالميرداد

2018یونیو-
تابعةامنیةنقطةقبلمناعتقل
لحجبمحافظةاألمنيللحزام

26
22نعمانسامي

2018یونیو-
تابعینمسلحونداھمحیثاختطف
الىواقتیادهمنزلھالحوثيلجماعة

تعزمحافظةفيمجھولةجھة



27
عبادالریاضيالصحفي
الجرادي

28-
2018یونیو-

فيالحوثيجماعةقبلمناختطف
صنعاءالعاصمة

28
تحریررئیسلزرقبنفتحي

الغدعدنصحیفة
تابعةأمنیةقواتقبلمناختطف2018-یولیو-2

فيكاتكسجولةفياألمنيللحزام
عدنمحافظة

29
فيصحفيالدعیسعبدالسالم

لألنباسبأوكالة
یولیو-3
-2018

یحيأقاربھاحدمنزلمناختطف
قبلمنصنعاءبالعاصمةشمالن
الحوثيجماعة

30
یولیو-8الوسمانيإیاد

-2018
قبلمنمنزلةمداھمةبعداختطف
ذمارمحافظةفيالحوثيجماعة
مجھولةجھةإلىونقلھ

31
المخرجصبري_عبدالباري

عدنبقناةالتلفزیوني
یولیو-9
-2018

رصدتاریخ
الحالھ

فيعدنمدینھفيمنزلھمناختطف
مسلحینِقبلمنرمضانشھر

اخفاؤهوتماالمنيالحزامیتبعون
قسرا

32

33

قناةمراسلالعزانيعبدالقوي
محمدالفضائیةشبابیمن

سھیلقناةمراسلیوسف
الفضائیة

یولیو-18
-2018

تفتیشنقطةفيساعاتلعدةاحتجزا
الحزاملقواتتابعةلحجبمحافظة

كاناماأثناءبالمحافظةاألمني
عدنمحافظةإلىمتوجھان

34
یولیو-23عبادعیسى

-2018
تابعةعسكریةنقطةفياختطف
الراھدةمنطقةفيالحوثيلجماعة

تعزبمحافظة

35
عبدالقادرفؤادالصحفينجل

)(شریف
یولیو-10
-2018

فيالجوازاتإدارةقبلمناختطف
أنھمخلفیةعلىوذلكمأربمحافظة
الجامعیةالبطاقةفيلقبھأنوجدوا

المتوكل

36
األمنسلطاتقبلمناعتقلاألسديالدینصالح

خلفیةعلىساعاتلمدةالسعودي
لجماعةباالنتماءواتھاماتبالغات
جھاتقبلمنلھوجھتالحوثي،
التابعةاألوقافبوزارةمرتبطة
الشرعیةللحكومة

37
سرارمدیریةسوقوسطمناعتقل2018-9-29العمريمنیر

جنودقبلمنأبینمحافظةیافع
السجنفيبھوالزجاألمنيبالحزام



قیادةتلقتھاتوجیھاتعلىبناءوذلك
علىالمدیریةعاممدیرمنالحزام
إعالمیةوسائلفيخبرانشرهخلفیة

اإلجتماعيالتواصلومواقع

38
حجةمحافظةفيمنزلھمناختطف2018-10-7مھديناصرأحمد

الحوثيجماعةقبلمن
39
40
41

المیسريخالدمحمد
الصالحيعبدهمحمد
العریفيحیدربالل

قسمطالبمنثالثةاختطاف27-10-2018
األداببكلیةواإلعالمالصحافة

الحوثيجماعةقبلمنالحدیدةجامعة
بالحدیدة

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

طاھرعبدالباري
شمسانمحمد

الریفياشرف
عبدالمغنيعادل
الحساميزكریا
النجريمعین
جھالنمحمد

الموسنيایاد
الشاللعالء

االغبريفاطمة
حزاموائل
الثورةصحیفةقائدعبدهامل

صحیفةعاطفمحمدرجاء
الثورة
الصوفيعبود

نقابةمجلسسكرتیر
الصحافیین

25-10–
2018

مؤتمرفيمشاركتھمأثناءاعتقلوا
خطابحولمنصةلمؤسسةصحفي

كنفورتفندقمنوالعنفالكراھیة
جھازقبلمنصنعاءبالعاصمة

القومياالمن

متنعلىمسلحینقبلمناختطفت2018-10-31القعودحامدالمصور58
داراماممنعسكریینطقمیین
صنعاءالعاصمةفيالرئاسة

فيالقناةمراسلالطویلخلیل59
مأربمحافظة

قبلمناختطافلمحاولةتعرض29-10-2018
تمحیثافرادثالثةمنمكونةعصابة

الخلفیةالشوارعأحدإلىاستدراجھ
أثناءماربمحافظةفيالمظلمة
مجموعةمعالمطاعمأحدفيتواجده

الصحافیینالزمالءمن



60
61

الحرةقناةمصورشقیق
)عیضة(جمالمحمدبصنعاء

فؤادالتلفزیونيوالمصور
الخضر

جماعةقبلمنمنزلھمناعتقال2018نوفمبر6
الحوثي

قبلمنالعاصمةمناختطف2018نوفمبر13القدسيعصام62
مسلحةعناصر

دیسمبر3مخاشنبنصبري63
2018

االستخباراتجھازمنقبلمناعتقل
حضرموتمحافظةفيالعسكریة

دیسمبر12المساجديالحمیدعبد64
2018

بمنطقةاالمنيللحزامتابعةنقطةقبلمناعتقل
لحجمحافظةردفان

دیسمبر20الشمريدحان65
2018

بنيمدیریةأمنإدارةقبلمنلساعاتایقافھ
نشرقضایاخلفیةعلىحجةمحافظةفيقیس

منعدنمدینةمدخلالعلمنقطةفياختطافدیسمبر26المقطريمعاذ66
االمنيالحزامقبل

التھدید

الواقعةالواقعةتاریخاالسمم

1
منبعملھقیامھأثناءلتھجموتعرضتھدیدتلقى2018-1-3السعديابراھیم

شایعرشادعدنمحافظةوكیلقبل

2
بعملھقیامھأثناءلتھجموتعرضتتھدیدتلقت2018-1-3عبدالسالمامینمنال

شایعرشادعدنمحافظةوكیلقبلمن

3
201-1-20السالميوجدي

8
قبلمنالتصویرمزاولةمنومنعتھدیدتلقى
والذيتعزفيالجدیريشرطةمدیرقبلمن

وتھدیدھماالتصویرمنبمنعھماالجنودوجھ

4
201-1-20العزبفخر

8
قبلمنالتصویرمزاولةمنومنعتھدیدتلقى
والذيتعزفيالجدیريشرطةمدیرقبلمن

وتھدیدھماالتصویرمنبمنعھماالجنودوجھ

5
201-5-25الحنشيصالح

8
انتقاداتسلسلةعقبوذلكبالقتلتھدیدتلقى

بعدن.الجنوبياالنتقاليالمجلسالداءوجھھا

6
201-6-26الكبسياحمد

8
حیثعائلتھ؛وافرادھوبالتصفیةتھدیدتلقى

تھدیدرسالةآب)(الواتستطبیقعبروصلتھ



أقامتكمحلرصد(تمالنص-بھذا–وتحذیر
أفرادوعنعنكالمعلوماتكلوجمعوسكنك
األولىللمرةنحذركملذامصادرناعبرعائلتك

منكھدفمعكمالتعاملسیتممالمواألخیرة
العتیبي).عبدهللالعمید/–التحالفأھداف

7
-7-31عبدالقدوسطھ

2018
نافذینأشخاصقبلمنباتصاالتتھدیدتلقى

صنعاءفيالحوثيلجماعةتابعین

8
خلفیةعلىالحوثيملیشیاقبلمنتھدیداتتلقت2018-8-4السقافغادة

 الصحفیةآرائھا

9
قناةمراسلأمینحمزة
بتعزالفضائیةبلقیس

مواقعفيمنشوراتعبرتھدیداتتلقى4-9-2018
لكتائبتابعةعناصرمناالجتماعيالتواصل

تعزمحافظةالعباسأبي
دیسمبر20القعودمحمد10

2018

والوعیدوالذبحوالقتلوالخطفباالعتقالتھدیداتتلقیھ
بالغحسببأسمھ"یحتفظاألشخاص"أحدقبلمنوالترھیب

.الصحفیینلنقابة

راتبإیقاف

الواقعةالواقعةتاریخاالسمم

1
نتاالشتراكيموقعإدارةقبلمنراتبإیقاف2018-1-4االغبريسامیة

2
نتاالشتراكيموقعإدارةقبلمنراتبإیقاف2018-1-4محمدسام

3
نتاالشتراكيموقعإدارةقبلمنراتبإیقاف2018-1-4االحمديوضاح

4
201-3-13رشادفاطمةالصحیفة

8
اكتوبر14صحیفةإدارةقبلمنراتبایقاف

بعدنالرسمیة

الكامیراومصادراتصحفیینومنازلإعالمیةمؤسساتوقصفواعتداءوإغالقاقتحام

الواقعةالواقعةتاریخاالسمم



1
الجزیرةقناةمكتب

تعزفيالفضائیة
واللجنةتعزلمحورتابعةعسكریةقواتقامت9-1-2018

مكتبوإغالقباقتحامللشرعیةالتابعاالمنیة
تعزمحافظةفيالجزیرةقناة

2
مصطفىطھنصر
الصحفییننقیب

األسبق

10-1-201
8

فيمنزلھالحوثيلجماعةتابعینمسلحوناقتحم
صنعاءالعاصمة

3
201-2-2417عدنصحیفة

8
فيالرصاصواطالقلالعتداءتعرضت
تابعةعسكریةقواتقبلمنعدنمحافظة
الشرعیةللحكومة

4
201-2-28بندرعدناذاعةبرج

8
اذاعةبرجمجھولونمسلحوناستھدف
وبقذیفةعدنمحافظةانماءمدینةفيبندرعدن

جيربيا

5
الشموعمؤسسة

واإلعالمللصحافة
الیومأخباروصحیفة

1–3–
2018

للصحافةالشموعمؤسسةمقروإحراقاقتحام
محافظةفيالیومأخباروصحیفةواإلعالم

بعدناألمنيالحزامقواتقبلمنعدن

6
مراسلالجنديصالح
االیامصحیفة

الكامیرامحورلقیادهتابعینجنودصادر8-3-2018
بھالخاصة

7
عزیزالصحفي
البثمسؤولالخامري
شركةفيالفضائي

)UNI YEMEN(
والبثلإلعالم

الفضائي

15-3-201
8

صنعاءالعاصمةفيعِصربحيمنزلھاقتحام
معداتومصادرةالحوثيجماعةقبلمن

وكامیراتحاسوبأجھزةبینھامنصحفیة
صوتووحدات

8
الشموعمؤسسة

واإلعالمللصحافة
الیوماخباروصحیفة

23-3–
2018

لحجأمنوإدارةاألمنيالحزامقبلمناقتحام

9
الشموعمؤسسةرئیس
الحاضريسیف

23-3–
2018

ممتلكاتونھببمحتویاتھوالعبثمنزلھاقتحام
لحجأمنوإدارةاألمنيالحزامقبلمن

10
201-4-27اإلعالمیةالھویةقناة

8
وتھدیداتواتصاالتضغوطاتبسببإیقاف

لنقابةبیانحسبالحوثیینسلطةرأسمن
الصحفیین

11
الحدیدةإذاعةمقر

الرئیسي
27-7-201

8
قواتطائراتقبلمنالجويللقصفتعرضت
العربيالتحالف



12
201-7-29عدنبندرإذاعةمقر

8
فيإنماءبمدینةمجھولینمسلحینحاصر

عدنمحافظة

13

14

15

16

أخبارصحیفةنسخ
٤٣٩٨عددالیوم
أخبارصحیفةنسخ
٤٣٩٩عددالیوم
أخبارصحیفةنسخ
٤٤٠٠عددالیوم
أخبارصحیفةنسخ
٤٤٠١عددالیوم

)11-12-13
سبتمبر)15-

2018

العلمنقطةفياألمنيالحزامقواتصادرت
منللتوزیعالمخصصةالنسخعدنمحافظة
لحج،،(عدنمحافظاتفيالیومأخبارصحیفة

.الضالع)،تعز

17
20-10-27بكسلمیجامركز

18
مشروعوھوبكسل""میجامركزاقتحام

حیدرباللالصالحيعبدهمحمدیملكھأعالمي
محافظةفيالحوثيجماعةقبلمنالعریفي
وكامیراتھمھواتفھمبمصادرةوقامواالحدیدة

بجوارھم.كانمنھواتفمصادرةجانبالى

الیمنیةاألنباءوكالة18
20-10-21“سبأ

18

قبلمنالجوفمحافظةفيالمكتبإغالق
الجوفمحافظةمحافظمكتبمدیر

19
20

الحرةقناةمصور
عیضةمحمدبصنعاء
التلفزیونيالمصور

الخضرفؤاد

نوفمبر6
2018

الحوثيجماعةقبلمنمنمنزلھمااقتحام

دیجتالیمنشركة21
میدیا

نوفمبر6
2018

بصنعاءمیدیادیجتالیمنشركةمكتباقتحام
وروسیاوالحرةسيبيالبي(لقنواتوالمنتجة
الحوثيجماعةقبلمنالیوم)

العملمزاولةمنمنع

الواقعةالواقعةتاریخاالسمم

1
201-1-20السالميوجدي

8
منقبلمنالتصویرمزاولةمنومنعتھدیدتلقى
وجھوالذيتعزفيالجدیريشرطةمدیرقبل

وتھدیدھماالتصویرمنبمنعھماالجنود



2
201-1-20العزبفخر

8
منقبلمنالتصویرمزاولةمنومنعتھدیدتلقى
وجھوالذيتعزفيالجدیريشرطةمدیرقبل

وتھدیدھماالتصویرمنبمنعھماالجنود

3
مراسلكرشاتحمید
الفضائیةسھیلقناة

بالمحافظةالرئیسحضرةحفلتغطیةمنمنع3-8-2018
محافظةفيالرئاسیةالحمایةقواتقبلمن

المھرة

4
5

السقاففھمي
الكافسامي

األقمارعبرالمشاركةمنالصحفیانمنع
للتعلیقالفضائیةبلقیسقناةبرامجفيالصناعیة

قواتقبلمنالبالدفياألوضاعمجملعلى
عدنمحافظةفياألمنيالحزام

6

قتل

الواقعةالواقعةتاریخاالسمم

1
محمداسامھالمصور

المقطريسالم
27-1-201

8
معسكرقربالمعاركلسیرتغطیتھأثناءقتل

قذیفةاثروذلكتعز,مدینةشرقيالتشریفات
تواجدھم.مكانعلىالحوثيمیلیشیاأطلقتھا

2
مصورالقدسيمحمد

الفضائیةبلقیسقناة
22-1-201

8
الحوثيجماعةأطلقتھصاروخيبقصفقتل

بمحافظةالمعاقرمدیریةالخیاميمنطقةعلى
الصحفيبعملھقیامھاثناءتعز

3

المنتصرهللاعبد
الساحاتقناةمصور

العربيالتحالفقواتلطائراتجویةبغارةقتل8-2-2018
تعزمحافظةحیسمدیریةفي

4
الصحفيالمصور

القادريعبدهللا
بلقیسقناةمصور

الفضائیة

13-4-201
8

میلیشیاأطلقتھاھاوزربقذیفةاستھدافھاثرقتل
المعاركلسیرتغطیتھأثناءالحوثيجماعة
البیضاءبمحافظةقانیةمنطقةفيالدائرة

5-6

مدیرالنجار-عبدهللا1
الدیكورادارة

الفضائیةبقناةالیمن

13-4-201
8

فيالعربيالتحالفبطیرانبقصفقتلى
تلفزیونيلعملالتجھیزاثناءالحدیدةمحافظة



متابعناصر-محمد2
الیمنبقناةاالنتاج

الفضائیة

7
سجنمنسراحھإطالقعلىیومینبعدتوفي2018-6-8الركنانورالصحفي

تعزمدینةشرقالصالحمدینةفيالحوثيمیلشیا
وبعدوالنفسيالجسديللتعذیبخاللھاتعرض
المستشفىإلىنقلھتمالصحیةحالتھتدھور
یومینبعدالحیاةفارقانھإالالعالجلتالقي
فيالشدیدالتعذیبمنلھتعرضلمامتأثرا

المعتقل

8
محمدالمصور
الظاھري

بطلقتعزمحافظةالمظفرمستشفىبجوارقتل3-9-2018
وفاتھإلىأدىممامجھولقناصقبلمنناري
الفورعلى

9
201-10-5السقلديزكي

8
ناریةدراجةمتنعلىمجھولونمسلحونأقدم

محافظةفيفيمنزلھأمامعلیھالناربإطالق
الحیاةأثرھاعلىففارقالضالع

10
11
12

عمرالحدیدةاذاعةفياالذاعياالرسالمھندس
منطقةفياالرسالمحطةوحارسا،محمدعزي

وثالثتھمجماعيوعبیدمسیبجماعيالمراوعة
فيالعربيالتحالفلطیرانجویةضربةقتلتھم
بالحدیدة.المراوعةمنطقة

وتشھیروإساءةوترھیبتحریض

الواقعةالواقعةتاریخاالسمم

1
فیھتقریرالفضائیةالعربیةقناةنشرة2018-2-1الیوسفيغمدان

ارائھخلفیةعلىواساءةتحریض

2
موجھةدعائیةمادةاخباريموقعنشر2018-2المجیديعبدالعزیز

فیھاسمھواورد



3
باالساءةبتعزالجدیريشرطةقسممدیرقام2018-3-6أحمدشوقيأحمد

علیھوالتھجم

4
رئیسكشمیمِعَوض
30مؤسسةتحریر
للصحافةنوفمبر

االستخباراتشعبةقبلمنللترھیبتعرضھ2018_3_19
الثانیةالعسكریةللمنطقةالتابعةالعسكریة

فينشرهرأيمقالخلفیةعلىبحضرموت
وتكییفھاجتزائھتمالفیسبوكعلىصفحتھ
الجزائیةالنیابةالىوإحالتھخاطئةبطریقة

األربعاءمثولھالمقررومنالمتخصصة
.المتخصصةالجزائیةالمحكمةامامالقادم

5
6

7
8
9

الشعبيباسم
الھدیانيعبدالرقیب

كشمیمعوض
الیافعيفراس
محسنجھاد

المواقعبعضبقیامتحریضلحملةتعرضوا2018_9_19
فيواقحامھمباسمائھمبالزجاالخباریة

التحریضمنھالھدفتحریضیةاخبار
بحیاتھمللمساسضدھم

مراسلباخوارلطفي10
شبابیمنقناة

مواقعبعضبقیامتحریضلعملیةتعرض2018_9_19
باسمھبالزجاھلیةوصحفاخباریة
عالقةوزمالءهلھلیساخبارفيواقحامھ

والتحریضالتشھیرمنھاالھدفبھا
نشربسببوتھدیداتشتائملحملةتعرض2018نوفمبر28المجیديعبدالعزیز11

قبلمن28الحرفموقعفيصحفيتقریر
سیاسیینوناشطینعسكریةقیادات

التواصلوسائلعبرتشھیرلحملةتعرضھ2018نوفمبر28العمريخلیل12
بالمالحقةوتھدیداالجتماعي

ومحاكمةاستدعاء

الواقعةالواقعةتاریخاالسمم

1
لزرقبنفتحي
صحیفةتحریررئیس
الغدعدن

محافظةالجنائيالبحثإدارةقبلمناستدعاء28-2-2018
عدن

2
عوض



3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

المنصوريتوفیق
عمرانعبدالخالق

بلغیثعصام
عنابحسن
طرمومھشام
الیوسفيھشام
الشھابھیثم
الولیديأكرم

حمیدحارث
القاعديصالح

أمننیابة(المختصةالجزائیةالنیابةاحالت10-9-2018
العاممنذالمختطفینالصحفیین)الدولة
للمحاكمةالحوثيجماعةلدى2015

قبلمنللمحاكمةالصحفيالمعتقلأحالت2018نوفمبر15عمرانعبدالخالق13
الحوثيجماعة

الخوذانيكمال14
الفقیةیزید15
الجراديھشام16
مصطفىعدنان17

اعتداء

الواقعةالواقعةتاریخاالسمم

1
مراسلالجنديصالح
االیامصحیفة

لقیادهتابعینجنودقبلمنلالعتداءتعرض8-3-2018
وجھیھمافيالسالحبشحنوقامواتعزمحور

نابیھبالفاظوالتلفظبالقتلوتھدیدھما

2
المریسيمحمد

مراسل
الضالعفيبلقیسقناة

14-3-201
8

نقطةأفرادقبلمنناروإطالقالعتداءتعرض
الضالعمحافظةمریسمنطقةفيأمنیة

3
سعیدعصامایمن
مدیرنائبسالم،

14صحیفةتحریر
اكتوبر

17-6-201
8

المسلحةالعناصرأحدقبلمنلالعتداءتعرض
عدنأمنتتبعالتي

4
رئیسالفتحي

عدنصحیفةتحریر
الغد

تابعةأمنیةقواتقبلمنللضربتعرض2-7-2018
كاتكسجولةفياعتقالةتمانبعداألمنيللحزام

الىعسكريطقمعلىواخذهعدنمحافظةفي
بعدنالعمالمدینةفيسجن



5
منمنزلةمداھمةبعدبالضربلالعتداءتعرض2018-7-8الوسمانيإیاد

تمثمومنذمارمحافظةفيالحوثيجماعةقبل
مجھولةجھةإلىونقلھاختطافھ

6
الیمنوضاح

عبدالقادر
20-7-201

8
قبلمنبالبنادقبالضربلالعتداءتعرض
األخوةجولةمیكافي٢٢للواءتابعینمسلحین
تعزبمحافظة

8
201-10-3الحمیديسعدطارق

8
وثائقاخذوسیارتھعلىالعتداءتعرض
العاصمةفيمجھولینأشخاصقبلمنتخصھ
صنعاء

9
201-10-4االصبحينعمان

8
اشخاصقبلمنبالضربلالعتداءتعرض
المركزسوقفىالعسكريالزيیلبسون
تعزمحافظةالشمایتینبمدیریة

20-10-21عیاشمحمد10
18

مدیرقبلمنوالتھجملالعتداءفیھیفیدتعرض
الجوفمحافظمكتب

العالجمنمنع

الواقعةالواقعةتاریخاالسمم

1
عبدالباريصبري
التلفزیونيمخرج

الواليمستشفىالىاحمدبیرسجنمننقل14-8-2018
مفاجئةغیبوبةدخولھعقبعدنبمحافظة

2
3
4
5

القاعديصالح

الولیدياكرم

حمیدحارث

بالغیثعصام

نوفمبر27
2018

لالعتداءتعرضھمبعدالعالجلتلقيمنع
قبلمنالسیاسياالمنسجنفيبالضرب

الحوثيجماعة

المنصوريتوفیق
عمرانعبدالخالق

بلغیثعصام
عنابحسن
طرمومھشام
الیوسفيھشام
الشھابھیثم
الولیديأكرم



حمیدحارث
القاعديصالح

اغتیالمحاولة

الواقعةالواقعةتاریخاالسمم

1
الصحفيالمصور

حویسمحمد
25-9-2018

س
مناغتیالومحاولةناراطالقلحادثتعرض

ناریھدراجھیستقلونكانوامسلحھمجموعھقبل
صنعاءبالعاصمھالروضھمنطقةفي

الكترونیةمواقعحجب

الواقعةالواقعةتاریخاالسمم

1

مباشرالمسیرةقناة

نوفمبر5
2018

علىمنالثانیةللمرةمباشرالمسیرةقناةحجب
سعودیةلضغوطاستجابة8یوتلساتالقمر

المالكةالمسیرةشبكةإفادةحسبوإماراتیة
للقناة.

2
مباشرالمسیرةقناة

نوفمبر25
2018

علىمنالثانیةللمرةمباشرالمسیرةقناةحجب
سعودیةلضغوطاستجابة8یوتلساتالقمر

المالكةالمسیرةشبكةإفادةحسبوإماراتیة
للقناة.

االجتماعيالتواصلوسائلحجب
ابواتس
بوكفیس

وتویتر
تیلجرام



تعذیب

الواقعةالواقعةتاریخاالسمم

1
2
3
4

القاعديصالح

الولیدياكرم

حمیدحارث

بالغیثعصام

نوفمبر27
2018

دونواحراجھمبالضربللتعذیبتعرضوا
بعدالسیاسياالمنسجنساحةالىمالبس
الحوثيجماعةقبلمنالفجر

السفرمنمنع

الواقعةالواقعةتاریخاالسمم

نوفمبر30الھالليعبدالناصر1
2018

وتفتیشھالحبیلینامننقطةفيالسفرمنمنع
قبلمنالئقغیربشكلمعھوالتعاملواجھزتھ

االمنيالحزامقوات


