
2021للعامالصحفیةالحریاتحولقیودبالصحفیاتمنظمةتقریر

تعویضاتودونالیومحتىمستمرةبآثارجرائمأغلبھا

بحقانتھاكا)278(ترصدقیود»بال«صحفیاتباإلعدامحكمایواجھونصحفیینبینھم

اإلعالمي.المجالفيوالعاملینالصحفیةالحریات

لھاتعرضمستمرةبآثارانتھاكحالة)278(قیود»بال«صحفیاتمنظمةرصدت

لمصحفیونضحایاھاقتلجریمة)49(بینھا،2021-2014األعوامخاللالصحفیون

فیماالضرر،جبرأوالتعویضأواإلنصافمنمستوىأيعلىأقاربھممنأيیحصل

وفقدانالقسري،والتھجیرواإلصابات،كاالعتقالجسیمةالنتھاكاتمنھمالمئاتتعرض

فيولوتعویضأوضررجبربدونآثارھاأوھيتستمرالتياالنتھاكاتمنوغیرھاالعمل،

الدنیا.مستویاتھ

واعتداءاتوتعذیبواعتقالبالقتلوتھدیدقتلمحاولةبیناالنتھاكاتبقیةوتنوعت

إجبارأوالعمل،عنوإیقافالصحیةالرعایةمنومنعقانونیة،غیرومحاكماتوتحریض

المرتبات.عنكبدیلالمتحدةاألمملمساعداتالحوثيملیشیاواستخدامأجربدونالعملعلى

المسجلةلالنتھاكاتإجمالیاحصرایعدالالرقمأنإلىقیود»بال«صحفیاتمنظمةوأشارت

المستمرة.اآلثارذاتلالنتھاكاتمخصصولكنھالمذكورة،المدةخاللعامبشكل

ثلثمنأكثرعلىاستحوذ2021الماضيالعامقیود»بال«صحفیاتمنظمةوقالت

الصحفیونلھاتعرضانتھاكحالة)97(بواقعالماضیة،الفترةخاللالمرصودةاالنتھاكات

حالةیعكسالمتواضعایبدوالذيالرقمإنالمنظمةوقالتقتل،جرائم)4(بینھاالعامخالل

كلإغالقاستمرارعنناتجھومابقدراالنتھاكاتمستوىفينقصأواالستقرارمن

فيالحوثيملیشیاانقالبقبلماإلىتعملكانتالتيوالخاصةاألھلیةاإلعالموسائلمكاتب
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لمؤسساتوإغالقاقتحامحالة)32(قیود»بال«صحفیاترصدتالماضیةاألعواموخالل

الصحفكلأغلقتحیثالیوم،حتىباقیة-كلھا-آثارھاماتزالوخاصةرسمیةإعالمیة

ومفاصلالعاصمةعلىالحوثيملیشیاسیطرةبعدصنعاءمنالصادرةوالحزبیةاألھلیة

إعالمیةمنشآت)3(وتعرضتإخباریا،الكترونیاموقعا)31(حجبتكمافیھا،الحكم

المؤسساتمكاتبالحوثيملیشیاوأغلقتواإلمارات،السعودیةطیرانقبلمنللقصف

لملیشیاتابعةحربیةإعالمیةمؤسساتلصالحمعداتھاونھبتوالحزبیةاألھلیةاإلعالمیة

الحوثي.

اإلعالم،لوزارةالتابعةالرسمیةاإلعالمیةالمؤسساتعلىالحوثيملیشیاسیطرتكما

ملیشیاوتستخدمصنعاء،إذاعةفیھابماالمحلیةواإلذاعاتالرسمي،والتلفزیونسبأ،ووكالة

للقتال،لدفعھمالجمھوروتھییجطائفيخطابلضخاإلعالمیةالوسائلھذهكلالحوثي

وخطابالتحریضیةالموادمنھائلكمعلىالحوثيلملیشیااإلعالميالخطابویحتوي

14صحیفةعلىاالنتقاليالمجلسملیشیاوتسیطرعلیھ،والتشجیعالعنفوتبریرالكراھیة

الیمنیة.األنباءووكالةاإلعالملوزارةالتابعةللمنشآتإضافةالرسمیةأكتوبر

سیطرةمناطقفيحالة)59(منھمتعسفيفصلحالة)66(قیود»بال«صحفیاتورصدت

وحالةاالنتقاليللمجلسوحالتانحزبیة،إعالمیةلمؤسساتحاالتوأربعالحوثي،ملیشیا

الشرعیة.الحكومةمسئولیتھاتتحملواحدة

سبأووكالةاإلعالموزارةموظفيمنالعظمىالغالبیةأنإلىقیود»بال«صحفیاتوأشارت

فقدواقدباآلالف،وھمللدولة،التابعةالرسمیةوالصحفوالتلفزیونواإلذاعةلألنباء

الحوثي،ملیشیاقبلمنالمفروضةالتحریریةالسیاسةوفقالعمل،علىأرغمواأووظائفھم

اإلنسانیةالمنظماتمساعداتعلىالحصولمقابلالسخرة،لنظامأقرببنظامأجر،بدون

الدولیة.



الحقلفيبالعاملینمحدقةباتت-الیوم-المخاطرأنقیود»بال«صحفیاتوأضافت

التيالدنیابالحدودولوآمنة،تعدلماإلعالمیةالبیئةوأنمضى،وقتأيمنأكثراإلعالمي

وعنیفة.خطرةمرحلةالصحفییناستھدافعملیةوصلتحیثعلیھا،كانت

لھاتعرضقتلحاالت)4(قیود»بال«صحفیاترصدت،2021الماضيالعاموخالل

هللاعبدرشاباراس،حدیجأحمدمصطفى،طارقبوصالح،صالح(أحمدوھم:الصحفیون

عدن،محافظةفيمدنییناستھدفتإرھابیةبتفجیراتاألوائلالثالثةقتلحیثالحرازي)

قالتخطوةفيالعتمي،محمودالصحفيزوجھاسیارةاستھدفتفجیرفياألخیرةقتلتفیما

والخطیرالفظیعالتحولوتعكسالصحفیینالستھدافخطیراًتصعیداًتمثلإنھاالمنظمة،

الصحافیة.الحریاتلمواجھةالصراعأطرافإلیھاوصلتالتي

استھدفتالتي-واالنتھاكاتالجرائمھذهخطورةمؤشرإنقیود»بال«صحفیاتوقالت

یؤكدالذياألمرالعقاب،منالمنتھكینإفالتاستمرارظلفيیرتفعالصحفیین-وتستھدف

االنتھاكات.ھذهومنھجیةعمدیة

مناإلفالتمعضلةمواجھةفيالدوليالمجتمعلعجزتأسفوھيقیود»بال«صحفیاتإن

الصحفیینحمایةضرورةعلىتؤكدفإنھاالصحفیینضداالنتھاكاتمرتكبيتجاهالعقاب

المھنیة.مھامھمألداءالالزمةالحمایةوتوفیر

التعذیبأنواعألبشعیتعرضونالحوثي،ملیشیاتلدىمختطفاصحفیا)11(ھناكیزالما

(أكرموھم:الصحیةوالرعایةالزیارةعنھمویمنعالخطورة،بالغةصحیةأوضاعاویعانون

عبدهمحمدیاسین،ماجدعمران،الخالقعبدحمید،حارثالمنصوري،توفیقالولیدي،

المطري،ولیدقسرا-،-مخفيالصوفيوحیدالسداوي،نبیلالجنید،عليمحمدالصالحي،

عبدالسالم).یونس



راشدواإلعالميبحضرموت،القاعدةتنظیملدىمخفیاالمقري،محمدالصحفيیزالوما

االنتقاليللمجلسالتابعاألمني،الحزامقواتلدىمختطفاعدنبندرقناةمدیرثابت،

الجنوبي.

(أكرموھمباإلعدامأحكاماالحوثيملیشیاتلدىالمختطفینالصحفیینمنأربعةویواجھ

منظمةترفضھاخطوةفيعمران)الخالقعبدحمید،حارثالمنصوري،توفیقالولیدي،

وتجددقانونیة،والیةذيغیرمنصادرةباطلة،أحكاماوتعدھاقیود»بال«صحفیات

المختطفین.الصحفیینبقیةمعسراحھمإطالقبسرعةمطالبتھاقیود»بال«صحفیات

اختطافبینتنوعت2021العامخاللالمسجلةاالنتھاكاتانقیود»بال«صحفیاتوبینت

منومنعاالنتھاكات،إجماليمن%26.19بنسبةحالة)27(بواقعومالحقھاحتجازواعتقال

)12(و%،13.58بنسبةحالة)14(بواقعللمختطفینالصحیةالرعایةمنوحرمانالزیارة،

بنسبةونھباقتحاممصادرةحالة)11(و%،11.64بنسبةواستدعاءمحاكمةحالة

بنسبةاعتداءحاالت5و%،8.73بنسبةحاالت)9(والتھدیدالتحریضبلغفیما%،10.67

)4(و%،3.88بنسبةتعذیبحاالت)4(و%،3.88بنسبةقتلحاالت)4(و%،4.85

وحالتان%،2.91بنسبةإصابةحاالت)3(و%،3.88بنسبةالمھنةممارسةمنمنعحاالت

.%1.94بنسبةالراتبومصادرةالعملعنإیقافوحالتان%،1.94بنسبةقتلمحاولة

واالنتھاكات،عددإجماليمن%37.83بنسبةانتھاكحالة)39(الحوثيمیلیشیاتوارتكبت

الشرعیةللحكومةالموالیةواألمنیةالعسكریةوالتشكیالتالقواتارتكبتھاانتھاكحالة)24(

مجھولوننفذھاانتھاكحالة)17(واالنتھاكات،عددإجماليمن%23.28نسبتھشكلما

االنتقاليللمجلسالتابعاالمنيالحزامقواتارتكبتھاانتھاكحالة)15(و%،16.49بنسبة

%.1.94بنسبةانتھاكحالتانالسعودیةالسلطاتارتكبتكما%،14.55بنسبةالجنوبي

)35(بواقعاألولالترتیبفيالحوثي""ملیشیاسیطرةتحتالواقعةالعاصمةأمانةوجاءت

تحتالواقعةعدنمحافظةتلتھااالنتھاكات،عددإجماليمن%33.95بنسبةانتھاكحالة

حالة)11(و%،20.37بنسبةانتھاكحالة)21(بواقعاالنتقالي"المجلس"ملیشیاسیطرة



بنسبةتعزمحافظةفيانتھاكحالة)11(و%،10.67بنسبةحضرموتمحافظةفيانتھاك

فيانتھاكحاالت)3(و%،4.85بنسبةمأربمحافظةفيحاالت)5(و%،10.67

منلكلواحدةوحالة%،1.94بنسبةالسعودیةدولةفيوحالتان%،2.91بنسبةإبمحافظة

%.0.97بنسبةإثیوبیادولةفيالیمنوسفارةوالحدیدةوسقطرىولحجعمرانمحافظات

العامفيالالفتمنإنھقالتالصرابي،بشرىقیود»بال«صحفیاتلمنظمةالتنفیذيالمدیر

طالتجبانةإرھابیةبتفجیراتحیاتھماستھدفتإرھابیةبعملیاتصحفییناستھداف2021

المستشفى.الىوزوجھاطریقھافيكانتواحدةوصحفیةمتفرقة،حوادثفيصحفیینثالثة

الصحفیةالحریاتإسكاتتستھدفوخطیرةجدیدهمرحلھأمامأننایبدوالصرابي:وأضافت

منالبدكماالصحفیینحمایةفيبواجباتھاالقیامالمعنیةالسلطاتوعلىمسبوقةغیربطریقة

الرادع.جزاءھملینالواللعدالةوتقدیمھممرتكبیھاعلىوالقبضالجرائمتلكفيالتحقیق

لحمایةالرامیةالجھودكافھندعمقیود»بال«صحفیاتلمنظمةالتنفیذيالمدیرواستطردت

مرتكبيكافةمحاسبةضرورةعلىونشددواالعتداء،االستھدافأشكالجمیعمنالصحفیین

الدولیةالمنظماتكافةداعیةبالتقادم،تسقطالجرائمكونھاالصحفیینبحقاالنتھاكات

واالتحادالمتحدةاألممرأسھاوعلىوالحقوقالحریاتوأنصارالعالمأحراروكافةوالحقوقیة

للتوقفالبالدفيالصراعأطرافجمیععلىللضغطالجادالتحركإلىللصحفیینالدولي

الصحفیینكافةإطالقأجلمنوالضغطالصحفیین،بحقاالنتھاكاتممارسةعنالفوري

السجون.فيالمختطفین

االنتھاكاتحاالت

ومالحقةاختطافواحتجازاالعتقال

أثناءلالعتقالحضرموتبمحافظةالمھریةقناةمراسلثابتزكریاالصحفيتعرضاألولى:الحالة
األمنیةاالجھزةقبلمن2021فبرایر18بتاریخاحتجاجیةفعالیةتغطیة
فبرایر18بتاریخاحتجاجیةفعالیةتغطیةأثناءلالعتقالالنقیبمعتزالصحفيتعرضالثانیة:الحالة
حضرموتبمحافظةاألمنیةاالجھزةقبلمن2021



18بتاریخاحتجاجیةفعالیةتغطیةأثناءلالعتقالباضاويھالةالصحفیةتعرضتالثالثة:الحالة
حضرموتبمحافظةاألمنیةاالجھزةقبلمن2021فبرایر
الیمنقناةمراسلعطیةزبینالصحفينجلشبوهبمحافظةاألمنیةالسلطاتاحتجزتالرابعة:الحالة
5بتاریخوذلكوالدهمالحقةأثناءوذلكالیومنفسفيسراحھإطالقثمومنشبوةبمحافظةالیوم

.2021مارس
منللمالحقةشبوةبمحافظةالیومالیمنقناةمراسلعطیةَزبینالصحفيتعرض:الخامسةالحالة
2021مارس5تاریخفيوذلكبالمحافظةاألمنیةاألجھزةقبل

األمنقواتمنصنعاءبالعاصمةسبأالیمنیةاألنباءوكالةمدیرمسعدمحمداحتجاز:السادسةالحالة
2021یونیو12تاریخفيوذلكمأربمحافظةفي

السجنوإیداعھعمرانمحافظةفياالرحبيفھدالصحفيالحوثيملیشیاتاعتقلت:السابعھالحالھ
2021یولیو12بتاریخوذلكالمركزي
وذلكصنعاءالعاصمةمنعبدالسالمیونسالصحفيالحوثيملیشیاتاختطفت:الثامنةالحالة
2021اغسطس15بتاریخ
علیھالقبضبھدفالوافينائفاإلعالميبمالحقةتعزبمحافظةعسكریةقواتقامت:التاسعةالحالة
2021أغسطس16بتاریخوذلك
علیھالقبضبھدفصالحطھاإلعالميبمالحقةتعزبمحافظةعسكریةقواتقامت:العاشرةالحالة
2021أغسطس16بتاریخوذلك
صنعاءبالعاصمةاللقیھقسمفيالغابريعبدالرحمناإلعالميالمصوراحتجاز:عشرالحادیةالحالة
2021سبتمبر30بتاریخوذلكللیمنالجمالیةالمالمححولفیلمبتصویرقیامھأثناءوذلك
اإلعالميعدنبمحافظةاالنتقاليللمجلسالتابعاألمنيالحزامقواتاعتقلت:عشرالثانیةالحالة
مدیریةاألمنيالحزاممقرالىذھابھأثناءوذلكعدنوبندرfmعدنیةإذاعتيمدیررشادرافقت

سبتمبر30تاریخفيوذلكالعملعنوایقافھاوإغالقھااإلذاعةاقتحامأسبابلمعرفةالمنصورة
2021
الریاضيالصحفيعدنبمحافظةاالنتقاليللمجلستابعةأمنیةقواتاعتقلت:عشرالثالثةالحالة
2021أكتوبر8بتاریخوذلككریترمدیریةفيمنزلھمنمخشفعمار
تغریداتبسببابولحوممحسنعليالصحفيالسعودیةالسلطاتاعتقلت:عشرالرابعةالحالة
2021أغسطس15بتاریخوذلكاالجتماعيالتواصلوسائلفينشرھا
لملیشیاتتابعةأمنیةقواتقبلمنیاسینماجدالصحفيالناشطاعتقال:عشرالخامسةالحالة
2021نوفمبر15فيوذلكآبفيالحوثي
مسلحونقبلمنیومینلمدةالعمیريفھداإلعالميوالناشطالكاتباختطاف:عشرالسادسةالحالة

2021دیسمبر6بتاریخوذلكعدنمحافظھعثمانالشیخمدینةفيمجھولون
حفیظمحمدالصحفيمارببمحافظةاألمنیةللمنطقةتابعةعسكریةقوات:اعتقلتعشرالسابعةالحالة
2021مایو25تاریخفيوذلكبوستالموقعفيالمحرر
الناشطشقیقعدنبمحافظةاالنتقاليللمجلسالتابعاالمنيالحزامقواتاعتقلت:عشرالثامنةالحالة

2021مارس7بتاریخوذلكالفضائیةالقنواتمنالعدیدفيظھورهخلفیةعلىماھرأحمداإلعالمي
مقدمةالعبسيمایااالعالمیةاالنتقاليللمجلسالتابعاألمنيالحزامقواتاحتجزتعشر:التاسعةالحالة
2021أكتوبر6تاریخفيوذلكعدنمحافظةفيالبرنامجتصویرأثناءالسعیدةقناةفيبرنامج



العاملالخلیديعصاماالعالمياالنتقاليللمجلسالتابعاألمنيالحزامقواتالعشرون:احتجزتالحالة
2021أكتوبر6تاریخفيوذلكعدنمحافظةفيالبرامجأحدتصویرأثناءالسعیدةقناةفي

فاروقاالعالمياالنتقاليللمجلسالتابعاألمنيالحزامقواتاحتجزتوالعشرون:الواحدالحالة
أكتوبر6تاریخفيوذلكعدنمحافظةفيالبرنامجاحدتصویراثناءالسعیدةقناةفيالعاملالشرعبي
2021
نجیبمحمداإلعالمياالنتقاليللمجلسالتابعاألمنيالحزامقواتاحتجزتوالعشرون:الثانیةالحالة
2021أكتوبر6تاریخفيوذلكعدنمحافظةفيالبرنامجأحدتصویرأثناءالسعیدةقناةفيالعامل
العلفيعماداالعالمياالنتقاليللمجلسالتابعاألمنيالحزامقواتاحتجزتوالعشرون:الثالثةالحالة
2021أكتوبر6تاریخفيوذلكعدنمحافظةفيالبرنامجاحدتصویراثناءالسعیدةقناةفيالعامل
للمجلسالتابعاألمنيالحزامقواتقبلمنبداھنعبدهللاالعالمياعتقال:والعشرونالرابعةالحالة

2021یونیو8بتاریخوذلكسقطرىبأرخبیللألخبارتغطیتھخلفیةعلىوذلكبسقطرىاالنتقالي
الحجبمحافظةاالنتقاليللمجلسالتابعاألمنيالحزامقواتاختطفت:والعشرونالخامسةالحالة

الخاصالعزللمركزالصحةوزارةمنأدویةوصولبتصویریقومكانمااثناءالغزاليرائدالصحفي
2021أبریل12بتاریخوذلككورونابفیروس
منالمستثمرمجلةتحریررئیسالعدینيعبدالقويالصحفياعتقال:والعشرونالسادسةالحالة
2021مارس30بتاریخوذلكالحوثيجماعةمیلیشیاقبلمنابمحافظةفيمنزلھ
عدنمحافظةفياالنتقاليللمجلسالتابعاألمنيالحزامقوات:اعتقلتوالعشرونالسابعةالحالة

وذلكعدنقناةفيسابقأطفالبرنامجومقدموإعالمصحافةماجستیرطالبولیدمحمداالعالمي
2021فبرایر18بتاریخ

قتل
إرھابيتفجیرفيعدنلمحافظالصحفيالسكرتیربوصالحصالحاحمدالصحفيقتل-األولىالحالة

2021أكتوبر10بتاریخوذلكعدنبمحافظةالتواھيبمدیریةالمحافظموكباستھدف
محافظموكباستھدفإرھابيتفجیرفيمصطفىطارقالصحفيالمصورقتل-الثانیةالحالة

2021أكتوبر10بتاریخوذلكعدنبمحافظةالتواھيبمدیریةعدنمحافظة
6بتاریخعدنلمحافظاالعالميالطاقمأفرادأحدباراسحدیجأحمداإلعالميتوفيالثالثة:الحالة
العاشرفيعدنمحافظموكباستھدفالذياإلرھابياالنفجارجراءباصابتھمتأثرا2021نوفمبر

عدنبمحافظةالتواھيمدیریةفيأكتوبرشھرمن
ناسفةعلىعبوةبوضعوذلكإرھابيتفجیرفيالحرازيعبدهللارشاالصحفیةقتلت-الرابعةالحالة
2021نوفمبر9بتاریخوذلكعدنمحافظةفيالعتميمحمودالصحفيزوجھاسیارة
قتلمحاولة
منقتلمحاولةمنالعربیةالحدثقناةمعالمتعاونالعتميمحمودالصحفينجاء-األولىالحالة
فيبالحادثةزوجتھتوفتفیماخطیرةبإصابةوأصیبسیارتھبتفجیرإرھابیةبعملیةاستھدافھخالل

2021نوفمبر9بتاریخوذلكعدنمحافظة
مسلحوناقدمعندمالھاتعرضاغتیالعملیةمنالقعیطيحمدانالصحفينجاة:الثانیةالحالة

مدیریةبینالدائريالطریقفيیقودھاكانالتيسیارتھعلىالحيالرصاصباطالقمجھولون
2021أبریل14بتاریخوذلكمكسروخورعثمانالشیخ

أصابھ



تغطیتھأثناءسعدأبوعبدهللامأربمحافظةفيالفضائیةالیمنقناةمراسلأصیباألولى:الحالة
غربالكسارةجبھةفيالحوثيجماعةومسلحيبمأربالحكومیةالقواتبینوالمواجھاتلألحداث
2021مایو26بتاریخوذلكمأربمحافظة
الحوثيملیشیاتعلیھمأطلقتھابقذیفھشبابیمنقناةمراسلعیاشماجدالصحفيإصابة:الثانیةالحالة
2021دیسمبر25بتاریخوذلكمأربمحافظھفيالمعاركتغطیتھاثناء
ملیشیاتعلیھمأطلقتھابقذیفھشبابیمنقناةمراسلعبدالكریممحمدالصحفيإصابة:الثالثةالحالة
بتاریخوذلكمأربمحافظھفيالمعاركتغطیتھاثناءالحوثي

2021دیسمبر25
وإغالقونھباقتحامالمصادرة

بالصحفيالخاصةوتلفونوكامیراسیارةشبوهبمحافظھاالمنیھاالجھزةصادرت:األولىالحالة
2021مارس5بتاریخمنزلھاقتحامبعدوذلكشبوةبمحافظةالیومالیمنقناةمراسلعطیةزبین
والذيالعمريلطھالتابعدیجیتالیمنمكتبصنعاءبالعاصمةالحوثيمیلشیاأغلقتالثانیة:الحالة
2021أبریل19بتاریخوذلكاعالمیةخدماتیقدم

والذيدیجیتالیمنلمكتبالتابعةالسیارةصنعاءبالعاصمةالحوثيمیلیشیاصادرت:الثالثةالحالة
2021أبریل19بتاریخوذلكاعالمیةخدماتیقدم

سبأاالنباءوكالةمبنىعلىبعدناالنتقاليللمجلستابعةمسلحةعناصراستولتالرابعة:الحالة
2021یونیو2بتاریخوذلكعملھملممارسةالدخولمنوالعاملینالموظفینومنعبعدن
لوكالةالثانيالمبنىعلىبعدناالنتقاليللمجلستابعةمسلحةعناصراستولت:الخامسةالحالة
یونیو7بتاریخوذلكعملھملممارسةالدخولمنوالعاملینالموظفینومنعبعدنسبأالیمنیةاالنباء
2021
وذلكعنھللبحثالوافينائفاإلعالميمنزلتعزبمحافظةعسكریةقواتاقتحمت:السادسةالحالھ
2021یونیو7بتاریخ
وذلكعنھللبحثصالحطھاإلعالميمنزلتعزبمحافظةعسكریةقواتاقتحمت:السابعھالحالھ
2021یونیو7بتاریخ
الغابريعبدالرحمناإلعالميبالمصورالخاصةالكامیراتالحوثيملیشیاتصادرت:الثامنھالحالھ
سبتمبر30بتاریخوذلكللیمنالجمالیةالمالمححولفیلمبتصویرقیامھماثناوذلكالعملوفریق
2021
مقراإلعالميعدنبمحافظةاالنتقاليللمجلسالتابعاألمنيالحزامقواتاقتحمت:التاسعةالحالة
2021سبتمبر30تاریخفيوذلكفیھاالعملوإیقافعدنوبندرfmعدنیةإذاعتي
الناشطمنزلعدنبمحافظةاالنتقاليللمجلسالتابعاالمنيللحزامأمنیةقواتداھمت:العاشرهالحالھ

2021مارس7بتاریخوذلكالفضائیةالقنواتمنالعدیدفيظھورهخلفیةعلىماھرأحمداإلعالمي
مدینةمدخلالعالمنقطھفياالنتقاليللمجلسالتابعاألمنيالحزامقواتصادرتعشر:الحادیةالحالة
2021مایو10بتاریخالحاجأنسالصحفيبالمصورالخاصة.mine2درونكامیراعدن

االعتداء



بدولةالیمنیةبالسفارةیعملموظفمنلالعتداءالشباطيساميالصحفيتعرض:األولىالحالة
2021مارس7بتاریخوذلكإثیوبیا
منزلھأماممجھولةعناصرقبلمنبالضربلالعتداءالعزیزيمحمدالصحفيتعرض:الثانیةالحالة

2021یونیو27بتاریخوذلكصنعابالعاصمة
مسلحینقبلمنلالعتداءنتالشاھدموقعفيالمحررالغیالنيمفیدالصحفيتعرض-الثالثةالحالة

أكتوبر24بتاریخوذلكصحفیةبمھمةقیامھأثناءتعزمحافظةموسىبابمنطقةفيمجھولین
2021
لقسمتابعأمنيمسؤولقبلمنبالضربلالعتداءحمودمجاھدالصحفيتعرض:الرابعةالحالة

2021أغسطس25بتاریخوذلكتعزمحافظھصینھفيالشرطة
لالعتداءبلقیسقناةفيغسیلبرنامجمقدمالخضرعدناناالعالميتعرض:الخامسةالحالة

وذلكمجھولینأشخاصقبلمنوذلكبتركیااسطنبولمدینةفيفیھیسكنالذيالحيفيبالضرب
2021سبتمبر25بتاریخ

والتھدیدالتحریض
وذلكمجھولینقبلمنتلیفونیةرسائلعبرتھدیدالحصینيإبراھیمالصحفيتلقى:األولىالحالھ
تعزمحافظةفي2021فبرایر22بتاریخ
وسائلبواسطةالجسدیةبالتصفیةتھدیداتمخاشنبنسالمینصبريالصحفيتلقى:الثانیةالحالھ

2021سبتمبر5بتاریخوذلكاالجتماعیةالتواصل
وسائلبواسطةالجسدیةبالتصفیةتھدیداتالیزیديعبدالوھابمحمدالصحفيتلقى:الثالثةالحالھ

2021سبتمبر5بتاریخوذلكاالجتماعیةالتواصل
وسائلبواسطةالجسدیةبالتصفیةتھدیداتالشرفيصالحمحمدالصحفيتلقى:الرابعةالحالھ

2021سبتمبر5بتاریخوذلكاالجتماعیةالتواصل
ھددالحوثيالمیلیشیاتتابعقیاديانعمرانعبدالخالقالصحفيأسرةقالت:الخامسةلحالھ

منذأسرتھعنانقطعتالصحفياخباروإنبالقتلالمیلیشیاتسجونفيالمعتقلعبدالخالقالصحفي
2021سبتمبر16بتاریخوذلكالتھدیداتتلكتلقتانا

تھدیداتالقاھرةالمصریةبالعاصمةتواجدهأثناءبجاشعبدالعالمالصحفيتلقى-السادسةالحالة
2021دیسمبر14بتاریخوذلكالشرعیةالحكومةلسلطةتابعحكوميمسؤولقبلمن

وسائلعبرعلیھالتحریضبالقتلالتھدیداتالوادعيحسینالصحفيالكاتبتلقىالسابعھ:الحالھ
2021أغسطس25تاریخفيوذلككتاباتھبسبباالجتماعيالتواصل
بحملھتعزبجامعةاإلعالمیةالدائرةرئیسالقدسيمنصورالدكتورتعرضالثامنة:الحالة

بتاریخوذلكاالجتماعيالتواصلوسائلعبرتحریض.وتھدید

فيعسكريقائدقبلمنتھدید24تھامةموقعفيالمحررالقبمجاھدالصحفيتلقىالتاسعة:الحالة
2021دیسمبر25بتاریخوذلكالصحفيعملھخلفیةعلىالحدیدةبمحافظةعمالقةالتاسعاللواء

تعذیب



عمرانعبدالخالقوھمالحوثيملیشیاتلدىالمعتقلینالصحفیینتعرض:الرابعة-االولىالحالھ
زنازینفيووضعھمالسجنداخلبالضربللتعذیبحمیدوحارثالولیدواكرمالمنصوريتوفیق

2021سبتمبر16بتاریخوذلكانفرادیھ
واستدعاءمحاكمة
احكامفيباالستئنافبالنظرصنعاءبالعاصمةالمتخصصةالجزائیھالمحكمةقامت:األولىالحالة
2021فبرایر25بتاریخوذلكعمرانعبدالخالقالصحفيبحقاإلعدام

احكامفيباالستئنافبالنظرصنعاءبالعاصمةالمتخصصةالجزائیةالمحكمةقامت:الثانیةالحالة
2021فبرایر25بتاریخوذلكالمنصوريتوفیقالصحفيبحقاإلعدام

احكامفيباالستئنافبالنظرصنعاءبالعاصمةالمتخصصةالجزائیھالمحكمةقامت:الثالثةالحالة
2021فبرایر25بتاریخوذلكحمیدحارثالصحفيبحقاإلعدام

احكامفيباالستئنافبالنظرصنعاءبالعاصمةالمتخصصةالجزائیھالمحكمةقامت:الرابعةالحالة
2021فبرایر25بتاریخوذلكالولیداكرمالصحفيبحقاإلعدام

بمحاكمةثانیھجلسھبعقدصنعاءبالعاصمةالمتخصصةالجزائیةالمحكمةقامت:الخامسةالحالة
2021مارس1بتاریخوذلكعمرانعبدالخالقالصحفيبحق

بمحاكمةثانیھجلسھبعقدصنعاءبالعاصمةالمتخصصةالجزائیةالمحكمةقامت:السادسةالحالة
2021مارس1بتاریخوذلكالمنصوريتوفیقالصحفيبحق

بمحاكمةثانیھجلسھبعقدصنعاءبالعاصمةالمتخصصةالجزائیةالمحكمةقامت:السابعةالحالة
2021مارس1بتاریخوذلكحمیدحارثالصحفيبحق

بحقبمحاكمةثانیھجلسھبعقدصنعاءبالعاصمةالمتخصصةالجزائیةالمحكمةقامتالثامنة:الحالة
2021مارس1بتاریخوذلكالولیداكرمالصحفي
ضداتھامقرارالحوثيملیشیاتلسلطةالتابعةاببمحافظةالعامةالنیابةأصدرت-التاسعةالحالة

2021أكتوبر21بتاریخوذلكاللواءصحیفةتحریررئیسالسادةولیدالصحفي
وذلكعاما15ابولحوممحسنعليالصحفيبحبسحكماسعودیةمحكمةأصدرت-العاشرةالحالة
2021أكتوبر26بتاریخ
حضرموتمحافظةفيوالنشرالصحافةبقضایامتخصصةغیرمحكمةقامت-عشرالحادیةالحالة

تطالبمذكرةبإصدارالعامةالنیابةطالبتفیماغیابیةمحاكمةمخاشنبنصبريالصحفيبمحاكمة
بتاریخوذلكالعدالةوجھمنفاراباعتبارهمخاشنبنصبريالصحفيعلىبالقبضالدولياالنتربول

2021دیسمبر9
حضرموتمحافظةفيوالنشرالصحافةبقضایامتخصصةغیرمحكمةقامت-عشرالثانیةالحالة

2021دیسمبر9بتاریخوذلكغیابیةمحاكمةكشمیمعوضالصحفيبمحاكمة



اإلعالمیةالتغطیةمنحرمان

حضرموتبمحافظةالمھریةقناةمراسلثابتزكریاالصحفياألمنیةاألجھزةمنعت:األولىالحالة
2021فبرایر18بتاریخاحتجاجیةفعالیةتغطیةمن

فعالیةتغطیةمنالنقیبمعتزالصحفيحضرموتبمحافظةاألمنیةاألجھزةمنعت:الثانیةالحالة
2021فبرایر18بتاریخاحتجاجیة

احتجاجیةفعالیةتغطیةمنباضاويھالةحضرموتبمحافظةاألمنیةاألجھزةمنعت:الثالثةالحالة
2021فبرایر18بتاریخ
صنعاءفيالتصویرمنالغابريعبدالرحمناإلعالميالمصورالحوثيملیشیاتمنعت:الرابعھلحالھ

2021سبتمبر30بتاریخوذلكللیمنالجمالیةالمالمححولفیلمبتصویرقیامھمأثناءوذلكالقدیمة

الصحیةالرعایةمنوحرمانزیارةمنع

وتوفیقعمرانعبدالخالقوھمالصحفیینزیارةمنالحوثيمیلیشیامنعت:الرابعة-االولىالحالھ
مارسشھرفيوذلكصنعاءبالعاصمةسجونھافيالمعتقلینحمیدوحارثالولیدواكرمالمنصوري

2021
منسجونھاأحدفيالمعتقلالمنصوريتوفیقالصحفيالحوثيمیلیشیاحرمت:الخامسةالحالة
السجنداخلاعتداءمنلھتعرضمابسببخطیرةأمراضمنیعانيوھوحیثالعالجتلقي

وھمالحوثيملیشیاتلدىالمعتقلینالصحفیینحرماناستمرار:العاشرة-السادسةالحالھ
العالجوتلقيالصحیةالرعایةمنحمیدحارثوالولیدوأكرمالمنصوريوتوفیقعمرانعبدالخالق

2021سبتمبر16بتاریخوذلك
ملیشیاتلدىالمعتقلینالصحفیینعنالزیارةمنعاستمرار:عشرالرابعھ-عشرالحادیةالحالھ
16بتاریخوذلكحمیدوحارثالولیدوأكرمالمنصوريوتوفیقعمرانعبدالخالقوھمالحوثي
2021سبتمبر
المشاركةمنالصحفیینلنقابةالعاماالمینشبیطھمحمدالحوثيملیشیاتمنعتعشرالخامسةالحالة
2021نوفمبر17بتاریخوذلك24فرانسقناهتبثھالذيالصحافھمنتدىبرنامجفي

العملعنوإیقافراتبإیقاف
المكتبدخولمنعدنبمحافظةالثورةصحیفةفرعمدیرالدابیةصالحالصحفيمنع:االولىالحالة
2021یونیو12بتاریخوذلكعدنبمحافظةاالعالممدیرةقبلمنبقراروذلك
الشمایتینمدیریةفيالتربیةمكتبقبلمنالحصینيإبراھیمالصحفيراتبإیقاف:الثانیةالحالة

.2021دیسمبر24بتاریخوذلكتعزبمحافظة




