
2022للعامالصحفیةالحریاتحولقیودبالصحفیاتمنظمةتقریر

قتلحالة)51(بینھا2014منذالصحفیونلھاتعرضانتھاك)1587(

2022العامخاللالصحفیونلھاتعرضانتھاكحالة)85(رصدت

للحریاتواسعةتجریفبعملیةقامت،2014العامفيصنعاءعلىالحوثيملیشیاسیطرةبعد
األعوامخاللاألرقامبلغةالصحفیةالحریاتحالةعنالحدیثالعبثمنصارحتىاإلعالمیة،

اإلعالمیةللمؤسساتالحقیقيالرقمأنذلكالیمنیین؛حیاةفيالمحوريالحدثلھذاالالحقة
فإنوبالتالي؛للصفر،مساویاصارالعام،بالشأنالمھتمةالیمن،فيالعاملةوالحزبیة،الخاصة
مخادعاحدیثاسیكونواإلعالميالصحفيالعملتطالالتياالنتھاكاتعناألرقامبلغةالحدیث

ومضلال.

الحریاتلھاتعرضتانتھاكحالة)1587(قیود»بال«صحفیاتمنظمةرصدتفقدذلك،ومع
العامة،الحریاتبحالةتتعلقالالمرصودةاالنتھاكاتفھذهوبالطبع،2014العاممنذالصحفیة

بینوالصحة،والتنقلواألمنالحیاةفيبالحقتتعلقالصفر،درجةإلىھامشھاتضاءلالتي
والخاصة،الحزبیةاإلعالملوسائلالتاماإلغالقإلىإضافةقتل،حالة)51(المرصودةالحاالت
"الطائفةلخدمةالعامةاإلعالموسائلوتسخیرالخاصة،المعداتونھبالنشرمنوالمنع

المنتھكونیحتفظإذالجرائم،تلكعنمحاسبةأوتحقیقأليكاملغیابظلفيالحاكمة"
الحین.ذلكمنذبالقوةعلیھااستولواالتيالسلطةفيبمواقعھم

محاسبةأوتحقیقعملیةأينشھدلمالماضیة،خمسةالعقودطوالأنھقیود»بال«صحفیاتقالت
علىشجعالذياألمرللعدالة،مجرمأيتقدیمیتملمكماالصحفیین،بحقالجرائملمرتكبي
عنمعبرةالعقاب،مناإلفالتسیاسةمنوعززالصحفیینبحقالجرائممنالمزیدارتكاب
مؤكدةالعقاب،مناإلفالتمعضلةمواجھةفيالدوليالمجتمعقبلمنالمخزيالعجزلھذاأسفھا
كونھاالرادع،جزاءھمینالواحتىاالنتھاكاتتلكمرتكبيمحاسبةضرورةعلىنفسھالوقتفي

بالتقادم.تسقطالجرائم

الصحفیة،الحریاتحولالسنويتقریرھافيقیود»،بال«صحفیاتذكرت،2022العامخالل
اغتیال،ومحاوالتقتل،حاالتتضمنتالصحفیون،لھاتعرضانتھاكحالة)85(رصدتأنھا

ومحاكمات،وتھدیدات،واختطافات،قسري،وإخفاءوتعذیب،تعسفي،اعتقالوعملیات
الصحیة.الرعایةمنالمعتقلینللصحفیینومنعالعمل،عنوإیقافوتشھیروتحریض

المصوروھما:2022العامخاللصحفیانضحایاھاقتلحالتاقیود»بال«صحفیاتسجلت
الحیدريصابروالصحفيطعن،آثاروعلیھسیارتھداخلمقتوالوجدالذيالوافيفوازالصحفي

عدن.محافظةفيالمنصورةبمدیریةسیارتھاستھدفإرھابيبتفجیرقتلالذي

الصحفییناستھدفاستمرارمسلسلفيإضافیةصدمةمثلالصحفیانمقتلانالمنظمة،وقالت
محمودزوجھاوإصابةوجنینھاالحرازيرشاالصحفیةمقتلبعداإلرھابیةالتفجیراتعبر

سیارتھما.استھدفإرھابيتفجیرفيعدنمدینةفيالماضيالعامالعتمي



المختطفینالصحفیینتعذیب

الحوثي،ملیشیالدىمختطفینصحفیین)8(ھناكیزالماأنھقیود»بال«صحفیاتقالت
والرعایةالزیارةعنھمویمنعالخطورة،بالغةصحیةأوضاعاویعانونللتعذیبیتعرضون
عبدهمحمدعمران،الخالقعبدحمید،حارثالمنصوري،توفیقالولیدي،(أكرموھم:الصحیة

الصحفيیزالوماقسرا)-مخفيالصوفيوحیدالسداوي،نبیلالجنید،عليمحمدالصالحي،
ماھرأحمدواإلعالمي،2015اكتوبرمنذبحضرموتالقاعدةتنظیملدىمخفیاالمقري،محمد

محاكمةاستمرارإلىإضافةالجنوبي،االنتقاليللمجلسالتابعاألمني،الحزامقواتلدىمختطفا
عدمبضمانةالحوثيلملیشیاالتابعةالجزائیةالمحكمةعنھأفرجتالذيقطرانسلطانالصحفي
للحیاد.تفتقرالمحاكمةإجراءاتفإنوبالطبعالمحاكمة،جلساتوحضورصنعاء،مغادرة

الولیدي،(أكرموھمباإلعدامأحكاماالحوثيملیشیالدىالمختطفینالصحفیینمنأربعةیواجھ
بال«صحفیاتمنظمةترفضھاخطوةفيعمران)الخالقعبدحمید،حارثالمنصوري،توفیق
قیود»بال«صحفیاتوتجددقانونیة،والیةذيغیرمنصادرةباطلة،أحكاماوتعدھاقیود»

المختطفین.الصحفیینبقیةمعسراحھمإطالقبسرعةمطالبتھا

فيیعملومھندسصحفيوھوالسداوي،نبیلالحوثیوناختطف،2015أیلولسبتمبر/21في
وجھواثم،2019العاممنتموزیولیو/حتىذویھ،عنمصیرهأخفوالألنباء،الرسمیةسبأوكالة

سنوات.ثمانبالسجنعلیھوحكمواالتحالف،معالتخابرتھمةلھ

الصحفیونلھاتعرضوحشيتعذیبجریمةقیود»بال«صحفیاتسجلت،2022أغسطسفي
منواثنینالمنصوريتوفیقالصحفيتعرضحیثالحوثي،ملیشیاسجونفيالمختطفون

القادرعبدقبلمنللتعذیب،تعرضواحمید،وحارثعمرانالخالقعبدھما،الصحفیینزمالئھ
التعذیبواستمرشھاب،أبووشقیقھالحوثي)لملیشیاالتابعةاألسرىلجنة(رئیسالمرتضى
الزنازینفيمعھمكانواالذینلزمالئھمحتىمصیرھمبمعرفةُیسمحأندونالقسريواإلخفاء
الجماعیة.

لھاتعرضونفسيجسديتعذیبجریمةقیود»بال«صحفیاتسجلت،2022سبتمبر5في
فیدیومقطعفيظھرحیثالجنوبي،االنتقاليالمجلسملیشیالدىالمختطفماھر،أحمدالصحفي
ملیشیاقبلمنالتعذیبآثارعلیھوتبدوالتعذیب،تحتمفبركةباعترافاتاإلدالءعلىمجبرا

االنتقالي.

المجلسملیشیاقبلمنماھرأحمدالصحفيتعرضماانقیود»بال«صحفیاتمنظمةترى
والمواثیقالقوانینوكافةالیمني،للدستورصارخاوانتھاكااألركان،مكتملةجریمةاالنتقالي
سجانیھ.سوىتدینالالتسجیالتتلكأنالمنظمةوتؤكدالدولیة،

فيالمختطفینالصحفیینبحقاإلنسانیةغیرالممارساتتلكتستھجنقیود»بال«صحفیاتإن
مطالبتھاوتجددالدولیة،والمواثیقالمعاھداتمعتتنافىوالتيواالنتقالي""الحوثيملیشیاسجون



المختطفینللصحفیینیحدثماأنوتؤكدالمختطفین،الصحفیینبقیةمعسراحھمإطالقبسرعة
الدولي.والقانونالیمنيللدستورصارخاوانتھاكااإلنسانیةبحقجریمةیعداعتداءاتمن

حضرموتمحاكمات

حكمصدرمؤخراحضرموت،محافظةسلطاتیدعلىللتنكیلالصحفیینمنعددتعرض
واإلخفاءالتنكیلمنطویلمشواربعدباضاوي،وھالةبكیر،عبدهللامنكلببراءةقضائي
محمدمنھمآخرین،صحفیینبتھجیرحضرموتسلطاتتسببتكماالسمعة،وتدمیرالقسري
غیابي.بشكلحالیامحاكمتھتجريالذيمخاشن،بنوصبريسابقا،بلقیسقناةمراسلالیزیدي

سجنفيقسراوأخفیت،2021ینایرفيحضرموتسلطاتقبلمنباضاويھالةاعتقلت
العتقالھا،الثالثالیومفيللتعذیبتعرضتالثانیة،العسكریةبالمنطقةالعسكریةاالستخبارات

عنھاوأفرجالمركزي،السجنفيللعالجنقلتثمالمكال،إذاعةعبرتشھیرلحملةإضافة
حتىالماضيالعامطیلةمحاكمتھاواستمرت،2022التاليالعامفيأبریلشھرفيبالضمان
الماضي.دیسمبرفيبراءتھاالمحكمةقررت

المكتبفيصحفيوھوبكیر،عبدهللالصحفياألمنیةاألجھزةاعتقلت،2020مایوشھرفي
أبریلفيعنھوأفرجمرتین،للمشفىونقلالصحیةحالتھساءتحضرموت،لمحافظاإلعالمي

فيالمحكمةبرأتھحتىمحاكمتھواستمرترمضان،شھرمعبالتزامن،2021التاليالعامفي
.2022الماضيدیسمبرشھر

اضافیةقیودالسلوك..مدونة

الدولةموظفيعلىلتنفیذھاالوظیفي"،السلوك"مدونةالحوثيملیشیاأقرت،2022نوفمبر7في
والعملاإلعالمیةالحریاتتقوضنصوصاطیاتھافيتتضمنوالتيسیطرتھم،مناطقفي

وسائلمعالتعاملضوابط"حولخاصاقسماحوىوالذيالرابعالفصلفيجاءكماالصحفي
االجتماعي".التواصلووسائلاإلعالم

لوسائلاإلدالء“عـدمالحكومیینالموظفینعلىأنھفقراتتتضمنالمدونةفإنالمثال،سبیلعلى
أووثائق،أيتقدیمأومعلومـات،أيبـاالجتماعي،التواصـلوسـائلفيوالنشراإلعالم

بوحداتعالقةذاتخاصةمواضیعأيفيالمداخلةأوالتصریح،أوالتعلیق،أومستندات،
الحصولفيالحقمعیتنافىوھذاللدولة"،العلیاوالمصلحةالعـامالتوجیـھوتخالفالعامةالخدمة
تضمنتوكذلكالمعلومات.علىالحصولحققانونونظمھالدستورمنھالذيالمعلوماتعلى
أوخطابات،أوبیانات،نشرأوإصـدار،"عـدمبـالموظفینیلزمنصاالوظیفيالسلوكمدونة
للدولـةالعامـةالسیاسـةتناھضأواإلسالم،وقیمتعالیممـعتتعـارضمعلومـاتأومـواد،

السیاسیةالسلطةھيالنص،ھذافيالمقصودةالدولةفإنوبالطبعالعـام"،النظـاممـعوتتعارض
نصوصاالدولةموظفيعلىاآلنوتفرضبالقوة،الحكمعلىسیطرتالتيالحوثيلملیشیا
العامةسیاستھاوبیناإلسالمقیمقدسیةبینوتساويمعارضتھا،أوالرأيإبداءمنحتىتمنعھم

واحد!نصفي



شأنھامنتشریعاتأوقوانینأیةسنمنتحذرقیود»بال«صحفیاتمنظمةفانالسیاقھذافي
أمامالعراقیلوتضعالصحافةحریةعلىإضافیةقیودوتفرضوالتعبیرالرأيحریةتقویض
واإلعالمي.الصحفيالعمل

موظفيعلىالحوثيملیشیافرضتھاالتيالوظیفيالسلوكمدونةأنقیود»بال«صحفیاتترى
المواثیقومعالمدنیةالخدمةقانونمعوتتناقضالیمنیةالجمھوریةدستورتخالفالمدنیةالخدمة

الدولیة.والمعاھدات

اإلعالمیینرواتبإیقاف

غایةفيواقتصادیةمعیشیةأوضاعمنیعانونالصحفیینإنقیود»بال«صحفیاتقالت
لمرتباتھم،الحوثیینقطعمنبدایةتطالھمالتيالتعسفیةاإلجراءاتمعخصوصاالصعوبة
بھاالمعترفالحكومةبتخليوانتھاءالسخرة،بنظامالعملعلىالدولةموظفيبقیةمعوإرغامھم

الرسمیةالمؤسساتفيالعاملینرواتبصرفورفضھاواالخالقیةالدستوریةواجباتھاعندولیا
لسیطرتھا.تخضعالالتيالمناطقفي

دولیابھاالمعترفالحكومةداعیةالصحفیین،معوالمطلقالكاملتضامنھاعنالمنظمة،وعبرت
الرسمیةاإلعالموسائلفيالعاملینكلمرتباتبصرفواألخالقیةالدستوریةبواجباتھاللقیام
استثناء.دون

اإلعالموزارةموظفيمنالعظمىالغالبیةأنإلىقیود»بال«صحفیاتأشارتالمقابلفي
فقدواقدباآلالف،وھمللدولة،التابعةالرسمیةوالصحفوالتلفزیونواإلذاعةلألنباءسبأووكالة
بدونالحوثي،ملیشیاقبلمنالمفروضةالتحریریةالسیاسةوفقالعمل،علىأرغمواأووظائفھم
الدولیة.اإلنسانیةالمنظماتمساعداتعلىالحصولمقابلالسخرة،لنظامأقرببنظامأجر،

اإلعالمیةالمؤسساتبقیةإغالق

إذاعاتإلنشاءاالعالمقطاعفيالعاملینبعضلجأالعامة،الحریاتوغیابالحربھامشعلى
قانونیةغیرالئحةابتكروا2017العامفيالحوثیینأنغیرسیاسیة،آراءأيتبديالمحلیة
ھذهمقابلمالیةمبالغودفعاإلعالم،وزارةمنتصاریحعلىالمؤسساتھذهحصولتشترط

بإغالققامواالماضيالعاممنینایروفيالبرامجیة،خارطتھافيللتدخلإضافةالتصریحات،
نقابةوقالتاإلعالم،وزارةمنترخیصعلىالحصولعدمبذریعةمحلیةإذاعاتست

األولى،أم،أفجراندالیمن،صوتإذاعةھيالحوثیونأغلقھاالتياإلذاعاتإنالصحفیین
ودلتا.الدیوان،مجتمعیة،طفولة

لجنودمشاھدوفیھالھا،تعرضتالتياالقتحاملعملیةفیدیومقاطعالیمنصوتإذاعةنشرت
المراقبة.كمراتتغطیةیحاولونوآخرینبالمعداتیعبثون

وزارةوإلزامللعملبالعودةلھاللسماحقضائیینحكمینعلىالیمنصوتإذاعةحصلتالحقا
لحظةحتىمغلقةماتزالاإلذاعةأنغیرالترخیص،وإصدارالمنھوبةالمعداتبإعادةاإلعالم
التقریر.ھذاكتابة



والتزمتالقانونیة،غیرالرسومودفعتالتراخیصالمذكورةالمحلیةاإلذاعاتبقیةاستخرجت
الحرب.نحوالجمھوروتوجیھالعامةبالتعبئةمتعلقةالحوثیونعلیھایفرضھابرامجببث

الجدیدواالعالماالجتماعيالتواصلوسائلمشاھیر

استثمارمنتمكنتجدیدةأصواتالماضیةالسنواتخاللنشأتالحرب،أحداثھامشعلى
التواصلوشبكاتالتقلیدیةغیراإلعالموسائلخاللمنالجمھورإلىالوصولفرص

أطرافسیطرةمناطقداخلاآلخرالبعضیعیشفیماالخارج،منبعضھاینطلقاالجتماعي،
الصراع.

لكنھاناضجا،خطاباتقدمالاألوقاتغالبوفيالصحفي،العملبمیثاقاألصواتھذهتلتزمال
والتعبیر.الرأيحریةفيمتمثالقانونیاحقاتمارسحالكلعلى

قبلمناالستھدافمنمختلفةألشكالالتقلیدیةغیراإلعالموسائلنشطاءمنالكثیرتعرض
طائفیة،لمحاضراتواإلخضاعالسجن،منھاإسكاتھم،أوتجنیدھمبھدفالحوثي،ملیشیا

والمحاكمات.القضایابتلفیقوالتھدیداإلعالم،وسائلعبروالتحریض

المؤشرات:

اإلرھابیةالتفجیراتعبرالصحفییناستھداف-

الصحفیةالحریاتعلىالتضییقاستمرار-

والحریاتخاصبشكلالصحفیینتجاهمطلقةبعدائیةاستثناءدونالمتنازعةالقوىتعاملت-
العموموجھعلىالصحفیة

إنسانیةغیربطریقةسجونھافيالمختطفینالصحفیینمعواالنتقاليالحوثيملیشیاتعامل-
والنفسي.الجسديبتعذیبھموالقیام

توقفبسبباإلعالميالحقلفيوالعاملینللصحفیینواالقتصادیةالمعیشیةاألوضاعتدھور-
علیھم.العملفرصوتضییقالرواتبصرف

التوصیات:

تعسفيبشكلاعتقالھمتمالذینواإلعالمیینالصحفیینعنالفورياإلفراج-

المھنيلواجبھمأدائھمأثناءمضایقتھموعدمالصحفیینمالحقةعنالتوقف-

المھنيبواجبھمللقیامواإلعالمیینللصحفیینالالزمةالحمایةتوفیر-

الصحفیةوالحریاتالصحفیینضدانتھاكاتقضایاكافةفيالتحقیق-

الصحفیینضدبانتھاكاتقامواالذینواألفرادالجھاتمعاقبة-

جمیعمنوحمایتھمالمسلحة،النزاعاتبتغطیةیقومونالذینواإلعالمیینالصحفیینتجنیب-
واالعتداءاالستھدافأشكال

الصحفیینمحاكمةفيكورقةواستخدامھالقضاءتسیسعدم-



المھنیةممارستھمفيوالمتعلقةالصحفیینبحقالجائرةاألحكامكافةإیقاف-

والتعبیرالرايحریةبحمایةالمتعلقةالدولیةوالمعاھداتالمواثیقاحترام-

أوضاعھم.وتحسیناإلعالمیةالمؤسساتفيوالعاملیناإلعالمیینكافةرواتبإطالق-

جھودبذلإلىللصحفیینالدوليواالتحادالمتحدةاألممرأسھموعلىالدوليالمجتمعدعوة-
معوالتضامنالمختطفینالصحفیینعنلإلفراجاألطرافكافةعلىللضغطوملموسةواضحة
اإلعالمیة.للمؤسساتالدعموتقدیماإلعالمیةالحریات

علىوالعملالمیدانیینلمراسیلھاالمھنیةالسالمةأدواتبتوفیراإلعالمیةالمؤسساتمطالبة-
المھنیة.السالمةمجالفيفیھاالعاملینتدریب

االنتھاكاتحاالت

منباضاويھالةالصحفیةاسرةحضرموتفيالعسكریةاالستخباراتمنعتاألولى:الواقعة
لھمیسمحلمانھباضاويالصحفیةاسرةوبحسب,العسكریةاالستخباراتسجنفيزیارتھا
السجنفيھالةالصحفیةبزیارة

العسكریةاالستخباراتالمعتدي:حضرموتالمحافظة2022ینایر2التاریخ

تعزلمحورتابعةعسكریةلقواتتابعینمسلحینثالثةبینھمأشخاصستةقیامالثانیة:الواقعة
الموظفین.وجھفيالسالحبإشھارقامواكماتعزمحافظةفيشبابیمنقناةمكتبمقرباقتحام

تعزلمحورتابعةعسكریةقواتالمعتدي:تعزالمحافظة:2022ینایر3التاریخ

تعزلمحورتابعةعسكریةلقواتتابعینمسلحینثالثةبینھمأشخاصستةقیامالثالثة:الواقعة
الموظفین.وجھفيالسالحبإشھارقامواكماتعزمحافظةفيشبابیمنقناةمكتبلمقر

تعزلمحورتابعةعسكریةقواتالمعتدي:تعزالمحافظة:2022ینایر3التاریخ

تعزلمحورتابعةعسكریةلقواتتابعینمسلحینثالثةبینھمأشخاصستةقیام:الرابعةالواقعة
.الشوافيعبدالرحمنالصحفيعلىواالعتداءشبابیمنمقرباقتحام

تعزلمحورتابعةعسكریةقواتالمعتدي:تعزالمحافظة:2022ینایر3التاریخ

تعزلمحورتابعةعسكریةلقواتتابعینمسلحینثالثةبینھمأشخاصستةقیام:الخامسةالواقعة
سراحھیطلقواأنقبلمجھولمكانالىواقتیادهالشوافيعبدالرحمنالصحفيعلىاالعتداء
الحقا.

تعزلمحورتابعةعسكریةقوات:المعتدي-تعز:المكان-2022ینایر3التاریخ



خلیلاإلعالميدولة”أمن“نیابةبصنعاءالمتخصصةالجزائیةالنیابةاستدعتالسادسة:الواقعة
عنمعلوماتبنشرالعمريالىاتھمالنیابةبصنعاء.ووجھتاللبنانیةالمنارقناةمراسلالعمري،
الضوئیة.األلیافعبرالدولیةالمكالماتتسریبعملیات

الحوثيجماعة:المعتدي-العاصمةامانة:المكان-2022ینایر12التاریخ:

أمأفجراندإذاعةبثباغالقالحوثيلجماعةتابعةامنیةقواتقامت:السابعةالواقعة
مالیة.مبالغودفعالعمل،تصاریحاستخراجبذریعة

الحوثيجماعة:المعتدي–العاصمةامانة:المكان–2022ینایر29:التاریخ

بذریعةاألولىإذاعةبثباغالقالحوثيلجماعةتابعةامنیةقواتقامت:الثامنةالواقعة
مالیة.مبالغودفعالعمل،تصاریحاستخراج

الحوثيجماعة:المعتدي–العاصمةامانة:المكان–2022ینایر29:التاریخ

بذریعةالدیوانإذاعةبثبإغالقالحوثيلجماعةتابعةامنیةقواتقامت:العاشرةالواقعة
مالیة.مبالغودفعالعمل،تصاریحاستخراج

الحوثيجماعة:المعتدي–العاصمةامانة:المكان–2022ینایر29:التاریخ

بذریعةدلتاإذاعةبثبإغالقالحوثيلجماعةتابعةامنیةقواتقامت:عشرالحادیةالواقعة
مالیة.مبالغودفعالعمل،تصاریحاستخراج

الحوثيجماعة:المعتدي–العاصمةامانة:المكان–2022ینایر29:التاریخ

الیمنصوتإذاعةبثبإغالقالحوثيلجماعةتابعةامنیةقواتقامت:عشرالثانیةالواقعة
مالیة.مبالغودفعالعمل،تصاریحاستخراجبذریعة

الحوثيجماعة:المعتدي–العاصمةامانة:المكان–2022ینایر29التاریخ:

بذریعةأمأفجراندإذاعةمقرالحوثيلجماعةتابعةامنیةقواتاقتحمتعشر:الثالثةالواقعة
مالیة.مبالغودفعالعمل،تصاریحاستخراج

الحوثيجماعةالمعتدي:–العاصمةامانةالمكان:–2022ینایر29التاریخ:

بذریعةاألولىإذاعةمقرالحوثيلجماعةتابعةامنیةقواتاقتحمت:عشرالربعةالواقعة
مالیة.مبالغودفعالعمل،تصاریحاستخراج

الحوثيجماعةالمعتدي:–العاصمةامانةالمكان:–2022ینایر29التاریخ:

مجتمعیةطفولةإذاعةمقرالحوثيلجماعةتابعةامنیةقواتاقتحمت:عشرالخامسةالواقعة
مالیة.مبالغودفعالعمل،تصاریحاستخراجبذریعة



الحوثيجماعةالمعتدي:–العاصمةامانةالمكان:–2022ینایر29التاریخ:

بذریعةالدیوانإذاعةمقرالحوثيلجماعةتابعةامنیةقواتاقتحمتعشر:السادسةالواقعة
مالیة.مبالغودفعالعمل،تصاریحاستخراج

الحوثيجماعةالمعتدي:–العاصمةامانةالمكان:–2022ینایر29التاریخ:

استخراجبذریعةدلتاإذاعةمقرالحوثيلجماعةتابعةامنیةقواتاقتحمت:عشرالسابعةالواقعة
مالیة.مبالغودفعالعمل،تصاریح

الحوثيجماعةالمعتدي:–العاصمةامانةالمكان:–2022ینایر29التاریخ:

بذریعةالیمنصوتإذاعةمقرالحوثيلجماعةتابعةامنیةقواتاقتحمت:عشرالثامنةالواقعة
مالیة.مبالغودفعالعمل،تصاریحاستخراج

الحوثيجماعةالمعتدي:–العاصمةامانةالمكان:–2022ینایر29التاریخ:

العسكریةاالستخباراتجھازلدىالمعتقلةباضاويھالةالصحفیةتعرض:عشرالتاسعةالواقعة
متواصلةنفسیةلضغوطتتعرضكماالسجنداخلالجسديللتعذیبحضرموتمحافظةفي

باإلرھابعلیھاتھموتلفیق

العسكریةاالستخباراتالمعتدي:–حضرموتالمكان:–2022ینایر29التاریخ:

التيالنقلوزارةقبلمنراتبھبوقفتھدیداتالخبجيمشعلالصحفيتلقى:العشرونالواقعة
الوزارةفيفسادقضایاعننشرهخلفیةعلىللتحقیقاستدعتھ

حكومیةجھةالنقلوزارةالمعتدي:–عدنمحافظةالمكان:–2022فبرایر4التاریخ:

مسلحینقبلمننارإلطالقسویدأسامةالصحفيالمصورتعرض:والعشرونالحادیةالواقعة
القواتسیطرةتحتالواقعةتعز،بمدینةموسىبابقسممنبالقربالمظفر،مدیریةفي

الحكومیة

مجھولونمسلحونالمعتدي:–تعزمحافظةالمكان:–2022فبرایر4التاریخ:

للتھدیدماربفياالناضولوكالةمراسلعویضةعليالصحفيتلقى:والعشرونالثانیةالواقعة
فيفسادعنمعلوماتنشرهبعدوالنفطالغازقطاعفينافذةاطرافقبلمنالجسدیةبالتصفیة
ماربفيالنفطیةالمشتقات

النفطشركةفينافذونالمعتدي:–ماربمحافظةالمكان:–2022فبرایر10التاریخ:

السیداوينبیلعلىحكماالحوثیةلجماعةتابعةمحكمةأصدرت:والعشرونالثالثةالواقعة
سنواتستمناكثرداماختطافبعدسنواتثمانبالسجنسباوكالةفيالموظف

الحوثيجماعةالمعتدي:–العاصمةامانةالمكان:–2022فبرایر22التاریخ:



طاقموبقیةالطویلخلیلمأربفيیفیدبلقیسقناةمراسلتعرض:والعشرونالرابعةالواقعة
وسطالصحةدوارفيمسلحینقبلمنمعداتھمعلىالسطوومحاولةوالشتملالعتداءالقناة

المدینة.

مسلحینالمعتدي:–ماربالمكان:–2022مارس2التاریخ:

اإلخباريالشعبصوتموقعرئیسالبانبسامالصحفيتعرض:والعشرونالخامسةالواقعة
الصحفي.عملھخلفیةعلى“بالفیسبوك”عبرللتھدیدمراقبصحفيشبكةعامومدیر

مجھولونالمعتدي:–العاصمةامانةالمكان:–2022مارس13التاریخ:

جماعةسجونفيالمعتقلعمرانعبدالخالقالصحفيتعرض:والعشرونالسادسةالواقعة
صنعاءالعاصمةفيالسجنداخلوالتعذیبوالتنكیلللضربم2015العاممنذالحوثي

مجھولونالمعتدي:–العاصمةامانةالمكان:–2022مارس13التاریخ:

جماعةسجونفيالمعتقلالمنصوريتوفیقالصحفيتعرض:والعشرونالسابعةالواقعة
صنعاءالعاصمةفيالسجنداخلوالتعذیبوالتنكیلللضربم2015العاممنذالحوثي

مجھولونالمعتدي:–العاصمةامانةالمكان:–2022مارس13التاریخ:

منذالحوثيجماعةسجونفيالمعتقلحمیدحارثالصحفيتعرض:والعشرونالثامنةالواقعة
صنعاءالعاصمةفيالسجنداخلوالتعذیبوالتنكیلللضربم2015العام

مجھولونالمعتدي:–العاصمةامانةالمكان:–2022مارس13التاریخ:

فيالقاضيواديجولةفيالوافيفوازالصحفيالمصوراغتیل:والعشرونالتاسعةالواقعة
الجناةیزالوالطعناثاروعلیھسیارتھداخلمقتوالوجدحیثغامضھبظروفتعزمدینة

االنحتىمجھولون

مجھولونالمعتدي:–تعزمحافظةالمكان:–2022مارس23التاریخ:

إعدادھاأثناء،صنعاءالعاصمةشوارعأحدمنمقبلنادیةالصحفیةاختطاف:الثالثونالواقعة
الحوثیین.لسیطرةالخاضعةبالمناطقاألسعارارتفاععنمیدانيصحفيتقریر

الحوثيجماعةالمعتدي:–العاصمةامانةالمكان:–2022مارس28التاریخ:

بأعقابلإلعتداءالحديعبدالحكیمالسعیدةقناةفيالمخرجتعرض:والثالثونالواحدةالواقعة
لتصویرھناكتواجدهأثناءتعزبمحافظةالتربةبمدینةالنجدةقواتیتبعونجنودمنالكالشنكوف

الفقريوالعمودالرأسفيبالغةإصابةإصابتھإلىأدىماتلفزیونيمسلسل

امنیةقواتالمعتدي:–تعزمحافظةالمكان:–2022ابریل4التاریخ:

علىأشخاصقبلمنباالختطافتھدیدالصوفيوئامالصحفیةتلقت:والثالثونالثانیةالواقعة
تعز.محافظةفيالحوثيبجماعةقرابةصلة

مجھولونالمعتدي:–تعزمحافظةالمكان:–2022ابریل3التاریخ:



اإلعالممكتبفيعملھاعقدالغاءالمفرجباضاويھالةالصحفيتعرضوالثالثونالثالةالواقعة
نشرقضایاخلفیةعلىحضرموتفيالمحلیةالسلطةبھااتھمتھاالتيالقضیةبسببحضرموت

المحاكمة.رھنتزالالحینھاوكانت

بمحافظةاالعالممكتبالمعتدي:–حضرموتمحافظةالمكان:–2022مایو27التاریخ:
حضرموت

قاسمالعالمعبدالجوفإذاعةفيالصوتومھندسمخرجتعرضوالثالثون:الرابعةالواقعة
قبلمنمأرببمحافظةالحاليمقرھافياإلذاعةدخولمنومنعھماراتبھاستقطاعمندحالن
مععقودوإبرامالحكومیةباإلذاعاتأسوةالالئحةبتطبیقمطالبتھخلفیةعلىاإلذاعةمدیر

اإلذاعةموظفي

اعالمیةمؤسساتالمعتدي:–ماربمحافظةالمكان:–2022مایو28التاریخ:

عبدالعزیزفؤادالجوفإذاعةفيالصوتومھندسمخرجتعرضوالثالثون:الخامسةالواقعة
قبلمنمأرببمحافظةالحاليمقرھافياإلذاعةدخولمنومنعھماراتبھاستقطاعمنالمجیدي

مععقودوإبرامالحكومیةباإلذاعاتأسوةالالئحةبتطبیقمطالبتھخلفیةعلىاإلذاعةمدیر
اإلذاعةموظفي

اعالمیةمؤسساتالمعتدي:–ماربمحافظةالمكان:–2022مایو28التاریخ:

العزیزعبدفؤادالجوفإذاعةفيالصوتومھندسمخرجتعرضوالثالثون:السادسةالواقعة
باإلذاعاتأسوةالالئحةبتطبیقمطالبتھخلفیةعلىاإلذاعةمدیرقبلمنلالعتداءالمجیدي
اإلذاعةموظفيمععقودوإبرامالحكومیة

اعالمیةمؤسساتالمعتدي:–ماربمحافظةالمكان:–2022مایو28التاریخ:

قاسمالعالمعبدالجوفإذاعةفيالصوتومھندسمخرجتعرضوالثالثون:السابعةالواقعة
باإلذاعاتأسوةالالئحةبتطبیقمطالبتھخلفیةعلىاإلذاعةمدیرقبلمنلالعتداءدحالن

اإلذاعةموظفيمععقودوإبرامالحكومیة

اعالمیةمؤسساتالمعتدي:–ماربمحافظةالمكان:–2022مایو28التاریخ:

بالمكالالجنائيالبحثمبنىفيلالحتجازواكدعبیدالصحفيتعرضوالثالثون:الثامنةالواقعة
علىحضرموتبساحلالیمنیةالنفطشركةفرعبھاتقدمدعوةخلفیةعلىحضرموتمحافظةفي
الفیسبوكفيمنشوراثر

بحضرموتالجنائيالبحثالمعتدي:–حضرموتمحافظةالمكان:–2022مایو30التاریخ:



حضرموتمحافظةفيبالمكالالجنائيالبحثعناصرصادرتوالثالثون:التاسعةالواقعة
بساحلالیمنیةالنفطشركةفرعبھاتقدمدعوةخلفیةعلىواكدعبیدالصحفيتلفونجھاز

الفیسبوكفيمنشوراثرعلىحضرموت

بحضرموتالجنائيالبحثالمعتدي:–حضرموتمحافظةالمكان:–2022مایو30التاریخ:

الصحفيقضیةفيحكمحضرموتمحافظةفيالجزائیةالمحكمةأصدرتاالربعون:الواقعة
معسنةبالسجنبحضرموتالنقابةبفرعوالحریاتالحقوقلجنةرئیسكشمیمصالحعوض
رأيوقضایاكتاباتخلفیةعلىالتنفیذوقف

بحضرموتالمحلیةالسلطةالمعتدي:–حضرموتمحافظةالمكان:–2022مایو30التاریخ:

رئیسمنصوریاسرالصحفيلحجمحافظةفياالمنقواتاعتقلتواالربعون:الواحدةالواقعة
بالصحیفةكتبھرايمقالبسببالتنمیةثورةصحیفةتحریر

بالمحافظةاالمنقواتالمعتدي:–لحجمحافظةالمكان:–2022مایو31التاریخ:

حمیراءصالةمنطقةفيقتللمحاولةعبدهللاعبیرالصحفیةتعرضتاالربعون:الثانیةالواقعة
الحدإعالمیةمادةتصویرھااثناءعلیھاالناراطلقوامدنيبزيمسلحینقبلمنتعزمدینةوسط

الفضائیةالقنوات

مدنيبزيمسلحینالمعتدي:–تعزمحافظةالمكان:–2022یونیو2التاریخ:

حمیراءصالةمنطقةفيقتللمحاولةالعواضيوھبالصحفيتعرضواالربعون:الثالثةالواقعة
الحدإعالمیةمادةتصویرھااثناءعلیھاالناراطلقوامدنيبزيمسلحینقبلمنتعزمدینةوسط

الفضائیةالقنوات

مدنيبزيمسلحینالمعتدي:–تعزمحافظةالمكان:–2022یونیو2التاریخ:

منطقةفيقتللمحاولةالحمیريعبدهللالصحفيالمصورتعرضواالربعون:الرابعةالواقعة
مادةتصویرھااثناءعلیھاالناراطلقوامدنيبزيمسلحینقبلمنتعزمدینةوسطحمیراءصالة

الفضائیةالقنواتالحدإعالمیة

مدنيبزيمسلحینالمعتدي:–تعزمحافظةالمكان:–2022یونیو2التاریخ:

حسینأبوبكرشبوةمحافظةفيالفضائیةبلقیسقناةمراسلتعرضاالربعون:الخامسةالواقعة
لوقفةتغطیتھأثناءشبوةمحافظةفيالعاماألمنقواتقبلمنبالضربالعتداءالمحضار
احتجاجیة



بالمحافظةالعاماالمنقواتالمعتدي:–شبوةمحافظةالمكان:–2022یونیو2التاریخ:

عربیةاندبندنتصحیفةلدىمراسلالشبیليھشامالصحفيتعرضواالربعون:السادسةالواقعة
قیامیھوأثناءماربمحافظةفيالمؤسسةجولةفيالمتواجدینالنجدةأفرادقبلمنلالعتداء
مأربمدینةفيالبترولأزمةطوابیربتصویر

بالمحافظةالنجدةقواتالمعتدي:–ماربمحافظةالمكان:–2022یونیو7التاریخ:

فيالمؤسسةجولةفيالمتواجدینالنجدةقواتمنأفرادصادراالربعون:السابعةالواقعة
المادةومسحعربیةاندبندنتصحیفةلدىمراسلالشبیليھشامالصحفيتلفونماربمحافظة

مأربمدینةفيالبترولأزمةطوابیربتصویرقیامیھأثناءوذلكالمصورة

بالمحافظةالنجدةقواتالمعتدي:–ماربمحافظةالمكان:–2022یونیو7التاریخ:

محافظةفيالمؤسسةجولةفيالمتواجدینالنجدةقواتمنأفراداوقفاالربعون:الثامنةالواقعة
قیامیھأثناءوذلكعربیةاندبندنتصحیفةلدىمراسلالشبیليھشامالصحفيتلفونمارب

مأربمدینةفيالبترولأزمةطوابیربتصویر

بالمحافظةالنجدةقواتالمعتدي:–ماربمحافظةالمكان:–2022یونیو7التاریخ:

فيالیابانيالتلفزیونمراسلالحیدرينعمانصابرالصحفياغتیلواالربعون:التاسعةالواقعة
أودتاألربعاءأمسمساءبعدنالمنصورةمدیریةفيسیارتھاستھدفغادرإرھابيتفجیر
آخرینوأثنینبحیاتھ

مجھولونالمعتدي:–عدنمحافظةالمكان:–2022یونیو16التاریخ:

رقمعلىورسائلاتصاالتعبرلمضایقاتالحیدرينبیھةالصحفیةتعرضتالخمسون:الواقعة
أغتیلالذيالحیدرينعمانصابرالصحفيشقیقھاجثماندفنموعدإعالنمعبالتزامنتلفونھا

بعدنمحافظةفيأسبوعقبل

مجھولونالمعتدي:العاصمة–امانةالمكان:–2022یونیو22التاریخ:

بالسجنحكماحضرموتبساحلالخاصةاألموالمحكمةأصدرتوالخمسون:والواحدةالواقعة
المرفوعةالقضیةفيوذلكالشادليمحسنعبدهللالصحفيبحقالصادرالتنفیذوقفمعأشھر3



ضعفتناولتصحفیةمادةالشادليالصحفينشرخلفیةعلىحضرموتجامعةقبلمنضده
حضرموتبجامعةالقانونبكلیةالتعلیميالمستوى

المحلیةالسلطةالمعتدي:–حضرموتمحافظةالمكان:–2022یونیو22التاریخ:

تھدیداتالغدعدنصحیفةتحریررئیسلزرقبنفتحيالصحفيتلقىوالخمسون:الثانیةالواقعة
بعدنالنفطشركةلمدیرالشخصيالحارسقبلمن

شركةلمدیرالشخصيالحارسالمعتدي:–عدنمحافظةالمكان:–2022یونیو25التاریخ:
النفط

الیمنصوتإذاعةمقرباقتحامالحوثيلجماعةتابعةأمنیةقواتقامتوالخمسون:الثالثةالواقعة
واإلرسالالبثاجھزةونھبالثانیةللمرةبصنعاء

الحوثيجماعةالمعتدي:العاصمة–امانةالمكان:–2022یولیو11التاریخ:

لدىالمختطفالمنصوريتوفیقللصحفيالصحیةالحالةتدھوروالخمسون:الرابعةالواقعة
العالجلتلقيالمستشفىالىنقلھوعدم2015منذالحوثيجماعة

الحوثيجماعةالمعتدي:العاصمة–امانةالمكان:–2022یولیو28التاریخ:

سعدبدارمنزلھأماممنوشقیقةماھرأحمدالصحفياختطافوالخمسون:الخامسةالواقعة
عدنمحافظةفياالنتقاليللمجلسالتابعاألمنيالحزامقواتقبلمنعدنبمحافظة

التابعاألمنيالحزامقواتالمعتدي:–عدنمحافظةالمكان:–2022اغسطس6التاریخ:
االنتقاليللمجلس

محكمةقاضيمنبتوجیھللحبسالخبجيمشعلالصحفيتعرضوالخمسون:السادسةالواقعة
وزارةرفعتھانشرقضیةخلفیةعلىالشخصيتلفونھومصادرةعدنبمحافظةاالبتدائیةصیرة
بضمانة.الحقوقتفيعنھاالفراجوتمالنقل

النقلوزارةالمعتدي:–عدنمحافظةالمكان:–2022اغسطس20التاریخ:

المصورماربمحافظةفيالعسكریةالشرطةقواتاحتجزتوالخمسون:السابعةالواقعة
إعالمیةمادةوتصویرعملھممارسةأثناءالسجنوإیداعھالصبريعماداالعالمي



العسكریةالشرطةالمعتدي:–ماربمحافظةالمكان:–2022اغسطس25التاریخ:

قائدخلفانضاحيقبلمنتھدیداتعبدالملكمحمدالصحفيتلقىوالخمسون:الثامنةالواقعة
وصورتھاسمھنشریتضمنتویترفيحسابةعلىمنشوراتعبراالماراتدولةفيدبيشرطة
عنھبمعلوماتویطالب

دولةفيدبيشرطةقائدخلفانضاحيالمعتدي:–تركیاالمكان:–2022اغسطس26التاریخ:
االمارات

قبلمنالغزاليرائدالصحفيردفانفياالعالممكتبمدیراعتقالوالخمسون:التاسعةالواقعة
بمدیریةالحبیلینمدینةفيالجنوبياالنتقاليللمجلسالتابعةواسناددعمالخامساللواءقوات
االنترنت"عبرالصحافةفيتدریبیةدورةفيللمشاركةیستعدكانماأثناء،لحجمحافظةردفان

مبرردونالمعسكرسجنوإیداعھ

االنتقاليللمجلستابعةعسكریةقواتالمعتدي:–لحجالمكان:–2022اغسطس27التاریخ:

عدنبمحافظةسعدبدارمنزلھأماممناختطفالذيماھرأحمدلصحفيتعرض:الستونالواقعة
ظھرحیثوالنفسيالجسديللتعذیبمجھول،مكانإلىواقتید٢٠٢٢أغسطسمنالسادسفي
التعذیبجراءوالتعباإلرھاقآثارعلیھبدتوقدفیدیومقطعفيماھراحمدالصحفيفیھ

كاذبةبتھمنفسھعلىلإلدالءإلكراھھ

االنتقاليالمجلسالمعتدي:–عدنالمكان:–2022سبتمبر4التاریخ:

االنتقاليللمجلستابعقیاديقبلمنتھدیداتمسعدفؤادالصحفيتلقىوالستون:الواحدالواقعة
فيالموجودةالبثمكاتبعبرالفضائیةالقنواتمعالتلفزیونیةالمقابالتإجراءبسببالجنوبي
عدن.

االنتقاليالمجلسالمعتدي:–عدنالمكان:–2022سبتمبر9التاریخ:

القنواتمعالتلفزیونیةالمقابالتإجراءمنمسعدفؤادالصحفيمنع:الستونالثانیةالواقعة
الجنوبياالنتقاليللمجلستابعقیاديقبلعدنفيالموجودةالبثمكاتبعبرالفضائیة

االنتقاليالمجلسالمعتدي:–عدنالمكان:–2022سبتمبر9التاریخ:



فياألمنافرادقبلمنلالعتداءاالصبحينعمانالصحفيتعرض:الستونوالثالثةالواقعة
السجنالىاقتیادهثمومنتعزبمحافظةالشمایتینمدیریة

امنیةقواتالمعتدي:–تعزالمكان:–2022سبتمبر12التاریخ:

نقابةفرعقیادةمجلسعضومخاشنبنسالمینصبريالصحفيتلقى:الستونوالرابعةالواقعة
كتاباتھخلفیةعلىحضرموتبمحافظةالنیابةقبلمنستدعاءحضرموتفيالیمنیینالصحفیین
حضرموتفيالعامةالمرافقبعضالداءالنقدیةونشاطاتھ

بالمحافظةالمحلیةالسلطةالمعتدي:–حضرموتالمكان:–2022سبتمبر21التاریخ:

قبلمنمستحقاتھمنلحرمانھالصراريلطفالصحفيتعرض:والستونالخامسةالواقعة
مواطنةومنظمةخیوطمنصةإدارتي

حقوقیةمنظمةالمعتدي:–العاصمةامانةالمكان:–2022سبتمبر21التاریخ:

والتمركزعدنمحافظةفيالیمنیینالصحفییننقابةفرعمقراقتحام:والستونالسادسةالواقعة
الجنوبياالنتقاليللمجلسالتابعاألمنيالحزامقواتقبلمنبداخلھا

للمجلسالتابعاألمنيالحزامالمعتدي:–عدنمحافظةالمكان:–2022اكتوبر1التاریخ:
الجنوبياالنتقالي

أیام3لمدةواخفاءهصنعاءوسطمنالجراديعبادالصحفياختطاف:والستونالسابعةالواقعة
مصیریةعناسرتھمعرفةدون

الحوثيجماعةالمعتدي:العاصصمة–امانةالمكان:–2022اكتوبر4التاریخ:

سعداإلعالميالمھرةمحافظةفيالفضائیةالمھریةقناةمراسلتعرض:والستونالثامنةالواقعة
فيتاریخیةفعالیةتغطیةاثناءعلیھ،االعتداءمحاولةتضمنتلمضایقاتمنالمھري،حماد

القصر.حراسةأفرادقبلمنقشن،بمدیریةالسلطان"،"قصر

االثريالسلطانقصرحراسةالمعتدي:–المھرةالمكان:–2022اكتوبر5التاریخ:

المھرةمحافظةفيقشنبمدیریةالسلطان"،"قصرحراسةأفرادمنع:والستونالتاسعةالواقعة
فعالیةتغطیةمنالمھري،حمادسعداإلعالميالمھرةمحافظةفيالفضائیةالمھریةقناةمراسل
القصرفيتقامكانتتاریخیة



االثريالسلطانقصرحراسةالمعتدي:–المھرةالمكان:–2022اكتوبر5التاریخ:

تحریضلحملةثابت،محموداألستاذبعدنالصحفییننقابةفرعرئیستعرضالسبعون:الواقعة
جسیم،لخطروتعرضھحیاتھمنالنیلتستھدفكاذبة،إلشاعاتالترویجفيتمثلتوتشھیر،

أخباربنشرالماضیةالقلیلةاألیامخاللاجتماعي،تواصلوصفحاتإخباریةمواقعقیامعبر
الحوثيلجماعةوبالوالءخارجیةجھاتمعبالتواصلتتھمھ

مجھولونالمعتدي:–عدنالمكان:–2022اكتوبر18التاریخ:

علىالجسديواالعتداءللتعذیبالمنصوري،توفیقالصحفيتعرضوالسبعون:الواحدالواقعة
الحوثیین)لجماعةالتابعةاألسرىلجنة(رئیسالمرتضىالقادرعبدالحوثيجماعةفيالقیاديید

الحوثيجماعةالمعتدي:–العاصمةامانةالمكان:–2022دیسمبر3التاریخ:

یدعلىالجسديواالعتداءللتعذیبعمران،عبدالخالقالصحفيتعرضوالسبعون:الثانیةالواقعة
الحوثیین)لجماعةالتابعةاألسرىلجنة(رئیسالمرتضىالقادرعبدالحوثيجماعةفيالقیادي

الحوثيجماعةالمعتدي:–العاصمةامانةالمكان:–2022دیسمبر3التاریخ:

یدعلىالجسديواالعتداءللتعذیب،الولیديأكرمالصحفيتعرضوالسبعون:الثالثةالواقعة
الحوثیین)لجماعةالتابعةاألسرىلجنة(رئیسالمرتضىالقادرعبدالحوثيجماعةفيالقیادي

الحوثيجماعةالمعتدي:–العاصمةامانةالمكان:–2022دیسمبر3التاریخ:

یدعلىالجسديواالعتداءللتعذیبحمید،حارثالصحفيتعرضوالسبعون:الرابعةالواقعة
الحوثیین)لجماعةالتابعةاألسرىلجنة(رئیسالمرتضىالقادرعبدالحوثيجماعةفيالقیادي

الحوثيجماعةالمعتدي:–العاصمةامانةالمكان:–2022دیسمبر3التاریخ:

الجنودأحدقبلمنوالشتمللسبمحروسمحمدالصحفيتعرضوالسبعون:الخامسةالواقعة
إدارةمنوبالقربتعزمدینةفيالمروربشارعصحفیةمھمةفيتواجدهأثناءالمرور،بإدارة
بالقوةوجّرهالشارعمنالمقابلةالجھةإلىلمالحقتھمدنيبلباسمسلحإرسالثمومنتعزمرور
المرورإدارةساحةإلى

المرورالدراةتابعینمنافرادالمعتدي:–تعزمحافظةالمكان:–2022دیسمبر26التاریخ:
بالمحافظة



قبلتلفونھومصادرةلالعتداءمحروسمحمدالصحفيتعرضوالسبعون:السادسةالواقعة
فيالمروربشارعصحفیةمھمةفيتواجدهأثناءالمرور،بإدارةالجنودأحدقبلالحقا.إعادتھ
الجھةإلىلمالحقتھمدنيبلباسمسلحإرسالثمومنتعزمرورإدارةمنوبالقربتعزمدینة

المرورإدارةساحةإلىبالقوةوجّرهالشارعمنالمقابلة

المرورالدراةتابعینمنافرادالمعتدي:–تعزمحافظةالمكان:–2022دیسمبر26التاریخ:
بالمحافظة

وسائلفيتحریضلحملةالخمیسيمعاذالریاضيالصحفيتعرضوالسبعون:السابعةالواقعة
االجتماعيالتواصل

مجھولون:المعتدي-العاصمةامانة:المكان–2022نوفمبر10:التاریخ

لمحاولةالطویلخلیلماربمحافظةفيبلقیسقناةمراسلتعرضوالسبعون:الثامنةالواقعة
األمنیةللجھاتتابعةعسكریةدوریةعلىمسلحینمنسالحواشھاروتھجدماعتداء

امنیةقوات:المعتدي-ماربمحافظة:المكان–2022نوفمبر25:التاریخ

لمحاولةالجراديعليماربمحافظةفيبلقیسقناةمراسلتعرضوالسبعون:التاسعةالواقعة
األمنیةللجھاتتابعةعسكریةدوریةعلىمسلحینمنسالحواشھاروتھجدماعتداء

امنیةقوات:المعتدي-ماربمحافظة:المكان–2022نوفمبر25:التاریخ

حیثقتللمحاولةالطویلخلیلماربمحافظةفيبلقیسقناةمراسلتعرضالثمانون:الواقعة
علیھالسالحاألمنیةللجھاتتابعةعسكریةدوریةعلىمسلحیناشھار

امنیةقوات:المعتدي-ماربمحافظة:المكان–2022نوفمبر25:التاریخ

لمحاولةالجراديعليماربمحافظةفيبلقیسقناةمراسلتعرضوالثمانون:الواحدةالواقعة
علیھالسالحاألمنیةللجھاتتابعةعسكریةدوریةعلىمسلحیناشھارحیثقتل

امنیةقوات:المعتدي-ماربمحافظة:المكان–2022نوفمبر25:التاریخ



الواقعاالمرسلطاتقبلمنالقضائیةاالحكامتطبیقرفض:والثمانونالثالثةوالثانیةالواقعة
)امافیمنإذاعة–قطرانسلطان(الحوثيجماعة

الحوثيجماعة:المعتدي-العاصمةامانة:المكان–2022اغسطس:التاریخ

لجماعةتابعینمسلحینقبلمنالثالثةللمرةامافیمنإذاعةاقتحام:والثمانونالرابعةالواقعة
الحوثي

الحوثيجماعة:المعتدي-العاصمةامانة:المكان–2022یولیو:التاریخ


