
2019للعامالصحفیةالحریاتحولقیودبالصحفیاتمنظمةتقریر

:مقدمة

االستھدافخاللمنوالصحفیینالصحافةضداالنتقامعملیةالبالدفيالصراعأطرافتواصل
االنتھاكاتصنوفمنغیرھاأوالتعذیبواالختطافأواالعتداءوبالقتلإمالھم,المباشر
.الجسیمة

حالةیعیشالصحفيبآتحیثكبیربشكلالصحافیةبالحریاتالمحدقةالمخاطروتضاعفت
أوضاعمنیعانونمختطفا,صحفیا)18(الیزالحیثعائلتھوحیاةحیاتھعلىدائمةخوف

بحقھممورستحیثإنسانیةوغیرالقاسیةوالمعاملةالتعسفیةاالعتقالظروفبسببمأساویة
األمروھوعنھمالزیارةومنعالعالجتلقيمنكحرمانھموالنفسيالجسديالتعذیبمنأنوع
منعشرةبتقدیمالحوثيجماعةقیامإلىباإلضافةبالخطرمھددةحیاتھمأصبحتالذي

أمامللمحاكمة-للجماعةالتابعالسیاسياألمنسجنفيأعوامخمسةمنذمختطفین-الصحفیین
.وملفقةواھیةبتھمالمتخصصةالجزائیةالمحكمة

العامالرأيأماماالنتھاكاتحولالحقوقیةالتقاریرھذهنضعقیودبالصحفیاتمنظمةفيإننا
االنتھاكاتحجمعلىلنطلعھمالصحافیةوالحریاتوالتعبیرالرأيبحریةالمعنیةالمنظماتوأمام

للعملالمنظماتتلكندعوأنناكماالیمن،فيواإلعالمیونالصحفیونلھایتعرضالتيالجسیمة
."معھمللتضامنوالمناصرةالحشدوالمساعدةوتقدیمالصحفیینحمایةعلى

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

تنفیذيملخص

,2019العامخاللالصحفیونلھاتعرضانتھاكحالة)103(قیود"بال"صحفیاتمنظمةوثقت
وتشھیروتحریضوتھدیدواختطافاتوتعذیبواعتداءاتقتلبین:مااالنتھاكاتتلكتنوعت

منوحرمانالسفرمنومنعصحفیینمنازلقصفوالكترونیةمواقعوحجبومحاكمات
العالج.

وإیقافواحتجازواعتقال(اختطافمابین:تنوعت2019للعاماالنتھاكاتأنالمنظمة,وبینت
حالة)26بواقعومحاكمةواستدعاء،االنتھاكاتإجماليمن%26بنسبةحالة)26(بواقع
بنسبةوتشھیروتحریضتھدیدحالة)12و(,%12بنسبةتعذیبحالة)12و(,%26بنسبة
(الصحفومصادرةصحفیینومنازلإعالمیةمؤسساتمقراتواقتحامإغالقبلغفیما,12%
اعتداءحاالت)5(و,%6بنسبةحاالت)6(اإلصاباتوبلغت,%7بنسبةحاالت)7

علىوالسطوالقصفوبلغ,%3بنسبةحاالت)3(القتلحاالتعددبلغفیما,%5بنسبة
واحدلكل%2نسبةشكلماحالتانوالسفرالمھنةمزاولةمنالمنعوحالتانصحفیینمنازل
منھمالكل%1بنسبةواحدةحالھالكترونیةمواقعوحجبالعالجمنحرمانوتساوى,منھما

.(

النسبةالعدداالنتھاكصنفالرقم
%2625ومحاكمةاستدعاء1
%2625وإیقافواحتجازواعتقالاختطاف2
%1212وتشھیروتحریضتھدید3
%1212تعذیب4
صحفیینومنازلإعالمیةمؤسساتمقراتواقتحامإغالق5

الصحفومصادرة
77%

%66إصابة6
%55اعتداءات7
%33قتل8
%22صحفیینمنازلعلىوالسطوقصف9

%22والسفرالمھنةمزاولةمنمنع10
%11العالجمنحرمان11
%11الكترونیةمواقعحجب12

103اإلجمالي



تجاهمطلقةبعدائیةتعاملتاستثناءدونالنزاعأطرافكلأن,قیودبالصحفیاتأوضحت
والمعاھداتوالمواثیقالدولياإلنسانيالقانوناحترامإلىاألطرافتلكداعیةالصحفیین,

النزاعاتخاللالمھنیةأعمالھمأداءأثناءالصحفیینبحمایةالحربأطرافتلزمالتيالدولیة
بھمالزجوعدمالحرب،ویالتتجنیبھمعلىوتؤكدمقاتلین،ولیسوامدنیینباعتبارھم،المسلحة

الصراع.في



%45بنسبةالحوثيجماعةارتكبتھاانتھاكحالة)47(قیودبالصحفیاتمنظمةورصدت
انتھاكحالة)31(الشرعیةللحكومةالموالیةالقواتارتكبتفیما,االنتھاكاتعددأجماليمن

ما)10(الشبوانیةوالنخبةابین-لحج–عدناألمنيالحزامقواتارتكبتكما%،30بنسبة
التحالفقواتوارتكبت،%9بنسبةحالة)9(بواقعمجھولونومسلحون%،10نسبتھ

وحراسواحدةحالةالقاعدةتنظیموارتكب،%4نسبتھماانتھاكحاالت)4(العربي
.منھماواحدلكل%1بنسبةواحدةحالةالجمھوریة

جماعة
الحوثي

الحكومة
الشرعیة
والقوات
لھاالموالیة

الحزامقوات
عدناألمني
وابینولحج

والنخبة
الشبوانیة

مسلحون
مجھولون

التحالفقوات
العربي

حراسالقاعدةتنظیم
الجمھوریة

47311094
11



إنھاءضرورةعلىمؤكدةالعقاب",من"اإلفالتظاھرةتفشياستمرارمنالمنظمة,وحذرت
بتشكیلواإلعالمیین،وطالبتالصحفیینبحقالواقعةالجرائمعلىالعقاب"من"اإلفالتظاھرة
العامللرأيالتحقیقنتائجعنوالكشفلھاتعرضواالتياالنتھاكاتكافةفيالحقائقتقصيلجنة

تلككونالرادع،جزاءھملینالواللمحاكمةاالنتھاكاتبتلكقامواالذینواألفرادالجھاتوتقدیم
بالتقادم.تسقطالالجرائم

المنظمةفریقانقیود،بالصحفیاتلمنظمةالتنفیذيالمدیرالصرابيبشرىقالتجھتھا،من
خاللالمھنيلعملھمأدائھمأثناءالصحفیینضدمورستانتھاكحالة)103(وتوثیقبرصدقام

.2019العام

یقومونالذینواإلعالمیینالصحفیینتجنیبضرورةعلىللمنظمة,التنفیذيالمدیروشددت
بمقتضىوذلكواالعتداء،االستھدافأشكالجمیعمنوحمایتھمالمسلحة،النزاعاتبتغطیة
للمدنیین،المكفولةنفسھاالحمایةالمدنیینالصحفیینعلىیسبغالذياإلنسانيالدوليالقانون
.العدائیةالعملیاتفيمباشربشكلاشتراكھمعدمشریطة

الصحفیینطالتالتياالنتھاكاتعددفيانخفاضاشھد2019العامأنإلىوأشارت
فیھادفعوا،للصحفیینمأساویاًوضعاًخلفتوالتيالفائتةالخمسةباألعواممقارنةواإلعالمیین

باھظا.الثمن

2019للعامالصحفیةالحریاتبحقاالنتھاكاتنسبةتراجعیكونأنالصرابيواستبعدت
للحریاتنظرتھابتغییربدأتالبالدفيالمتصارعةاألطرافبانعلیةاالعتمادیمكنمؤشرا

.واإلعالمیینالصحفیینضدالعنفممارسةعنوالتراجع,الصحافیة



إيمعبتعاملھااألطرافتنتھجھاالتيالحدیدةالسطوةأھمھا:عواملعدةإلىذلكوأرجعت
فقدفیماإعالمیةوسائلمقراتبإغالقتسببالذياألمروھوالصحفيالعملإشكالمنشكل
.والھجرةللنزوحمنھمعدیداضطروإلعمالھمالصحفیینغالبیة

المنظماتوأمامالعامالرأيأماماالنتھاكاتحولالحقوقیةالتقاریرھذهنضعوأضافت:إننا
التيالجسیمةاالنتھاكاتحجمعلىلنطلعھمالصحافیةوالحریاتوالتعبیرالرأيبحریةالمعنیة
الیمن.فيواإلعالمیونالصحفیونلھایتعرض

أحراروكافةوالحقوقیةالدولیةالمنظماتكافةقیود,بالصحفیاتلمنظمةالتنفیذيالمدیرودعت
للعملللصحفیینالدوليواالتحادالمتحدةاألممرأسھاوعلىوالحقوقالحریاتوأنصارالعالم
الجادوالتحركمعھمللتضامنوالمناصرةالحشدوالمساعدةوتقدیمالصحفیینحمایةعلى

بحقاالنتھاكاتممارسةعنالفوريللتوقفالبالدفيالصراعأطرافجمیععلىللضغط
فوراً.سجونھافيالمعتقلینالصحفیینسراحإلطالقالحوثيجماعةعلىوالضغطالصحفیین،

2019للعامواإلعالمیةالصحفیةالحریاتحالة

القتل

مالحظةالواقعةتاریخالواقعةوصفالضحیةاالسم

زیاداإلعالميوفاةالشرعبيزیاد1
انفجاراثرالشرعبي
مطاعماحدفيفيمروع
الساحلیةالمخامدینة
تعزمحافظةغرب

2019ینایر29

غالبالصحفيوفاةلبحشغالب2
قعطبةمنطقةفيلبحش
مناستھدافھبعدالضالع

-الحوثيمسلحيقبل
لنقابةبیانحسب

الیمنیینالصحفیین

2019مایو13

التلفزیونيالمخرجوفاةالشمیريدبوانفایز3
الیمنیةالفضائیةبقناة
الشمیريدبوانفایز
شنھاالتيالغاراتجراء

علىالعربيالتحالف
صنعاءبالعاصمةمواقع

2019یولیو29



مبنىوزارةبینھامن
االعالموزارة

االعتداءات

مالحظةالواقعةتاریخالواقعةوصفالضحیةاالسم

صبريالصحفيكشفمخاشنبنصبري1
عنمخاشنبنسالم

الجسديللتعذیبتعرضھ
احتجازهأثناءوالنفسي

منالعامالمكالسجنفي
االستخباراتقبل

العسكریة

2019ینایر29

والشتملالعتداءتعرضھاللیثعبدالعزیز2
مكتبمدیرقبلمن

قعطبةبمنطقةالتربیة
تغطیاتھخلفیةعلى

اإلعالمیة

2019ابریل4

لالعتداءتعرضلقلفعبدهللاأنور3
قبلمنواالعتداء
الشبوانیةالنخبةمسلحي
فياألحداثتغطیتھأثناء

شبوةمحافظة

أغسطس25
2019

والتھجملالعتداءتعرضكلشاتمحمدعبدهللا4
مسلحةمجامیعقبلمن
النافذینالمشایخأحدتتبع
تأدیتھأثناءالمحافظةفي

تغطیةفيالصحفيعملھ
الغیضةبمدینةفعالیة

المھرةمحافظةعاصمة

اكتوبر18
2019

قبلمنلالعتداءتعرضالقدسيمصعب5
البابمنطقةفيمسلحین
تعزمحافظةالكبیر

2019ابریل8



الصحفومصادرةصحفیینومنازلإعالمیةمؤسساتمقراتواقتحامإغالق

مالحظةالواقعةتاریخالواقعةوصفالضحیةاالسم

تابعینمسلحوناقتحمعدنبندراذاعة1
التابعةالمداھماتلقوات
مبنىبعداألمنيللحزام
البثوإیقافاإلذاعة

طاقمعلىواالعتداء
اإلذاعة

2019ینایر26

العامةاإلدارةمكتب2
دیوانفيلإلعالم

تعزمحافظةعام

اإلدارةمكتباقتحام
دیوانفيلإلعالمالعامة
ونھبتعزمحافظةعام

واالعتداءمحتویاتھ،
قبلمنالموظفینعلى

لقیاداتتابعینمسلحین
عسكریة

2019فبرایر7

األنباءوكالةمبنى3
بعدنسبأالیمنیة

األنباءوكالةمبنىاقتحام
فيسبأ“الیمنیة
قبلمنعدنمحافظة
للمجلستابعینمسلحین
ومنعالجنوبياالنتقالي
منوالصحفیینالعاملین
اعمالھممزاولة

منعددعلىواالعتداء
منوتھدیدفیھاالعاملین

وبالوعیدللعملیعود
المعدنیةاللوحةتكسیر

الوكالةبإسمالخاصة
معھمواخذھا

2019یولیو3

محافظةفيمنزلاقتحامالعیسيصالحعلي4
مسلحینقبلمنعدن

بمحتویاتھوالعبث
خاصةوممتلكاتووثائق

بھ

اغسطس19
2019



العاملینالصحفیین5
14صحیفةفي

واالذاعةاكتوبر
والتلفزیون

العاملینالصحفیینمنع
اكتوبر14صحیفةفي

والتلفزیونواالذاعة
مقراتدخولمنبعدن
منبعملھمللقیامعملھم
االنتقاليالمجلسقبل

اغسطس19
2019

صحیفةأعدادمصادرةالشارعصحیفة6
مناالكشاكمنالشارع

لقیادةتابعینمسلحینقبل
فيالعسكريالمحور

تعز

2019دیسمبر4

مجھولینمسلحینقیامالغدعدنصحیفة7
مقرعلىالنارباطالق
بمدیریةالصحیفة
عدنمحافظةالمنصورة

اغسطس29
2019

اصابة

مالحظةالواقعةتاریخالواقعةوصفالضحیةاالسم

فیصلاإلعالميإصابھالذبحانيفیصل1
انفجاراثرالذبحاني
مطاعماحدفيفيمروع
الساحلیةالمخامدینة
تعزمحافظةغرب

2019ینایر29

محمداإلعالمياصابةالشمیريمحمد2
انفجاراثرالشمیري
مطاعماحدفيفيمروع
الساحلیةالمخامدینة
تعزمحافظةغرب

2019ینایر29

منناريبطلقإصابتھالشعیبيماجد3
جماعةیتبعقناصبندقیة

تغطیتھأثناءالحوثي

2019مایو13



مدیریةفيللمواجھات
الضالعبمحافظةقعطبة

تغطیتھأثناءأصیب4
ضدعسكریةعملیة

فيالقاعدةتنظیممسلحي
بمحافظةالمحفدمدیریة
أبین

اغسطس6
2019

علىنقلبجروحإصابتھیوسفمحمد5
بسببالمشفىإلىإثرھا
الحوثيلجماعةھجوم
میديمیناءمحیطفي

حجةمحافظة

اكتوبر13
2019

فيالصابةتعرضالمسعدينصر6
اثرالضالعقعطبةمنطقة
قبلمنقذیفةاطالق
علىالحوثيجماعة
تواجدهمكان

دیسمبر30
2019

السفروالتغطیةمنمنع

مالحظةالواقعةتاریخالواقعةوصفالضحیةاالسم

االستخباراتمنعتمخاشنبنصبري1
بمحافظةالعسكریة

بنالصحفيحضرموت
الىالسفرمنمخاشن
العالجلتلقيالخارج
الذياالعتداءبسبب

سجنفيلھتعرض
العامالمكال

2019فبرایر7

عبدهللایزیدھدباء2
الیزیدي

عبدهللایزیدھدباء
منمنھعاالیزیدي
إلعادةاالعالمیةالتغطیة
الریانمطارتشغیل
الدولي.

2019نوفمبر27



إیقافواحتجازاختطافاعتقال

مالحظةالواقعةتاریخالواقعةوصفالضحیةاالسم

إدارةقبلمناعتقلالصامتجمیل1
بمحافظةالجنائيالبحث
السجنإیداعھوتمتعز

قضایافيمعھللتحقیق
وسائلعلىنشر

االجتماعيالتواصل

2019فبرایر10

العسكریةالشرطةقامتالیزیديمحمد2
بمحافظةالمكالبمدینة

باحتجازهحضرموت
عملھبأداءقیامھأثناء

االعالمي

2019فبرایر19

العسكریةالشرطةقامتالنقیبمعتز3
بمحافظةالمكالبمدینة

باحتجازهحضرموت
عملھباداءقیامھاثناء

االعالمي

2019فبرایر19

لدىساعتینلمدةإیقافھالجابريمرزوق4
فيالثالثةالكتیبة
التابع١٤٥اللواء

لشرعیةللحكومة
إنسانیةحالةلتصویرھم

2019فبرایر18

لدىساعتینلمدةإیقافھاألسمرجمال5
فيالثالثةالكتیبة
التابع١٤٥اللواء



لشرعیةللحكومة
إنسانیةحالةلتصویرھم

عبدهللاعاصم6
الخضمي

قائدقبلمناحتجازه
الخاصةاالمنقوات

العقیدالتربةبمدیریة
داخلعقالنجمیل

العامخلیفةمستشفى
زیارةتغطیةعدمألجل

المحافظ

2019ابریل2

السلطاتقبلمناعتقالھالمریسيمروان7
التحالفقائدةالسعودیة
الیمنعلىالعربي

2019مایو20

قواتقبلمناعتقلمطیرحافظ8
ماربمحافظةفيامنیة
الشرعیةللحكومةالتابعة
كتابتھبسبب

2019یونیو11

أمنقبلمناحتجازهامینمحمد9
بمدینةالجوازاتادارة
تصویرهخلفیةعلىتعز

الطویلةللطوابیر
یسعونالذینللمواطنین
جوازاتعلىللحصول

الجوازاتمبنىفيسفر
تعزبمدینة

1
0

مسلحینمناعتقالالصمديعبدالحافظ
كانوامدنيبزيملثمین
وسیارةباصمتنعلى

ھیلوكسوأخرىتاكسي
تابعأمنيجھازویتبعون
فيالحوثيلجماعة
صنعاء

2019یولیو28

1
1

للمالحقةتعرضھعليقائدفؤاد
منزلھونھبواالختطاف

قبلمنالتواھيفي
قسمتابعینمسلحین

اغسطس4
2019



محافظةالتواھيشرطة
عدن

1
2

مسلحيقبلمناختطافھعبدهللاأنور
أثناءالشبوانیةالنخبة
فياألحداثتغطیتھ
شبوةمحافظة

اغسطس25
2019

1
3

مسلحینقبلمناعتقالھصالحایاد
االنتقاليللمجلستابعین
فيشقتھباقتحامقاموا
الىواقتیادهعدنمدینة
مجھولةجھة

اغسطس6
2019

1
4

نقطةقبلمناعتقلالشوافيإیھاب
لجماعةتابعةعسكریة
منطقةفيالحوثي
تعزمحافظةالحوبان

اغسطس30
2019

1
5

تتبعمسلحةعناصرقیامماھرأحمد
بعدناالنتقاليالمجلس
خلفیةعلىبمالحقة
وآرائھكتاباتھ

اغسطس19
2019

1
6

السلطاتقبلمناعتقالھالسواريیحي
محافظةفياألمنیة
المھرة

2019یولیو

1
7

یحيالصحفيشقیق
السواري

قبلمناحتجازه
فياألمنیةالسلطات
كرھینةالمھرةمحافظة
اخوهعنبدیال

2019یولیو

1
8

قواتقبلمناعتقلتھالمنیفيصفوان
المكالبمدینةامنیة

منحضرموتمحافظة
المدینةفنادقاحد

2019سبتمبر25

1
9

أمنیةنقطةقبلمناعتقلشنیترجمال
محافظةعزانمنطقةفي

الحكومةتتبعشبوة
الشرعیة

اكتوبر10
2019



2
0

السلطاتقبلمناعتقلمساوىصالح
بشبوةاالمنیة

اكتوبر10
2019

2
1

طقمقبلمناختطافھصالحطھ
احدىیتبععسكري
بمنطقةاألمنیةالنقاط

بتعزالجحملیة

اكتوبر18
2019

2
2

باختطافمسلحینقیامیاسرحسانزكریا
ع الشارعصحیفةموزِّ
الباصوسائقاالھلیة

تعزمحافظةفي

نوفمبر25
2019

2
3

عقالنوھیب
المقرمي

منلساعاتاحتجازه
عسكریةنقطةقبل

محافظةاالصابحبمنطقة
تعز

دیسمبر22
2019

2
4

قبلمناعتقالھالبعیثيیحي
العسكریةاالستخبارات

تعزبمحافظة

اغسطس22
2019

2
5

قبلمناعتقالھطاللمنیر
العسكریةاالستخبارات

تعزبمحافظة

اعسطس22
2019

2
6

جماعةقبلمناعتقلقطرانسلطان
العاصمةفيالحوثي
صنعاء

دیسمیر22
2019

واستدعاءمحاكمة

مالحظةالواقعةتاریخالواقعةوصفالضحیةاالسم

السالميوجديتلقىالسالميوجدي1
منالھاتفعبراتصاال
البحثفيضابط

2019فبرایر20



الثالثاءامسالجنائي
الحضورمنھطلب

بتھمةمعھللتحقیق
للجیشاإلساءة

2

3
4
5
6
7
8

9

1
0
1
1
1
2

أحمدعبدالخالق
عمران
الولیديصالحأكرم

حمیدصالحالحارث
محمدتوفیق

المنصوري
طرمومأحمدھشام
عبدالملكھشام

الیوسفي
الرحمنعبدھیثم
راوح
بالغیثأمینعصام
عنابعبدهللاحسن
محمدصالح
القاعدي

النیابةقبلمنإحالتھم
المتخصصةالجزائیة

أمامالمحاكمةإلى
الجزائیةالمحكمة

المتخصصة

2019فبرایر20

1
3

شرطةقبلمناستدعاھمطاللمنیر
التواھيمدیریةامن

للتحقیقعدنبمحافظة
معھ

2019مارس6

1
4

الصحافةمحكمةقضتاالسدياحمد
صنعاءفيوالمطبوعات

تحریررئیسسجن
"اتجاھات"صحیفة
محركومدیرالمحلیة
عاملمدةاخباريبحث
مبلغوتغریمھالنفاذمع

لایرملیوننصف

2019سبتمبر9

1
5

األموالمحكمةأماممثلالسمیعيفؤاد
بتھمةإببمدینةالعامة

اكتوبر10
2019



محليلمسؤولاإلساءة
بالمحافظة.

1
6

نیابةقبلمناستدعائھباحشوانعیدروس
االبتدائیةصیرة

علىعدنبمحافظة
نشرقضایاخلفیة

2019دیسمبر6

1
7

1
8
1
9
2
0

2
1
2
2

2
3

2
4
2
5
2
6

أحمدعبدالخالق
عمران
الولیديصالحأكرم

حمیدصالحالحارث
محمدتوفیق

المنصوري
طرمومأحمدھشام
عبدالملكھشام

الیوسفي
الرحمنعبدھیثم
راوح
بالغیثأمینعصام
عنابعبدهللاحسن
محمدصالح
القاعدي

العامخاللالثانیةللمرة
النیابةقبلمنإحالتھم
المتخصصةالجزائیة

أمامالمحاكمةإلى
الجزائیةالمحكمة

المتخصصة

2019دیسمبر9

ومالحقةوتحریضوإساءةتھدیدات



مالحظةالواقعةتاریخالواقعةوصفالضحیةاالسم

قبلمنللتھدیدتعرضالشرعبيأمینمحمد1
یرتدونمسلحوناربعة
بطقمعسكریةمالبس
ألویةالحدتابع

محافظةفيالعسكریة
تعز

2019ابریل2

محمدسیف2
الحاضري

اللواءقبلمنتھدیدتلقیھ
الصوفي،خالدحمود
األمنجھازرئیس

بالغحسب-السیاسي
للحاضريصحفي

2019ابریل4

بالتصفیةللتھدیدتعرضھالبجیريأكرم3
أحدقبلمنالجسدیة
عدنأمنإدارةمنتسبي

عبرتھدیدرسائلعبر
التواصلموقع

"فیسبوك"االجتماعي

2019مایو19

ھوبالقتلتھدیداتلقىربیععلي4
رسالةعبروأقاربھ

الماسنجرعبرالكترونیة
غیراالشخاصاحدمن

یتھمھالمعروفین
بـالعمالة.

2019یونیو8

قبلمنللمالحقةتعرضمكیبراحمد5
مدینةفيامنیةنقطة

تعزمحافظةالمخاء

اكتوبر19
2019

منوإساءاتشتائمتلقیھعبدهللاعمرردفان6
مكتبعاممدیرقبل

أبینمحافظةمحافظ
خلفیةعلىرسائلعبر

لھكتابات

2019نوفمبر6

لتحریضتعرضھصالحثابتمحمود8
منھالنیلتستھدف

نوفمبر12
2019



للخطرسالمتھویعرض
حكوميمسئولقبلمن
لحكومةتابععدنفي

الشرعیة
باالعتقالتھدیداتتلقىمنصورریاض9

تتبععناصرقبلمن
األمنيالحزامقوات

.ابینمحافظة

نوفمبر16
2019

1
0

الواتعبرتھدیدتلقیھالشبیبيفیصل
فيمسؤولقبلمنساب

الحوثيجماعةحكومة

2019یولیو14

1
1

لھاتھدیداتتلقیھاالصالحيابتھال
عبرعدنفيوالسرتھ
قبلمنتھدیدرسائل

مجھولین

2019یولیو8

1
2

قبلمنلتھدیدتعرضدالقخالد
ازالبقسمضابط

صنعاءبالعاصمة

دیسمبر29
2019

تعذیب

مالحظةالواقعةتاریخالواقعةوصفالضحیةاالسم

1

2
3
4

5
6

7

أحمدعبدالخالق
عمران
الولیديصالحأكرم

حمیدصالحالحارث
محمدتوفیق

المنصوري
طرمومأحمدھشام
عبدالملكھشام

الیوسفي

بالغفياسرھمقالت
المعتقلینانصحفي
للتعذیبتعرضوا
فيأسابیعمنذبالضرب

السیاسياألمنسجن
الزیارةومنعبصنعاء
عنھم

2019ابریل27



8
9
1
0

الرحمنعبدھیثم
راوح
بالغیثأمینعصام
عنابعبدهللاحسن
محمدصالح
القاعدي

1
1

الجسديللتعذیبتعرضالسواريیحي
قبلمنوالنفسي
فياألمنیةالسلطات
المھرةمحافظة

2019یولیو

1
2

جسديلتعذیبتعرضالصمديعبدالحافظ
السجنفيونفسي

دیسمبر29
2019

صحفیینمنازلعلىوالسطوقصف

مالحظةالواقعةتاریخالواقعةوصفالضحیةاالسم

منطقةفيمنزلھتعرضصبريعليعبدهللا1
قبلمنللقصفالرقاص
ادىماالتحالفطیران

ونجلھاستشھادإلى
اسرتھوأفرادإصابتھ

2019مایو16

تابعینمسلحینقیامالحددرشید2
بصنعاءالحوثيلجماعة
منزلھعلىبالسطو
العشاشمنطقةفيالكائن
الصباحةمنبالقرب
بالقوةصنعاءغربي
سنواتمنذیملكھوالذي

یملكھاوثائقبموجب

اكتوبر13
2019



العالجمنحرمان

مالحظةالواقعةتاریخالواقعةوصفالضحیةاالسم

متدھورةالصحیةحالتھالصمديعبدالحافظ1
منویعانيالسجنداخل
یضاعفظھرهفيورم
معاناتھمن

دیسمبر24
2019

االلكترونیةمواقعحجب

مالحظةالواقعةتاریخالواقعةوصفالضحیةاالسم

وزارةمارستموبایلالمستقلة1
التابعةاالتصاالت

الحوثيلجماعة
شركةعلىضغوطات

MTNلالتصاالت
رسائلخدمةالیقاف
موبایلالمستقلة

دیسمبر27
2019


