
2020للعامالصحفیةالحریاتحولقیودبالصحفیاتمنظمةتقریر

مقدمة

،اإلطالقعلىمراحلھاأسوأاإلعالمیةوالصحفیةالحریاتتعیشالتواليعلىالسادسللعام
،سواءحدعلىالمتصارعةاألطرافبھاقامتووحشیةشرسةلھجمةخاللھاتعرضت
الجسديالمستوىعلىسواءكثرضحایامخلفةمؤلمةوفادحةخسائرالحریاتوتكبدت
لعملھمتأدیتھمأثناءأرواحھمفقدواواإلعالمیینالصحفیینمنفالعشرات،المعنوياواوالمادي
واالختطافواالعتقالكالتعذیبالمختلفةلالعتداءاتمنھمالمئاتتعرضفیما،المھني

وصحفیةوإذاعیةفضائیةقنواتلمقراتوقصفونھبإغالقإلىباإلضافة،والتھجیروالتشرید
اإللكترونیة.اإلخباریةالمواقعمنللعدیدوحجبقرصنةعنناھیك،

ضحایاھاقتلجریمة)45(2020العامإلى2014العامفيالبالدفيالمسلحالنزاعاندالعفمنذ
ً)1228(والصحفیین،من صحفیا)13(الیزالفیماواإلعالمیة.الصحفیةللحریاتانتھاكا

بإعدامأحكاماأصدرتالتيالحوثيملیشیاسجونفيمنھم)11(الراھن،الوقتحتىمختطفین
بسببالصعوبةغایةفيمأساویةأوضاعمنویعانونالماضي،العاممنأبریلفيمنھم،أربعة

التعذیبمنأنواعبحقھمتمارسحیثلھا،یتعرضونالتياإلنسانیةوغیرالقاسیةالمعاملة
وھواستكمالھأوالعالجتلقيمنومنعھمطویلةلمددالزیاراتمنكحرمانھموالنفسيالجسدي
بالخطر.مھددةبعضھمحیاةمعھأصبحتالذياألمر

وأكرمعمران،الخالق(عبداألربعةالصحفیینبحقالحوثیونأصدرھاالتياإلعدامأحكام
ملیشیاتنتھجھالذيوالتنكیلالترھیبسیاقفيتأتيالمنصوري)وتوفیقحمید،وحارثالولیدي،
معھا.والمختلفینخصومھابحقالحوثي

تنفیذي:ملخص

،2020العامخاللالصحفیونلھاتعرضانتھاكحالة)100(قیود"بال"صحفیاتمنظمةوثقت
واختطافاتوتعذیبواعتداءاتبالقتلوتھدیدقتلبیناالنتھاكاتوتنوعتقتل،حاالت)3(بینھا

وتشھیر.وتحریضوتھدیدباإلعداماحكاموصدورواستدعاءاتومحاكمات

وایقافواالحتجازواالعتقالاالختطافبینتنوعت2020للعاماالنتھاكاتأنالمنظمة،وبینت
)29بواقعومحاكمةواستدعاءاالنتھاكات،إجماليمن%28بنسبةحالة)28(بواقعالعملعن

ومعداتصحفمصادرةحالة)7و(،%10بنسبةبالقتلتھدیدحالة)10و(،%29بنسبةحالة
منواإلقصاءالعملعناإلیقافبلغفیما،%7بنسبةوالسفرالمھنةمزاولةمنومنعصحفیة
أحكام)4(و،%4بنسبةوتشھیروتحریضتھدیدحاالت)4و(%،7بنسبةحاالت)7(الوظیفة
)3(القتلحاالتعددبلغفیما،%4بنسبةاعتداءحاالت)4و(،%4بنسبة)4(باإلعدام



لمقراتاقتحامواحدةوحالة%3بنسبةحاالت)3(اإلصاباتوبلغت،%3بنسبةحاالت
.%1بنسبةصحفیینومنازلإعالمیةمؤسسات

للحكومةالموالیةواألمنیةالعسكریةوالتشكیالتالقواتارتكبتھاانتھاكحالة)50(سجلت
انتھاكحالة)34و(االنتھاكات،عددأجماليمن%52بنسبةالعربيالتحالفوقواتالشرعیة
األمنیةوتشكیالتھاالنتقاليالمجلسقواتارتكبتكما%،34بنسبةالحوثيملیشیاارتكبتھا
ومسلحون%،9نسبتھماحاالت)9(الحضرمیةوالنخبةأبین-لحج–عدناألمنيالحزام

%.7بنسبةحالة)7(بواقعمجھولون

مؤشرات

الصحفیینتجاهمطلقةبعدائیةاستثناءدونالنزاعأطرافتعامل

الدولیةوالمعاھداتوالمواثیقالدولياإلنسانيالقانونانتھكتاألطرافكل

أعداءواعتبارھمالصراعفيبالصحفيالزج

العقابمن(اإلفالتالصحفیةوالحریاتالصحفیینبحقالجرائمفيالتحقیقعدم

المسلحة،النزاعاتبتغطیةیقومونالذینواإلعالمیینالصحفییناستھدافاستمرار

2020للعامواإلعالمیةالصحفیةالحریاتحالة

القتل

مالحظةالواقعةتاریخالواقعةوصفالضحیةاالسم

الصحفيالمصور1
البریھيبدیل

الذيالقصففياستشھد
االستقبالمعسكراستھدف
جماعةقبلمنمأرب
الحوثي

2020ینایر19

البالغالقعیطينبیلتعرضالقعیطيحسننبیل2
والذيعاماً،34العمرمن
األنباءوكالةمععمل

ومؤسساتالفرنسیة
للقتلأخرى،إعالمیة

عندسیارتھفيبالرصاص
قبلمنمنزلھ،مغادرة
مجھولینمسلحین

یونیو2



التفجیراتفيتوفيالجنانيأدیب3
استھدفتالتياإلرھابیة

وذلكالدوليعدنمطار
فيالمھنيبعملھقیامھاثناء

وصولمراسمتغطیة
مطارالىالشرعیةحكومة
عدن.

30-12-2020

الوظیفةمنواقصاءالعملعنإیقاف

مالحظةالواقعةتاریخالواقعةوصفالضحیةاالسم

كمدیرالعملعنایقافةالزكريخلیل1
سبتمبر26موقعلتحریر

التوجیھلدائرةالتابعنت
فيالوطنيللجیشالمعنوي
الدائرةمدیرقبلمنمأرب
بطریقةاالشولاحمدالعمید
تقاریربعدواقصائیةتعسفیة
كیدیة

2020ینایر6

مساعدعملھمناقصاءهالغدرةمنصور2
اسمھوإسقاطالتحریرمدیر
26صحیفةترویسةمن

التوجیھبأسمالناطقةسبتمبر
بمأربالمعنوي

مارس12

اسمھواسقاطراتبھإیقافاألحمديعارف3
26صحیفةترویسةمن

التوجیھبأسمالناطقةسبتمبر
بمأربالمعنوي

مارس12

كمدیرالعملعنإیقافھالصبريعبدالحكیم4
سبتمبر26لصحیفةتحریر
التوجیھبأسمالناطقة
بمأربالمعنوي

مارس12

26صحیفةالعملعنإیقافھالغدرهمنصور5
التوجیھبأسمالناطقةسبتمبر
بمأربالمعنوي

28-4-2020



إصابة

مالحظةالواقعةتاریخالواقعةوصفالضحیةاالسم

جراءإلصابةتعرضالمسعدينصر1
لھحوثيقناصاستھداف

الضالعمحافظةفي

2020ینایر7

التفجیراتفياصیبالردینيصادق2
استھدفتالتياإلرھابیة

وذلكالدوليعدنمطار
فيالمھنيبعملھقیامھاثناء

وصولمراسمتغطیة
مطارالىالشرعیةحكومة
عدن.

30-12-2020

3

وتوقیفاحتجازاعتقالاختطاف

مالحظةالواقعةتاریخالواقعةوصفالضحیةاالسم

جھازقبلمناختطفقطرانسلطان1
بصنعاءالسیاسياألمن

2020ینایر1
الواقعةرصدتاریخ

السلطاتقبلمناعتقلالمحیاجالل2
وتمتعزبمحافظةاألمنیة
الجنائيالبحثسجنإیداعھ

بالمحافظة

2020مارس3

السلطاتقبلمناعتقلالحمیديمحمد3
مارببمحافظةاألمنیة

مارس3

السلطاتقبلمناعتقلالكرديعزام4
مارببمحافظةاألمنیة

مارس3

السلطاتقبلمناعتقلالصامتجمیل5
تعزبمحافظةاألمنیة

مارس13

شرطةقسمفياعتقالالغیالنيأحمدمفید6
تعزبمحافظةالجحملیة

مارس21

االمنقواتقبلمناعتقالھمساوىصالح7
مدینةمنعودتھاثناءبشبوة

7-5–2020



یتبعسجنفيوإیداعھعدن
الخاصةالقوات

الحزامقواتقبلمناعتقلمصطفىاصیل8
بلحجاألمني

9-5-2020

النخبةقواتقبلمناعتقلبامعسأحمدباسل9
بھزجتالتيالحضرمیة

االستخباراتشعبةسجن
خلفیةعلىالعسكریة
شھدتھاالحتجاجاتتغطیتھ
المكالمدینة

10-5-2020

علويصالح10
الصریمي

الریاشیةأمنادارةقیام
قامتالبیضاءبمحافظة
أخیھوابنأخیھباعتقال
اإلدارةسجنفيوإیداعھم
علیھمابالضغطوقامت
تمحتىسیارتھلتسلیم
خلفیةعلىبالقوةاخذھا
الصحفیةھویتھ

13-5-2020

ودیعالدكتور11
الشرجبي

جماعةقبلمناختطافھ
منذصنعاءفيالحوثي
علىرمضانمنالخامس
صفحتھفيكتابتھخلفیة
طالبھحولالفیسبوكعلى

الجماعةلدىالمعتقلین

21-5-2020

قبلمناعتقالھبكیرعوضعبدهللا12
العسكریةاالستخبارات

حضرموتبمحافظة

29-5-2020

والمعاملةللتھدیدتعرضھالردینيفاتك13
االعتقالومحاولةالسیئة
األمنیةالفلجنقطةقبلمن

ونقطةمأرببمحافظة
البیضاءفيأمنیةآخرى

الیمنخارجمنعودتھأثناء
علىالمنصرممایونھایة
الصحفیة.ھویتھخلفیة

1-6-2020

سیئونمطارفياعتقالالحاشديرضوان14
ومنمعھوالتحقیقالدولي

األمنسجنإلىنقلھثم
بمأربالسیاسي

8-7-2020



قبلمنلالحتجازتعرضعائضبزبین15
محافظةفيالنجدةشرطة
شبوة

23-7-2020

لساعاتلالحتجازتعرضباحریشحسن16
قبلمنمعھوالتحقیق
مدیرتتبعأمنیةعناصر

بمحافظةتریمأمن
خلفیةعلىحضرموت

نشرقضیة

11-8-2020

عبدالوھابمحمد17
الیزیدي

اعتقاللمحاوالتتعرضھ
االستخباراتقبلمن

بمحافظةالعسكریة
حضرموت

18-9-2020

ساعتینلمدةاحتجازهعبدالقويحمزة18
التغطیةمنومنعھونصف

حراسةأحدقبلمن
بتعزالعسكريالمستشفى

12-10-2020

قبلمنللمحالحقةتعرضالدینيعماد19
بمحافظةاألمنیةالسلطات

حضرموت

14-10-2020

قبلمنللمالحقةتعرضالیزیديمحمد20
بمحافظةاألمنیةالسلطات

حضرموت

14-10-2020

القواتقبلمناعتقلشنیترجمال21
شبوةبمحافظةالعسكریة

2-10-2020

عبدالرحمنمحمد22
المسني

التربةسجنفياحتجاز
بتعز

1-12-2020

منأمنيتعمیمصدورالشرفيبوصالحمحمد23
حضرموتفيالسلطات
المساسبتھمباعتقالھ
كتاباتھمخلفیةعلىباألمن

16-12-2020

منأمنيتعمیمصدورمخاشنبنصبري24
حضرموتفيالسلطات
المساسبتھمباعتقالھ
كتاباتھمخلفیةعلىباألمن

16-12-2020

عبدالوھابمحمد25
الیزیدي

منأمنيتعمیمصدور
حضرموتفيالسلطات
المساسبتھمباعتقالھ
كتاباتھمخلفیةعلىباألمن

16-12-2020



اثناءلالعتقالتعرضالجسفيعبدالرحمن26
تنتقدشعبیةلفعالیةتغطیتھ
فيالعربيالتحالف
سقطرى

9-12-2020

الصحفیینأدواتومصادرةالتوزیعمنومنعالصحفمصادرة

مالحظةالواقعةتاریخالواقعةوصفالضحیةاالسم

الشارعصحیفة1
االھلیة

منالصحیفةاعدادمصادر
التابعةالھنجر""نقطةقبل

بتعزالعسكریةللشرطة
الباصسواقواحتجاز
لساعات

2020ینایر27

الشارعصحیفة2
االھلیة

محافظةفياألمنیةسلطات
صحیفةدخولتمنعمارب
المحافظةالىالشارع

2020ینایر27

بھالخاصةالكامیرمصادرةالغیالنيأحمدمفید3
حیثالصحفیةالمادةومسح
وثائقيفیلممادةیعدكان
بمحافظةاالثریةالمعالمعن
تعز

مارس21

الصحفیةادواتھمصادرةتمالنقیبمعتز4
السلمیةللفعالیةتغطیتھأثناء

بالمكالاالحتجاجیة

20-9-2020

وتلفونھكامیرتھمصادرةتمعبدالقويحمزة5
والتحقیقالصورومسح
العسكریةالحراسةمنمعھ

العسكريبالمستشفى
تعزبمحافظة

12-10-2020

واستدعاءمحاكمة

مالحظةالواقعةتاریخالواقعةوصفالضحیةاالسم



عشرةمحاكمة1
ھم:-صحفیین

أحمد_عبدالخالق1
عمرانعبده
مسعدصالح_أكرم2

الولیدي
صالح_الحارث3

حمیدصالح
ثابتمحمد_توفیق4

المنصوري
صالحأحمد_ھشام5

طرموم
عبدالملك_ھشام6

الیوسفيعبدالرزاق
عبدالرحمن_ھیثم7

الشھابراوحسعید
أحمدأمین_عصام8

بالغیث
یحیىعبدهللا_حسن9

عناب
أحمدمحمد_صالح10

القاعدي

االبتدائیةالمحكمةعقدت
المتخصصةالجزائیة
الموافقاإلثنینیومبصنعاء

فيجلسةم27/1/2020
العشرةالصحفیینقضیة

2020ینایر27

النیابةقبلمناستدعاءالمجیديعبدالعزیز2
فيالمتخصصةالجزائیة
عدنمحافظة

2020فبرایر24

النیابةقبلمناستدعاءالصوفيوئام3
فيالمتخصصةالجزائیة
عدنمحافظة

2020فبرایر24

النیابةقبلمناستدعاءالذبحانياحمد4
فيالمتخصصةالجزائیة
عدنمحافظة

2020فبرایر24

بحضرموتالجزائیةالنیابةمخاشنبنصبري5
أقاربھعلىتضغط

عندضمنھالذيوالشخص
ینایرفيعنھاالفراج
عندماإلحضارهم2019
علىعملھالطیرانیعاود
نشرقضایاخلفیة

17-5-2020



قبلمناستدعاءهتمالدینيمھديعماد6
علىبحضرموتالشرطة
الصحفیةكتاباتھخلفیة

5-10-2020

بنسالمینصبري7
مخاشن

2020-10-23القضائیةللمالحقةیتعرض

قبلمنمعھالتحقیقتمقطرانسلطان8
المتخصصةالجزائیةالنیابة
صنعاءفي

2-11-2020

باالعداماحكام

مالحظةالواقعةتاریخالواقعةوصفالضحیةاالسم

الجزائیةالمحكمةأصدرتعمرانالخالقعبد1
امنبقضایاالمتخصصة

أربعةبإعدامحكماالدولة
صحفیین

11–4-2020

الجزائیةالمحكمةأصدرتالولیديصالحأكرم2
امنبقضایاالمتخصصة

أربعةبإعدامحكماالدولة
صحفیین

11–4-2020

الجزائیةالمحكمةأصدرتحمیدصالححارث3
امنبقضایاالمتخصصة

أربعةبإعدامحكماالدولة
صحفیین

11–4-2020

الجزائیةالمحكمةأصدرتالمنوريتوفیق4
امنبقضایاالمتخصصة

أربعةبإعدامحكماالدولة
صحفیین

11–4-2020

اعتداء

مالحظةالواقعةتاریخالواقعةوصفالضحیةاالسم

قبلمنلالعتداءتعرضیاسینمرزوق1
محافظمرافقینجنود

تغطیةأثناءتعزمحافظة
االوراممركزالفتتاح

صوروالتقاطةبالمحافظة

2020فبرایر7



قبلمنلالعتداءتعرضسویدمصطفىأصیل2
بلحجاألمنيالحزامقوات

9-5-2020

بمحافظةسیارتھتعرضتالمریسيمحمد3
وكسرلالعتداءالضالع
نوافذھابعض

14-8-2020

بالضربلالعتداءتعرضنعمانشوقي4
االعالمكلیةعامامینمن

صنعاءبجامعة

15-12-2020

وتشھیروتھجمتحریض

مالحظةالواقعةتاریخالواقعةوصفالضحیةاالسم

مسیئةبالفاظعلیھالتھجمتمالغیالنيأحمدمفید1
شرطةقسمقبلمن

تعزبمحافظةالجحملیة

مارس21

تحریضلحملةتعرضالشاحتسالم2
عندفاعھخلفیةعلى

وكشفالصحفیین
بحقالتعسفیةالممارسات
تحویرومحاولةالصحفیین
بطریقةلھصحافيتصریح

وتحریضیةمھنیةغیر

13-7-2020

منوالسبللشتمتعرضتعبدهللاعبیر3
عملیاترئیسقبلمنقبل

اثناءبتعز145اللواء
احدفيالتصویرفيعملھما
تعزشوارع

21-10-2020

منوالسبللشتمتعرضالقیاضيحمودمحمد4
اللواءعملیاترئیسقبل

فيعملھمااثناءبتعز145
شوارعاحدفيالتصویر

تعز

21-10-2020

منوالسبللشتمتعرضنعمانشوقي5
االعالمكلیةعامامینقبل

صنعاءبجامعة

15-12-2020



بالقتلتھدید

مالحظةالواقعةتاریخالواقعةوصفالضحیةاالسم

والمعاملةللتھدیدتعرضالردینيفاتك1
االعتقالومحاولةالسیئة
األمنیةالفلجنقطةقبلمن

ونقطةمأرببمحافظة
البیضاءفيأمنیةآخرى

خارجمنعودتھأثناء
خلفیةعلىالیمنالبالد
الصحفیة.ھویتھ

1-6-2020

منبالتصفیةتھدیداتلقىالمنصوبصالح2
قیادةمسئوليأحدقبل

الضالعفيقعطبةمدیریة
كتاباتھخلفیةعلى

7-6-2020

بالتصفیةتھدیداتتلقىلزرقبنفتحي3
تحریضحملةبعدالجسدیة

وكتاباتھآرائھخلفیةعلى
الصحفیة

9-6-2020

تھدیداتاألسیدينبیلتلقىاألسیدينبیل4
بشكلھاتفیةمكالماتمن

متكرره

15-6-2020

منبالتصفیةتھدیداتتلقىالوافينائف5
تعزفيعسكريقائدقبل
نشرقضیةخلفیةعلى

20-7-2020

بالتصفیةتھدیداتتلقیةالمریسيمحمد6
نشاطھخلفیةعلىالجسدیة
الصحفي

14-8-2020

مكالمةعبرتھدیدتلقیھالنھاريفؤاد7
مجھولرقممنتلفونیة

6-10-2020

منبالتصفیةتھدبدتلقىالحصینإبراھیم8
اتصالعبرمجھولشخص

تعزفيثابترقممن

1-11-2020

بالتصفیةتھدیداتتلقىطاھرعبدالباري9
مواقفھخلفیةعلىالجسدیة
وآراءه

2-11-2020

األذىبإلحاقتھدیداتتلقىالوریثحسن10
المشرفینأحدقبلمنبھ
صنعاءفي

11-12-2020



منبالتصفیةتھدیداتتلقىاألشولجمال11
مجھولرقم

11-12-2020

االعالموسائلمقراتاقتحام

مالحظةالواقعةتاریخالواقعةوصفالضحیةاالسم

بالصحفیاتمنظمة1
قیود

الحوثيملیشیاتقیام
مقرعلىواالستیالءباقتحام
قیودبالصحفیاتمنظمة
االثاثونھب

15-12-2020

2
3

4


