
 اليمن – المسلح النزاع مناطق في الصحفيين ضد االنتهاكات

  يا مليشححح سحححي    ظل في ليظاتهم أسحححوا اليم  في والناشححح ي  الصحححينيي  يعيش

  اتسححم  ييث اليمنية، الجمهو ية على 1122سححبتمب  12 في السحح   بقوة اليوثي

 اهدا والمع البنود كل بانتهاك الليظة ويتى سي  تهم فت ة منذ اإلنسا  يقوق يالة

 يالت اليوثية، المليشححححححيا    ف م  اليمنية الجمهو ية عليها وقع  التي الدولية

  ألكث ا اليقوق مقدمة في وتأتي اإلنسا ، ك امة تمس التي الج ائم أنواع كل ا تكب 

  جودهاو يهدد خ  ا   اليوثي مليشحححيا  فيها ت ى التي والتعبي ، ال أي ي ية انتهاكا

 .أفعالها بكشف ويقوم السل ة، في باستم ا ها

ها ييث ل  إن نذ ياو ية م بدا ية بثوب التلبس ال مدن ظام وانييازها ال قانو  لن   وال

  كعصحححابة يقيقتها على وظه   أنيابها ع  كشححح   أ  لبث  ما ولكنها والدسحححتو ،

  خ ل م  والناشحححح ي  الصححححينيي  بيق االنتهاكا  م  العديد بتننيذ تقوم إج امية،

  المجينة القضائية األيكام وم  عديدة، واعتداءا  وخ ف قضائية م يقا  يم  

، ليوثيا لمليشححيا  موالي  قضححا  قبل م  صححد   التي والناشحح ي  الصححينيي  بيق

 .الجبييي عبدال قيب يييى الصيني ضد باإلعدام يكم إصدا 

 الصححيني بيق غيابي يكم إصححدا  وكذلك أنعم، ميمد الصححيني سححج  يكم إصححدا 

 .المسو ي ميمد والكاتب الميامي بيبس يكم وإصدا  الخوذاني، كامل

 لهدفا والناشحح ي  الصححينيي  وأصححب  خ و ة أكث  اإلع مية البيئة أصححبي ييث 

شيا  ال ئيسي   هميعا ض صو  ألي الممنهج القمع عمليا  خ ل م  اليوثية للملي

 والشححا ع األولى صححيينة بإغ ق اليوثي مليشححيا  قام  ، فقدج ائمهم يكشححف أو

  ةبالخيان واتهامهم ممتلكاتها ومصححححاد ة مق اتها واقتيام اليوم، واليم  اليوم وأخبا 

  يوثي،ال لمليشيا  التابعة اإلع م وسائل في ضدهم والتي يض واال تزاق والعمالة

  أسبوعية صيينة 53 بي  وم  لهم المعا ضة اإللكت ونية المواقع بيجب قام  كما

سبوعيا   تصد  كان    تدينا  ي صيينت سوأ والتكميم لقمعا آلة أمام يتبقى لم بانتظام أ



  عليها  ةسححي  التي اليومية ال سححمية الثو ة صححيينة وهي اليوثية للمليشححيا  بالوالء

 .باسمهم النا قة المسي ة وصيينة المليشيا 

  شححه  أيداث بعد اإلع مي و اقمها اليوم اليم  لقناة يصححل ما جدا   واضححيا   وكا 

  الصححححينيي  بيق شحححح سححححة بيملة اليوثي مليشححححيا  قام  ييث ،1122ديسححححمب 

  عبي ،والت ال أي ي ية بيق ج يمة أكب  با تكاب واألدباء والسححياسححيي  والناشحح ي 

 لعاما الشعبي للمؤتم  التابعة والقنوا  واإلذاعا  الصيف كافة بمصاد ة قام  كما

  خمس لمدة القناة عمل  اقم مياصحح ة بعد اليوم اليم  قناة م  موظف 21 واعتقال

  م  أهاليهم ومنعوا ي يتهم وقيدوا مجهول مكا  إلى المعتقلي  واقتادوا سحححححاعا ،

  بالخونة ووصححححنهم له، تع ضححححوا الذي الننسححححي اإليذاء ع  ناهيك عليهم اال مئنا 

 .والعم ء

 على امالع الشححعبي المؤتم  ليزب التابعي  الصححينيي  م  العديد بوضححع قام  كما

  عجمي في وصحححو هم بأسحححمائهم والتعميم السحححن  م  ومنعهم أمني  الم لوبي  الئية

 المذيع ع  البيث وشححححدد  قانونية إج اءا  أي بدو  لها التابعة اإلع م وسححححائل

 قالواو الصححوفي نبيل والمذيع" للسحح م الدولي اليم  ف يق عضححو" المذابي عبدالولي

 .بإعدامهم أوام  لديهم بإ 

  ضف بسحححبب عليه ييسحححد ال والناشححح ي  الصحححينيي  فوضحححع تعز ميافظة في أما

  افهاأ  على تسححي   تزال ال والتي تعز مدينة على خانق يصححا  اليوثي مليشححيا 

 لذي ا اليقوقيي  والناشححح ي  الصحححينيي  اغتيال بعملية القيام لها يسحححهل الذي األم 

  ستهدافا وليس الذك  السبيل وعلى تعز في المدنيي  ضد االنتهاكا  ب صد يقومو 

شي  القدسي ميمد الصينيي  سامة عق   وب ستشها إلى أدى الذي األم  س م وأ  دا

  أخ ى نايية وم  عق  ، بشححي  وإصححابة سحح م وأسححامة القدسححي ميمد الصححينيي 

 .سعيد مؤم  والناش  البد   هام الناش ة اغتيال



 تلك بإدانة المعنية الدولية والمنظما  اإلنسحححححا  يقوق مجلس ن الب األخي  وفي

  يق كو  والتعبي ، ال أي ي ية وتكميم قمع إلى تسحححححعى التي اإلج امية األعمال

  نلتهوك اإلنسححا  ليقوق العالمي اإلع   عليه نص أصححيل يق والتعبي  ال أي ي ية

  ليوثيا مليشيا  على بالضغ  ن الب كما الدولية، والمعاهدا  والمواثيق االتناقيا 

  يي والمدن والناشححح ي  الصحححينيي  على تما س التي اإلج امية األعمال تلك بإيقاف

 يشيا مل قبل م  والمخت ني  المعتقلي  جميع على اإلف اج وض و ة ،سوأ يدا   على

 .اليوثي

 عضو ف يق اليم  الدولي للس م –بغداد القاد ي 


