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 MDE 31/6189/2022رقم الوثيقة:  2022ديسمبر/كانون األول  20

 اليمن: عىل الحوثيني وضع حد ملقاضاة الصحفيني وقمع وسائل اإلعالم

تواصل سلطات األمر الواقع الحوثية استخدام أساليب قمعية للتضييق على الحق في حرية التعبير وحرية اإلعالم، وإسكات أصوات  

المعارضة السلمية في المناطق الخاضعة لسيطرتها. وقد فحصت منظمة العفو الدولية في هذا البيان حاالت ثالثة صحفيين  
، وحالة صحفي احُتجز تعسًفا طوال أكثر من  2022و 2015مسجونين تعرّضوا النتهاكات مرتبطة بالحجز ولمحاكمات جائرة بين عامي  

فرج عنه في ديسمبر/كانون
ُ
، وأربعة صحفيين آخرين ما زالوا يواجهون عقوبة اإلعدام في أعقاب محاكمة 2022األول  سنة، ثم أ

 . 2022بالغة الجور، وست محطات إذاعية تعرضت لحملة قمع من جانب الحوثيين في يناير/كانون الثاني 

وهي  –ائية المتخصصة يبرهن فحص منظمة العفو لحاالت سبعة صحفيين على أن الحوثيين يواصلون استخدام المحكمة الجز
كي يقاضوا، بما في ذلك من خالل جلسات محاكمة سرية، الصحفيين الذين   –للجرائم المتعلقة باألمن   مخصصة عادةمحكمة 

 ينتقدون السلطات أو يعبّرون عن آراء معارضة. 

بالسجن  لحديدة أحكاًما قاسية ، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء وا2022بين فبراير/شباط ونوفمبر/تشرين الثاني 
سنوات على ثالثة صحفيين في أعقاب محاكمات مفرطة الجور بتهم تتعلق بعملهم وعلى أساس اعترافات   8وصلت لغاية  لمدد 

زال أربعة صحفيين آخرين ينتظرون تنفيذ حكم اإلعدام   قسرية انُتزعت من خالل التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. وما
فيهم يواجهون انتهاكات لألصول القانونية الواجبة لدى المحكمة الجزائية االستئنافية المتخصصة التي أرجأت بدون مسوّغ جلسات  

 حتجزاميين اثنين، وم استئنافهم ثماني مرات على األقل هذه السنة وحدها. وقد أجرت منظمة العفو الدولية مقابالت مع مح

سابق، واثنين من أفراد عائالت الصحفيين المحتجزين، وموظفي محطتين إذاعيتين، وممثل لنقابة الصحفيين اليمنيين. كذلك  

 استعرضت المنظمة لوائح اتهام، ووثائق محكمة، وتقارير طبية.

شرط عن جميع الصحفيين، والنشطاء  وأا وبدون قيد وتدعو منظمة العفو الدولية سلطات األمر الواقع الحوثية إلى اإلفراج فورً 
السياسيين، والمدافعين عن حقوق اإلنسان، وغيرهم من األشخاص الذين ُسجنوا بصورة غير مشروعة لمجرد ممارستهم 

يواجهون السلمية لحقوقهم اإلنسانية. كذلك يتعين على الحوثيين إلغاء عقوبات اإلعدام المفروضة على الصحفيين األربعة الذين 

اإلعدام عقب محاكمة بالغة الجور، وضمان اإلفراج الفوري عنهم. وينبغي عليهم أيًضا وضع حد للقيود التعسفية التي يفرضونها 

 على حرية تعبير المحطات اإلذاعية، مثل إغالقها ومحاولة السيطرة على محتوى بثها.

، من ضمنها تهديدات وتحريض على العنف ضد  اعتداء حالة  16ن  ، سجلت نقابة الصحفيين اليمنيي 2022وفي النصف األول من عام 
وقد وثّقت منظمة    1الصحفيين ووسائل اإلعالم، وتسع حاالت لالحتجاز المستمر للصحفيين من جانب سلطات األمر الواقع الحوثية.

وغيرهم  –قوق اإلنسان، وأكاديميًا صحفيًا، ومدافًعا عن ح  75العفو الدولية طيلة السنوات السبع الماضية حاالت ما ال يقل عن  
تعرّضوا على أيدي سلطات األمر الواقع الحوثية لالعتقال التعسفي، والتعذيب، وغيره من   –ممن ُيتصوَّر أنهم خصوم أو منتقدون 

وقد اسُتهدف جميع األشخاص   2القسري، والمحاكمات الجائرة مع اللجوء إلى عقوبة اإلعدام. واالختفاءضروب المعاملة السيئة، 

حقوقهم في حرية التعبير، وتكوين   بما في ذلكانية بسبب عملهم كصحفيين أو ممارستهم السلمية لحقوقهم اإلنس 75ـال

 الجمعيات أو االنضمام إليها، والمعتقد. 

 

 القرسي  فاءتواالخاالعتقال التعسفي، واالحتجاز املطول السابق للمحاكمة، 

. وقد  2021و  2015فحصت منظمة العفو الدولية حاالت ثمانية صحفيين اعتقلتهم سلطات األمر الواقع الحوثية تعسًفا بين عامي  
اسُتهدف الصحفيون الثمانية جميعهم بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير. واشتملت التهم الملّفقة التي واجهها  

التحالف الذي تقوده السعودية، ومساعدته. وبين فبراير/شباط ونوفمبر/تشرين  تواصل مع سبعة من الصحفيين نشر أخبار كاذبة، وال
سنوات على ثالثة من الصحفيين   8وصلت إلى بالسجن لمدد ، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أحكاًما قاسية 2022الثاني 

 في أعقاب محاكمات بالغة الجور.

محام خالل استجوابهم  التواصل معوقد أبلغ محاموهم وأقرباؤهم منظمة العفو الدولية أن الصحفيين الثمانية جميعهم ُمنعوا من 
التواصل  منعت السلطات صحفيًا من  ،أربع سنوات. وفي إحدى الحاالت ما يصل إلى  سنة و   بين دون تهمة مدًدا تراوحت واحُتجزوا ب

 محام طيلة فترة احتجازه.  مع

 
،  2022يوليو/تموز  7حالة انتهاك للحريات اإلعالمية خالل النصف األول من العام الجاري،  50نقابة الصحفيني اليمنيني ترصد  1

https://www.yemenjs.net/%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d9%81%d9%8a%d9%8a%d9%86-

%d8%aa%d8%b1%d8%b5%d8%af-50-%d8%ad%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%87%d8%a7%d9%83-

%d9%84%d9%84%d8%ad%d8%b1%d9%8a/  
،  2020آذار/مارس   25(، MDE 31/1990/2020منظمة العفو الدولية، "اليمن: ينبغي عىل الحوثيني وضع حد الستخدام النظام القضائي إلسكات األصوات املعارضة"، )رقم الوثيقة:  2

https://www.amnesty.org/ar/documents/mde31/1990/2020/ar/ . 
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لفترات  2021و 2015عقب اعتقالهم بين عامي   لالختفاء القسري قوات األمن الحوثية جميع الصحفيين الثمانية عرّضتوقد 

  التواصل معخمسة أشهر ونصف الشهر، رافضًة الكشف لعائالتهم عن مكان وجودهم وحارمًة إياهم من  وعدة أسابيع   بين تراوحت 
سياق نزاع مسلح  فاء القسري جريمة بموجب القانون الدولي، وعند ارتكابه في تخمستشار قانوني ومن الزيارات العائلية. وُيعّد اال

 يمكن أن ُيشكّل جريمة حرب. 

عن اإلفصاح عن سبب القبض على الصحفيين. وتركزت  –  حققونالم بمن فيهم  – قوات األمن عناصر وفي جميع الحاالت، تقاعست  
  عملهم مع أطرافعلى مهنة الصحفيين، وآرائهم السياسية، واالتصاالت التي أجروها في إطار  حققين الم معظم أسئلة واتهامات 

 للحوثيين.  ونمعارض  مُيتصوَّر أنه وأفراد

كان عند إلقاء القبض عليه يعمل لدى وكالة األنباء اليمنية سبأ. وقد َقبَض عليه تعسًفا   –عاًما   44صحفي عمره  – نبيل السداوي 
حسب محاميه احُتجز في مركز . وب 2015سبتمبر/أيلول    21في  التابع للحوثيين في صنعاء أفراد في جهاز األمن والمخابرات  

، واحُتجز بمعزل عن العالم الخارجي طيلة خمسة  تعرّض لالختفاء القسرياالحتجاز التابع لجهاز األمن والمخابرات في صنعاء حيث  
اسُتجوب ثالث مرات بدون وجود محام، وهو معصوب العينْين، وتحت  وأضاف المحامي بأن نبيل السداوي  3أشهر ونصف الشهر.

رغم على التوقيع على اعتراف ملّفق كتبته قوات  
ُ
التهديد بمزيد من الضرب وغيره من أشكال التعذيب، مثل الحبس االنفرادي، وأ

تقارب األربع سنوات حتى يوليو/تموز  واحُتجز بدون تهمة أو محاكمة وبدون أي وسيلة للطعن في شرعية احتجازه لمدة   4األمن.
، عندما أحالت السلطات قضيته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة بتهم العمل مع "العدوان السعودي" التي تحمل في 2019

 للقيام بأعمال إجرامية وإرهابية ضد أفراد الجيش واألمن".   )...( طياتها عقوبة اإلعدام، و"تشكيل عصابة مسلحة

  األمن  على أيدي قوات  صنعاء  في 2021أغسطس/آب   4تعسًفا في  –عاًما   28وهو صحفي عمره   –  عبد السالم يونس اعُتقل 

ولم ُيسمح لمحاميه بزيارته أو التحدث إليه طوال فترة احتجازه. وفي أعقاب    5بينما كان يسير لياًل في حيه بمنطقة الغدير. الحوثية

لعدة أسابيع، ثم احُتجز بمعزل عن العالم الخارجي لمدة ثالثة أشهر على األقل، إلى أن  القسري تعرّض لالختفاءالقبض عليه 
نعاء. وبحسب محاميه، احُتجز يونس عبد السالم ُسمح لشقيقه بزيارته في مركز االحتجاز التابع لجهاز األمن والمخابرات في ص 

يناير/كانون الثاني   19بسبب تعبيره عن آراء علمانية ومعارضة على وسائل التواصل االجتماعي ُعّدت بأنها تنتقد السلطات. وفي 
جازه تعسفي. وبعد  السالم على أساس أن احت  عبد ، قّدم محاميه طلبًا إلى النيابة الجزائية المتخصصة لإلفراج عن يونس 2022

شهر، طلب جهاز األمن والمخابرات من العائلة دفع المال إلطالق سراحه. فدفعت العائلة المبلغ، لكن لم ُيفرج عن عبد السالم. ثم  
أخبر جهاز األمن والمخابرات العائلة بأن قضيته ستحال بدل ذلك إلى النيابة الجزائية المتخصصة. وطيلة فترة احتجاز يونس عبد  

  7وفي   6الم لم تُوّجه إليه أي تهمة ولم ُيسمح له بالمثول أمام سلطة قضائية لتمكينه من الطعن في شرعية احتجازه.الس

طلق سراح يونس عبد السالم بعد مضي 
ُ
  7شهًرا على احتجازه التعسفي.  15ديسمبر/كانون األول، أ

على أنه يحق    هذا القانون كما ينص  8ال يجوز بموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان تعريض أحد لالعتقال أو االحتجاز التعسفي. 

جنائية الحصول على مساعدة مستشار قانوني لتمكينه من البدء بإعداد دفاعه لكل من ُيعتقل أو ُيحتجز ولكل من يواجه تهمة 
والطعن في شرعية احتجازه. وُيشكل هذا الحق أيًضا ضمانة هامة ضد التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. وتشمل حقوق  

 على انفراد، وحضور المحامي خالل الستشارة محامٍ  الكافي الوقت الحصول علىما قبل المحاكمة الحق في مقابلة محاٍم، و

 االستجواب والتمكّن من استشارته أثناء االستجواب.  

 

 محاكمات جائرة 

حاكمت المحكمة الجزائية المتخصصة سبعة صحفيين من خالل إجراءات انتهكت المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، بما في ذلك  

لتأخيرات ال  حتجزين رفض االعترافات المنتزعة باإلكراه، وتعريض الم عن التقاعس عن التحقيق في مزاعم التعذيب، ومن خالل 

 جراء المحاكمات سًرا بدون معرفة محاميهم وحضورهم. داعي لها في إتمام المحاكمات، وإ

نوفمبر/تشرين   13وذلك في   –عاًما كان يعمل لدى صحيفة الثورة في صنعاء  43وهو صحفي عمره  – محمد الجنيد اعُتقل تعسًفا 
وّجهت المحكمة   ،عام. وبعد مضي أكثر من ينحوثي تابع لل في سوق صدام بالحديدة على يد جهاز األمن والمخابرات ال  2018الثاني 

  "بالتخابر مع أشخاص يعملون لمصلحة العدولمحمد الصالحي تهًما له و 2019ديسمبر/كانون األول  18الجزائية المتخصصة في 

 " و"إرسال معلومات عن المواقع العسكرية". باالتصال بهم

تقاعس عن   النيابة وكيلومع أن محمد الصالحي أنكر أمام وكيل النيابة االعترافات التي أدلى بها تحت وطأة التعذيب، إال أن 

تحقيق في مزاعم التعذيب ولم يرفض االعترافات المنتزعة باإلكراه. وُعقدت أول جلسة لمحاكمتهما في أكتوبر/تشرين األول ال

 تخصصة في الحديدة سًرا وبدون إبالغ محاميهما.في المحكمة الجزائية الم 2021

 
 .2022سبتمرب/أيلول  13مقابلة مع املحامي أُجريت يف   3
 .2022سبتمرب/أيلول  13مقابلة مع املحامي أُجريت يف   4
 ،2022يوليو/تموز  21(، E 31/5879/2022MDمنظمة العفو الدولية، "اليمن: ينبغي اإلفراج عن صحفي محتجز تعسفيًا: يونس عبد السالم" )رقم الوثيقة:   5

https://www.amnesty.org/ar/documents/mde31/5879/2022/ar .    
 .2022أكتوبر/ترشين األول  30مقابلة مع املحامي أُجريت يف   6
 .2022ديسمرب/كانون األول   7مقابلة مع املحامي أُجريت يف  7
 ( من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية.  1)9املادة   8
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حكمت المحكمة على محمد الصالحي ومحمد الجنيد بالسجن ثالث سنوات وثمانية أشهر في  2022يونيو/حزيران  28وفي 

حيط محاميهما علًما في سبتمبر/أيلول 
ُ
محاكمة سرية بتهم تتعلق بالتجسس ومساعدة "العدوان السعودي اإلماراتي". وقد أ

بالحكم الصادر عليهما. وطيلة مدة احتجاز محمد الصالحي ومحمد الجنيد ُسمح لمحاميهما بمقابلتهما مرة واحدة فقط في   2022

 . 2019ديسمبر/كانون األول  18وبحضور جلسة مقاضاتهما في صنعاء في  2019نوفمبر/تشرين الثاني  

 وقد أبلغ محاميهما منظمة العفو الدولية أن:

جر
ُ
يت سًرا بدون معرفة المحامين. وقد عقدوا جلستين أو ثالث جلسات محاكمة سرية في  "المحاكمات أ

]...[ فالتقيت   نالمحتجزي  مع أنني اتصلت بالقاضي وقلت له إنني محامي    2021أكتوبر/تشرين األول 
القاضي واشتكيت من عدم السماح للدفاع بالحضور، ووعدني بتغيير ذلك ]...[. ومع ذلك بدأت المحاكمة  

 9ُيخبَر أحد بها".  سًرا ]...[. ال أحد يعرف شيًئا عن هذه الجلسات، وال

  البيان الذيقدمت في   استخدمت النيابة الجزائية المتخصصة كأدلة المعلومات التي،  2019سبتمبر/أيلول    11وفي 
ُ
نبيل  رغم  أ

على توقيعه خالل عمليات االستجواب، واتهمته بارتكاب عدة جرائم خطيرة من ضمنها العمل مع "العدوان السعودي"   السداوي 

للقيام بأعمال إجرامية وإرهابية ضد أفراد الجيش واألمن".    )...( التي تحمل في طياتها عقوبة اإلعدام و"تشكيل عصابة مسلحة
  22. وبعد مضي أكثر من سنتين، في ا لهامقرً  صنعاء التي تتخذ منوقد أحيلت قضيته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة 

ُيحّدد حتى اآلن  ، ُحكم على نبيل السداوي بالسجن ثماني سنوات. وقد استأنف المحامي اإلدانة، لكن لم 2022فبراير/شباط  

 جلسة استئناف. لموعد  

( على أنه من حق  2) 14العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي تشكّل اليمن دولة طرًفا فيه في المادة   يشددو

 مبرر له )المادة كل متهم بارتكاب جريمة أن ُيعتبر بريًئا إلى أن يثبت عليه الجرم قانونًا، ومن جملة أمور أن يحاكم بدون تأخير ال
الحرية أنه إذا احُتجز شخص متهم بانتظار محاكمته،  في ويعني واجب احترام هذين الحقين في افتراض البراءة و  10()ج(.3)14

  يترتب على الدولة واجب إعطاء األولوية للقضية وتسريع اإلجراءات القانونية.

حارث حميد،  ، وتوفيق المنصوري و عبدالخالق عمران، اعتقلت قوات األمن الحوثية تعسًفا الصحفيين   2015في صيف عام 

  2018ُوجهت إليهم في ديسمبر/كانون األول  ،. وبعد أن أمضى الصحفيون ما يزيد على ثالث سنوات في الحجزأكرم الوليديو

ح
ُ
يلت قضاياهم إلى المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء. وواجهوا تهًما تهم رسمية عقب استجوابهم بحضور محاميهم، وأ

وصفحات عبر مواقع عدة مواقع "ملّفقة بالتجسس استناًدا إلى تقاريرهم في وسائل اإلعالم كصحفيين. وشملت التهم إنشاء 

دوان  عوالمساندة لجرائم ال )...( كاذبةال شائعات اذاعوا فيها االخبار والبيانات وال )...( و التواصل االجتماعيوشبكات اإلنترنت 

 ". ية لجمهورية اليمنا  ضدوحلفائه  السعودي

، لكنهم ُمنعوا فيما بعد من حضور  2019ديسمبر/كانون األول  9وُسمح للمحامين بحضور جلسة المحاكمة األولى التي ُعقدت في 
وحكمت فيها المحكمة الجزائية  2022أبريل/نيسان  11جميع الجلسات األخرى، ومن ضمنها الجلسة األخيرة التي ُعقدت في  

 المتخصصة على الصحفيين األربعة باإلعدام. 

، نُقل الصحفيون األربعة إلى سجن بيت التبادل في معسكر األمن المركزي في صنعاء مع توقع 2020وفي أكتوبر/تشرين األول 
سراحهم برغم أمر النائب العام. وبحسب محاميهم، فإنه منذ عام اإلفراج عنهم في إطار اتفاق لتبادل السجناء، لكن لم يطلق  

  11مستشار قانوني. التواصل معمنع الحوثيون الرجال األربعة من تلقي زيارات من عائالتهم و ، 2020

إلى  طلب المحامي من المحكمة الجزائية االستئنافية المتخصصة في صنعاء نقل قضية الصحفيين األربعة  2022وفي مايو/أيار 

محكمة الصحافة والمطبوعات؛ ألن قضيتهم ال تتعلق باألمن الوطني، سائًقا الحجج القائلة إن المحكمة الجزائية المتخصصة ليس  

أرجأت المحكمة الجزائية االستئنافية المتخصصة في صنعاء جلسة االستئناف   ،لديها اختصاص للنظر في القضية. ومنذ ذلك الحين 

 ة ثماني مرات. الخاصة بالصحفيين األربع

وتُعارض منظمة العفو الدولية عقوبة اإلعدام في كافة الحاالت بدون استثناء، بصرف النظر عن طبيعة الجريمة أو مالبساتها، أو 
الذنب، أو البراءة، أو غير ذلك من صفات المذنب، أو الطريقة التي تستخدمها الدولة لتنفيذ عملية اإلعدام؛ إذ إن عقوبة اإلعدام  

 . مهينةوالالإنسانية وال  قاسيةالعقوبة أقصى أشكال الالحق في الحياة وهي  تنتهك

ويجب احترام حقوق المحاكمة العادلة خالل عمليات االستئناف. وتشمل هذه الحقوق الحق في الحصول على وقت وتسهيالت  
ة ياديإلعداد االستئناف، والحق في االستعانة بمستشار قانوني، والحق في جلسة أمام محكمة مختصة ومستقلة وح كافية

  12والحق في حكم علني وُمعلّل خالل مدة معقولة. القانون بدون أي تأخير ال مبرر له، حكمب  نشأةم

موقوف أو معتقل بتهمة ي شخص  أله يحق ( على أن3) 9ينص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة 

األشخاص الذين ينتظرون  حاكم خالل مهلة معقولة أو أن يفرج عنه بانتظار المحاكمة، وال يجوز أن يكون احتجاز يُ أن  جنائية

 المحاكمة هو القاعدة العامة. 

 

 
 .2022يوليو/تموز  5مقابلة مع املحامي أُجريت يف  9

 ()ج( من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية. 3)14( واملادة 2)14املادة   10
 .2022أبريل/نيسان  29قابلة مع املحامي أجريت يف م  11
 للجنة املعنية بحقوق اإلنسان. 32أنظر التعليق العام رقم  12
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 التعذيب وغريه من رضوب املعاملة السيئة

هّددت قوات األمن الحوثية الصحفيين الثمانية وعرّضتهم للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة خالل  2022و 2015بين عامي  
ابع لجهاز األمن والمخابرات في صنعاء والحديدة، ومعسكر األمن  استجوابهم وطيلة بقائهم في الحجز في مركز االحتجاز الت

 جسدية تُسبّب اإلجهاد، ولالحتجاز في الحبس االنفرادي.  وألوضاعالمركزي في صنعاء. وتعرّضوا للضرب 

  20في   –عاًما   33وهو مصوّر صحفي عمره   – محمد الصالحي تعسًفا    ين حوثي تابع لل اعتقل جهاز األمن والمخابرات ال

، تعرّض ، بينما كان يعمل في استوديو إعالمي بمديرية الحوك في الحديدة. وفي بداية فترة اعتقاله2018أكتوبر/تشرين األول 
لّق  لمدة خمسة أشهر. وبحسب محاميه، تعرّض محمد الصالحي للضرب المبرّح خالل عمليات االستجواب وعُ  القسري ختفاءلال

ودامت عمليات االستجواب طوال فترة    13من السقف وهو مكبل اليدين باألصفاد، بينما ضربه أفراد قوات األمن على خصيتيه.

رغم محمد الصالحي على التوقيع على بيان اعتراف كتبته  
ُ
شهرين وكانت تُجرى يوميًا لمدة خمس أو ست ساعات في اليوم. وأ

 قوات األمن بينما كان معصوب العينين. 

معلومات من محتجز   2020رته منذ عام التي ُحرمت من زيا توفيق المنصوريتلقت عائلة الصحفي  ،ديسمبر/كانون األول 1وفي 
فرج عنه تؤكد أن الصحفيين توفيق المنصوري، وعبدالخالق عمران، وحارث حميد قد نُقلوا في مطلع أغسطس/آب إلى زنازين  

ُ
أ

فرج عن ت عندمايوًما وتعرّضوا للتعذيب. و 45انفرادية تحت األرض في معسكر األمن المركزي بصنعاء، حيث احُتجزوا لمدة 
ُ
وفيق  أ

اآلخرين بأنه تعرّض للتعذيب   سجناءوقد أخبر ال  14غلق بغرز.م في فروة رأسه واضح المنصوري من الحبس االنفرادي، كان لديه جرح 
ديسمبر/كانون األول، كان من المقرر أن تُعقد جلسة االستئناف الثامنة للصحفيين األربعة أمام   2والضرب على رأسه بهراوة. وفي 

 اف.المحكمة الجزائية االستئنافية المتخصصة. وطلب المحامي تسجيل حادثة التعذيب، لكن طلبه ُرفض، ولم تُعقد جلسة االستئن

15 

تُعرّف قواعد األمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء المعروفة بقواعد نيلسون مانديال الحبس االنفرادي بأنه "حبس  

  حبس ال ساعة أو أكثر في اليوم دون سبيل إلجراء اتصال ذي معنى مع الغير" والحبس االنفرادي المطول بأنه "  22السجناء لمدة  
لحبس االنفرادي الذي ُيفرض لفترات ا عتبريُ وبموجب القانون الدولي،  16د على خمسة عشر يوًما متتالية". لمدة تزي نفرادياال

  17يوًما شكل من أشكال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. 15تتجاوز 

 

 الحصول عىل رعاية طبية كافية  إمكانية  عدم

الثمانية في الحجز في مركز االحتجاز التابع لجهاز األمن والمخابرات في صنعاء والحديدة،  طيلة المدة التي أمضاها المحتجزون 

 الحصول على الرعاية الصحية بشكل كاٍف. إمكانية  وفي معسكر األمن المركزي، حرمتهم قوات األمن الحوثية جميعهم من 

وهم عبدالخالق عمران، وتوفيق   –حفيين األربعة سابق كان محتجًزا في معسكر األمن المركزي في صنعاء مع الص  أبلغ محتجز

منظمة العفو الدولية أنهم ُحرموا من العالج الطبي، واحُتجزوا في أوضاع احتجاز مريعة،    –المنصوري، وحارث حميد، وأكرم الوليدي 
كذلك أخبر شقيق توفيق    18.وُمنعت عنهم الزيارات العائلية، ولم ُيسمح لهم باستخدام ماء الصنبور إال لمدة نصف ساعة في اليوم

له، وأنه ُرفض نقل شقيقه إلى المستشفى لتلّقي   أدويةبإحضار أي   ُيسمح لعائلتهما حتى المنصوري منظمة العفو الدولية أنه لم

  2020.19العالج منذ عام  

الوضع الصحي لتوفيق شهد ، تلقت عائلة توفيق المنصوري معلومات من عائلة محتجز آخر أكدت أن 2022يوليو/تموز   27وفي 

، وقد ازدادت هذه األمراض تدهوًرا كبيًرا. وهو يعاني أمراًضا مزمنة من ضمنها داء السكر، والفشل الكلوي، والربو، والمشاكل القلبية 

 سوًءا بسبب أوضاع احتجازه المريعة. 

ئلًة: "يشمل واجب صون حياة جميع المحتجزين  قا 36وتُصرّح لجنة األمم المتحدة المعنية بحقوق اإلنسان في تعليقها العام رقم 

ووفًقا للمقررة الخاصة لألمم المتحدة المعنية   20توفير ما يلزمهم من الرعاية الطبية ومراقبة حالتهم الصحية بشكل منتظم ومالئم". 
بع فحسب من فعل يتعّمد  بحاالت اإلعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسًفا إن "انتهاكات الحق في الحياة ال تن

الحرمان من الحياة )القتل العمد( من جانب الدولة... بل تنشأ أيًضا من إهمال الدولة في توفير األحوال والخدمات األساسية 

 21الضامنة للحياة، مثل توافر إمكانية الحصول على الغذاء والماء والخدمات الصحية والسكن". 

 
 .2022يوليو/تموز  5مقابلة مع املحامي أُجريت يف  13
  .2022ديسمرب/كانون األول  5مقابلة أجريت مع أحد األقرباء يف   14
 .2022ديسمرب/كانون األول   7مقابلة مع املحامي أُجريت يف  15
 . undocs.org/A/RES/70/175،  1955أغسطس/آب  30، السجناء  ملعاملة الدنيا النموذجية املتحدة األمم  قواعد. 45و 44و 43القواعد  16
 . undocs.org/A/HRC/43/49، 57ة أو املهينة، الفقرة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانيمسألة تقرير األمم املتحدة للمقرر الخاص املعني ب 17
 .2022مايو/أيار   12مقابلة مع محتجز سابق أُجريت يف   18
ة  الصحية الرعاية من املحروم املحتجز الصحفي  عن اإلفراج يجب: اليمنمنظمة العفو الدولية،  19 https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2022/08/yemen-، عىل الرابط: 2022يوليو/تموز  29، املُلحَّ

detained-journalist-denied-urgent-health-care-must-be-released/    
 . 25، الفقرة /36GC/CCPR/C، وثيقة األمم املتحدة رقم 2019ول سبتمرب/أيل 3(، 6: الحق يف الحياة )املادة 36لجنة األمم املتحدة املعنية بحقوق اإلنسان، التعليق العام رقم  20
، وثيقة األمم  2017يونيو/حزيران  6منظور مراٍع لالعتبارات الجنسانية إزاء حاالت القتل التعسفي، تطبيق املقررة الخاصة لألمم املتحدة املعنية بحاالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسًفا، تقرير:  21

 .88، الفقرة A/HRC/35/23املتحدة رقم 
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اإلنساني الدولي المعاملة اإلنسانية للمحرومين من الحرية؛ كما تشمل قواعده حظًرا مطلًقا للتعذيب  ويقتضي أيًضا القانون 

 والمعاملة القاسية أو الالإنسانية واالعتداءات على الكرامة الشخصية. ويمكن النتهاكات هذه القواعد أن تصل إلى حد جرائم حرب.

 

 قمع حرية اإلعالم 

داهمت قوات األمن الحوثية ست محطات إذاعية على األقل في صنعاء وأرغمتها على اإلغالق   2022يناير/كانون الثاني   25في 

ومنذ ذلك الحين، استأنفت خمس من المحطات الست بثها. إن قانون   22بذريعة أنها تحتاج إلى استصدار تراخيص بث جديدة.
ي تراخيص بث المحطات اإلذاعية، وليس هناك أي نصوص قانونية أخرى تنظم  ال يغط 1990الصحافة والمطبوعات اليمني لسنة 

  23عمل محطات اإلذاعة أو تجيز للسلطات إغالقها.

نشئت عام 
ُ
من جملة المحطات التي أغلقت. وقد أبلغ صاحبها الصحفي مجلي  2013كانت محطة إذاعة صوت اليمن التي أ

عة ال تحتاج إال إلى موافقة خطية من وزارة اإلعالم حصلت عليها صوت اليمن عام الصمدي منظمة العفو الدولية أن محطات اإلذا

. وفي أعقاب المداهمة، طلبت وزارة اإلعالم التي يديرها الحوثيون من صوت اليمن أن تدفع رسم تجديد الترخيص مع أنه 2013
على ترخيص وال ُسمح لها باستئناف البث. وبعد  ليس مطلوبًا قانونيًا. فدفع صاحبها مليون لاير يمني، لكن المحطة لم تحصل  

،  2022يوليو/تموز   6خمسة أشهر على المداهمة، تقدمت المحطة بشكوى أمام محكمة الصحافة والمطبوعات في صنعاء. وفي 

عندما داهمت قوات األمن    2022يوليو/تموز  11حكمت المحكمة لمصلحة استئناف بث المحطة. فاستأنفت المحطة بثها حتى 
لحوثية محطة اإلذاعة مجدًدا وصادرت أجهزة البث مرغمًة إياها على اإلغالق. ويعتقد مجلي الصمدي أن القمع عائد إلى البرامج  ا

 منظمة العفو الدولية:  قال لالمستقلة للمحطة. و

%، وتبث  100"إنهم مستاؤون من محطة اإلذاعة ألنها غير خاضعة لسيطرتهم. فالمحطة مستقلة بنسبة 

وطنية تدعو للوحدة الوطنية. لعل هذا هو أحد تحفظاتهم عليها. وهذه ليست أول مرة تُغلق فيها  أناشيد 

غلقت ب2015المحطة بالقوة. ففي عام  
ُ
يوًما ألننا سلطنا الضوء في   13القوة العسكرية لمدة استخدام ، أ

ال نستطيع أن نتحدث   2015برامجنا على بعض االنتهاكات التي يعانيها المجتمع ]...[. تصوروا أنه منذ عام 

 24حريات على اإلطالق". أي عن أي شيء. لقد أوقفُت معظم برامج محطة اإلذاعة. ليس هناك 

ن قوات األمن لم تُبرز أمًرا قضائيًا إمنظمة العفو الدولية لذاعية أخرى، لم يرغب في أن ُيذكر اسمه،  مدير البرامج في محطة إ  وقال

رغمت محطة اإلذاعة على اإلغالق لمدة شهر 2022أو مذكرة قضائية عندما داهمت محطة اإلذاعة في يناير/كانون الثاني 
ُ
. وقد أ

ثها وفق شروط معينة تشمل بأن تبث المحطة كافة التوجيهات التي تمليها  ونصف الشهر، وسمحت لها وزارة اإلعالم باستئناف ب

لم تحصل محطة اإلذاعة على ترخيص من وزارة اإلعالم الحوثية بالرغم من أنها استوفت كافة  ، عليها الوزارة. وحتى تاريخه

 نه ال أساس قانوني له. ماليين لاير يمني مقابل الترخيص الجديد، مع أ  4الشروط التي حددتها الوزارة، ودفعت 

وتدعو منظمة العفو الدولية سلطات األمر الواقع الحوثية إلى وضع حد لهجومها على حرية اإلعالم، بما في ذلك القيد التعسفي  

المفروض على المحطات اإلذاعية عبر التهديد بإغالقها والسيطرة على محتوى بثها. وينبغي على الحوثيين أن يحترموا ويحموا  
في حرية التعبير وحرية اإلعالم. ويتعين عليهم أن يَدعوا الناس يعبّرون عن آرائهم سلميًا على الهواء ويسمحوا لوسائل  الحقين 

 اإلعالم المستقلة بأن تعمل بحرية من دون أي ترهيب أو مضايقة أو خوف من االنتقام. 

 

 خلفية 

المتحدة، والمنظمات المحلية والدولية لحقوق اإلنسان االنتهاكات المتعلقة ، وثّقت منظمة العفو الدولية، واألمم 2012منذ عام 

التي يرقى  –وتشمل هذه االنتهاكات   25باالحتجاز التي ارتكبها جميع أطراف النزاع، ومن ضمنهم سلطات األمر الواقع الحوثية.

فاء القسري، والحرمان  تخلمعاملة السيئة، واالاالحتجاز التعسفي، والتعذيب وغيره من ضروب ا –بعضها إلى مستوى جرائم حرب 

 من المحاكمة العادلة. 

، تبين لمنظمة العفو الدولية أن سلطات األمر الواقع الحوثية انتهكت حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة  2021وفي 
  26دي المطوّل في أوضاع غير إنسانية.في الحبس االنفرا –ألنهم مارسوا حقهم في حرية التعبير   –شخًصا  12بسبب احتجازها 

المكلفين من جانب مجلس حقوق   –بشأن اليمن  البارزين  وقبل سنة، أبلغ فريق خبراء األمم المتحدة الدوليين واإلقليميين 

 
 .2022يونيو/حزيران  28بة الصحفيني اليمنيني أُجريت يف مقابلة مع ممثل نقا  22
  .nic.info/db/laws_ye/detail.php?ID=6716-yemen،  1990اليمن، قانون الصحافة واملطبوعات،  23
  .2022سبتمرب/أيلول  29مقابلة أُجريت يف  24
،  2021أيار/مايو  27(،  :/2022MDE 31/3907"،)رقم الوثيقة:  منظمة العفو الدولية، اليمن: "أُطلق رساحهم وتعرضوا للنفي: التعذيب واملحاكمات الجائرة والنفي القرسي لليمنيني يف ظل حكم الحوثيني 25

https://www.amnesty.org/ar/documents/mde31/3907/2021/ar/ومنظمة العفو الدولية، "اليمن: الله وحده أعلم إذا كان عىل قيد الحياة: االختفاء القرسي واالنتهاكات املرتبطة باالحتجاز يف جنوب ،  

، ومنظمة العفو الدولية، "اليمن: يجب عىل الحكومة وقف /https://www.amnesty.org/ar/documents/mde31/8682/2018/ar ،2018يوليو/تموز  12(،  MDE 31/8682/2018اليمن"، )رقم الوثيقة: 

-https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2022/08/yemen-government-must-stop-prosecution-and ،2022أغسطس/آب  18املالحقة القضائية للصحفيني والكف عن مضايقتهم"، 

harassment-of-journalists/ 
،  2021أيار/مايو  27(، MDE 31/3907/2022" )رقم الوثيقة:  منظمة العفو الدولية، اليمن: "أُطلق رساحهم وتعرضوا للنفي: التعذيب واملحاكمات الجائرة والنفي القرسي لليمنيني يف ظل حكم الحوثيني 26

https://www.amnesty.org/ar/documents/mde31/3907/2021/ar/ . 
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  2014جميع أطراف النزاع في اليمن منذ سبتمبر/أيلول مرتكبة على أيدي اإلنسان التابع لألمم المتحدة للتحقيق في االنتهاكات ال 

فاء القسري،  تخارتكبوا االحتجاز التعسفي، واال في اليمن مجلس حقوق اإلنسان أن الحوثيين واألطراف األخرى في النزاع –
ُينظر إليهم   -والصحفيون   اإلنسان حقوق عن  المدافعون فيهم بمن   -والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة ضد "أشخاص  

وأضاف التقرير أن السلطات الحوثية احتجزت تعسًفا عدة أشخاص وعرضتهم   27على أنهم معارضون لطرف بعينه من أطراف النزاع". 

القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة من ضمنها "الحبس االنفرادي المطوّل، والعنف الجنسي، والتعليق   فاءتلالخ

 لفترات طويلة من الزمن، والصّعق بالكهرباء، والحرق، والضرب، واإلعدامات الصورية".  

  من شأنهبفارق ضئيل القرار الذي كان  المتحدةلتابع لألمم ا ، رفض أعضاء مجلس حقوق اإلنسان2021وفي أكتوبر/تشرين األول 
أن ُيجّدد تفويض فريق خبراء األمم المتحدة المذكور بعد أن كسبت المملكة العربية السعودية، بدعم من اإلمارات العربية المتحدة،  

هيئة التحقيق  2017 تأييد أعضاء المجلس للتصويت ضد التجديد له. وكان فريق الخبراء الذي أنشأه مجلس حقوق اإلنسان عام

وقد ترك حله فجوة    28الدولية والمحايدة والمستقلة الوحيدة التي رفعت تقارير حول انتهاكات وإساءات حقوق اإلنسان في اليمن.
واالستقاللية في جمع األدلة والحفاظ عليها، وتحديد هوية  لحيادباستيفاء معايير ا في ما يتعلّق ال يمكن ألي آلية وطنية ملؤها  

 الضحايا، وتوثيق االنتهاكات واإلساءات من أجل إمكانية إجراء مالحقات قضائية جنائية وتقديم المطالبات بالتعويض في المستقبل. 

  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
فريق الخرباء الدوليني واإلقليميني  استنتاجاتتفاصيل  حول : تقرير2014، حالة حقوق اإلنسان يف اليمن، بما يف ذلك االنتهاكات والتجاوزات املرتكبة منذ أيلول/ سبتمرب التابع لألمم املتحدة  ناإلنسامجلس حقوق  27

 A/HRC/45/6، وثيقة األمم املتحدة رقم 2020سبتمرب/أيلول  28املعني باليمن،   البارزين
سبتمرب/أيلول  6(، MDE 31/6012/2022ليمن والعدالة للضحايا"، )رقم الوثيقة: منظمة العفو الدولية، "اليمن: يف رسالة مشرتكة لألمم املتحدة: املساءلة الدولية والتحقيق املستقل رضورة لتعزيز السالم الدائم يف ا 28

2022 ،https://www.amnesty.org/ar/documents/mde31/6012/2022/ar/ 


