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  نـمـيلا
 

نميلا يف مكحلا ماظن  ثبشت لظ يف ،دالبلا يف ناسنإلا قوقحل ةعورم تاكاهتنايلاحلا ماعلا دهش 
لودلا فاصم ىلإ  لاقتنالاو ،يملسلا رييغتلا يف هبعش ةدارإلعايصن الا هضفرو ،ةطلسلاب
 افونص ةعاجشب تهجاو يتلا قاطنلا ةعساو ةيبعشلا ةضافتنالاهنع تربع ام وهو  .ةيطارقميدلا

  .ةيناسنإلا دض مئارج لكشت نأل ىقرت يتلا ،يومدلا عمقلانم 
نع ريبعتلا يف يملسلا اهعباط ىلع تظفاح دق  ةلصاوتملا ةيبعشلا ةضافتنالانأ  نم مغرلا ىلع
 ةلواحم يف ةتيمملاو ةطرفملا ةوقلا مدختسا ماظنلان إف ،حلاص هللا دبعىلع  ماظن ليحرب اهبلاطم
،الا ضيوقتل هنم لئاو أ ىتح ًاصخش 250 ىلعديزي ام عرصم ىلإ ىضفأ ام وهو  ةضافتن
تاوق اهيف تكراش  ةيماد تاهجاوم لالخ كلذو ،افلأ 15 ىلعديزي ام حرج نع  ًالضف .ربمفون
 ةهجاوم يف ينميلا ماظنلا مهب ناعتسا نيذلا ،"ةجطالبلا"و ةحلسملاتايشيليملاو شيجلاو  نمألا
  .هبعش
،لا تاعلطتلل ىرخأبوأ  ةروصب بيجتست تاسايس ينبت نع ًاليدب ىلع ماظنلا نهار  ةيطارقميد

نوناق دامتعا دعب ئراوطلا هلاح نلع أو ،ةيملسلا تاجاجتحالا قحس يف ةينمألاتاجلاعملا بيلغت 
ضرف يفو صاخشألا زاجتحاو لاقتعا يف ةيئانثتسالا تايحالصلا نم  ًاديزم تاطلسلا حنمي ،ديدج
   1 .مالعإلا طئاسو ىلع ةباقرلا
،لا قحسل ةتيمتسملااهتالواحم راط إ يفو  باقعلا نم ىتش  طامنأضرف ىلإ  تاطلسلا تدمع ةروث
قطانم لاط يذلا يئاوشعلا فص قلاو ،تالاصتالا لئاسو عطق تلمش .ناكسلا ىلع يعامجلا
فورظل ناكسلا عاضخ إلالخ نم ة يداصتقاتابوقع ل ءوجللا نع ًالضف ،تايفشتسمو ةينكس
تايلمع قاطن عستا  امك .يلخادلا حوزنلا تالكشم مقافتىلإ تضفأ  ،ءوسلا ةغلاب ةيشيعم
نم ددع ىلإ اضيأ دتماو  ،نييسايسلا ءاطشنلا نم تائم لاط يذلا يرسقلا ءافتخالاو فاطتخالا
ةينوناق ريغ زاجتحا تاركسعم يف بي ذعتللنيلقتعملا نم  ريبك ددع ضرعتو، نييقوقحلا ءاطشنلا

  .ةيوجلاتاوقلل وأ  يروهمجلا سرحللوأ  يزكرملا نمألاتاوقل ةعبات 
، تاكاهتنا دصر يف نوكراشملاو ةيقوقحلاتامظنملا تراصو  معد يف وأ  ناسنإلا قوقح

 لايتغالا تالواحموأ  لتقلاب تاديدهتلا تلمش ،قاطنلا ةعساوطوغضل  ًافده ،ةيملسلا تاجاجتحالا
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قوقح تامظنم راقم  دحأليعفدملا فصقلا دح ىلإ  رمألالصوو  .تاراطملا يف فيقوتلاوأ 
   .ىواكشلاواياضقلا تافلمل  يدمعلا قرحلاوناسنإلا 

ةروث لا تايلاعف ىلع ميتعتلل هلواحم يف ،ريبعتلاو مالعإلالئاسو ىلإ  عساو قاطن ىلع عمقلا دتماو
ضرعتو  ،مهعرصم نييفحصلا نم ددع يقل قايسلا اذهيفو  .اهقحسل ةبكترملامئارجلا ىلع وأ 
ضرعتو  .ينهملا مهبجاو ءادأ ءانثأ ةيندبلاتاءادتعالاو شرحت لا نم ةفلتخم لاكشأل نورخآ
ًارارم تاطلسلا تلخدتو  ،بناجألانييفحصلاو نيلسارملا نم  ريبكددع ليحرتلا وأ  فيقوتلل
لاطو  ،ةفلتخمتاظفاحم يف اهعيزوت عنم وأ  فحصلا نم ديدعلا ةرداصمل ةيفسعت ةروصب
  .ىرخأتايئاضف تاونق  مقاوط نم اددع تاءادتعالا تلمش امك ،"ةريزجلا" ةانقبتكم  قالغإلا
يتلاو  ةبكترملا ةميسجلاتاكاهتنالاو مئارجلل ةديدشلا ةنادإلاو يلودلا راكنتس الا نم مغرلا ىلعو
،ريرقت نم  لك صاخ لكشب اهقثو  نمألاسلجم رارقو نميلا تراز يتلا  ةدحتملا ممألا ةثعب

حباذملا نم ديزم فارتقا  لصاو حلاص هللا دبع يلع ماظن نأ الإ. 2ربوتكأ 21خيراتب 
كلذ يف امبتاكاهتنالاو ريدج . ناكسلاب ةلوهأملاقطانملاو ندملا ضعب ليشحولا فصقلا  ، 

ةدحتملا تايالولا اهمعدتو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا  اهتقلطأيتلا ةيجيلخلا  ةردابملانأ ةظحالملاب 
لباقم يف  ةيئاضقلا ةقحالملا نم ةهناصح هءابرقأوه ينواعمو ينميلا سيئرلا تحنم دق ابوروأو

    3 .ةطلسلانع حلاص يلخت 
سيئرلا بئان نم اه عيقوت دعب ذيفنتلا زيح تلخد يتلا- ةيجيلخلا  ةردابملا مدقت نأ هيف كوكشملا نم
لخاد عارصلا ءاهنإل ينميلا بعشلل  ةاجنلاقوط  -ةضراعملاكرتشملا ءاقللا  بازحأو ينميلا
حلاص ماظن مئارجل هلظم لكش يذلا مكاحلا بزحلا نيب  ةكارشلا نمةلحرمل سسؤت  ىهف ،نميلا

ينميلا سيئرلا بئان ضيوفتب  ةردابمللةيذيفنتلا ةيلآلا  يضقت امك .ةيديلقتلا ةضراعملا بازحأنيبو 
ةيحانلا نم ًاسيئر لظي يذلاو  ،ةيروهمجلاسيئر ا هب عتمتي يتلا ةيروتسدلاتايحالصل ا ضعب يف
بسح  هنأ رظنلا تفليو .ةركبم ةيسائرتاباختنا  ءارجإل ةوعدلااهلالخ متي  ،ًاموي 90هدمل  ةيمسرلا

هذه مزلت ثيح ةيروص نوكتس ةيسائرلاتاباختنالا ن إفةيلآلا هذه  مدعب قافت الا فارطأ ةيلآلا، 
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سيئرلا بئان يقفاوتلا حشرملا ريغ حشرم يأ ةيكزت  وأتاباختنالا ضوخل صخش ي أ حيشرت
  !يداه روصنم هبر دبع
 مكاحلا بزحلا نيب ةفصانم اهبئاقح عيزوت يرجي ينطو قافو ةموكح ليكشتب قافتالا يضقي امك

 ،نيتنس ةرتف لالخو .ىرخأ ةهجنم مهئافلح و كرتشملا ءاقللا بازحأو ،ىرخأةهج نم هئافلحو 
يهتنت  ،ةيلاقتنا ةلحرم ةرادإمهقتاع ىلع عقيس ينطولا قافولا ة موكحو بختنملا سيئرلا نإف
 هماكحأقفو متي  ،دالبلل ديدج روتسد ةغايصل ةيروتسد ةنجل ليكشتو ينطو راوح ةرادإ نم اهلالخ

   4.ةقحال ةيسائرو ةيناملرب تاباختناءارجإ 
ال امك  .ةروثلابترداب يتلا ةيبابشلا ىوقلا ضعب عم ًاددجم تامداصم عوقو دعبتسي ال  قايسلا اذه
تناك يتلا ىوقلا زكارم ضعب نيب عارصلا ةيفلخ ىلع ةير كسع تاهباجم ديعصت ًاضيأ دعبتسي
نبا نيب اميف عارصلل  ةديازتم تارشؤم حولتو .عقوتملا هليحر لاح ةطلسلا غارف ءلم ىلع سفانتت

وهو ربكألاحلاص   ةسفانتملا ىوقلا زكارم نم نينثاو ،ةهجنم يروهمجلا سرحلا تاوق دئاق ، 
 ىلوألا ةعردملا ةقرفلابقشنا يذلا رمح ألا نسحم يلع ءاوللا وه امهدحأ ،دشاح لئابق داحتا لخاد
، حالصإلابزحل لحارلا سيئرلا لجن  رمحألاقداص رخآلاو  ،ةيبعشلا ةروثللهتدناسم  نلعأو

يف تاكابتش الا نم اددع ريراقتلا تلجس دقو .لامعألالاجرو لئابقلا نم ةعومجمب ةلصلا قيثو 
يلع ءاولل  ةعباتلاو ةقشنملا تاوقلا نأ امك .ةيموكحلاتاو قلاو رمحألا ةليبقنيب اميف قايسلا اذه 

تاوقلا عم تاهجاوم يف رم حألا ةليبق يلتاقم عم طارخنالل ًارخؤم تهجتا رمحألا نسحم
  5.نيرهاظتملا ةيامح ىلع ةروثلانم ىلو ألا روهشلا يف ًارصتقم اهرود ناك امدعب ،ةيموكحلا

  
  :ةيملسلا تاجاجتحالا عمق يف ةيناسنإلا دض مئارج

قرف وأ  ةحلسم تايشيليمو نمألاتاوق اهتنش يتلا تامجهلا لالخ اصخش  225نع لقي الام لتق 
تعلدنا يتلا  ،جاجتحالا لامعأقالطنا نم  ىلوألا ةعستلا روهشلا لالخ ةموكحلل ةيلاوم "ةجطالب"

يطارقم يدلا رييغتلاب ةبلاطم ،ةينميلا تاظفاحملا نم ريبكددع ىلإ  تدتماو ،2011رياني يف 
نم تارشعلا طقس امك  6.اماع 33ذنم  ةطلسلا ىلع ضباقلا حلاص هللا دبع يلع ماظن ليحرو
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 ةيجيلخلا ةردابملا عيقوت دعب رمتسا يذلاو ،تاظفاحملا ضعبل يشحولا فصقلا ءارج ًاضيأ ىلتقلا
   .ةضراعملا كرتشملا ءاقللا بازحأومكاحلا بزحلا نيب ام 

نرتقا امو عمقلا  لامعأنإف تاكاهتنا نم  ةدحتملا ممألا ةثعبو ةيقوقحلاريراقتلا هتقثو ام ءوض يف 
يلودلا نوناقلا  ماكحألاخراص  ًاكاهتناو ،ةيناسنإلا دض مئارج لكشت نألىقرت  حباذم نم اهب
 فالآمضت  ةيملستاعمجت  ةهجاوم يف ةتيمملاو ةطرفملا ةوقلا مادختسا ىرج ثيح. يناسنإلا
ةياعرلا ميدقت ةقاعإو  ،تايفشتسملا ماحتقاو نيباصملاو ىحرجلا ةقحالمو ،لزعلا نيرهاظتملا
لتقلاو بيذعتلاو يرسقلا ءافتخالاو فاطتخالا لامع أو ،نيباصملا ةايح ذاقنإل ةبجاولا ةيحصلا

ضعبل لايتغا تالواحم ربع وأ  ،ةينبألا حطسأقوف نم صنقلا ربع نوناقلا قاطن جراخ 
ءابرهك لا عطقو تالاصتالا عطق ربع ،ناكسلليعا مجلا باقعلا نم طامنأ نع الضف ،ءاطشنلا
وأ  ،نيفظوملا بتاور نم بسن عاطقتسا تلمش ةيداصتقا تابوقعو 7،ةيسيئرلااهتاكبش فالت إو
تاجاجتحا يف مهتكراشم هجحب  ،نيمصتعملا نيملعملا عم ثدح املثم تائفلا ضعب بتاور ديمجت
تابتر م فرص فاقيإب تاميلعت رودص ،تابوقعلا هذه راطإ تحت اضيأ جردنيو .ماظنلل هئوانم
 مهتلاحإو ،ةمدخلانم مهحيرست قبس  نيذلا ،بونجلا يف نيدعاقتملا نييركسعلا نم ريبك ددع
  8.يرسقلا دعاقتلل

مهنيب  9،باصم فلأ 15وحن  ةيملسلا تارهاظملا عمق ءارج نيباصملا ددع ناك 2011ويلوي يف 
ديزي ام يرسقلا ءافتخالا تالاح  تغلب امك 10.يحلا صاصرلاب باصم ةئامو فلأ ىلعديزي ام 

   11 .صخش يتئام ىلع
دحللمهالتق تازانج عييشت نم نينطاوم تاطلسلا تعنم امك  ةقحالمب تماقو ،رهاظتلا صرفنم  ، 
اذه يف دريو  .لاقتعالا تاركسعم يف مهب جزلاو ،تايفشتسملا لخاد نم مهلاقتعاو ىحرجلا
 دحأبجالعلا هيقلت  ءانثأموعاب دمح أنسح يبونجلا كار حلا يف زرابلا يدايقلا لاقتعا قايسلا
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مثةيركسعلاتايفشتسملا  دحأىلإ  ديتقا ثيح ،ندع تايفشتسم مت امك  .ةمولعمريغ  ةهجىلإ  ، 
ءانث أ هيلع صاصرلا قالطإدعب  ،هتاذ ىفشتسملا نم يضاقلاىلع  رصان يسايسلا طشانلا لاقتعا
تارايسو  ةيبطلا مقطألاعنم ىرج امك  2011.12 رياربف 11يف  ةيجاجتحا ةرهاظم قيرفت
لواحت تناك يتلا  فاعسإلاتارايس ضعب  فصق وأ 13،ىحرجلا ذاقنإللوصولا نم فاعس إلا
صنق يف اهضعب مدختساو  ،تايفشتسملا نم ًاددع نمألاتاوق تلتحاو  .نيباصملاىلإ  لوصولا
  .15 ةلوهجم نكامأ ىلإ اهلقنو ،اياحضلا ثثج فاطتخا دحىلإ  رمألالصوو  14،نيرهاظتملا
يف نيحلسم دونجك  مهنم تارشعب جزلا اهنيب ،ةميسج تاءادتعال لافطألا ضرعت قايسلا اذه يفو
 26عرصم ىلإ  تاعمجتلا فصق يف ةوقلل طرفملا مادختسالاىضفأ امك  16.نيرهاظتملا ةهجاوم
 800ىلع  ديزي ام ةباصإنع الضف ،جاجتحالا لامعأ ءدب نم  رهشأ ةثالث لالخ لقألا ىلع الفط
  17.حارجب لفط
ىلع  ًادهاش "زعت"يف  "ةيرحلاناديم " ةحاستناك  ،ةيشحولاحباذملا نم  ددع باكترا ىرج امك
تمحتقا نيحويام 30يف حباذملا هذه رطخ أ  ،ةحاسلا ةجطالبلاو يروهمجلا سرحلا تاوق ، 

تمدختسا امك  ،نيرهاظتملا ةهجاوم يف ةيوديلالبانقلاو زاغلا لبانقو  ةيحلا ةريخذلاتمدختساو 
نم  ددع دوجول مامتها ىندأريعت نأ  نود ،اهقارحإو ةحاسلايف  ةبوصنملامايخلا  ةلازإلتافارجلا 

ىلإ  ةرزجملاهذه  تضفأدقو  .مهثثج تمحفتو مايخلا لخاد اورصوح نيذلا ،نسلا رابكو نيدعقملا
  18.حارجب صخش 1000وحن  ةباصإنع الضف  ،اليتق 57وحن طوقس 

                                                 
  ،2011مارس  18، المرصد الجنوبي لحقوق اإلنسان، 2011وري للمرصد الجنوبي لحقوق اإلنسان لشھر فبرایر التقریر الد -  12

1601-aden.org/?p=1601#more-http://sohr  
  ، 2011فبرایر  26وق والحریات الدیمقراطیة، المنظمة الیمنیة للدفاع عن الحق ،م الجمعة الدامي2011فبرایر 25عدن  13

http://www.anhri.net/?p=25115  
  ،2011سبتمبر  20اعمال قتل المتظاھرین تظھر خطورة اتفاق الحصانة، ھیومان رایتس ووتش،  -  14

0-http://www.hrw.org/ar/news/2011/09/20  
   .2011ابریل  29الكرامة لحقوق اإلنسان،  ةمنحى جدیدا باختطاف جثث القتلى وتعذیب الجرحى، مؤسس یأخذالقمع : الیمن -  15

-07-10-29-04-http://ar.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=4131:2011
04&Itemid=140-08-12-08-03-49&catid=164:2009  

  ، 2011ابریل  14، ھیومان رایتس ووتش، یجب الكف عن استخدام األطفال في صفوف القوات المسلحة: الیمن  -  16
0-http://www.hrw.org/ar/news/2011/04/14  

   .2011بریل أ 20لحوار وخالفات في مجلس األمن بشأن الیمن، بي بي سي، ضبط النفس وال دعوة -  17
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2011/04/110420_yemen_unsc_demos.shtml  
 - Statement by UNICEF Executive Director Anthony Lake on situation of children in the Middle East and 
North Africa , UNICEF , 20 April 2011. 
http://www.unicef.org/media/media_58332.html 

  2011یونیو  1، )یرین إ(األنباء اإلنسانیة  ة، شبكالعنف في الجنوب المدنیین من فرار: الیمن -  18
http://arabic.irinnews.org/ReportArabic.aspx?SID=2660   

   ،2011مایو  31ء،  بي بي سي، مزید من القتلى في مظاھرات تعز واشتباكات  صنعا: الیمن - 
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2011/05/110531_yemen_taiz_new.shtml  

  ، 2011مایو  30نت، . الیمن دماء ونار بین تعز وزنجبار، الجزیرة - 
A1D5E5737209.htm-9FB6-4F2F-AC6C-http://aljazeera.net/NR/exeres/0C1193BF  

http://www.anhri.net/?p=25115
http://www.hrw.org/ar/news/2011/09/20
http://ar.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=4131:2011
http://www.hrw.org/ar/news/2011/04/14
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2011/04/110420_yemen_unsc_demos.shtml
http://www.unicef.org/media/media_58332.html
http://arabic.irinnews.org/ReportArabic.aspx?SID=2660
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2011/05/110531_yemen_taiz_new.shtml
http://aljazeera.net/NR/exeres/0C1193BF
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 تحتفامدنع  ،ةيشحو لقت ال ةرزجمل ً افده ءاعنص ةمصاعلا يف "رييغتلا" ةحاس تناك كلذ ليبقو 
 باقعأيف  ،نيرهاظتملا ىلع نارينلا ينميلا سيئرلل ةيلاوملا ةحلسملاتايشيليملاو  نمألاتاوق 

 لصيل اقحال اياحضلا ددع عفتراو ،اصخش 41عرصم ىلإ  ىدأامم  ،سرام 18يف  ةعمجلا ةالص
  19.نيباصملا نم 12ةافول  ةجيتن ؛اصخش 53ىلإ 
مل تاعومجم مايق دعب  ،ةتقؤم ةروصب ايبسن اهتدح تفخ دق يومدلاعمقلا  لامعأنأ  ركذلاب ريدج
لايتغال ةلواحم يفيسائرلا رصقلا فصقب اهتيوه نع حصفت عقوتملا نم ناكو . ينميلا سيئرلا ، 
 ةروصب ةطلسلا لقنل تابيترت يف نميلا لخدتنأ  ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب جالعلل هلاقتنا دعب هنأ

تطبحأ ه ئافش دعب هتدوعنأ  الإ .يطارقميدلا يملسلا رييغتلابينميلا بعشلا بلاطمل بيجتست 
داحتالا اهمعد و ،ةيدوعسلا ةكلمملااهتعر يتلا  ةيجيلخلا ةردابملا نأ حلاص دقتعاو ،لامآلا
،وهبعشل هيدحت لص اوي نأل رضخألاءوضلا  هحنمت ،ةدحتملا تايالولاو يبوروألا ًادانتسا   هعمق

كلت نع  ةبساحملانم هئانب أو هينواعمو ينميلا سيئرللتانامض نم  ةردابملاهذه هرفوت امل 
  20.مئارجلا
يف صوصخلا هجو ىلع ىدبت ام وهو  .هيضراعم قحب ةيومدلارزاجملا  تداعحلاص  ةدوع عم
اهلالخ لتقو  ،مايأ 3هدمل ترمتساو  ربمتبس 18يف ءاعنصب  "رييغتلا" ةحاساهتدهش يتلا  ةرزجملا

 ةداضملا ةيعفدملاك ،ةليقثلا ةحلسألاو، ةصانقلاو نمألاتاوق  صاصرب اصخش 85ىلع ديزي ام 
  21.نواهلا فئاذقو تارئاطلل
ىلإ  ىدأامم  ،"زعت"هنيدم  ءايحإليئاوشعلا فصقلا ب شيجلاو نمألا تاوق تماق ربمفون 11يف و

 "زعت" ةنيدمل يئاوشعلا فصقلا نرتقاو .لفطو ءاسن 3مهني ب ،صاخشأ 10نع لقي ال ام عرصم 

                                                                                                                                                 
  

 19الكرامة لحقوق اإلنسان،  ةمؤسس، في حمایة المدنیین من نظام على صالح مسئولیتھالكرامة تناشد المجتمع الدولي تحمل : الیمن  -  19
  ،2011مارس 

-19-10-19-03-e&id=4099:2011http://ar.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=articl
04&Itemid=140-08-12-08-03-53&catid=164:2009  

  ). مرجع سابق(، 2011یولیو  3یر، عن انتھاك حقوق اإلنسان في الیمن، التغی ااألمم المتحدة تقریر ةاللجنة القانونیة بساحة التغییر تسلم بعث - 
   2011 أكتوبر 19 ،الدولیةالعفو  ة، منظملرئیس صالحال حصانة إزاء االنتھاكات الخطیرة لحكم ا: الیمن -  20

-president-under-sviolation-serious-immunity-no-updates/yemen-and-http://www.amnesty.org/ar/news
17-10-2011-saleh  

  ،2011سبتمبر  20 ،ھیومان رایتس ووتش ،أعمال قتل المتظاھرین تظھر خطورة اتفاق الحصانة  - 
0-http://www.hrw.org/ar/news/2011/09/20  

 19، منتدى الشقائق لحقوق اإلنسان، ھ من تصمیم مسبق على ارتكاب جرائم ضد اإلنسانیةیدین مجازر صنعاء ویبدي خشیت الشقائق  21
  .2011سبتمبر 

 http://www.anhri.net/?p=39662  
  ،2011سبتمبر  21في الیمن بفعل القذائف ورصاص القناصة، رویترز،  انھیار ھدنة ھشة - 

http://ara.reuters.com/article/topNews/idARACAE78K12J20110921  

http://ar.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=articl
http://www.amnesty.org/ar/news
http://www.hrw.org/ar/news/2011/09/20
http://www.anhri.net/?p=39662
http://ara.reuters.com/article/topNews/idARACAE78K12J20110921
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 "بعرش"يت يريدم ءانبأنم  ةصاخبو ،نينطاوملا نماريبك اددع تلاط  ،ةيئاوشعتالاقتعا  ةلمحب
  22 .ةلوهجم نكامأىلإ  اوديتقا ،"عماس"و
رركتملا فصقلل زعت  ةظفاحم يف ناكسلاب ةلوهأملا قطانملا ضرعت ريراقتلا تظحالدقو  
أ رخاوأ ذنم فصقلا اذه ءارج نماليتق 35نع لقي الام عوقو تل جسو  .ربمفون 25ىتح ربوتك  

23  
 ةريخذلا نمألا تاوق تمدختسا دقو ،ةيجيلخلا ةردابملاعيقوت دعب ىتح لتقلا  لامعأفقوتت ملو 

وهو ءاعنصب رييغتلا هحاس نم  تقلطنا ةردابملا عيقوت ىلع جتحت ،ةيملس ةرهاظت قيرفت يف ةيحلا
  24. نيرهاظتملا نم 6عرصم ىل إ ربمفون 24يف ىدأ  ام
 ،ناكسلل ةيشيعملا عاضوألا روهدت ىلإ ،ماعلا رادم ىلع ةلصاوتملاةيمادلا تاهباجملا  تدأ
نم  ةديازتم ةروصب ناكسلا حوزنو ،دوقولاو هايملا تادادمإيف حدافلا صقنلا ةجيتن  ةصاخبو

اوةعساوتامداصم دهشت يتلا عقاوملا  يف ديدشلا صقنلا ، واريلوكلا لثم ضارمألا ضعبراشتن ، 
 .نينطاوملا نم ةعساوتاعاطقل  ةيئارشلا تاردقلا قوفت ةروصب اهراعسأ عافتراو ،ةيئاذغلا داوملا
  25.ةضافتنالا عالدنا ذنم افلأ 350نم رثك أبنيحزانلا ددع ردق يو
ىلع  ماظن نم صالخلا فده ىلع ينميلا بعشلا تدحو دق ةيبعشلا ةضافتنالا نأ نم مغرلا ىلعو
ماظن ن إف ،بونجلا لاصفنا تاوعدو ةيوهجلا تاعارصلا ةدح اهلظ يف تعجارتو ،حلاص هللادبع
ضرعت دقو  .دالبلا بونج يف نييسايسلا نيضراعملا نم هموصخ فادهتسا نع ناوتي مل حلاص
 "ينايسلا" ةيريدم يف ،وينوي يف لايتغا ةلواحمل نالمش دمحأ ضراعملا يكارتشالا بزحلاب ىدايقلا

                                                 
  2011نوفمبر  12للھیئات الدولیة واستھانة بقراراتھا ومواقفھا، المرصد الیمني لحقوق اإلنسان، ن في تعز تحٍدیاستھداف المدنی -  22

http://www.anhri.net/?p=43057  
  ،2011نوفمبر  25 ،رایتس ووتش ، ھیومانطوفان من عملیات القتل یتحدى أوامر األمم المتحدة: الیمن -  23

http://www.hrw.org/ar/news/2011/11/25  
  

المدنیون والمشاركون في الفعالیات واالعتصامات  الخاص باالنتھاكات التي تعرض لھا YOHRتقریر المرصد الیمني لحقوق اإلنسان -  24
   2011نوفمبر  26 ،اإلنسانالمرصد الیمني لحقوق  ،م2011نوفمبر 24حتى  أكتوبر 22لفترة من السلمیة خالل ا

http://www.anhri.net/?p=43831  
25  -  yemen facing humanitarian crisis: unicef, 7 june 2011 , )2011یونیو  7یف، الیونیس ،إنسانیة الیمن تواجھ أزمة(  
http://www.trust.org/alertnet/news/interview-yemen-facing-humanitarian-catastrophe-unicef/ 
yemen humanitarian emergency situation report  no.6  ,OCHA, 3 August 2011 

)2011 أغسطس 3 ،المتحدة باألممون اإلنسانیة ئمكتب تنسیق الش، 6تقریر عن الحالھ االنسانیھ الطارئھ في الیمن رقم (  
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/fullreport_77.pdf 

- ،   ،2011سطسغأ  6ناضمر يف ديازتت نيبأ يحزان ةاناعم
yemen.com/news14080.html-http://www.alhadath 

  2011یونیو  8ي الھواء ومخاوف من الكولیرا، بي بي سي، طالق النار فإل ةذعر بین سكان المدن الیمنی  -
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2011/06/110608_yemen_latest.shtml  

http://www.anhri.net/?p=43057
http://www.hrw.org/ar/news/2011/11/25
http://www.anhri.net/?p=43831
http://www.trust.org/alertnet/news/interview-yemen-facing-humanitarian-catastrophe-unicef/
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/fullreport_77.pdf
http://www.alhadath
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2011/06/110608_yemen_latest.shtml
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دح أ لتقمو هتباصإىلإ  ىدأامم  ،هيلع رانلا قالطإب ةحلسم رصانع تماق ثيح ،"بآ"هظفاحمب 
  26.هيقفارم

سيئر  ةمكاحمللمدق دقف  ؛ةيئاضق تاقحالمل بونجلا يف نييسايسلا ءاطشنلانم ددع ضرعت امك 
ةمهتب "علاضلا"هيريدم يف يبونجلا كارحلل ينطولا سلجملا  ريكعت "و ،"ةلودلاسيئر  ةناهإ"، 

 ةوعدلابتاماهتا  ،يرطعملا هدبع يدايقلا مهنيب ،ايبونج اطشان رشع دحأ هجاويو ."ةماعلا ةنيكسلا
،   27 .فنعو بغش لامعأاهنع جتن  ةصخرم ريغ تاريسمل

مايقلا و ،ماظنلل ةضهانم تاراعش ديدرتو تاريسم يف ةكراشملابعرقملا يجان ىلع  مهتاامك 
 ةيئازجلا ةمكحملا مامأ ةيئانثتسالا ةمكاحمللمدق امك  28."جحل"و "علاضلا"يتظفاحم يف تاريجفتب 

ثبو لاصفنالا ىلإ  ةوعدلاو ة،حلسم ةباصعيف كارتشالا ةمهت ب ،عئاشىلع  لالش ةصصختملا
  29.ةيهاركلا ةفاقث
  
  :ناسنإلا قوقح نع نيعفادملا عمق

ببسبديدهتلاو ليكنتلا نم ةددعتمفونصل  ًافده ناسنإلا قوقح تامظنم تراص  اهتكراشم ، 
يف ينهملا اهرودل  اهتلصاومو  ،يطارقميدلا رييغتلا يف ةينميلا ةروثلا فادهأ ةدناسم يف ةطشنلا

ىلإ  ةيمارلا ةيلودلاتايلآلا عم اهنواعتو  ،ينميلا ماظنلا اهبكتري يتلا ناسنإلا قوقح مئارجفشك 
  .اهيلع ةبساحملاو ،تاكاهتنالا كلت فقو

 ،"دويق الب تايفحص" ةمظنم سأرت يتلا نامرك لكوت ةزرابلا ةيقوقحلافاطتخالل تضرعت 
،حو يد ترت ةحلسم ةعومجم لبق نم–اهفاطتخاو اهضارتعا ىرج ثيح  مالسلل لبون ةزئاج تزا
 ةقفرب اهتدوع ءانثأ ،2011 رياني 22يف ماعلا قيرطلاب  –يندم ىزب مهضعبو ،يركسعلا يزلا
 .رياني 24ىتح زاجتحالا نهر تلظو  30.لومحملا اهبساحو اهفتاه ردوصو ،اهلزنمىلإ  اهجوز
ىلإ  دنتسا نامرك لكوت لاقتعا نإف ةينميلا عافدلا ةرازولينورتكل إلاعقوملا نلع أ امبسحو
باكترا ىلع ضيرحتلا "و ،"ًانوناق اهل صخرم ريغ تاريسمو تاعمجت ميظنت"ت لمش ،تاماهتا

                                                 
  ،2011یونیو  9آب ومقتل أحد مرافقیھ، محاولة اغتیال أحد قیادات المعارضة في  -  26

 tagheer.com/news30347.html-http://www.al  
  ،2011مارس  18، المرصد الجنوبي لحقوق اإلنسان، 2011التقریر الدوري للمرصد الجنوبي لحقوق اإلنسان لشھر فبرایر  -  27

1601-aden.org/?p=1601#more-http://sohr  
  .2011مایو  14، المرصد الجنوبي لحقوق اإلنسان، 2011بریل أالتقریر الدوري للمرصد الجنوبي لحقوق اإلنسان لشھر -  28

.org/?p=1653aden-http://sohr  
  .، مرجع سابق2011التقریر الدوري للمرصد الجنوبي لحقوق اإلنسان لشھر فبرایر - 29

1601-aden.org/?p=1601#more-http://sohr  
   22/1/2011، المصدر أونالین، اختطاف الناشطة الحقوقیة توكل كرمان بصنعاء -  30

section=1&news_id=15334-http://almasdaronline.com/index.php?page=news&article  

http://www.al
http://almasdaronline.com/index.php?page=news&article
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ةباينلا ىنبم لخاد نامرك تمصتعا د قو ."ماعلا يعامتجالا ملسلا ضيوقت"و ،"بغشو ىضوف لامعأ
صا خشألا تارشع نع جارفإلابكلذ نرتقي ن أب ةبلاطم ،اهنع جارفإلاب رمألارودص دعب  ةماعلا
نع  ًاقحال ماعلا بئانلاجرفأ دق و .اهعم ةينماضت لامعأوتارهاظ م لالخ مهيلع ضبقلا يقلأ نيذلا

قوقحلا نع عافدلل  ةينميلا ةمظنملليذي فنتلا ريدملا يمليدلاىلع  مهنيبو 31،صاخشألاءالؤه 
ةعومجم نوقفاري اوناك نيذلايسنألا دلاخ يقوقحلا طشانلاو ،تايرحلاو  ءاعنص ةعماج بالط نم ، 

اهنإفنامرك بسحبو .32نامرك فاطتخا نأشب غالب ميدقتل ،ماعلا بئانلا بتكمىلإ   دعب تقلت ، 
اهطبض هنم بلطي  ،اهيخأىلإ  ةلودلاس يئر نم يفتاه لاصتا ربعلتقلاب تاديدهت اهنع  جارفإلا

 ةعاطلااصع قش نم "يوبنلا ثيدحلا هديدهت يف ا يعدتسم ،ةيربجلا ةماقإلانهر اهعضوو 
  33"!هولتقاف

سيئرلاو سسؤملا  ،ينيدعلا قداص دمحم زرابلا يقوقحلا طشانلا ىقلت 2011 رياربف 28يفو 
لتقلاب تاديدهتلاو بابسلاو مئاتشلا نم الي س ،"ةيفحصلاتايرحلا  ةيامحو ليهأتلازكرم "ـل يذيفنتلا

ماظنلل   ةيداعملاهفقاومو هتاباتك نم صالخلا ن أب ةحيرص تاراشإ تنمضت ،ةيفتاه ةملاكمربع 
زكرم لمح دقو  .سأرلا يف ةصاصر نم رثكأجاتحي نل  ناسنإلا قوقح تاكاهتنال ةضهانملاو

 لامعأ يأنع يسايسلاو يموقلا  نمألا ةزهجأوينميلا سيئرلل  ةيلوئسملا ةيفحصلاتايرحلا 
  34.هترسأ دارفأنم  يأوأ  ينيدعلا ةايح فدهتست

نم تاديدهت  ناسنإلا قوقحل قئاقشلا ىدتنم سيئر اشابلا لمأ ةزرابلا ةيقوقحلا ةطشانلاتقلت امك 
 ،"هابقع دمحُت ال ام"ىلإ  ضرعتت ال ىتح ؛اهلزنم ةرداغم نم اهرذحي ،فتاهلا ربع لوهجم صخش

ميدقت لالخ نم نميلا تالكشم ليودتىلإ اهيعس ب بسب كلذو  قوقح  عاضوألوح تامولعم ، 
، ديدهتلا اذهنم  نيعوبسأنوضغ يفو  35.ةدحتملا ممأللعباتلا  نمألاسلجم ىلإ  نميلا يف ناسنإلا

                                                 
  ، 2011ینایر  24اإلفراج عن الناشطة الیمنیة المعارضة توكل كرمان، الحیاة،  -  31

http://international.daralhayat.com/internationalarticle/227075  
ع عن الحقوق ، المنظمة الیمنیة للدفا"على الدیلمي المدیر التنفیذي للمنظمة الیمنیة للدفاع عن الحقوق والحریات الدیمقراطیة لاعتقا -  32

   23/1/2011والحریات الدیمقراطیة،
http://www.hurryat.org/?p=1221  

 ، الھیئة الوطنیةوالعربیة ویمنع التصویر مرتي الجزیرةاویحتجز ك ،نین وصحفییاألمن یعتقل محام ..أثناء توجھھم لمكتب النائب العام - 
  ، 2011ینایر  27الحقوق والحریات،  للدفاع عن

http://www.hoodonline.org/news_details.php?lang=arabic&sid=2769  
  2011ینایر  26، منظمة صحفیات بال قیود، بالغ حول التھدید بقتل توكل كرمان والطلب منھا البقاء رھن اإلقامة الجبریة -  33

http://womenpress.org/news_details.php?lang=arabic&sid=1954  
السلطات الیمنیة مسئولیة ما قد یستھدف حیاتھ  ”محمال ،ورئیسھ التنفیذي ةیدین جریمة تھدید مؤسس CTPJF مركز الحریات الصحفیة -  34
  ، 2011مارس  CTPJF ،2 یةمركز الحریات الصحف، من أفراد أسرتھ اأو أًی

http://www.ctpjf.org/ara/news.php?recordID=164  
  ، 2011بریل أ 20لقتلى، منظمة العفو الدولیة، عداد الیمنیون معرضون للخطر مع ارتفاع أالنشطاء ا-  35

20-04-2011-mounts-toll-death-threatened-activist-updates/yemeni-and-http://www.amnesty.org/ar/news  

http://international.daralhayat.com/internationalarticle/227075
http://www.hurryat.org/?p=1221
http://www.hoodonline.org/news_details.php?lang=arabic&sid=2769
http://womenpress.org/news_details.php?lang=arabic&sid=1954
http://www.ctpjf.org/ara/news.php?recordID=164
http://www.amnesty.org/ar/news
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اهرفس زاوج زجتحاو  ،ءاعنص راطمب يموقلا نمألازاهج لبق نم فيقوتلل اشابلا  لمأتضرعت 
  36 .تارمتؤملا دحأ يف ةكراشمللتيوكلا ىلإ  اهرفس دنع ،ةعاس ةدمل

 ،ةرهاقلانم اه تدوع دعب ءاعنص راطم يف فيقوتلل اشابلا لمأ تضرعت ربمفون 26يف اقحالو 
قيزمتب اهماهتا ةيفلخ ىلع يموقلا نمالا زاهج رصانع لبق نم نيتعاس ةدمل باوجتسال تعضخو 

رصانع اه تدعوت دقو .ربمفون 16يف ةرهاق لا ىلإاهترداغم ليبق راطملا يف هلجنو سيئرلا ةروص 
  37 .سيئرلا ةروص اهقيزمتل رهشأ 6هدمل سبحلا  ةبوقع ةهجاومو اهتمكاحمب يموقلا نمألا
ىقل دق ناسنإلا قوقحل قئاقشلا ىدتنمب نيلماعلا دحأ يدسألا ديعس وبأدمح أ سينأ نأ ركذلاب ريدج  ،
ءاعنصب تارهاظ ملا ىدحإيف نيجتحم لا فالآىلع نا رينلا نمألاتاوق تحتف امدنع  ،هعرصم

  38.ليربأ 20يف 
قوقحلا نع عافدلل  ةينميلا ةمظنملا"وضع مشاه دمح أ يقوقحلا طشانلا تلفأ ويلوي 7يفو 

 ،ةمظنملابتكمل هترداغم دنع هتايحب يد وت تداك ،لايتغا ةلواحم نم" ةيطارقميدلا تايرحلاو
، امهدح أقلط أ ،ةيران ةجاردىلع نامثلم ناصخش هضرتعا ثيح   .بصي مل هنكلهيلع صاصرلا

تربتعاو ! يزكرملا نمألل ةعباتحالسلا نع شيتفت هطقن نم  راتمأدعب ىلع ثداحلا عقو دقو 
،بيهرت فدهتست ،ديدهت ةلاسر ةباثمبثداحلا اذه  ةمظنملا نم لئالق  مايأدعب تءاج  اهنأ ةصاخو اه

قوقحل ةدحتملا ممألل ةيماسلا ة يضوفملل ةعباتلا قئاقحلا يصقت ةثعب ءاضعأب ةمظنملا يلوئسمءاقل 
، تاحاس اهل تضرعت  يتلا تاكاهتنالا قثوي ،الماك افلم ةينميلا ةمظنملاهلالخ تمدق  ناسنإلا

  39.ةينمي تاظفاحم ةدع يف ماصتعالا
وهونميلاب ناسنإلا قوقح تافلمل فيشرأربك أمهتلا ريبك قيرح  بش ويلوي 18يف  صخي  ، 

 ةسسؤم رقم يف قيرحلا عقو دقو .ناسنإلا قوقحو تايرحلا نع عافدلاب ةينعملا "دوه"همظنم 
تاكاهتنا اياحضل ينوناقلا نوعلا مدقت يتلا و ،"دوه" ةمظنم ىنبم سفن يف ةعقاولا ةاماحملل "والع"
 ،ةيقوقح اياضقل فلم فالآ 5 ىلع ديزي ام نارينلا تمهتلا دقو ."والع" لالخ نم ناسنإلا قوقح
امجان قيرحلا نوكي نأ  "دوه"و "والع" تدعبتساو .ةعوبطم فالآ 6نم رثك أ مضت ةينوناق ةبتكمو

                                                 
مایو  4، منتدي الشقائق لحقوق اإلنسان، صنعاء القومي في مطار األمنالباشا ومصادرة جواز سفرھا من قبل  أملالشقائق یدین احتجاز -  36

2011 ,  
http://www.anhri.net/?p=30453  

   2011نوفمبر  27 ،اإلنسان، منتدى الشقائق لحقوق من القومي للباشا في مطار صنعاءالشقائق یدین احتجاز األ -  37
http://www.anhri.net/?p=43931  

  .العفو الدولیة، مصدر سابق ةعداد القتلى، منظملیمنیون معرضون للخطر مع ارتفاع أالنشطاء ا -  38
20-04-2011-mounts-toll-death-threatened-activist-updates/yemeni-and-http://www.amnesty.org/ar/news   

یولیو  7، ، المنظمة الیمنیة للدفاع عن الحقوق والحریاتالحملة الشرسة ضدھا واستھداف عضوھا ھاشم ستمراراالمنظمة الیمنیة تدین -  39
2011.  

http://www.hurryat.org/?p=1268  

http://www.anhri.net/?p=30453
http://www.anhri.net/?p=43931
http://www.amnesty.org/ar/news
http://www.hurryat.org/?p=1268
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نإ ثيحيئابرهك سام نع  .قيرحلا بوشن ءانثأرقملا نع امامت  ةلوصفمتناك ءابرهكلا  ، 
سمط فدهتسي يذلا  ،ينميلا ماظنلا وه قيرحلا نم ديحولا ديفتسملانأ  ةيقوقح تامظنم تربتعاو

 قيرحلانأ ركذلاب ريدج  .اهيلع هتبساحم نيعتي يتلا ناسنإلا قوقحمئارج ب ةلصتملاتامولعملا 
دقو  .وينوي يفينميلا ماظنلا مئارجب  ةدحتملا ممألا ةثعب ةطاحإ يف" دوه"ةمهاسم باقعأ يف بشن 

 ةليقثلا ةيعفدملافئاذقب فصقلل هضرعت دعب ،اهرقم ءالخإ ىلإ ربمتبس  19يف " دوه"ترطضا 
  40 .ىنبملاب ًاريبك ًارامد تقحلأيتلا تاشاشرلاو 

تاوق نم برضلاب تاءادتعال اضرعت دق  ،ةمظنملابيناديملا لمعلا  مقاطنم نينثا نأ اضيأ ركذي 
تاوقل قبس امك  .هحارس قلطينأ  لبق مايأ ةعضبل امهدحأ فطتخاو ،ماعلا اذه لالخ ةيموكح
 ،"دوه"ـ ل ةيناديملاقرف لا دحأ سيئر ايالثلا ىيحي يفحصلا وينوييف تفطتخا نأ  يوجلا عافدلا
ليوحت نع هفشك دعب كلذو  ،هحارسقلطي نأ  لبق مايأ ةرشع ةدمل يرسقلا ءافتخالا نهر لظو

    41.نوناقلل ةفلاخملابلاقتعا زكرم ىلإ  ةيوجلاتاوقلل ركسعم 

ريغ ةهج  ىلإاهلقنو اهترداصمو ،هتايوتحم بهنل   ناسنإلا قوقحل ينميلا دصرملا رقم ضرعتامك 
، بق نم ،ةمولعم  اهب دجوي يتلا  ةرامعلامهلالتحا دعب مكاحلا ماظنلا نوعبتي نيحلسمو نمأ تاوق ل
دصرملا يف نوطشانلاو نولماعلا ضرعتي  .ةيركسع ةنكث ىلإ اهليوحتو ،يضاملا ربمتبس يف رقملا
 42.ةيانبلا لتحت يتلا ةوقلا لبق نم مهفادهتساب تاديدهتلل

رييغتلا  ةحاسىلإ  هقيرط يف وهو ،فاقسلا هللادبعرامع يقوقحلا طشانلا فطتخا  ربوتكأ 23يفو 
  43.ةلوهجم ةهجىلإ  هتداتقا ،ةينمأ ةزهجأ ةطساوب ،ءاعنصب

لبق نم  ةيمنتلل "نيكمت" ةسسؤم سيئر يتاراغلا دارم يقوقحلاطشانلا  زاجتحا ىرج ربوتكأ 26يف 
لكشت  ،نميلا يف رييغتلا ةروثنع تابيتك  هت زايح ىوعدب ،هترايسلخاد يروهمجلا سرحلا 

                                                 
   2011یولیو  18الیمن حریق غامض یلتھم اكبر ارشیف حقوقي یوثق جرائم النظام، مؤسسھ الكرامة لحقوق اإلنسان،  -  40

-55-08-21-07-http://ar.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=4215:2011
04&Itemid=140-08-12-08-03-05&catid=164:2009  

 22مركز المعلومات والتأھیل لحقوق اإلنسان،، مركز المعلومات والتأھیل لحقوق اإلنسان یدین بشدة استھداف مقر منظمة ھود بصنعاء - 
  ،2011سبتمبر 

News&id=234http://hritc.net/index.php?action=show  
  ،2011یونیو 22نت،  التغییر ھود تطالب باإلفراج عن الصحفي یحیى الثالیا، -  41

tagheer.com/news.php?id=30726-http://www.al  
، ولیةئمحتویاتھ، ویحمل النظام المس اقتحام مقره ومصادرةیخاطب المجتمع الدولي بشأن  (YOHR) المرصد الیمني لحقوق اإلنسان -  42

   2011نوفمبر  14 ،المرصد الیمني لحقوق االنسان
http://www.anhri.net/?p=43141  

    
   2011أكتوبر  28، عن الحقوق والحریات الدیمقراطیة المنظمة الیمنیة للدفاع استنكار الختطاف الناشط الحقوقي عمار عبداهللا السقاف، -  43

http://www.hurryat.org/?p=1274  

http://ar.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=4215:2011
http://hritc.net/index.php?action=show
http://www.al
http://www.anhri.net/?p=43141
http://www.hurryat.org/?p=1274
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ه بوساح ىلع ظفحتلامت و ،يروهمجلا سرحلا راقم دحأ ىلإ لقن مث ،مكحلا ماظن دض ًاضيرحت
متي نأ  لبق تاعاس عبرأهدمل قيقحتلل عضخو  ،هتسسؤم صخت قاروأو ةيولخ فتاوهو يصخشلا
  44.هليبس ءالخإ
  

  :ريبعتلاو يأرلا ةيرحل ةلئاهتاكاهتنا 
 ةـيغب  ،ةـيمالعإلا طئاسولا  عيمجىلعو  ةفاحصلا ةيرح ىلع برحلا قاطن عيسوت ماعلا اذه دهش

نم ددع يقل دقو  .ةضافتنالا عمق راطإيف  ةينميلاتاطلسلا لبق نم  ةبكترملامئارجلا ىلع ميتعتلا 
 ةيندبلاتاءادتعالا  ةرئادتعستاو  ،ينهملا مهبجاول مهئادألالخ مهعرصم نييفحصلاو نيروصملا 

لاـقتعالاو فاـطتخالا    لامعأ مهتلاط امك ،ةيئاضفلاتاونقل ا مقاوطو نيلسارملاو نييفحصلا ىلع
تردوصو ةيئاضف تاونقو ةيفحص تاسسؤم راقم تمحتقاو ،يفسعتلا اـهعيزوت عنم  وأ  فحص، 

   .ةقفلم مهتب نييفحصلل تامكاحملا اضيأتلصاوت املثم  ،اهقارحإ ىرج وأ تاظفاحم ةدعيف 
يبارشلا لامج يفحصلا رو صملا لتقسرام  18يفف  ،مهعرصم نيلسارمو نييفحص 4يقل دقو 
نـسح   يفوـت ربمتبس  24يفو  .ءاعنص ةعماج مامأ ةرهاظم ىلع رانلا نمألاتاوق ت حتف امدنع
 صاـصرب هتباصإ نم مايأ ةسمخ دعب  ،ءاعنصبىفشتسم يف   "ةرحلا" ةانقيف  روصملا فاظولا

رونلا ميكحلا دبع  يفحصلاروصملا يفوت  ربوتكأ 4يفو  45.تاجاجتحالايطغي ناك امنيب  ،ةصانق
 يوامسلا ديجملا دبع يفحصلاقباسلا مويلا يف يفوت امك  ،"زعت"ةظفاحم  يف يركسع موجه لالخ

  46 .ربمتبس 25 يف صانق صاصرب هفادهتسا بقع هتباصإءارج نم 
 رياني 18يف  لمرح دمح أيفحصلا لزنم ىلع  رانلا ةطرشلاتاوق  تقلطأعلاضلا  ةيريدم يفو 

 47.ةموكحلاداقتنا نع فكلل  ؛هل ديدهتك، 2011

عـيورتلاو برـضلاب    تايفحصلاو تاطشانلا نم ةعومجم ىلع نويركسع مجهت ليربأ 16يفو 
 هدـبع  ىورأتايفحـصلا ءالؤه نمو   .ءاعنصب  ةريسم  يف مهتكراشم ءانثأ ،صاصرلا قالطإب
  48.تايرخأو ..لامج ةراسو ،يودبلا دادوو ،ساطعلا ىدهو ،نامثع

                                                 
 المنظمة الیمنیة للدفاع عن الحقوق والحریات الدیمقراطیة تمكین،  ةتستنكر احتجاز الناشط مراد الغاراتي رئیس مؤسس ةالیمنی ةالمنظم -  44
  2011توبر أك  31

http://www.hurryat.org/?p=1272  
   2011سبتمبر  26، لجنھ حمایة الصحفیین، رصاص القناصة یودي بحیاة مصور صحفي یمني -  45

http://www.cpj.org/ar/2011/09/017928.php 
   2011أكتوبر  11، مراسلون بال حدود، صحفیان ضحیة عنف نظام صالح -  46

http://www.anhri.net/?p=41265 
  ،2011فبرایر  7اإلنسان، الصادر عن المرصد الجنوبي لحقوق اإلنسان، المرصد الجنوبي لحقوق 2011التقریر الدوري لشھر ینایر  -  47

 1483-aden.org/?p=1483#more-http://sohr  

http://www.hurryat.org/?p=1272
http://www.cpj.org/ar/2011/09/017928.php
http://www.anhri.net/?p=41265
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 ،باوجتـسالل ضراـعملا يدـمحملا دمح   أ يفحصلا يروهمجلا سرحلا ىعدتسا ليربأ 16 يفو
، كلذ قبس دقو .ئش هنع ملعي الو ايفتخم لاز ام يذلاو سرـحلا نـم    نيطباـض ماـيق   نيمويب

  49.ةيرابخإلا ةطحملا يف هبصنم نم ةلاقإلاب هديدهتو ،يفحصلاب لاصتالابيروهمجلا 
 ءانثأ، يدفحملا يجان دمحم لامك ةضراعملا ةيئاضفلا "ليهس"ةانق روصم فطتخا ويام  25 يفو

  50.رمحألاقداص خيشلا  تاوقو  ةموكحلانيب تاكابتشالل هتيطغت 
 12يـف  و 51.فاـطتخا  ةلواحمل يناويخلا ميركلا دبع فورعملاي فحصلا ضرعت وينوي 8يفو 

ليهـ ”ةاـنق باسحل لمعي يذلا   صارف دمحأ ةيركسع تاوق تلقتعا سطسغأ بـقع كـلذو  ، “س 
 ًاـعيمج اوديتقا ثيح ،ه ؤانبأو همأو هتجوز تفطتخا مث. يلودلا ءاعنص راطم نم برقلاب هفاطتخا

ثحبلا زاهج ىلإ  هتلاحإتمتو  ،ًاقحال هيوذحارس   قلطأ دقو .ةيوجلا ةيركسعلا يمليدلا ةدعاقىلإ 
  52.ةينميلا ةيلخادلا ةرازول عباتلا يئانجلا

لا زـجتحا 2011 رياربف 13يف ف .ةينمألا تاءادتعالل نييفحصلا نم ددعضرعت امك  ي فحـص ، 
ةـلآ تردوـصو    ،ءاعنص يف ةينمألا ةزهجألل ةعباتةرايس يف ةقيقد  30ةدمل ًارسق حربلا ليلخ 

ةلاكو روصم ضو .اهتركاذ ةقاطب غارفإ دعب هيلإ داعتنأ  لبق هريوصت   ءاـبنأ  رعت ،هسفن مويلا يف
ةلآ تردوص اميف  ،هريوصت ةلآ ترسكف ،ةمصاعلا عراوش دحأ يف ءادتعال يدهملا دلاخ زرتيور
نوحّلسم  مجاه يلاتلا مويلايف و .يسنألا يناه "سرب دتيشوسأ" ءابنأ ةلاكو روصم صخت ريوصت
تارهاـظتلا يـطغي ناك امنيب    ،يبيعشلا دجام ءابنألل "برأم" ةلاكو لسارم نيكاكسلاو يصعلاب
نمألا تاوق  لبق نم برضلل نيينميلا نييفحصلا نم ةعومجم ضرعت امك 53.ءاعنص يف ةيبالطلا

                                                                                                                                                 
منتدى الشقائق العربي لحقوق ، أعقبتھاالتي  ویبدي استغرابھ من حملة التضلیل ،والصحفیاتیدین االعتداء على الناشطات : الشقائق -  48

  2011بریل أ 19،اإلنسان
 http://www.anhri.net/?p=29478 

  ، 2011بریل أ 18، لجنھ حمایة الصحفیین، فقدان صحفي بعد استدعائھ من ِقبل السلطات الیمنیة -  49
http://www.cpj.org/ar/2011/04/017161.php 

یونیو  2، مراسلون بال حدود، السعودیة استمرار االعتداءات ضد اإلعالمیین والصحف في العراق والیمن واإلفراج عن مدّونین في -  50
2011،  

frontieres.org/article.php3?id_article=32039-sans-tershttp://arabia.repor  
 

اختطاف عبدالكریم الخیواني واالعتداء على  محاولة –الشبكة العربیة تدین استمرار مصادرة الصحف واالعتداء على الصحفیین :الیمن -  51
  ،2011یونیو  11، الشبكھ العربیة لمعومات حقوق اإلنسان، مراسلي قناة الحرة

http://www.anhri.net/?p=33260 
- Abdul Karim Al-Khaiwani threatened,reporters without borders , 8 june 2011  
http://en.rsf.org/+abdul-karim-al-khaiwani-threatened+.html 

  ،2011أغسطس  23، لجنة حمایة الصحفیین، القوات الحكومیة الیمنیة تعتقل مصورًا صحفیًا-  52
http://www.cpj.org/ar/2011/08/017751.php   

  ،2011أغسطس  24الكرامة لحقوق اإلنسان،  ة، مؤسسالكرامة تشارك في مسیرة صامتة تطالب بإطالق صحفیین معتقلین: الیمن - 
-34-15-23-08-http://www.alkarama.org/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=4236:2011

04&Itemid=140-08-12-08-03-15&catid=164:2009 
  ،2011فبرایر  19، مراسلون بال حدود - ن تظاھرات ضد الحكومةاعتداءات على صحفیین یغطو -  53

http://www.anhri.net/?p=29478
http://www.cpj.org/ar/2011/04/017161.php
http://arabia.repor
http://www.anhri.net/?p=33260
http://en.rsf.org/+abdul-karim-al-khaiwani-threatened+.html
http://www.cpj.org/ar/2011/08/017751.php
http://www.alkarama.org/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=4236:2011
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، تردوـص تاءادتعالا هذه لالخو   ةيندم بايث يف نمأ لاجرو ةموكحلا يديؤم نم تاعومجمو
  54.ةيمالعإو ةيفحص داوم
دح أ نع الضف 55.اهيروصم دحأو نميلا يف ،"ةيبرعلا"ةانق بتكم سيئر  ىرخأتاءادتعا تلاطو  
، “ ملاعلا”ةانق  يلسارم تاطلـسلا   تزجتحا امك 56.يرطقلا نويزفلتلاب روصموةيناريإلا ةيئاضفلا

 يلـسارم دح أضرعت  امك ،"ةنيدملاثيدح "ةفيحص برداقلا دبع نميلا حاضو  ،"زعت"ةظفاحم يف 
ةرداصم اولواح لاجرلا نم ةعومجم دي ىلع ءاعنص يف ءادتعال ،ةيناطيربلا “ نايدراج”ةفيحص 

  57.هتزوحب تناك يتلا اريماكلا
ةفيحص و ،ةيتارامإلا "قورشلا"ةلجم  اهنم ،فحصلا نمددعل نيلسارم  ةلثامم تاءادتعا تفدهتساو
نيدـلا ي  يحم يفحصلا بتاكلا ىلع حربملا برضلاب ءادتعالا ىرجدق و. ةلقتسملا ةيلهألا“ دغلا”
 هـلقن ءاـنثأ فاعـسإلا ةرايـس     لـخاد كلذكو  ،ثادحألا ةيطغتل عراشلا يف هدوجو ءانثأ ةمرج
، ةـيلهألا  “ةـنيدملا  ثيدـح ”ةفيحصب ررح ملا يملاسلا يدجو ىلع برضلاب ىدتعاو .ىفشتسملل

ىوـقلا نـم رـصانع ةثالث محتقا      امك ،عازه دومح "أبس"ءابنأ ةلاكوب ي فحصلا اضيأبرضو 
 26موي حابص ءاعنص يف نيي فحصلا ةباقن رقم ةطرشلل ةعبات ةرايس نولقتسي ،يندم سابلب ةينمألا

تماق قباسلا مويلا يفو 58 .نيرضاحلا نييفحصلاىلإ  ديدهتلاو ةناهإلاب نيهجوتم ،2011رياربف   ،
اـمك   ،"لحاـسلا "ةضراعملا ةانق لاروصم ىلع يدسجلا ءادتعالاب ندع ةظفاحم يف  نمألا تاوق
اوناـك اـمنيب    ،لالج سرافو يبعشلا مسابو سينأ نمحرلا دبعو نيساي قوزرم نويفحصلا لقتعا
  59.تارهاظملا ىدحإ نوطغي
 ،ةضافتنالا عمق  عئاقو نع فشكت داوم ثبت يتلا ةيمالعإلاطئاسولا هاجت تاكاهتنالا تدعاصتو  

لضف يفحصلا ضرعت رياني  21 يفف .تاكاهتنالا هذه نم ريبك طسقب ةيرطقلا ةريزجلاتصتخاو 

                                                                                                                                                 
 http://www.anhri.net/?p=24419 

  ، 2011فبرایر  14، ھیومن رایتس ووتش، دي على النشطاءقوات األمن تعت: الیمن -  54
3-http://www.hrw.org/ar/news/2011/02/14  

  ،2011فبرایر  23، لجنھ حمایة الصحفیین، استھداف صحفیین باعتداءات في البحرین والیمن ولیبیا -  55
 http://www.cpj.org/ar/2011/02/016835.php  

  )مرجع سابق(استھداف صحفیین باعتداءات في البحرین والیمن ولیبیا - 55
  )مرجع سابق(استھداف صحفیین باعتداءات في البحرین والیمن ولیبیا - 56
  )مرجع سابق(استھداف صحفیین باعتداءات في البحرین والیمن ولیبیا -  57
قل من استھداف للصحفیین في الیمن خالل أجریمة اعتداء و 50كثر من یرصد أ CTPJF مركز التأھیل وحمایة الحریات الصحفیة  -  58

   2011فبرایر  CTPJF – 20 مركز التأھیل وحمایة الحریات الصحفیةمحمال رئیس الجمھوریة المسئولیة،  أسبوع
ews.php?recordID=163http://www.ctpjf.org/ara/n  

  ،2011مارس  5السلطات الیمنیة تحدد تغطیة الفعالیات الشعبیة قسرا، مراسلون بال حدود،  -  59
frontieres.org/article.php3?id_article=31971-sans-http://arabia.reporters  

http://www.anhri.net/?p=24419
http://www.hrw.org/ar/news/2011/02/14
http://www.cpj.org/ar/2011/02/016835.php
http://www.ctpjf.org/ara/n
http://arabia.reporters
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تايلاعفل هتيطغت  ةيفلخىلع  كلذو ،لاقتعالاب ديدهتلل نميلا بونج يف ةريزجلا ةانقلسارم كرابم 
   2011.60رياني  20 -18يف ندع يف يبعشلا كارحلا 

لمع قيرف عنم مت امك   61.ةريزجلا ةانقتار يماك ءاعنص يف نمألا تاوق تزجتحا رياني 23يفو 
،  ةحاس يف رياربف 26موي ماصتعا ريوصت نم  ةانق لا ةينميلا تاطلسلا تبلط وءاعنص يف رييغتلا
ةردا ـغم  نميلا ةروث ثادحأةيطغتل نيدفوملا  ناديز دمحأو حادص قحلا دبع ةريزجلا يلسارم نم
  63.امهنم لك ليحرت كلذ قحلو 62 .روفلا ىلع دالبلا
 يف ةريزجلا لمع قيرفب ةصاخلا اريماكلا مكاحلا بزحلل نوعبات  دارفأ رداص ،سرام 17يف و 

 دـض ةـبكترملا تاءادـتعالا يـطغي يراكبلا يدمح ةانقلا لسارم ناك امنيب     ، "زعت"ةظفاحم 

  ةـيندم سبالمب احلسم الجر  20 وحن ةريزجلا ةانقبتكم  محتقاسر ام 22يفو  64.نيرهاظتملا
  65.ةطرشلاطابض نم  ةياعر تحت كلذو

ءادتع الل سطسغأ 27يف فاقسلا نيز روصملاو بارغ هللا  دبع "يس يب يب" لسارمضرعت امك 
مهدرط متو اهترداصمو مهتاريماك ميطحت  ةلواحم ترجثيح  ،نميلا يف عاضوأللمهتيطغت  ءانثأ

  66.نيحلسملبق  نم ريوصتلاعقوم نم 
 نوـلمعي   نييفحص ةعبسليحرت ىلع  2011 سرام 15 مويحابص ةينمألا تاطلسلا  تمدقأ امك

مهوةيبنجألا ةيفحصلاتايرودلا نم ددع حلاصل  حلاـصل لمعي  ) يناطيرب يفحص(زملوه رفيلوأ ، 
 عم ) ةيكيرمأ ةيفحص(دراودإ دناليتوس يليهو  ،"ةيكيرمألا زمياتلا ةلجم"و" لانروج تيرتس لوو"

ةيفحـص  (رـكوو اـيتروب   و )يكيرمأ روصم(شيترام وشوجو  ،"زميات سولجنأ سول"ةفيحص 
لـمعي  ) يـكيرمأ يفحص (زميس كيرتاب و ،"فارغلت"و ،"تسوب نطنشاو"حلاصل لمعت ) ةيناطيرب

                                                 
  ،2011فبرایر  7المرصد الجنوبي لحقوق اإلنسان، الصادر عن المرصد الجنوبي لحقوق اإلنسان، 2011التقریر الدوري لشھر ینایر  -  60

 1483-aden.org/?p=1483#more-http://sohr  
یئة الوطنیة ، الھوالعربیة ویمنع التصویر تي الجزیرةاریمان ویحتجز كین وصحفییب النائب العام األمن یعتقل محامأثناء توجھھم لمكت -  61

  ، 2011ینایر  27للدفاع عن الحقوق والحریات، 
http://www.hoodonline.org/news_details.php?lang=arabic&sid=2769  

  ، 2011مارس  5راسلون بال حدود، السلطات الیمنیة تحدد تغطیة الفعالیات الشعبیة قسرا، م -  62
frontieres.org/article.php3?id_article=31971-sans-http://arabia.reporters  

قل من شھرین، مركز استھداف للصحفیین في الیمن خالل أجریمة اعتداء و 168یرصد أكثر من  CTPJFمركز الحریات الصحفیة  -  63
  .2011بریل أ CTPJF ،12التأھیل وحمایة الحریات الصحفیة 

http://ctpjf.org/ara/news.php?recordID=171  
مارس  21، مراسلون بال حدود ،الیمن ضد صحفیین یغطون المظاھرات المؤیدة للدیمقراطیة وواحد منھم قتیال في عتداءات بالجملةا -  64

2011،  
 http://www.anhri.net/?p=27284 

65   - Algazeera office raided in sana'a: anti-press attack in libya, sirya,Bahrain , committee to protect 
journalists , march 22 2011. 

syria.php-libya-in-attacks-sanaa-in-raided-jazeera-http://www.cpj.org/2011/03/al 
  ،2011أغسطس  27فریق بي بي سي في الیمن یتعرض العتداء، بي بي سي،  -  66

http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2011/08/110827_bbc_yemen_attack.shtml 

http://www.hoodonline.org/news_details.php?lang=arabic&sid=2769
http://arabia.reporters
http://ctpjf.org/ara/news.php?recordID=171
http://www.anhri.net/?p=27284
http://www.cpj.org/2011/03/al
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2011/08/110827_bbc_yemen_attack.shtml
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 ءاعنص راطمتاطلس تماق امك  ،) يلاطيإ روصم(وروال يدوكرام و ،"نيزاغام دياستوآ"حلاصل 
نـم هـعنم   تنأ  لبقةعاس  12نم رثكأل  "زميات كرويوين"يف يفح صلا ثروو تربور فيقوتب
  67.نميلا لوخد

يتفيحص عم  لمعي يذلا نوسنوج نيلغ يدنليزوينلا يفحصلا ىلع  وينوي 25يف ضبقلا  ىقلأامك 
ةيبرعلا تارامإلا ىلإ  كلذ دعب هليحرت متو 68 ةيسنرفلا دنوميل ةفيحصو ةيكيرمألا زميات كرويوين

  70.نوسنوج يليل ةيناطيربلا ةيفحصلالاقتعا ىرج ليرب أ 12يف و 69.ويلوي 6يف ةدحتملا 
بـقع كلذو   ،تاعاس عضب يزوللا دمحم يفحصلا لزنم نمألا تاوق ترصاح ليربأ  25يف و
يروـهمجلا سرـحلا تاوق    تلقتعا هسفن مويلا يفو .نميلا يف ةيراجلا ثادحألانع  الاقم هرشن
 ،"زعت" ةظفاحمىلإ  لوصولا نم هعنم مت امك ،يديجملا زيزعلا دبع "دهاشلا" ةديرج ريرحت سيئر
 71.ةفيحصلانم رداصلا ددعلا  ةرداصم ىلإ  ةفاضإلاب

 ةفيحـص رـقم ماـحتقاب    ةـينميلا  ةموكحللنيعباتلا نيحلسملا نم هعومجم تماق وينوي  14يفو 
 ترداصو رقملا تايوتحمب تثبعو ،ةفيحصلامقاط ىلع  تدتعاو ،ةينميلا ةمصاعلايف  "ءاوضألا"
   72.هسفن مويلايف  ةنصرقلاىلإ  تنرتنإلا ىلع ةفيحصلا عقوم ضرعتو ،ةزهجألا ضعب

يدـجو   يرصملا يمالسإلا ةيعادلا ءاعنص راطم يف  نمألا ةزهجأ تلقتعا سطسغأ  29يفو 
موـيلا يـف رطق   ىلإ  مهليحرتو ،مهعم لاصتالا ةزهجأ عيمج ةرداصمب تماق امك ،هتجوزو مينغ
   73.يلاتلا

                                                 
جریمة اعتداء واستھداف للصحفیین في الیمن خالل أقل من شھرین، مركز  168یرصد أكثر من  CTPJFمركز الحریات الصحفیة  -  67

  .2011ابریل  CTPJF ،12التأھیل وحمایة الحریات الصحفیة 
http://ctpjf.org/ara/news.php?recordID=171  

 لسلطات الیمنیة تعتقل صحفیا نیوزلندیا، االیمن مدیر المعھد الدولي للصحافة یدعو لسرعة إطالقھ والسماح للمراسلین األجانب بدخول -  68
  2011یونیو  28 ،نت الصحوة، ند الفرنسیةوتایمز واللوم یعمل مع نیویورك

 yemen.net/arabic/subjects/1/2011/6/28/10951.htm-http://www.alsahwa   
  ،2011یولیو  17مراسلون بال حدود،  ة، منظمن والیمنالقوى األمنیة تستھدف اإلعالمیین في سوریا واألرد -  69

http://www.anhri.net/?p=35917  
  .2011مایو  14، المرصد الجنوبي لحقوق اإلنسان، أبریللشھر) ساھر(التقریر الدوري للمرصد الجنوبي لحقوق اإلنسان  -  70

aden.org/?p=1653-http://sohr 
بریل أ 28، )مراسلون بال حدود - آیفكس ( الصحف بالجملة وسط فوضى أعمال العنف وحمالت التشھیر ضد الصحفیین، ةمصادر -  71

2011،  
w.ifex.org/bahrain/2011/04/28/smear_campaigns/arhttp://ww/  

یونیو  16لكتروني، الشبكة العربیة لمعلومات حقوق اإلنسان، اإلواختراق موقعھا  األضواءالشبكة العربیة تستنكر اقتحام صحیفة : الیمن -  72
2011 ،  

33639http://www.anhri.net/?p= 
 31،التغییر نت، ازي مع زوجتي في زنزانة غیر آدمیةوتم احتج ،ھانني بشكل مخزة العید وأاألمن الیمني اعتقلني لیل: الشیخ غنیم -  73

  ،2011أغسطس 
tagheer.com/news32680.html-http://al  

   2011اغسطس  29في الیمن،  اعتقال الشیخ وجدي غنیم - 
news.com/story.aspx?id=237468-http://alfath http://old.moheet.com/show_news.aspx?nid=493946&pg=2 

http://ctpjf.org/ara/news.php?recordID=171
http://www.alsahwa
http://www.anhri.net/?p=35917
http://www.anhri.net/?p
http://old.moheet.com/show_news.aspx?nid=493946&pg=2
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راوـحلل   ةماعلا ةنجللا"وضع يتيخبلا حلاص دمحم يفحصلا  لاقتعا اضيأ ىرج هتاذ مويلايفو  
 74.ءاعنص راطم نم دالبلا هترداغم ءانثأ "ينطولا

نـم   خـسن زاجتحا مت  2011سرام رهش يفف  ،فحصلا ضعب عيزوت ةلقرع تاطلسلا تلصاو
 "علاـضلا "و "ندع"تاظفاحم يف  عيزوتلل ةصصخمتناك ءاعنص راطم يف  "مويلا رابخأ" ةفيحص
  75.ندع ةظفاحم نم ةرداصلا "ءانمألا"ةفيحص عيزوت تاطلسلا  تعنم امك ."نيبأ"و "جحل"و

زاـجتحا  وأ  اهترداصم ربع كلذو ،فحصلا نم ديدعلاعيزوت  ليربأ رهش رخاوألالخ رذعت امك 
 نـم لـك فحـص    دادـع أ ةرداصم تمت ثيح ."ءاعنص"و "زعت"و "ندع"نم  لك يف ،اهيعزوم
،فحصلا نم  اهعيمجو ،"ىلوألا"و "عراشلا"و" نيقيلا"و" ةيضقلا"  ةـمجاهم تـمت امك   ةضراعملا

 ةفيحـص عزوـم زاـجتحا    مـت امك  ،"زعت"ىلإ  ةفيحصلا خسنهلقن  ءانثأ" ربوتكأ" ةديرجعزوم 
  76".ىلوألا"

 تردوـص كـلذ لبقو   ،"زعت"يف  ةلقتسملا "ىلوألا" ةفيحصخسن  تردوص 2011ويلوي  13يفو 
  77 ."بآ"و "زعت"نم  لكىلإ  اهلقن ءانثأكلذو  ،"مويلا رابخأ" ةفيحصنم  ةخسن 11000

ةـلاكو رقم  و ينورتكلإلا "ةوحصلا"عقوم رقم  2011ويام  24يف  ةيموكحلاتاوقلا تم جاهدقو 
 ثادـحألل اهتيطغت ببسب  ؛"ليهس"ةانق رقم ىلع رانلا  نمألاتاوق  تقلطأ يلاتلامويلا يفو  ،"أبس"
   78.نميلا يف
 "ةـنيدملا  ثادحأ" ةفيحصنم  خسن ةرداصمب سطسغأ 7خيرات ب نمألاتاوق تماق  ةيناثلا ةرمللو
  79."ةديدحلا"و "رامذ"و "ندع"و "بآ"و "زعت"يف اهعيزوت عنمل كلذو ، ةلقتسملا

يتفيحـص نم   خسن ةرداصمب سطسغ أ فصتنمىف ةينميلا ةطلسلل ةعباتلا  نمألاتاوق تماق امك 
خـسنلا   تـقرحأو  ،ةـينميلا  ةـموكحلل ةعبات ةينمأ طاقن ةطس اوب نيتلقتسملا” يروثلا“و “ءانمألا”
  80.نيعزوملا ىلع ءادتعالاو ةرداصملا

                                                 
    2011أغسطس  29نت،. محمد صالح البخیتي، یمنات| األمن القومي یعتقل األستاذ .. ضمن مسلسل اعتقال الصحفیین واإلعالمیین -  74

http://www.yemenat.net/master33/story15169.htm 
مارس  21، مراسلون بال حدود ،الیمن ن یغطون المظاھرات المؤیدة للدیمقراطیة وواحد منھم قتیال فيبالجملة ضد صحفییاعتداءات  -  75

2011،  
 http://www.anhri.net/?p=27284 

بریل أ 28، )مراسلون بال حدود -  آیفكس( الصحف بالجملة وسط فوضى أعمال العنف وحمالت التشھیر ضد الصحفیین،، ةمصادر -  76
2011،  

http://www.ifex.org/bahrain/2011/04/28/smear_campaigns/ar/  
  ،2011ولیو ی 17، مراسلون بال حدود، القوى األمنیة تستھدف اإلعالمیین في سوریا واألردن والیمن --  77

http://www.anhri.net/?p=35917  
یونیو  2، مراسلون بال حدود، السعودیة استمرار االعتداءات ضد اإلعالمیین والصحف في العراق والیمن واإلفراج عن مدّونین في -  78

2011،rg/article.php3?id_article=32039frontieres.o-sans-http://arabia.reporters   
  ،2011أغسطس  9الشبكة العربیة تدین مصادرة صحیفة أحداث المدینة، الشبكة العربیة لمعلومات حقوق اإلنسان، : الیمن -  79

http://www.anhri.net/?p=37277 

http://www.yemenat.net/master33/story15169.htm
http://www.anhri.net/?p=27284
http://www.ifex.org/bahrain/2011/04/28/smear_campaigns/ar
http://www.anhri.net/?p=35917
http://arabia.reporters
http://www.anhri.net/?p=37277
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ردـصم  "لقتسملا  ينورتكلإلا يرابخإلا عقوملارياربف  26يف تاطلسلا تبجح  ىرخأ ةيحاننم و
تاظفاحمو  "ءاعنص"و "ندع"يف تاجاجتحالل ةعساو  ةيطغت عقوملا اذهريفوت دعب كلذ و ،"نيالنوأ
هريدـي يذـلا   ، يراـبخإلا نيالنوأ ندع عقوم بجح مت امك  81.تاليجستب هريراقت ًاقفرم ،ىرخأ
 "نـشين نمي "عقوم  تاطلسلا تبجح ربمتبس يفو 82.ويلوي 12يف  ينايدهلا بيقرلا دبع يفحصلا
عـقوم بـجحب تالاـصتالا ةرازو    تماق امك  83،نميلا لخاد هيحفصتم نع لقتسملا يرابخإلا
  84.يرابخإلا "زوين ديدجتلا"

تاعامج وأ ةيباهرإ تاكبش ىلإ ءامتنالا ةيفلخ ىلع –ةيئانثتسالا تامكاحملا نإف رخآ ديعص ىلع 
ميـظنت نوئـش يـف صصختملا ثحابلا ،عئاشلا رديح هلإلا دبع يفحصلا لاطتل تدتما     -ةحلسم
 ،تاونـس  5ةدـمل نجـسلاب امكح    2011رياني  18يف ىقلت دقو . ةيمالسإلا تاعامجلاو ةدعاقلا
،  ءاهتنادعب  نيتنس ةدمل هيلع ةيربجلا ةماقإلا تضرفو يذـلا مـكحلا نمـضت اـمك     ةبوقعلا ةرتف
! ةيئانثتسا ةلود نمأ ةمكحم اهرابتعاب فنصت يتلا ةصصختملا ةينميلا ةيئازجلا ةمكحملا هتردصأ
  .”ةحلسم ةعامج ىلإ ءامتنالا”ةمهتب  ،نيتنس ةدمل يماشلا ميركلا دبع نطاوملا نجس
دبع وعئاش هلإلا  دبع ةينمأ ةوق تلقتعانيح  2010سطسغأ  16موي ىلإ ةيض قلا عئاقو دوعتو
، بيذعتلل هلالخ اضرعت رهش ىلع ديزي امل ينوناق ريغ لكشب امهزاجتحاىرج و ،يماشلا ميركلا

  85.باهرإلاب قلعتت مهتب ةمكاحملل مهميدقتلثم 
                                                                                                                                                 

، الشبكة العربیة لمعلومات حقوق "األمناء”و”  الثوري ” یصادر صحیفتي ”لي عبد اهللا صالحع” أمن الدیكتاتور الیمني :الیمن - 80
  ،2011أغسطس  27اإلنسان، 

http://www.anhri.net/?p=38317  
   2011غسطس أ 25عز، عدن أونالین، ت"ومنعھا من دخول  ،الجنوبیة" األمناء"مصادرة صحیفة  -

online.com/news/878.htm-http://aden  
   2011 أغسطس 18 ،ونالینأ، المصدر حراق صحیفة الثوري من قبل الحرس الجمھوري بصنعاءإنقابة الصحفیین تدین مصادرة و -

-http://www.almasdaronline.com/index.php/uploads/videos/index.php?page=news&article
section=2&news_id=22701 

  ،2011مارس  5د، الفعالیات الشعبیة قسرا، مراسلون بال حدو ةتحدد تغطی ةالسلطات الیمنی -  81
frontieres.org/article.php3?id_article=31971-sans-http://arabia.reporters  

  ،2011یولیو  17، مراسلون بال حدود، القوى األمنیة تستھدف اإلعالمیین في سوریا واألردن والیمن -  82
917http://www.anhri.net/?p=35  

  ،2011سبتمبر  26، الشبكة العربیة لمعلومات حقوق اإلنسان،األمنیةحریة الرأي والتعبیر مازالت تعاني من آلة القمع : الیمن -  83
http://www.anhri.net/?p=40081  

  ،التغییر نت ،اباألسب إبداءالمستقل دون  اإلخباري" یمن نیشن" حجب موقع  - 
tagheer.com/news33389.html-http://www.al  

 
  ،2011سبتمبر  28لمعلومات حقوق اإلنسان، الشبكة العربیة ، وتكبت الحریات الصحفیة ،نترنتالسلطات تالحق مواقع اإل:الیمن -  84

http://www.anhri.net/?p=40255  
  ،2011سبتمبر  26راي نیوز،  ،تصاالت تحجب موقع التجدید نیوزاال - 

http://www.raynews.net/index.php?action=showNews&id=5596  
 5بسجن الصحفي عبد اإللھ شائع  استثنائیة الشبكة العربیة تدین الحكم الصادر من محكمة ،فةاضربة موجعة جدیدة لحریة الصح: الیمن -  85

    19/1/2011عربیة لمعلومات حقوق اإلنسان،، الشبكة السنوات
http://www.anhri.net/?p=22575 

http://www.anhri.net/?p=38317
http://www.almasdaronline.com/index.php/uploads/videos/index.php?page=news&article
http://arabia.reporters
http://www.anhri.net/?p=35
http://www.anhri.net/?p=40081
http://www.al
http://www.anhri.net/?p=40255
http://www.raynews.net/index.php?action=showNews&id=5596
http://www.anhri.net/?p=22575
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  :يفسعتلا لاقتعالاو فاطتخالاوبيذعتلا 

فاطتخالا تالاح  تعاشو ،نيزجتحملا قحب تاكاهتنالا تدعاصتو بيذعتلا تاسرامم تمقافت
،  ءافتخالاو  عاديإو ةيفسعتلاو ةيئاوشعلاتالاقتعالا قاطن عاستا لظ يف  ةصاخبويرسقلا
  .ةيئاضقلا ةباقرللعضخت ال  ةينوناق ريغ لاقتعا زكارم لخاد صاخشألا
قلطي مل ،فاطتخالا تالاح ناش ب ٌاغالب 1240نم  رثكأ ةينمي ةيقوقح تامظنم تقلت ربوتكأ ىتحو

تارابختسالا نجسب لاقتعالا نهر نيفطتخملا نم  ريبك ددع كانه .مهنم 80ىوس حارس 
وأ  ةينوناق ريغ زاجتحا زكارمو ءاعنصب يئانجلا ثحبلا نجس نيب يقابلا عزوتي امنيب ،ةيركسعلا
 نمألاتاو ق وأ ةيوجلاتاوق لاوأ يروهمجلا سرحلل  ةعبات تاركسعم اهسأر ىلع ة،يرس
  86.يزكرملا
اهل ضرعت  ةميسج تاكاهتنانع مهحارس قلطأ نمم اياحضلا اهب  ىلدأيتلا تادا هشلا تفشكو
 .ينميلا سيئرلل ةيلاوملاتايشيليملا وأ  نمألاتاوق  يديأىلع مهفاطتخا  باقعأيف  ،نورهاظتملا

 ،عوبسأنم  رثكأللصت ددمل ءاودلاو ءاملاو ماعطلا نم نامرحلا تاكاهتنالا هذه تلمش دقو 
مهديدهتو مهبرضو  ،فلخلل مهعرذأ دييقتو نيعألايبوصعم مهيلع  ءاقبإلاوأ  مونلا نم نامرحلاو
إومهيلع نيباعثلا قالطإعم  ةملظمو ةقلغم فرغ يف مهعضوو ،لتقلاب مهقعص و عمشلاب مهقارح، 
ناك امك . )لوبلا( ةيمدآلاتافلخملاب مهشرو  ،ةينيدلارئاع شلا هسرامم نم مهنامرحو ،ًايبرهك
رابج إ اولواحو ،مهلالذإيف ًاناعمإ  ةيذحألاب اياحضلا رودصىلع فوقولا نود معتي دونجلا
تاجاجتحالل اهمعد  تنلعأ ةينيدوأ  ةيركسع تادايقل ًابس نمضتت تافاته ديدرت ىلع نيفطتخملا
  87.ةيملسلا
ىلع نيرهاظتملا  نم نيباصملاو ىحرجلاو نيفطتخملا ربجت تناك ةطرشلا ماسقأضعب  نأ امك

ءالد إلاو ،ةروثلل اهدييأت تنلعأوتقشنا يتلا  ،ىلوألا ةعردملا ةقرفلاتاوقل يمسرلا يزلا ءادترا 
تاونق ربع اهثب يرجي  ،نيرهاظتملا لتق يف ةقشنملاتاوقلا عم مهتكراشمب  ةروزم تافارتعاب
   88.ةيمسرلا ةزفلتلا

                                                 
   2011أكتوبر  19الكرامة تنشط مع منظمات محلیة لكشف جرائم التعذیب واالختطاف، : الیمن -  86

-31-06-19-10-http://ar.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=4272:2011
04&Itemid=140-08-12-08-03-52&catid=164:2009  

  ).مرجع سابق(لكشف جرائم التعذیب واالختطاف،  ةمع منظمات محلیالكرامة تنشط : الیمن -  87
  ).مرجع سابق(لكشف جرائم التعذیب واالختطاف،  ةالكرامة تنشط مع منظمات محلی: الیمن -  88

http://ar.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=4272:2011
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نم  ،زاجتحالا زكارمو نوجسلا لخاد بيذعتلل ةجيتن ةافوللتالاح عوقو ريراقتلا تحجر دقو 
 "يسايسلا ثحبلا"نجس يف  2011رياني يف هعرصم يقل يذلا يدنجلا قيفوت يدمح  اهنيب
يف  ،بيذعتلل ةجيتن ةينملاهتفاو يذلا بيقنلا يجان عيطم يسايسلا طشانلا و ،89"رسكم روخ"ـب
  90.رابجنز هنيدم يف 2011رياربف يف هلاقتعا  باقعأ

    

                                                 
 ، 2011فبرایر  7الصادر عن المرصد الجنوبي لحقوق اإلنسان، المرصد الجنوبي لحقوق اإلنسان، 2011التقریر الدوري لشھر ینایر  -  89

1483-aden.org/?p=1483#more-http://sohr  
  .2011مایو  14بریل، المرصد الجنوبي لحقوق اإلنسان، لشھر أ) ساھر(نوبي لحقوق اإلنسان التقریر الدوري للمرصد الج -  90

 
  


