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ملخص تنفيذي

	رسلت أربعة منظمات دولية غير حكومية بعثة مشتركة حول حرية الصحافة إلى اليمن  خ8ل الفترة ما  

		، 5جراء تقييما شام8 لحالة حرية التعبير في الدولة. وضمت البعثة مندوب٢٠١٠1 نوفمبر  	١١ إلى  	٧ب1    

	ادة   وسائل ا5ع8م،١٩من ا0 لدولي ـل لدولي لـلصحافي1، والدعم ا حاد ا عبير، وا7ـت ية لحـرية الـت لة العاـ0 	:الحـم  

	والجمعية العا0ية للصحف وناشري ا3نباء. سافر الوقد إلى العاصمة اليمنية صنعاء ومدينة عدن الجنوبية  

	للقاء ا0تخصص1 في ا5ع8م والخبراء وبر0اني1 حكومي1 ومعارض1 وممثل1 للمجتمع ا0دني ومستشارين  

قانوني1 ومتحدث1 رسمي1 وممثل1 لكل من الو7يات ا0تحدة ا3مريكية وا0ملكة ا0تحدة  وا7تحاد ا3وروبي.

أ

	 وشعر أفراد.كشفت اللقاءات والحوارات أن ا5ع8مي1 اليمني1 يعيشون ويعملون في بيئة غاية في العدائية  

اسية لخـنق حـرية قوان1 الـق وية من اـل وعة ـق ستخدة مجـم عد الـكشف عن أن الحكـومة ـت لق شديد ـب ثة بـق 	البـع  

	  		وتنشر مختلف ا3دوات لتقييد وسائل ا5ع8م. ويتم توجيه العنف ضد الصحفي1 على نطاق واسع،التعبير    

عذيب. و7حظ قا7ت التـعسفية واـلضرب والـت يات الـخطف وا7حـتجاز وا7عـت قارير عن عمـل 	في ـح1 تنـتشر الـت  

اعة ومـنافذ الـتوزيع وا5ع8ن، ـتقوض الحـكومة على وفد أنه من خ8ل سيطرتها ـعلى مؤسسات اـلبث والطـب 	اـل  

وية في الـيمن. و احةـنحو خـطير ـتطور وسائل إع8م ـمستقلة وـق ية ا0ـت اية القانوـن 	ـيشعر اـلصحفيون بأن الحـم  

وعة واسعة من رية 0جـم ية التحرـي افة اـلخوف من التغـط لد وتنـتشر ثـق قانوني للـب بل الـنظام اـل ية من ـق 	ـغير كاـف  

	القضايا. وعلمت البعثة أن الرقابة الذاتية هي ممارسة شائعة.  

	وكان الوفد شاهدا على النضال ا0ستمر لتنظيم وسائل ا5ع8م، حيث علم بث8ثة مقترحات قانونية مستقلة  

	 كما 7حظ أيضا.من مختلف قطاعات ا0جتمع تصب كلها في إطار مناقشة وطرح بدائل للتشريعات القائمة  

	الحاجة ا0لحة للمشاركة في ا0جال ا3وسع لتطوير وسائط ا5ع8م ، بما في ذلك التدريب ا0هني للصحفي1  

	وا5دارة الفاعلة وسائل ا5ع8م.  

مع لى ا0جـت ستغاثة عـاجل إ داء ا مع ا5ع8مي اليمـني ، ن لف مكـونات ا0جـت ن مخـت 1 م 	وأخـيرا، وجه ا0هنـي  

	الدولي لتقديم مزيد من الدعم  .

	  



:مقدمة

ية،  	ـشكل اعدة شبه الـجزيرة العرـب 	وهي ا0نـطقة التي ـتشتهر بالثـقافة القدـيمة والـتقوى ا5س8مية الـيمن ـق  

	و7 تزال حتى ا2ن تعاني بشكل متزايد من التناقضات الحديثة. وتفصل ألف كيلومتر من الجبال الوعرة  

ن كن م النفط، ـل ية ب ثة والغـن سعودية الحدـي رياض العـاصمة اـل ن  اـل قة صنعاء  ع صحراء العـاصمة العتـي 	واـل  

كة اـلسعودية واحدة من اعدين. ـففي ـح1 جـعلت عائدات الـنفط ا0مـل لدولت1 عا10 متـب 	الناـحية ا7قـتصادية ـل  

ديدها عائدات النفطـية وتـب فاق اـل وارد، إـن يرة ا0 ية فـق جارة الجنوـب ما شهدت اـل عالم، بيـن لدان في اـل 	أغـنى الـب  

	خ8ل سنوات من الصراع الداخلي والفساد والكذب السياسي. وتضم ا0نطقة ما يمكن اعتباره واحدا من  

	أكبر التناقضات في العالم العربي، ومأساة العصر الحديث حيث أن من يملكون ومن 7 يملكون أن يتضح  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	شعب اليمـني.   ن اـل لذي يـعاني م دقع ا ي الفـقر ا0 دة ف كثر ح أ

زايد فالرئيس واقع الـقاسي ـمحدودة ـعلى ـنحو مـت ريرا عن هذا اـل قدم تـق 	أصبحت قدرة وسائل ا5ع8م أن ـي  

	علي عبد ا صالح 7 يزال يحد من مساحة حرية التعبير. و7 يوجد سوى عدد قليل من الصحف ا0ستقلة  

		 ـتبث فقط من12في الـيمن ، في ح1 أن ـقنوات التلـفزيون ا3ربع اـ0وجودة في الب8د ومـحطات ا5ذاعة الـ    

	قبل الهيئة العامة ل8ذاعة والتلفزيون التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية. كما أن الحكومة وأحزاب ا0عارضة  

ذلك سيطر ك اسية، ـت جازات السـي يا ل6ـن صحف بالتغطـية ا0وجـهة حزـب من عـلى سوق اـل لتي تهـي سية، ا 	الرئـي  

أولئك الذين ارنة ب وزيع. ويـجاهد اـلصحفيون اـ0ستقلون من أجل ـكسب الـعيش مـق 	ـعلى اـ0طابع وشبكات الـت  

يود ـعلى ا5ع8ن وـنقص ا7ستثمار في ـمجال رسمية، هذا با5ضافة إلى فرض ـق لون في اـلصحافة اـل 	يعـم  

ا5ع8م ا0ستقل يعمق هذا التفاوت.

ت

		ن حكم اليمن يشبه الرقص على رؤوس ا3فاعي بسبب خطــورة الدولة،لقد قال الرئيس صالح ذات مرة  إ“    

	وأنا أقول إن كون الشخص يعمل كصحفي في اليمن يشبه أيضا الرقص على رؤوس ا3فاعي ، فالرقاب  

نا ما بيـن شاور كزم8ء فـي ذا نـت ارضة، ل يادات ا0ـع يس و7 ـق ابة عن الرـئ نا الكـت كان 7 يمكـن ية في كل ـم 	:الذاـت  

. "ونكتب بطرق غامضة ومجهلة

ية كرارا خ8ل ـعمل البـعثة الدوـل ها هذا اـلصحفي من صنعاء قد وردد مرارا وـت 	كانت اـ0شاعر التي عبر عـن  

	نها كشفت كما أ.الحكومة وا0عارضة وا0ستقل1  	حيث اجتمعت مع ا5ع8مي1 من مختلف ا3طياف  اليمنية،  

.عن ا7حباط ا0تزايد من القيود التي تفرضها الحكومة على تغطية قصص لها أهمية حقيقية

	أثرت التحديات ا7جتماعية والسياسية وا7قتصادية الجارية في البلد، في تطوير وسائل ا5ع8م اليمنية منذ  

		معظم هذه القضايا محظــورة على وسائل ا5ع8م، وتتواتر التقارير و.1990وحدة شمال وجنوب الب8د في    

	 وكنتيجة 0نع وصول.عن اتخاذ الحكومة إجراءات عاجلة ضد أي مطبوعة تتجاوز مثل تلك الخطوط الحمراء  



	 إلى حد كبير، تصبح ا3وضاع داخل اليمن صعبة بشكل 7 يصدقه من يحكم على ما يحدث منا0علومات  

.الخارج

	 وقبل أيام قليلة.عادة ما يرى ا0جتمع الدولي اليمن كجنة ل6رهاب ولتنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب  

	من البعثة، كانت البلد تحت ا3ضواء ا5ع8مية العا0ية بعد إرسال طرود مفخخة من صنعاء واكتشافها في  

التي شكت ـلسنوات من اـ0سلح1 في ها اـلسعودية  وية من جارـت ية. وـتحت ضغوط ـق 	(طائرات شحن أمريـك  

	)، ومن ا5دارة ا3مريكية التي كانت تقوم1اليمن وقيامهم بنقل ا3سلحة ومعدات تصنيع القنابل عبر الحدود  

	ني   ظام اليـم اسم الـن طائرات دون طـيار ـب شاطا،2بهجـمات ـب كثر ـن دور أ يام ب لى الـق ومة إ 	وقد اضطرت الحـك  

اعدة في جـزيرة ناطق الحـدودية حـيث ظـلت الـق قانون واـ0 ها اـل عدم فـي لتي يـن ية ا ناطق الناـئ سيطرة ـعلى اـ0 	لـل  

نازع إلى حد كبير عرب دون ـم دعم و.اـل بة ب لدولي وا0طاـل من ـتحت رحـمة ا7رهاب ا أن الـي زعم ب 	من خ8ل اـل  

	 ا0لحةمالي وعسكري، نجح الرئيس صالح، إلى حد كبير، في تحويل انتباه العالم عن العديد من القضايا  

.ا3خرى التي تهدد ب8ده وشعبه

	محادثات الس8م الجارية مع ا0تمردين الشيعة الزيدية، وا0عروف1 باسم الحوثي1 في منطقة صعدة بشمال  

	الب8د 7 تزال هشة، فالحوثي1 يتهمون الحكومة ا0ركزية بالتمييز ضد وتهميش الطائفة الشيعية الزيدية في  

غالب سلم سني في اـل لد ـم شعرون.  	ـب لذين ـي ومة استياء من سكان الجـنوب ا واجه الحـك لك، ت وازاة ذ 	وفي م  

بل الـنخب اـلشمالية في صنعاء يا من ـق أنهم مهـمش1 اقـتصاديا واجتماـع 	ب  .		إلى ـخلق  	2008وأدى ذلك في    

سلمية سيرات وا7حتجـاجات اـل ظم اـ0 زايد بتـن حو مـت لى ـن شطة ـع ية ـن ومة.  	حـركة جنوـب عل الحـك 	وقد أدى رد ـف  

.ا3خرق على ا0ظاهرات إلى تطرف الحركة في ا7شهر ا7خيرة

	كل زعيم قبلي ف.وبا5ضافة إلى ذلك، يجب على الدولة اليمنية التعامل مع النظام القبلي التقليدي في الب8د  

سيطرة ما ـلضمان اـل فاوض داـئ دولة إلى الـت ما اضطر اـل فوذهم، ـم ناطق ـن اسية ـعلى ـم سلطة السـي مارس اـل 	ـي  

لتراب الوطني بالغ.  	ـعلى أكبر قدر مـمكن من ا ظام ـم طاق واسع أن الرـئيس صالح يدفع بانـت زعم ـعلى ـن 	وـي  

	فوذا من إسقاط ـحكومته،   ماء القبلـي1 ا3كثر قوة وـن نع الزـع لة ـ0 	 ضيعته الشـخصية في الـعاصمةولـخلقطاـئ  

		كما يتم تـفريغ الخزائن ـبأسرع ـمما يمكن أن تمتلئ، وا7سدامة ا0حتملة لهذا النهج ـتطرح أسئلة.  	بفاعلية    

.خطيرة حيال استقرار مستقبل نظام الرئيس صالح، ومؤسساته، والبلد ككل

	وـتستمر اـلصراعات على اـلقوة السـياسية على خلـفية من اـ0شك8ت ا7جتماـعية ا0ـعوقة التي دمرت ا0جـتمع  

	 كتاب حقائق ا0خابرات ا0ركزية ا3مريكية، تقرير ا0ملكة العربية السعودية، القضايا ا0تعلقة بالحدود1  
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sa.html 	 وأيضا براين وايتاكر، غارديان، الحدود السعودية تثير;    

	  ,’		17/02/2004غضبا في اليمن    ,http://www.guardian.co.uk/world/2004/feb/17/saudiarabia.yemen 	  	  	  
2"		,"، الجنرال بترايوس يلتقي على عبد ا صالح 0ناقشة ا3من04/01/2010  	,10SANAA4 برقيات ويكيليكس ا0سربة برقية    

http://www.wikileaks.ch/cable/2010/01/10SANAA4.html 	  	  	  

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sa.html
http://www.wikileaks.ch/cable/2010/01/10SANAA4.html
http://www.guardian.co.uk/world/2004/feb/17/saudiarabia.yemen


	اليمني على مدى عقود   	35معدل البطالة  	 فبلغ.  	  ٪3،		٪ من السكان يعيشون تحت خط  	40أن أكثر من  	 كما    

	لوطني   قر ا يس صالح والتي.  	4الـف ترة حـكم الرـئ لذي استمر طوال ف ساد ا طاق واسع أن الـف لى ـن قد ـع 	ويعـت  

		 عاما، أبقت اليمن في حالة من الفقر، كما أن ثروة الب8د النفطية محدود تم توجيهها بعيدا عن٣٣استمرت    

دى تثمار ا3ـسـاسية الـعـامة طوـيـلة ا0 	ا7س   بار الـنـفط، بـحـلول نـهـاية الـعـقد ومن ا0توقع أيضا أن تجف. 	آ  

	.5الجاري  		القادمة هو احتمالية أن تصبح صنعاء العاصمة العا0ية  	20وأشد ما يثير ا7نزعاج خ8ل السنوات الـ    

	ا3ولى التي تنفد منها ا0ياه ما لم يتم إيجاد حلول جذرية للحفاظ على ا0ناطق الحضرية وحماية السكان البالغ  

	يون شخص من الـجفاف١،٩عددهم   بات وا3.  	6 مـل ـن قات  راعة اـل كون إدارة ز نا ـيجب أن ـت سية ـه ية الرئـي 	(هـم  

	، ا0نتشرة في الب8د على٥٠٪ من الرجال و٩٠يمضغه قرابة   	)٪ من النساء له تأثير أشبه بتأثير ا0نشطات  

	قات، والتي تـحتل ـنحو   ها أن تدر  	60ـنطاق واسع من اـل 	٪ من ا3راضي ا0خصـصة للمـحاصيل التي يمكـن  

	ا ـيصل إلى   ستهل م 	30ا3موال وـي  	ية في الب8د   ياه الجوـف ورية.  	7٪ من ـمخزون اـ0 ثاره الـف 	هذا مع تجـاهل آ  

شكلها ا7سته8ك لتي ـي ية ا لى الرفاـه لذي ـع يل ا بء الثـق ية والـع اية ا7جتماـع امة والرـع لى اـلصحة الـع كبيرة ـع 	اـل  

	.الجماعي للمخدرات  

	 وقد.وكانت وسائل ا7ع8م اليمـنية عاجزة عن ـكسر حاجز الصمت حول هذه الـقضايا بانـتظام من أي نوع  

	وضعت الحكومة ا2ليات التي تقع خارج نطاق نظام ا0حاكم العادية للتعامل مع العناصر غير ا0رغوب فيها  

	في وسائل ا5ع8م، من خ8ل بناء نظام مواز من ا0حاكم الخاصة التي تضفي الشرعية على أعمال الترويع  

	والتحرش ضد ا3شخاص الذين تراهم ناقدين  للنظام. ويستند هذا النظام القضائي على وجود نوع1 من  

	ا0حاكم ا0تخصصة وقانون للصحافة، وهو حاليا قيد ا0راجعة، وهو ما يستخدم كثيرا لتجريم حرية التعبير  

	وردع التحقيق التحقيق.  

	 يناير وسقوط الرئيس ا0صري حسني/ووصلت تداعيات الثــورة في كل من تونس في بداية كانون الثاني  

يس بة الرـئ شوارع 0طاـل لى اـل ظاهرين إ زل آ7ف ا0ـت من حـيث ن لى الـي فبراير إ 	/مـبارك في منـتصف شباط   

	صالح التنحي. فالفساد ا0تفشي ب1 ا0سؤول1 الحكومي1 وعدم وجود نظام سياسي تعددي وإط8ق سراح  

ـخروج ف ـاشطة لـل ـارضة والحــركات الـن أحزاب ا0ـع حدت الط8ب و لتي و ـسية ا ن ا0حــفزات الرئـي ان م 	ك  

3	  	‐-https://www.cia.gov/library/publications/the-‐world كتاب الحقائق للمخابرات ا0ركزية ا3مريكية، اليمن، ا7قتصاد  
factbook/geos/ym.html	  	  	  

4	  	   http://www.undp.org.ye/y-‐prolile.php: برنامج ا3مم ا0تحدة للتنمية، اليمن، تعريف بالدولة 	  	  	  
5	، صيف   تحديث عن ا7قتصاد اليمني ” البنك الدولي،  “٢٠٠٧	  :	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  http://www-‐wds.worldbank.org/external/default/main?	   	  
pagePK=64193027&piPK=64187937&theSitePK=523679&menuPK=64187510&searchMenuPK=64187283&theSitePK=523679
&entityID=000020439_20070830163859&searchMenuPK=64187283&theSitePK=523679 	  

6	من مسودة تقرير يكتبه ماكينزي وشركة تعمل٢٠١٠، أكتوبر  	٢٠٢٥ شبكة تطوير العلوم، العاصمة اليمنية ستنفد مياهها بحلول    )	  
	   http://www.scidev.net/en/news/yemen-‐s-‐capital-‐will-‐run-‐out-‐of-‐water-‐by-‐2025-‐.html)لصالج الحكومة اليمنية 	  	  	  

7	  		vol.86 نشرة منظمة الصحة العا0ية،    no.10	  Geneva	  Oct.2008	   ، نسخة إلكترونية مضغ القات في اليمن قلب ورقة جديدة  ،: " : "
	  http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0042-‐96862008001000005&lng=en&nrm=iso 	  

http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0042-96862008001000005&lng=en&nrm=iso
http://www.scidev.net/en/news/yemen-s-capital-will-run-out-of-water-by-2025-.html
http://www-wds.worldbank.org/external/default/main?pagePK=64193027&piPK=64187937&theSitePK=523679&menuPK=64187510&searchMenuPK=64187283&theSitePK=523679&entityID=000020439_20070830163859&searchMenuPK=64187283&theSitePK=523679
http://www-wds.worldbank.org/external/default/main?pagePK=64193027&piPK=64187937&theSitePK=523679&menuPK=64187510&searchMenuPK=64187283&theSitePK=523679&entityID=000020439_20070830163859&searchMenuPK=64187283&theSitePK=523679
http://www-wds.worldbank.org/external/default/main?pagePK=64193027&piPK=64187937&theSitePK=523679&menuPK=64187510&searchMenuPK=64187283&theSitePK=523679&entityID=000020439_20070830163859&searchMenuPK=64187283&theSitePK=523679
http://www.undp.org.ye/y-profile.php
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ym.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ym.html


واقع ع اـل ية التكـيف م حاء ا0نطـقة العرـب حاول الحكـومات في جمـيع أـن ما ـت ادرة. وفـي 	احتجـاجات مـشتركة ن  

	السياسي الناشئ حديثا، الذي خلق هذه ا0وجة من الغضب العام ، من ا0أمول أن تعمل ا3نظمة، البارعة  

ن الـحـريات والتغـيـير ستخدام القـبـضة الحدـيـدية ـتـجاه اـ0ـطالب اـلـشعبية، ـعـلى اـلـتوجه ـنـحو ـمـزيد م ي ا 	ف  

أخذون حذرهم من ا3صوات ال اسي حـيث ـي شوارع. والسـي ادمة من اـل قى وضعـق موذجي، يـب حذر الـن 	مع اـل  

العديد من الصحفي1 اليمني1 في انتظار معجزة ، وليس مجرد الثــورة ، للحصول على إجابة.



I	آليات القمع.  

عايير ـخاصة اولة منـظمة لـتطبيق إطار ـعمل من ـم قارير عن الـقمع ضد ا5ع8م اليـمني إلى مـح 	ـشير الـت  

ر بـاستهداف طار تـشريعات ا0ـحاكم اليمنـية العـادية، حـ1 يتعـلق ا3م ارج إ 	يـسمح للحكـومة بالعـمل خ  

الصحفي1 أو ا5ع8مي1.

ت
	والتقى الوفد بعدد من الصحفي1 ورؤساء التحرير والناشرين وكذلك أعضاء نقابة الصحفي1 اليمنية في كل  

	  	الذين   نعاء وعدن، و ن ص واجهم لتي ت ع ا0ـصاعب والتـحديات ا ن تـجاربهم ا0بـاشرة م هادات ع دموا ش 	ق  

	 ا0ناقشات مع مجموعة مختارة من ا0حاورين البارزين الضوء وألقت.ا5ع8مي1 في حياتهم اليومية العملية  

ي اليـمن قة عـلى وسائل ا5ع8م ف سيطرة الخاـن 	 وتمنع تلك القبضة.عـلى كـيف يمـكن للحكـومة ممـارسة اـل  

وبة، ـظهور وسائل إع8م ـمستقلةا0حـكمة 	 ـعلى وسائل ا5ع8م، سواء التلـفزيون أو ا5ذاعة أو اـلصحافة ا0كـت  

صحية وهو ما يتحقق أيضا من خ8ل مجموعة من ا2ليات الخاصة التي يتم تطبيقها بشكل منتظم

	لقد قامت الحكومة اليمنية بإنشاء نظام قضائي مواز، يمكنها من خ8له تقن1 أعمال الترويع والتحرش ضد  

:ويستند هذا النظام على وجود نوع1 من ا0حاكم الخاصة.  	ا3شخاص الذين تراهم ناقدين للغاية

		 للتعامل مع الجرائم ضد١٩٩٩ا0حكمة الجنائية الخاصة، التي تم إنشائها بمرسوم رئاسي عام    

		 اختصاص ا0حكمة، تم توسيع٢٠٠٤ا3من القومي مثل ا5رهاب واحتجاز الرهائن والخصوصية. وفي عام    

	من الـدولة والـجرائم الخطـيرة ا7قتـصادية وا7جتماعـية"ليـشمل   ا يـسمح8"الـجرائم ا0رتكـبة ضد أ 	 وهو م  

.للحكومة بم8حقة ا0عارض1 السياسي1 والصحفي1 من خ8ل محكمة استثنائية

	ي   لتي أـنـشئت ف 	11ا0حـكـمة ا0تخـصـصة للـصحافة وا0طـبـوعات، ا  	ايو   ن ـقـبل مجـلس  	2009م 	م  

ي جمـــيع القـــضايا ذات الـــصلة بـــوسائل ا5ع8م وا0طبـــوعات 	.القـــضاء ا3عـــلى للقـــضاء للفـــصل ف  

	إن إنشاء مثل تلك ا0حاكم الخاصة، يسير في اتجاه مناقض للدستور اليمني الذي ينص صراحة على أنه  

	   "من غير ا0سموح بإنشاء محاكم خاصة تحت أي ظروف "9

8		٢٠٠٤ لعام  	٨، والقرار الجمهوري بقانون رقم  	٣ حول ا0حكمة الجنائية الخاصة، ا0ادة  	١٩٩٩ لعام  	٣٩١ القرار الجمهوري بقانون    
	  	حول ا0حكمة الجنائية الخاصة ا0ادة ا3ولى.  

9		١٥٠ دستور الجمهورية اليمنية الفصل الثالث ا0ادة    .



	إضفاء الطابع ا0ؤسسي على عملية غير دستورية من هذا القبيل، لم يمنع الحكومة من مهاجمة الصحفي1  

إساءة معاملة الصحفي1 ا0ستقل1 أو ا0عارض1، في تصرف يعد انتهاكا كام8 للمعايير الدولية 	جسديا و  

	لـحقوق ا5ـنسان   قانوني القـمعي، أصبح من اـلواضح أن وخ8ل. 	مناـقشات مع إع8مـي1 حول هذا الهـيكل اـل  

ية ا3صوات ا0نـتقدة 	ـلوضع أشار اـلصحافيون وـنشطاء ـحقوق ا5ـنسان ولدى وصفهم ل.الحـكومة تـخنق بفعاـل  

	إلى عدة قضايا  		 أثرت بعمق على ا0جتمع ا5ع8مي اليمني، وتذكرهم بأن هناك حدودا واضحة  	10رئيسية    

عبير رية الـت تم.  	لـح عذيب، ومن ـي 	وـتشمل ـقضايا اـلصحافي1 الذين يتـعرضون للـهجوم الـجسدي والـخطف والـت  

قديمهم للمحاـكمة أمام ـمحاكم استثنائية تم صودر ـعفو ـبموجب ـمرسوم رـئاسي في.  	ـت 	ـعلى اـلرغم من أنه ـي  

	 ويتم التحقيق.نهاية ا0طاف، لكن غالبا 7 يكون واضحا ما إذا كان تم إلغاء ا7تهامات ا0وجهة ضدهم أم 7  

		تتراوح ب1 دور السلطات في التعامل مع الصراعات الداخليةمع الصحفي1 لدى تغطية موضوعات مختلفة    

.ا0ختلفة في اليمن والرئيس صالح نفسه والفساد الحكومي،وزعماء القبائل ومواضيع أخرى حساسة

		، أمطرت مجموعة من قوات ا3من منزل الصحفي٢٠١٠ أغسطس  	١٦وفي واحدة من أحدث القضايا، يوم    

، عبد ا حيدر وتم القبض عليه. وقاموا بمصادرة دتر م8حظاته وحاسوبه ا0حمول. سبأ "في وكالة أنباء  "	  

		 يوما قبل ا0رة ا3ولى التي يتم تقديمه فيها للمحاكمة أمام ا0حكمة الجنائية٢٩وتم احتجازه انفراديا 0دة    

	وم   يق. وشملت١٧الخـاصة ي لة من التحـق ساعات الطوـي عذيب خ8ل اـل رارا والـت عرض لـلضرب م 	 سبتمبر. وـت  

تآمر لـقلب ـنظام اعدة واـل قديم الدعم ا5ع8مي لتنـظيم الـق ية، وـت 	الـتهم ا0وـجهة ضده التخـطيط لهـجمات إرهاـب  

اعات اخل الجـم صادر عـديدة د هاب ولديه ـم امل مع ا5ر ية في التـع اسات الحكوـم اقدا للسـي 	الحـكم. وكان ـن  

	يو   داية في يوـل قاله في الـب م اعـت عدة ساعات حول٢٠١٠ا5س8مية. ت ولة ـل وعة مجـه 	 عـندما استجوبته مجـم  

شبكات ع8قاته وكتاباته عن القاعدة.

	  	وم   سة ا7ستماع ي وفد جـل عايير9حـضر اـل اكا واضحا للـم انت انتـه لتي ك لة ا اشرة ا0عاـم مبر وشهد مـب 	 نوـف  
10		، تم٢٠٠٤ الصحفي الناقد البارز عبد الكريم الخيواني تم استهدافه مرارا وتكرارا من قبل الحكومة بسبب عمله. في عام    

	الشورى 0دة   "الحكم عليه بالسجن 0دة عام وتم وقف صحيفته  	 أشهر على خلفية ادعاءات بالتشهير بالرئيس صالح ودعم٦"  
		، وفيما كان يعمل كرئيس تحرير موقع الشورى٢٠٠٧ا0تمردين الحوثي1. واستفاد من عفو رئاسي في هذه القضية. وفي يونيو    

	نت، اقتحمت قوات ا3من منزله واعتقلته. ووفق التقارير فإن الخيواني تم ضربه بقسوة وتعرض 0عاملة مهينة. تم عرضه على  
	محكمة خاصة بتهم لها ع8قة با5رهاب وتتعلق بالحوثي1. وبعد إط8ق سراحه بكفالة في نهاية يوليو، تم اعتقاله في أغسطس  

	ويقال إنه تم ضربه على يد مسلح1 هددوا بقتله وأسرته إذا استمر في كتاباته الناقدة عن الرئيس والوحدة الوطنية. وتم الحكم  
		، ورغم ا5فراج عنه بموجب العفو الرئاسي في سبتمبر من العام نفسه، استمرت٢٠٠٨ سنوات في يونيو  	٦عليه بالسجن    

		 وفي مارس من العام نفسه، عفا الرئيس عن الصحفي.٢٠٠٩ا0حكمة الجنائية ا0تخصصة في الحكم عليه بالسجن في يناير    
مرة أخرى.

	تم اختطاف الصحفي محمد ا0قالح، رئيس تحرير موقع ا0عارضة ا5لكتروني، ا7شتراكي، على يد قوات ا3من يوم  
١٨		 مدنيا في غارة جوية شمالي منطقة صعدة. ولم تسمع عنه أسرته حتى٨٧، بعدما تحرث موقعه عن مقتل  	٢٠٠٩ سبتمبر    

		،٢٠٠٩، وخ8ل اعتقاله طوال ا3شهر ا3ربعة تم احتجازه دون توجيه اتهامات وتم تعذيبه مرارا. وفي مايو  	٢٠١٠نهاية يناير    
	أوقفت السلطات إجراءات قانونية ضده تماشيا مع العفو الذي أعلنته الحكومة بالتزامن مع الذكرى العشرين لوحدة الب8ذ. وكان  

ا0قالح يواجه تهما من كل من ا0حكمة الجنائية الخاصة ومحكمة الصحافة.



ها سيارات جـيب لى ا0حكـمة في شاحنة عـسكرية ترافـق سيد حـيدر إ قل اـل سان. وقد ـن ية لحـقوق ا5ـن 	الدوـل  

يه داخل قاء عـل 	شديدة الـتسليح وعدد من مخـتلف ا0رـكبات الـعسكرية ا3خرى. وداخل ـقاعة ا0حـكمة تم ا5ـب  

يا له قانوـن ن يمـث كن هـناك م سة. ولم ـي هام طوال الجـل اطع ا0حاكـمة مـنذ أن:قـفص ا7ـت د ق ان ق 	 فمـحاميه ك  

		خ8ل الجلسة ظروف ا7عتقال السيئة في السجن العسكريبدأت ، واعتبرها غير دستورية. واستنكر حيدر    

	الذي كان محتجزا به، وطلب نقله إلى سجن مدني.  

ناء ـقضية ضده قاله لـب ية اعـت ومات التي تم الـحصول علـيها خ8ل عمـل 	 فقد تم العثور على.تم استخدام ا0عـل  

	ا0علومات ا0تعلقة بأنور العولقي، وهو مواطن يمني أمريكي، ورجل دين متطرف يعمل على تجنيد منضم1  

		 ، وكانت تلك ا0علومات على جهاز2009جدد لتنظيم القاعدة، وكان حيدر قد أجرى معه مقابلة في أكتوبر    

ن قوات ا3م ن ا0طـلوب1 ـل عولقي م م يـكن اـل حوار ل جراء اـل خاص بحـيدر. وفي وقت إ 	الكـمبيوتر ا0حـمول اـل  

	ي أـبـريل   ضعه ـعـلى قاـئـمة اـ0ـستهدف1 الـخـاصة بوـكـالة اـ0ـخابرات ا0رـكـزية2010اليمـنـية، وـلـكن ف م و 	 ت  

		 ،2009ا3مريكية بعد الربط بينه وب1 رجل نيجيري حاول تفجير طائرة متجهة إلى ديترويت في ديسمبر    

		 شخصا في و7ية تكساس في نوفمبر من نفس العام.13وكذلك مع طبيب نـفسي بالجيش ا7ميركي قتل    

		 ، حكمت ا0حكمة الجنائية الخاصة في صنعاء على حيدر بالسجن 0دة خمس سنوات2011 يناير  	18وفي    

يد تجـن ير شرعية و  سلحة ـغ لى منظـمة ـم ماء إ ا7نـت مة  دة عام1 بتـه اصمة 0 غادرة الـع عه من ـم ها مـن "، يلـي " "	  

هامه بـتصوير ـكما تم اـت واصل مـعهم عبر ا5نترنت.  اعدة من خ8ل الـت هم أجانب ، لتنـظيم الـق 	"اـلشباب ، بيـن  

	مباني وكالة ا3من والسفارات وبكونه مستشارا 3نور العولقي، وبالكتابة 0جلة تنظيم القاعدة على ا7نترنت.  

	ورفض حيدر  ا7عتراف بشرعية ا0حكمة الجنائية الخاصة ورفض التقدم بدعوى استئناف. ويشعر أفراد  

البعثة  بقلق بالغ من أن  يكون حيدر قد أدين نتيجة لكتاباته الناقدة.

زايد ها تـتحول ـعلى ـنحو مـت قة كـل لة والطرـي ثل هذه ا0عاـم يون أن ـم 	ـعند مناـقشة ـقضية ـحيدر، أوضح ا5ع8ـم  

	"قاعدة عامة في اليمن. ففي حا7ت عبدالكريم الخيواني، ومحمد ا0قالح، عفا الرئيس صالح كل منإلى   "	  

		 ساعة  ب241 تم العفو عن حيدر  أيضا، ولكن مكا0ة هاتفية حدثت بعد  	2011 فبراير  	1الصحفي1. وفي    

	الرئيس صالح والرئيس ا3مريكي باراك أوباما، أوضح خ8لها الرئيس ا3مريكي أن حكومته تتخوف بشأن  

	ا5فراج عن حيدر  11	  	في الحجز.  	، أسفرت عن إبقاء الصحفي  

ها بالعنف تأثير مدمر ـعلى الـحريات ا5ع8ـمية في الب8د 	 وكان.وكان لطرـيقة ـعمل اـ0حاكم الـخاصة واقتراـن  

	أكثر ما أثار قلق أفراد البعثة سماعهم أن الصحفي1 يعترفون علنا بأنهم يلجأون في كثير من ا3حيان إلى  

أنواع زايد اـ0ضايقات ب نا أي خـيار. ـت تركوا ـل م ي هم ل رية ، ـف استنا التحرـي رنا سـي عم ، غـي ـن ية.  ابة الذاـت 	"الرـق  

	 أعلن ا0تحدث الرسمي باسم البيت ا3بيضعن ا0كا0ة الهاتفية ب1 الرئيس ا3مريكي باراك أوباما والرئيس اليمني على عبد ا11  
		٢٠١١ فبراير  	٣صالح يوم    	  .http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/02/03/readout-presidents-call-

president-saleh-yemen   	  

http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/02/03/readout-presidents-call-president-saleh-yemen
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/02/03/readout-presidents-call-president-saleh-yemen


، ير خـطنا التـحريري  نا أي ـخيار سوى تغـي نا لم تترك ـل فة من اـلضغوط  التي تـمارسها الحـكومة علـي 	"مختـل  
	هذا ما قاله رئيس تحرير صحيفة مستقلة بارزة. وقد وصف صحفيون كيفية عملهم في خوف دائم والشعور  

هم أنه 7 خـيار ـل ين سيهاجمهم ا0ـسلحون، واعترفوا ب تى أو أ حت الحـصار، 7 يعـرفون م شون ـت أنهم يعـي 	ب  

	سوى اختيار كلماتهم بعناية وتجنب تغطية  ا0وضوعات التي لها حساسة معينة.  

ية زيادة واضحة في ا7عتداءات الجسدية 	وأكد الصحفيون الذين يعملون كـمراسل1 ـلوسائل ا5ع8م ا3جنـب  

ن وات اـلـشرطة وا3م ن ـقـبل ق اخل الـيـمن لـلـعالم و.م ن د داث م 	ـيـبدو أن اـلـسلطات ـتـريد ـمـنع تغـطـية ا3ح  

:	حد ا0ـراسل1 وأضاف   ال أ ، هـكذا ق إن الحكـومة تتعـامل مـعـنا باعتـبـارنا خـونة وجـواسيس :الـخارجي  " "	  

ن اليـمن للـعالم لبية ع ــورة س 	"الجـنود يرونـنا باعتبـارنا تهـديدا محتم8  وخـطر ، كـما يتهمونـنا بإعـطاء ص  

ن ا3حـيان عـرضة ثير م ي ك دفا ل8عـتداءات الجـسدية  يـكون الـصحفي1 ف ونهم ه . وبخ8ف ك 	"الـخارجي  

.	كثر   ومات أ عد يوم ـيصبح الـحصول ـعلى ا0عـل ما ـب وـي راسل1 إن  عدات وقال أحد اـ0 دمير اـ0 "ـ0صادرة أو ت :	  

	  . زايدة من اـلخوف الة مـت لم"صعوبة، ويـعيش كل صحفي في ـح مة من،ـع وفد أن وزارة ا5ع8م قدمت قاـئ 	 اـل  

	:ا0تطلبات للمراسل1 ا3جانب ليكون بمقدورهم العمل في الب8د  وتتضمن ا3وراق التالية دليل على خبرة  

	في مجال الصحافة  وبطاقة الهوية ونسخا من ا0قا7ت الصحفية السابقة والتقارير ورسالة من جهة العمل  

لى سيطرة ـع ومة في اـل بة الحـك بات رـغ لك ا0تطـل وضح ـت عة. وـت بل وزير ا5ع8م وشهادة الجاـم مدة من ـق 	ا0عـت  

	ا0علومات التي يتم إرسالها إلى خارج الب8د.  

	وفي خارج العاصمة وا0دن الكبرى ا3خرى، يمثل النظام القبلي تهديدا خطيرا للمحررين والصحفي1 من  

	 فبعض القبائل تمارس سيطرة فعلية على أجزاء واسعة من ا3راضي، كما.مختلف ألوان الطيف ا5ع8مي  

دولة، أو ـقبائل أخرى أو با ما ـتشارك بانـتظام في الـقتال إما ـلصالح أو ضد اـل ها مدـججة باـلس8ح، وغاـل 	أـن  

تال درجة حسـاسيتها ـحيال ما بائل في الـق حدد ـمستوى اشتراك الـق عرب. وـي زيرة اـل اعدة في ـج يم الـق 	تنـظ  

بة لي هو عـق ظام القـب الـن وسط ا3سبوعية إن  رير صحيفة اـل يل عامر رـئيس تـح شره اـلصحف. وقال جـم "تـن :	  

ية. وأوضح صحفي1 أن نا اليوـم لى حياـت يرا ـع ديدا خـط كن أن ـيصبح تـه أنه يـم ، وأضاف  نا سية لعمـل "رئـي " "	  

	الـقبائل نادرا ما تتردد في الـلجوء إلى التـهديدات والهـجمات الـجسدية واستهداف ـمقار وسائل ا5ع8م  أو  

مصادرة أعداد الصحف.

اقدة ية لردع الصحفية الـن 	 فمصادرة.ومع ذلك، ـتستخدم الحـكومة طاـئفة أوسع ـبكثير من التكتـيكات العدواـن  

		 نقطة انط8ق 0وجة القمع الحالية في2009الصحف وتعليق التراخيص طريقة متكــررة. وشهد شهر مايو    

	وم   ايو ، أعلـنت وزارة ا5ع8م حـظر بـيع ثمانـية صحف يومـية وصحيفة4وسائل ا5ع8م اليمنـية. فـفي ي 	 م  

	سبوعية   ضد،12أ ن قـبل وزارة ا5ع8م بنـشر مـقا7ت  ي جـنوب الب8د. وقد اتهـموا م داث ف هم ل4ح 	" لتغطيـت  

  ا3يام وا0صدر والوطني والديار وا0ستقلة والنداء والشارع وا3هالي12



التحريض على انتهاك القانون والنظام، ونشر الكراهية والعداوة "الوحدة الوطنية وا0صالح العليا للب8د ، و "	  

عا، وهي صحيفة وما أـعلى صحف الب8د توزـي قر ما كان ـي وفد ـم . وزار أـعضاء اـل وحد من اـ0 	"ـب1 شعب الـي  

		الصحيفة كانتا3يام ا0ستقلة التي تتخذ من عدن مقرا لها، وتحدثوا مع رئيس تحريرها هشام باشراحيل.    

تد وزيع تـم ها لـخاصة وتتحـكم في شبكة ـت لك مطابـع ها ا0دىتمـت امل مـع لوطني، وـجسد التـع 	 ـعلى اـلصعيد ا  

ام باـ0صادرة اقدة. تم استهداف ا3ي ية ـن يه 5سكات وسيلة إع8ـم 	الذي يـمكن لـلضغط الـحكومي أن ـيصل إـل  

		 ، وحتى يومنا هذا 7 تزال موقوفة2010 ويناير  	2009والتوقيف والهجمات ا0سلحة على مقارها في مايو    

	عن الصدور. وكانت صحيفة ا3يام تخصص تغطية واسعة للحراك الجنوبي ومختلف القضايا التي تواجهها  

	ا0حافظات ا3كثر فقرا جنوب الب8د.  

وارد ديها م كن ل م ـي لتي ل صناعة ا قاف ضد اـل نف واـ0صادرة وا5ـي حاكم الخـاصة والـع جري استخدام اـ0 	وـي  

لدفاع عن نـفسها ها ـل ها ا7عـتماد علـي ية يمكـن 	  وقال مراسل وكالة ا3نباء الفرنسية وقناة العربية حمود.قانوـن  

نحن لسنا محمي1 من قبل "منصر إن الصحفي1 يواجهون مخاطر من جميع الجبهات. وقال جميل عامر  :	  

.	   "القانون

	  



II	:ا'طار القانوني وجوانب العجز فيه.  

	وجد انتهاكات كبيرة للمعايير الدولية لحرية التعبير في قوان1 ا5ع8م في اليمن   	الدستور وقانون وفشل.  

دمات كاـفـية للحـمـاية القانوـنـية لـلـصحفي1، وفير خ ي ت قانون ا0طـبـوعات والـنـشر جميـعـها ف 	العـقـوبات و  

	وقد أدت هذه الحالة إلى ا0نافسة في.  	وتركهم يسيرون على حبل القضاء ا0شدود الذي 7 يمكن التيقن منه  

شريعات لذي يحـيط بالـت قانوني ا ار اـل ظم ا5ط لذي يـن قانوني ا ظر في ا5طار اـل ادة الـن رحات 5ع 	وضع مقـت  

ا5ع8مية.

ت

	عت   يه في عام  	وـق اسية، والذي اـنضمت إـل ية والسـي الحقوق ا0دـن لدولي اـلخاص ب هد ا لى الـع من ـع 	.1987الـي  

زمة ب دولة ملـت تالي فاـل ادة  	وباـل له ا0 لذي تكـف عبير ا رية الـت حق في ـح زمة باحترام اـل يذ أـحكامه ومـل 	من  	19تنـف  

	العهد الدولي   	العهد الدولي ليس مجرد بيان من حيث ا0بدأ، ولكنه يعكس الحد ا3دنى من ا0عايير كما أن.  

	ا0شتركة من الحقوق ا0طلوب قانونا من جميع الدول ا3طراف احترامها، بغض النظر عن ا7خت8فات في  

صادية ظروف ا7قـت افة أو اـل اريخ والثـق 	الـت   ادة  	 وتكفل. عبير في  	19ا0 حق في حـرية الـت لدولي اـل ن العـهد ا 	م  

:العبارات التالية

لكل شخص الحق في حرية الرأي

عبير حق في حـرية الـت كل شخص اـل 	 ويجب أن يشمل هذا الحق حرية البحث وتلقي ومشاركة:ـل  

	ا0علومات وا3فكار من كل نوع، بغض النظر عن الطريقة سواء كانت شفهية أم مكتوبة أم مطبوعة  

أو من خ8ل أية وسيلة أخرى يختارها.

	وكطرف في جامعة الدول العربية، ينبغي على اليمن احترام ا0يثاق العربي لحقوق ا5نسان، والذي يضمن  

	 الحق في ا0علومات وحرية التعبير، كسبيل أساسي لحقوق ا5نسان على ا0ستوى ا5قليمي.٣٢وفق ا0ادة  

	كما ألزمت الـيمن نفسها باحترام ا5ع8ن العا0ي لحقوق ا5نسان من خ8ل ا0ادة السادسة في دستــورها  

	: وتنص على١٩٩٤والتي تم تبنيها عام  
عة“ ثاق جاـم سان، ومـي عا0ي لحـقوق ا5ـن حدة وا5ع8ن اـل م ا0ـت ثاق ا3م ها بمـي ية التزاـم ورية اليمـن ؤكد الجمـه 	ـت  

.الدول العربية " ومبادئ القانون الدولي التي تم ا7عتراف بها
	:٤١وبا5ضافة للمادة السادسة، يشمل الدستور اليمني ضمانة واضحة للحق في حرية التعبير في ا0ادة  

	لكل مواطن الحق في ا0شاركة في الحياة السياسية وا7قتصادية والثقافية في الب8د. وتضمن الدولة حرية“  

"الفكر والتعبير عن الرأي حديثا أو كتابة أو بالصور في حدود القانون
	رغم أن ا0ادة   تالي ـتسمح باـلحد من ـحرية٤١و ، ـفهي باـل قانون في حدود اـل " ـتعترف ـبضمان هذا اـلحق   "	  



عايير حر، ف8بد وأن ـتظل أية ـمحاذير ضمن ـم ية ا5ع8م اـل قانون أو 3ي سبب آخر. و3هـم عبير سواء باـل 	الـت  

	ادة   يقة وـمـحددة ـبـوضوح. وـتـوضح ا0 ن ـحـرية الـتـعبير١٩ض د م روطا ـعـامة 3ي ح لدولي ش ن الـعـهد ا 	 م  

:وا0علومات وتنص على وجوب أن يلتزم بما يلي
“"		.من هذه ا0ادة تحمل معها واجبات ومسؤوليات خاصة  	2إن ممارسة الحقوق ا0نصوص عليها في الفقرة    

	وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود، ولكن يجب أن تكون فقط منصوص عليها مسبقا في القانون وأن  

	:تكون من أجل  

احترام حقوق ا2خرين أو سمعتهم؛)  	أ(

	ب(  (	".حماية ا3من القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو ا2داب العامة  

	وأكدت الحكومة اليمنية التزامها حماية حقوق ا5نسان من خ8ل التزامات محددة بوضوح في جدول أعمال  

	.2006ا5ص8ح الوطني، الذي اعتمدته الحكومة في عام  

	هك   موينـت دى عـلى حـرية ا5ع8م ت عبير في وضع قـيود بعـيدة ا0 ية لحـرية الـت قانون اليمـني ا0ـعايير الدوـل 	اـل  

قات اـلصحفية لة التحقـي وعات  	 ف.استخدامها لعرـق صحافة وا0طـب انون اـل ثال، ق لى سبيل اـ0 	 يشمل)1990(ـع  

: ما يلي القلق بشكل خاص ويثير.قيودا واسعة النطاق حول ممارسة الصحافة وعمل الصحف وا0طابع

العديد من تلك ا0حاذير تمت صياغتها بغموض، مما.عدد اـ0حاذير ـعلى مـحتوى ما يـمكن ـنشره 	  

فة ها سيعرض صاحبه لتـفسيرات مختـل ية وأـي ارها قانوـن عبيرات يـمكن اعتـب 	يـخلق لـبسا حول أي الـت  

	ادة   من ا0 أتي ض لتي ت تثير اـ0ـحاذير ا التي ـتـوضح أن١٠٣وأحـيـانا ـعـشوائية. و 	 ـقـاقا ـخـاصا، و  

:ا5ع8مي1 عليهم ا7متناع عن طباعة أو نشر أو توزيع أو بث

أي شيء يمس بالعقيدة ا5س8مية ومبادئها الغراء أو يقلل من الشرائع الدينية وا5نسانية.

أي شيء من شأنه أن يؤدي إلى نشر أفكارا منافية 0بادئ الثــورة اليمنية أو ضد الوحدة الوطنية	  

أو يشوه صــورة التراث اليمني أو العربي أو ا5س8مي

لتي تـمت أو ات ا ه بخ8ف ا5ع8ن 	انـتـقاد شخص رـئـيس الـدولة، أو  نـسب تـصريحات أو صور ل  

 و7 تنطبق تلك ا0حاذير بالضرورة على النقد البناء..الصور التي التقطت خ8ل خطاب عام

	افةفي حـالة   ن وزارة ا5ع8م أو الثـق غي الحـصول عـلى ترخـيص م طاق، ينـب 	ا7ستخدام واسع الـن  

	ارسة اـلصحافة   وعة، ـفض8 عن مـم ية ا0طـب شاريع ا5ع8ـم با من اـ0 أسيس أي نوع تقرـي 	في.و  	.13لـت  

13		III 0زيد من ا0علومات عن متطلبات الترخيص انظر الفصل    .



عبير من خ8ل وسائل رية الـت هم في ـح ارسة حـق ومة 0ـم يون إلى إذن من الحـك تاج اليمـن واقع، يـح 	اـل  

	ـاستخدام ـنظم الترخيص ـلوسائل ا5ع8م ا0طـبوعة ـغير ضروري وـيخالف ـقواعد ف.ا5ع8م ا0طـبوعة  

.راسخة من القانون الدولي

على ا0طابع ا0حافظة على سجل لجميع ا0واد ا0طبوعة لكل الناشرين.متطلبات ا5يداع والتسجيل 	  

	0ختلف أنواع ا0واد ا0طبوعة وتقديم ـنسخا منها لوزارات ا5ع8م والثقافة. و7 تهدف هذه ا3ـحكام  

أي غرض سوى تمك1 السلطات من ممارسة رقابة غير شرعية على ا0حتوى ا0نشور.

ية ية من ا0فترض أ7 يضم.استمرار وجود أـحكام جناـئ 	. قانون ا0طـبوعات والـنشر أي أـحكام جناـئ  

ي ـحـريةف ذه ا3ـحـكام يـبـعث ـبـرسالة مـفـادها أن اـلـصحافة، ـعـند مـمـارسة اـلـحق ف 	إدراج ـمـثل ه  

.التعبير ، تخضع لضوابط خاصة أعلى من تلك التي تنطبق على عامة السكان

لى حـبس اـلصحافي1 وعات ـع انون اـلصحافة وا0طـب لك، ـينص ق لى ذ خالف و.وع8وة ـع 	يـخضع أي شخص ـي  

		دون ا5خ8ل بأي عقوبة أشد بموجب"أحكامه بغرامة أو فترة عقوبة بالسجن تصل 0دة أقصاها عام واحد    

	   	"قانون آخر  14.	  		وحتى تلك القيود التي قد تكون متماشية مع الحدود التي يسمح بها العهد الدولي تتخوف    

	وتعتبر هذه العقوبات غير متناسبة وفقا للمعايير الدولية، على.  	من وضع عقوبات بالسجن في حا7ت التعدي  

عبير رية الـت وازن ـب1 سمعة ا3فراد وـح ثال ـح1 ن 	سبيل اـ0   قانون وتشمل. ها في اـل وبات ا0ـنصوص علـي 	العـق  

	15.ة الصحافةإغ8ق أو تعليق الصحف، ومصادرة الصبعات، وا0نع من ممارس  

عامل1 في وسائل ا5ع8م دون اضاة اـل حق في مـق وعات اـل انون اـلصحافة وا0طـب ما ذكر سابقا، يـحفظ ق 	وـك  

	قد يكون قانون العقوبات قاب8 للتطبيق هنا أيضا، وهو و.ا5خ8ل بأي عقوبة منصوص عليها في قانون آخر  

	بحد ذاته يحد من الحق في حرية التعبير ويفرض عقوبات بالسجن وحتى ا5عدام في حا7ت مثل جريمة  

لردة 	ا   لق كما أن. ما يتـع هام اـلصحفي1 فـي ها اـت كن بموجـب ستخدم ـمصطلحات غاـمضة يـم وبات ـي انون العـق 	ق  

قومي"ب ن اـل 	مـصلحة ا3م  "16.	ذه   ع ه لى جـنب م وعات جنـبا إ صحافة وا0طـب 	إن وجود محكـمة متخصـصة لـل  

.ا3حكام يضيف إلى التأثير ا0رعب للتشريع على ا5ع8مي1

	وفي تناقض مع ا0عايير الدولية، يستخدم ا0سئول1 هذه القيود بعيدة ا0دى على حرية التعبير والتي وردت  

قانون اليـمني، لتـعويق التحقـيقات اـلصحفية وفد، أعرب إع8ـميون عن قلـقهم إزاء عدم و.في اـل 	خ8ل مـهمة اـل  

	ونتيجة لذلك، يكشف ا5ع8ميون علنا.  	وجود الحماية القانونية، وبالتالي الخوف ا0تزايد من ممارسة مهنتهم  

.عن تزايد ممارسة الرقابة الذاتية عند تغطية ا3خبار باعتبارها الوسيلة الوحيدة لضمان الحماية

:وينظر البر0ان حاليا في تعديل قانون الصحافة وا0طبوعات، ويناقش ث8ث مسودات

14		(٢٥  القانون رقم    ١٩٩٠	   .١٠٤، ا0ادة  	١٩٩٠ ديسمبر  	٢٢ حول الصحافة وا0طبوعات)
15		١٠٧ و١٠٦ ا0صدر السابق ا0واد    .
16	 من قانون العقوبات تعاقب با5عدام في حالة الردة.  	٢٥٩  ا0ادة  
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1مسودة نقابة الصحفي1 اليمني

18.مسودة مقدمة من منتدى ا0نظمات غير الحكومية للتنمية والتجديد	  

	أعرب بعض البر0اني1 عن عدم اليق1 بشأن التوقيت الذي سيتم فيه اعتماد ا0قترحات، أو حتى ما إذا كان  

يتم اعـتـماد أي مـنـها ـعـلى ا5ط8ق اضحا أن اـ0ـسودة الوـحـيدة.  	س صبح و جود البـعـثة أ ترة و دار ف 	ـعـلى م  

		ا0دعومة من نقابة الصحفي1 تم تقديمها. وبحلول شباط    /		، كانت جميع ا0شاريع الث8ثة أمام  	2011فبراير    

ان لذي كـشف أن ا0ـسودة الحكومـية  	 كما التقت.البر0 زير ا5ع8م، ا ع و ضا م ام‐-  	 البعـثة أـي 	صدرت في ع  

2005	  -‐	.يجري استعراضها وتحسيهان، لكن سيتم ا5ع8ن عن مسودة مشروع قانون جدية 7حقا  

	التعليقات التالية تسعى إلى تقديم مساهمة بناءة لتحليل استبدال قانون الصحافة وا0طبوعات، مع التركيز  

	 وتستند هذه التعليقات على.بصفة خاصة على ا3حكام التي 7 تتماشى مع ا0عايير الدولية لحرية التعبير  

مشروع الحكومة ومشروع أعدته منتدى ا0نظمات، ا0شروع1 الذين تمكنت البعثة من الوصول إليهما.

ية للغـاية في ك8 ا0ـشروع1 لى بـعض ا3حـكام ا5يجاـب شير إ دخال ا5ص8حات وـت قرار إ 	.وتـرحب البعـثة ـب  

عبير واـلصحافة وا7ـتصا7ت؛ وضمانات ارسة والـت كر وا0ـم رفة والـف حق في حـرية ا0ـع شمل هذه ضمان اـل 	وـت  

ثار سلبية أخرى لى سرية اـ0صادر، وكذلك مواد تحـمي اـلصحفي1 من مواجـهة أي آ حق في الحـفاظ ـع 	لـل  

.لكتاباتهم غير تلك التي ينص عليها القانون؛ هذا با5ضافة إلى تراخيص دائمة للمنظمات ا5ع8مية

	وـلكن ل4سف، ـهناك عدد كبير من ا0واد في ك8 اـ0سودت1 ـتبدو وكأنها تستهدف تحـجيم أو السيطرة على  

	 ويؤكد القانون الدولي على أن حرية التعبير ينبغي أن تكون القاعدة، وأن أي محاذير عليها تكون.الصحافة  

	ا7ستثناء. وعلى الدغم من ذلك تحتفظ ا0سودت1 لقانون الصحافة الجديد بالتدخل الحكومي الذي يعتبرونه  

	منطقيا تقريبا في كل جانب من جوانب ا5ع8م ا0طبوع. العديد من ا0واد في تلك ا0سودات غير ضرورية  

و7 تضيف سوى منح السلطات فرصا لخنق ا3صوات الناقدة وا0ستقلة.

	انون الـصحافة وا0طبـوعات، خـاصة خ8ل   ن ا5ع8ميـ1 وفق ق ددا م لى ا3ن ع  و٢٠٠٨واتهـمت الحكـومة إ

صحفي1 كـوسيلة للحمـاية.٢٠٠٩ 1 اـل ية ـب قت رقـابة ذاـت رية ومن هـنا خـل اسات التحرـي 	، وعاقبت عـلى السـي  

لة ـعلى ـتعدي8ت قة ا0حتـم ها العـميق ـحيال ا0واـف ية عن قلـق اعة ا5ع8ـم 	وانط8قا من هذا ا0ـفهوم، عبرت الجـم  

	قانون الصحافة وا0طبوعات إذا ما استمرت النوايا نفسها مع فرض ا0حاذير، أو حتى زيادة ا0حاذير على  

ممارسة الحق في حرية التعبير

	  	  	  
 ، ومسودة أخرى تم تقديمها من قبل٢۲٠۰٠۰٥  التعليقات على ا0قترح الحكومي يعتمد على مسودة قدمتها وزارة ا5ع8م، وتم ا5ع8ن عنها عام 17

 :لجنة يرأسها وزير العدل. ونشير ل8ثن1 بطريقة عامة باعتبارها ا0قترح الحكومي. 0زيد من ا0علومات برجاء ا7ط8ع على
www.article19.org/pdfs/analysis/draft-‐yemen-‐press-‐and-‐publications-‐law.pdf

  تشير 0قدمة إلى أن مسودة القانون تمت مراجعتها وتصحيحها بناء على مناقشات حدثت خ8ل ندوة عقدها ا0نتدى. البعثة 7 تتحمل أية18
مسؤولية عن دقة الترجمة أو التعليقات القائمة على أخطاء أو ترجمة غير دقيقة. 

https://mail.article19.org/owa/redir.aspx?C=c3af3e0e1c3f42d3bfe1cfeb03d4fd7f&URL=http%3A%2F%2Fwww.article19.org%2Fpdfs%2Fanalysis%2Fdraft-yemen-press-and-publications-law.pdf


:وفيما يلي أكثر ما أثار قلق البعثة فيما يتعلق با0سودت1، وبعضها مشار إليه وفق القانون الحالي أيضا

كبير من ا0واد التي ـتهدف لتحـجيم أو من شأنها أن ـتفرض ـمحاذير ـعلى ا0ـحتوى الذي عدد اـل 	اـل  

	.سيم نشره  

	هناك عدد قليل من القيود على ا0حتوى، ومن حيث ا0بدأ، يجوز بقدر ما القول بأنها تتفق مع ا0عايير  

ية 	الدوـل   ية لكن. الـحقوق ا3دـب مل، ـمثل  فاهيم غاـمضة يـمكن أن تـخضع للتـفسير التـعسفي ا0حـت ناك ـم 	"ـه  

ثــورة ، وأهداف اـل ية ا3ـساسية ا0ؤـسسات ا7جتماـع  ، يد اـلشعب اليـمني يات وتقاـل أخ8ـق  ، "لـلصحفي1 " " " "	  

	  "	ية   وحدة الوطـن اـل و ية  "اليمـن "	قومي.   ا3من اـل اية  يود لحـم لى فرض ـق ضا ـع ومة ـينص أـي شروع الحـك "ـم "	  

ويفشل في تعريفا0خاطر التي يتم بناء عليها وضع تلك الصيغة على وجه الدقة.

	  

ابة اـلصادقة ابة ا0ـتوازنة من ـقبل اـلصحفي1، ـتنص على الكـت 	ك8 ا0شروع1 وضع أحـكاما ـلضمان الكـت  

	قترحات أيضا إلى أن يلتزم الصحفي1 بميثاقومنع نشر معلومات كاذبة أو غير موثوق بها. وتشير ا0  

ـنص ـشرف. وـي ـابةاـل ـخاص بنـق ـشرف اـل ـثاق اـل ـلتزمون بمـي ـصحفي1 ـي 	 مــشروع الحكــومة عــلى أن اـل  

يخضعون لقانون العقوبات لدى استجوابهم في قضية تتعلق بانتهاك هذا 	"الصحفي1، وهذا يعني أنهم   

	"ا0يثاق أو تهديد ا0واطن1 بأي شكل من ا3شكال مستغل1 مهنة الصحافة. ينبغي أ7 تفرض الحكومة  

اسية. فـح1 ظام لخـطر محاـكمات ذات دوافع سـي ريض الـن لذاتي، 3ن من شأن ذلك تـع يم ا ية التنـظ 	-آـل  

يكون هناك نظاما فعا7 للمحاسبة والتنظيم الذاتي، 7 ينبغي أن يتم فرض نظام إداري.

قد أو من شأنها أن ـتسيء أو لتي تنـت عبيرات ا ه يحـظر الـت ومة ـمشكلة خـاصة 3ن ثل  ـمشروع الحـك 	ويـم  

	تظهر ازدراء لشخص رئيس الدولة   	هذا الحكم مباشرة مع ا0بادئ الراسخة للقانون الدولي. ويتعارض.  

	0وظف1 العمومي1 تحمل مزيدا من ا7نتقادات من الناس العادي1 باعتبار ذلك مبدأ أساسيا منوعلى ا  

ا يمـكن زالة كـافة القـيود ا0فـروضة عـلى ا0حـتوى وينبـغي تعـريف م 	مـبادئ الديمقراطـية. كـما يـجب إ  

اعتباره ضرورة قصوى لحماية مصلحة مشروعة بشكل واضح.

	فرض متطلبات تتعلق بممارسة الصحافة  

هد لـلصحافة أو ية أو مـع ثل وجود شهادة الـتخرج من كـل يل ـم بات التأـه ظر اـ0سودتان في متطـل 	وتـن  

	درجة جامعية في تخصص آخر، با5ضافة إلى الخبرة الصحفية من أجل أن ينشط الشخص في  

	 أيضا أولئك الذين أدينوا من قبل محكمة في وتستبعد ا0تطلبات.العمل في قطاع ا5ع8م ا0طبوع  

	جريمة مخلة بالشرف والنزاهة من ممارسة الصحافة   	القيود أشد على رؤساء التحرير في بل إن.  



زيوني يذي1 في الـقطاع ا5ذاعي أو التلـف 	ولطا0ا كانت هذه.  	اـلصحف أو ا0ج8ت أو ا0ديرين التنـف  

	من العهد الدولي، اـلحق في  	19بموجب ا0ادة  	 ف.الـقيود تعتبر خرقا للمعايير الدوـلية لحرية التعبير  

طار ي إ ذه القـيود 7 يمـكن اعتـباره ضروريا ف ن ه يا م 	حـرية التـعبير يـخص الجمـيع، كـما أن أ  

ذكــورة أع8ه ها ا0 عترف ـب شرعي اـ0 غرض اـل ستعاد صحفي1 و.اـل تم ا د ـي لك، ق 	عـلى العـكس من ذ  

زالون في مرحـلة تعـلم لذين 7 ـي شباب ا صحفي1 اـل نوا بالخـطأ، أو اـل د أدـي انوا ق هم ك زين 3ـن 	متمـي  

.ا0هنة

ي شروط الـعـضويةوـتـستمر اـ0ـسودتان ف لترخيص ل8عـتـماد والـتـسجيل و ن ا بير م دد ك 	 ـطـلب ع  

انون الـصحافة ي ق و منـصوص علـيه ف واء ، كـما ه د س صحفي1 عـلى ح 	للمنظـمات ا5ع8مـية واـل  

بات تنـطبق أـيضا ـعلى خدمات شبكات لك ا0تطـل 	وا0طـبوعات اـلحالي. ـكما أنـهما يـنصان ـعلى أن ـت  

اصر أن اشتراط أي نوع لدولي ا0ـع قانون ا ية. ويرى اـل ية واـلصحف ا5لكتروـن 	ا7ـتصا7ت ا5لكتروـن  

اـلبث ا5ع8مي. "من الترخيص ـلوسائل ا5ع8م يـتنافى مع اـلحق في ـحرية الـتعبير، إ7 في حالة  "	  

		وع8وة على ذلك، 7 ينبغيوينبغي التمييز ب1 متطلبات الترخيص عن متطلبات التسجيل التقنية.    

	 ولعل.19أن يكون على ا3فراد من الصحفي1 التسجيل أو أن يكونوا ملزم1 بالحصول على تصريح  

يه في حو ا0ـنصوص عـل صحفي1، عـلى الـن ابة اـل سجيل في نـق شكلة هو شرط الـت هذه اـ0 	ا0ـتصل ـب  

	ا0قترح الحكومي 0شروع القانون. على الرغم من أن النقابة تؤدي مما 7 شك فيه دورا مفيدا وقد  

ينضم الصحفي1 طواعية إليها، لكن العضوية ا5لزامية 7 تتوافق مع القانون الدولي.

وهناك قلق شديد إزاء عدم استق8ل الهيئة ا5دارية التنظيمية ا0نصوص عليها في اقتراح مـنتدى	  

امل1 في ف.ا0نظـمات لوزراء أو يكـونون موظف1 ع بل ا هم من ـق تم تعييـن ما ـي 	الواقع أن أعـضائها إ  

	 الهيئة إلى تعزيز فعالية التعددية والتنوع، ولذا ينبغي أن تكون مستقلة وتهدف مثل تلك.الوزارات  

.عن أي تأثير سياسي أو تجاري، وفي هذه الحالة، من الطبيعي أ7 يكون ا3مر كذلك

واحدة من القضايا ا0ثيرة للقلق هي حقيقة أن ك8 ا0شروع1 7 تزال تهدد الصحفي1 وا0طبوعات	  

ية وبات الجناـئ وعة من العـق 	بمجـم   وحة في فقد. وبات مفـت راهن عـق لوقت اـل شروع1 في ا رك ك8 اـ0 	ت  

ية وبات الجناـئ كون العـق نه ـيجب أن ـت لى أ نائي، والتي ـتنص ـع قانون الـج أسيس لـل بدأ الـت فة ـ0 	مخاـل  

شكل واضح قانون ـب ها في اـل لى.  	مـنصوص علـي قانون 7 ـينص ـع شروع اـل إن ـم لك، ف لى ذ 	وع8وة ـع  

عدم اليـقـ1 اـلـقانوني ترك اـلـباب مفتـوحا 0ـعايير تقدـيـرية و جراءات قانوـنـية، و اضحة أو إ وائح و 	.ل  

	وبا5ضافة إلى ذلك، من ا0هم م8حظة أنه على الرغم من أن القيود ا0فروضة على حرية التعبير قد  

	تكون مشروعة في القانون الدولي لكن في حا7ت محددة بوضوح، وفي حال استهداف فئة محددة  

19		١٨إع8ن مشترك من ا0بعوث ا3مريكي الخاص بحرية التعبير وا0نظمة ا3مريكية ومنظمة ا3من والتعاون في أوروب، تم تبنيه في    
		٢٠٠٣ديسمبر    .



.من ا0جتمع بالعقوبات الجنائية فهذا يخالف حق الجميع في حرية التعبير

	وع8وة ـعلى ذلك ، لم ـيشكك أي من اـ0شروع1 في وجود نوع1 من اـ0حاكم ا0تخصـصة. فإـنشاء ـمثل هذه  

وعات صحافة وا0طـب ابة العـامة لـل ع مكـتب النـي لى جـنب م با إ ع وسائل ا5ع8م تمـثل  	20ا0ـحاكم جـن 	 للتعـامل م  

	إشكالية 0ا لها من أثر سلبي على ممارسة الحق في حرية التعبير.  

	نفس ا0خاوف التي أثارها القانون الحالي على الرقابة ا0الية والودائع ومتطلبات التسجيل، وقواعد الدعاية  

ي ك8 اـ0ـشروع1 	 ويساور الوفد مخاوف من أن ك8 ا0شروع1 سيفش8ن في تعزيز التنوع.ـتـستمر ف  

ضمن قديم خـطة عـمل ـت زمان ا0ؤسـسات ا5ع8مـية بـت ي قـطاع ا5ع8م. وبالفـعل، ا0ـشروعان يـل 	والتعـددية ف  

	ا7ستدامة ا0الية لسنة واحدة. وهذه مخاطر كبيرة لصالح شركات ا5ع8م ويجعل من الصعب على وسائل  

	ا5ع8م ا0ستقلة الصغيرة التطوير.  

عه التزامن ـم تم ب م ـي رضيا إذا ل ير مكتم8 و7 ـم وعات سيكون ـغ صحافة وا0طـب قانون اـل ما أن أي إص8ح ـل 	ـك  

.إص8ح مماثلة في قانون العقوبات

	  

20	  Established	  since	  1993



III.	  		وسائل ا'ع)م ا&ستقلة ا&عرضة للخطر، وملكية الدولة وا&عايير    

ا&هنية غير ا&ستقرة

		من أجل فرض نفسها كبديل عملي للمصادر الرسمية للمعلوماتناضل ا0ؤسسات ا5ع8مية في اليمن    

رص أكمله. وأدى انـعدام ف لتي تـشمل القـطاع ب بير، بـسبب القـيود الحكومـية ا د ك لى ح لك، إ 	ويـعود ذ  

	الحصول على التدريب الفعال على حد سواء من حيث ا5نتاج التحرير وإدارة ا3عمال 0جموعة كبيرة من  

عاني ثل إغراق اـلسوق. وـت ية ـم عارض مع ا0هـن عايير تـت وعات إلى عدم ا7ستقرار ا0الي مع انـتشار ـم 	ا0طـب  

رادات ات، وا5ي ن الـقـيود اـلـشديدة ا0ـفـروضة ـعـلى ا5ع8ن 	ا0طـبـوعات القلـيـلة اـ0ـستقلة والناـجـحة ـنـسبيا، م  

	والتوزيع، كما تعاني من نقص مزمن في ا7ستثمار الخاص بسبب عدم استقرار السوق والضغوط الرادعة  

	من الحكومة.  

ت

دا، حـيث أن مـعد7ت ملكـية الـدولة وسيطرة ي اليـمن ضعيفة ج وجد الـوفد أن وسائل ا5ع8م ا0ـستقلة ف 	و  

ن صبح م ذا القـطاع. وخ8ل ا7جتمـاعات أ 	الحكـومة العالـية وا0نتـشرة عـلى نـطاق واسع تـقوض بـشدة ه  

	مام تنـمـية ا5ع8م.   تزام باـ0ـعايير اـلـصحفية ا0هـنـية تـمـثل عـقـبة خـطـيرة أ عوبة تنـفـيذ وا7ل اـلـواضح أن ص

اعة والتلفـزيون. ولـها الـحق ن خ8ل ا0ؤسـسة العـامة ل8ذ اعة ممـلوك1 للـدولة م ي اليـمن، التلفـزيون وا7ذ 	ف  

	 محطة إذاعة اثنان منها وطنية و١٢الحصري في البث التلفزيوني وا5ذاعي. وهناك أربع قنوات تلفزيونية و  

10	54 محلية. وفي بلد يبلغ معدل ا0عرفة بالقراءة والكتابة فيه   	 ٪ فالتلفزيون وا7ذاعة التي تسيطر عليها،1  

ترك الـسكان 5مكانـية هامـشية للحـصول عـلى أخـبار ا ي 	الـدولة هـما ا0ـصدر الرئيـسي للمعلـومات، وهو م  

	مستقلة حقا.  

	اعة وـتوزيع اـلصحف تـخضع في معظـمها ـلسيطرة الحـكومة. وـتوضح   	ـتكاليف الطـباعةوع8وة ـعلى ذلك، فطـب  

	ا0دعم وملكية الدولة واسعة النطاق لوسائل ا5ع8م سبب وجود عددا من وسائل ا5ع8م ا0طبوعة أعلى من  

	الطلب الفعلي عليها. إذا قــررت الدولة التخلي عن حصتها في ملكية وسائل ا7ع8م فسيكون من شأن هذا  

	ــورة و   	 سبتمبر الصحف فض268خلق بيئة عمل أكثر صحية في جميع مجا7ت القطاع. فصحف مثل الث  

بكات التـوزيع لديهم ش ي مـطابعهم الخـاصة و بأ، مملـوكة للحكـومة، ويمكنـهم الطـباع ف ن وكـالة انـباء س 	ع  

		الخاصة بهم. لكن    . الثــورة "الغالبية العظمى من الصحف تعتمد على مطابع ومنافذ توزيع  "

	:ـكما أن الـحصول ـعلى ا5ع8ن يـمثل أـيضا ـمشكلة كبيرة   	 فمعظم ا5ع8نات تندرج تحت واحدة من فئت1.  

وخصوصا 	(الحكومة وا0سؤول1 عن ا0ناقصات وهي تذهب في معظمها إلى وسائل ا5ع8م ا0ملوكة للحكومة   



عازي ومة والـت هاني من الحـك ضمن الـت ية، والتي تـت ات ا7جتماـع ية هي ا5ع8ن ، والفئة الثاـن ثــورة 	)صحيفة اـل  

	وا5ع8ن عن ا7حتفاليات... إلخ. كما تقوم كبرى الشركات مثل مجموعة هائل سعيد وشركاه، وشركة إم تي  

باء أـيضا بـنشر إع8نات في اـلصحف، ـلكن عادة ما ـتكون في وسائل الة سبأ ل4ـن 	إن لـلهاتف ا0ـحمول، ووـك  

ن سائل ا5ع8م اـ0ـستقلة ـخـوفا م ع و ي ا5ع8ن م ا0مـلـوكة لـلـدولة ـكـما أـنـهم 7 يرـغـبون ف -ا5ع8م الـعـامة  -	  

	وال1   غـير م تبرهم  لتي تـع ومة، ا بل الحـك ستهدافهم من ـق 	"ا   ضا ل6ع8ن في كما تهدف". شركات أـي 	هذه اـل  

ا3سبوعية با ما تتـجاهل  دولة وغاـل وكة لـل ها اـلصحف ا0مـل "اـلصحف ا3وسع انـتشارا والتي هي في معظـم "	  

	اب1   ثــورة م وزيع صحيفة اـل قدر ـت عا. وـي ل توزـي وزع صحيفة٤٠ و٣٠ا0ـستقلة ا3ق سخة، في حـ1 ت لف ـن 	أ  

	   ا0ستقل "صحيفة  	ألف نسخة أيضا. بينما 7 يتجاوز توزيع الصحف ا3سبوعية ا0ستقلة، مثل صحيفتي٤٠"  

		 نسخة. وكانت سوق ا5ع8م ا0ستقل١٥٠٠٠النداء و ا0صدر  واـلوسط والصحف الناطقة باللغة ا7نجليزية    

تكاليف الورق والطباعة قد زادت 	"قد تضــررت بشدة جراء ا3زمة ا7قتصادية العا0ية. وقال أحد الخبراء إن   

ع وسائل شيء م فس اـل م تفـعل ـن كن ل ات في وسائل ا5ع8م ا0ـستقلة، وـل 	كـما أن الحكـومة خفـضت ا5ع8ن  

ديد من الـع ـ مال أـيضا ا5ع8نات في وسائل ا5ع8م اـ0ستقلة، ف ما ـخفض ـقطاع ا3ـع . ـك ية "ا5ع8م الحكوـم "	  

لى مؤسـسات حكومـية، 3نـها تـقدم ن العـمل ا2ن، وكثيرون منـهم انتقـلوا إ اطل1 ع 	الـصحفي1 ا0ـستقل1 ع  

	  . "مرتبات أفضل وتحقق ا0زيد من ا7ستقرار

		ويعوق نظام التراخيص للصحف وا0ج8ت التنمية ا0هنية للصحف ا0ستقلة. فالصحف الحكومية أو الحزبية    

		الصحف غير التابعة 3حزاب فعليها التقدم بطلب7 تفعل سوى إخطار الحكومة ويتم تسجيها تلقائيا. أما    

	لحصول على ترخيص لصحيفة ا7حتياجات يجب ضمان وجودرسمي من أجل الحصول على ترخيص. ول  

	لغ   	 ألف ريال سنويا، وـيضا الـحصول ـعلى ـمقر. وبالـنسبة لرـئيس التـحرير ـيجب٧٠٠رأس مال للـتشغيل يـب  

	برة   ديه خ وظف1 ـمـستقبلي1.  	٨أن ـيـكون ل ة م سماء ث8ث ي ـمـجال اـلـصحافة وينـبـغي ـتـقديم أ نوات ف  س

تيليمن "وتسيطر الحكومة أيضا على ا5نترنت من خ8ل ملكية الب8د 7ثن1 من مقدمي خدمات ا5نترنت،  "	  

. وعلى الرغم من أن ا3فراد يمكنهم إنشاء مواقع خاصة بهم، تستعد الحكومة 7تخاذ إجراءات يمن نت ”و "	  

ترنت. ن خ8ل تكنولوجـيا الـهاتف النـقال أو ا5ن واء م ن الـسيطرة عـلى وسائل ا5ع8م الجـديدة، س 	0ـزيد م  

	وهناك قلق متزايد في ما يتعلق بمشروع قانون ا5ع8م السمعي والبصري وا5لكتروني الجديد الذي ينص  

	شبكة٢٠ـعـلى مـبـلغ   بر الـهـواتف ا0حـمـولة و اـلـخدمات ا5ع8ـمـية ع يال للـحـصول ـعـلى ترـخـيص  	" مـلـيون ر  

	   ترنت. 	21"ا5ن  ،	ية خ8ل   م حـجب مـواقع إلكتروـن 1، ت صحفي1 اليمنـي 	 فتم حجب موقع.2010ووفـقا لنقـابة اـل  

"ا0صدر على ا5نترنت، كما تم تعويق ا0واقع التي تدار من خارج الب8د لخدمة الحراك الجنوبي. "

	 فمعظم ا0واقع اليمنية ا0ستقلة تستمر فقط.7 يوجد تعليم متخصص للصحفي1 ا5لكتروي1 أو إدارة ا0واقع  

21		١١ الجزء  	٥٣  ا0ادة    .



ن وأخـبار ا0ـصدر أون 7ي شمل  سية ـت ارية الرئـي ها. وا0ـواقع ا5خـب عامل1 ـب صحابها واـل فاني أ ن خ8ل ـت "م "	  

	الـيمن وا0ؤتمر وسبتمبر نت واـلشعاع. الـحصول عل دخل لـتلك اـ0واقع ـمحدود للـغاية، ـفأصحاب اـ0واقع في  

	كثير من ا3حيان يدعمون عملها من خ8ل وظائف ومشروعات أخرى، يتم تخصيص دخلها لتغطية تكاليف  

تبيع ترنت ـل بر ا7ن البيع ع قوم ب من ـت ترنت. 7 تـوجد وكا7ت إع8مـية معـروفة في الـي 	ا0ـواقع عـلى شبكة ا5ن  

ات عات ا5ع8ن لق بمبـي ما يتـع قط فـي وجودة ـف وكا7ت ـم لك اـل ثل ـت ابة عن مالكي وسائل ا5ع8م ـم ات نـي 	:ا5ع8ن  

بداعهم ـعلى بيع إ خبرة والوقت ل كتروني من ـنقص في كل من اـل عاني م8ك وسائل ا5ع8م ا5ـل وعة وـي 	ا0طـب  

	نحو فعال. كما أن الشبكات ا5قليمية تحتاج إلى تطوير من شأنه أن يساعد على ربط ا5ع8م ا5لكتروني  

	شرق ا3وسط.   حاء اـل لف أـن كتروني في مخـت باقي ا5ع8م ا5ـل ني ـب كون ذاتاليـم روابط أن ـت هذه اـل 	ويمـكن ـل  

		حتى وقت قريب، ظل ـتطوير ا5نترنت في الب8د بطيئا كما ظلقيمة سواء من الناحية التجارية أو التقنية.    

يومي ربائي اـل يار الكـه كبرى. ويـجعل انـقطاع الـت 	اـلوصول إلى اـلخدمات ـمحدودا، وخصـوصا خارج ا0دن اـل  

	من الصعب الـعمل ـعلى ا5نترنت، ـحيث يـتسبب التـقطع في ـفقدان الـعمل وتأخر تحـميل ا0وضوعات. مـعظم  

عود وم، حـيث ـي ل ي ن السـادسة مـساء وحتى الحـادية عـشرة ك فترة م كون بطيئة جدا خ8ل اـل صا7ت ـت 	ا7ـت  

الكي ية 0 بات الحاـل برز العـق يل من أ طء سرعة التحـم ثل ـب شبكة. ويـم زدحام اـل بدأ ا يارهم فـي يون إلى د 	اليمـن  

	ا5ع8م ا5لكتروني خاصة ح1 يتعلق ا3مر بتحميل محتوى الصوت والفيديو، في ح1 يتسبب بطء التحميل  

في قلة أعداد ا0ستخدم1.

رسمية بع اـلصحافة اـل ما تـت ية والـخاصة، بيـن وعات الحزـب ية أكثر وضوحا في ا0طـب عايير ا0هـن 	عدم اـتساق اـ0  

	 ينبغي أن تكون ا0مارسات الصحافية الجيدة.قواعد صارمة حيال تغطية أنشطة الحزب الحاكم السياسية  

	هي أساس أي تعليم مبدئي للعامل1 في وسائل ا5ع8م. وفي ح1 يتسبب محدودية الوصول إلى ا0علومات  

	في عرقلة كبيرة للتغطية الدقيقة، يعمل العجز في ا0عايير الصحفية العالية ضد ا0طالبات بمزيد من حرية  

	التعبير ومخاطر اللعب ب1 أيدي الحكومة عندما يتعلق ا3مر باستخدام التدابير القمعية. وتم اعتبار بعض  

	الصفراء التي ظهرت مؤخرا كدليل على ذلك.   "العناوين  "

سانية في لوم ا5ـن ية الـع عة صنعاء وـقسم ا5ع8م في كـل ية ا5ع8م بجاـم ية في كـل ية الجامـع دراسة ا5ع8ـم 	اـل  

	جامعة عدن يتميز بالتركيز على ا0عرفة والتدريس  النظري1، وهناك نقص واضح في التدريب على ا0هارات  

	الصحفية والتقنية الحديثة   	-الروابط مع الصناعة ضعيفة هذا إن وجدت با3ساس وهناك أدلة على  	– كما أن.  

	أن الصحفي1 العامل1 في اـ0يدان يكنون قلي8 من ا7حترام ل4كاديمي1. وباختصا، فإن شباب الخريج1  

ية لـلحديث ثــورة التكنولوـج كافي ـعلى اـل عرف اـل كافي أو الـت قوا ا5عداد اـل م يتـل عامل1 في ا5ع8م، ل 	وكذلك اـل  

ضل وأكثر لد أـف شكيل ـب ه للمـساهمة في ـت ضطلع ب صحافة غـير الحكومـية أن ـت ه اـل قوم ب لذي ـت لدور ا 	عن ا  

	ديمقراطية.  



ـكن ـني، ـل ـتدريب ا0ـه ن خ8ل اـل ـية م ـدراسة الجامـع ـية خ8ل اـل ـستويات ا0هـن ـفاض ـم ـعويض انـخ ـتم ـت 	و7 ـي  

	.الصحفي1 في اليمن حريصون بالتأكيد على الحصول على ا3دوات ال8زمة لتقديم أعلى جودة لهذه ا0هنة  

–	   -‐		وتوقر بعض وسائل ا5ع8م وخاصة ا0ملوكة للدولة تدريبات للصحفيي أثناء العمل ، ولكن هذا غير كاف    

	لضمان ا0حاـفظة على معايير أو مهنية عالية في جـميع اـ0جا7ت وليس مـتاحا لجـميع العامل1 في مختلف  

وسائل ا5ع8م.

تدريب هد اـل صحافة هي مـع ية في اـل دريبات مهـن ظم ت لذي تـن من ا يا في الـي وجودة حاـل 	ا0ؤسـسة الوحـيدة اـ0  

	 ويعتمد ا0عهد كليا على ا0وازنة التي خصصتها له وزارة ا0الية، وبالنسبة.ا5ع8مي والتأهيل، ا0ملوك للدولة  

تالي . وباـل ية أم 7 قة العرـب سواء من ا0نـط غالب ـعلى مدرب1 أجانب  مد ا0ـعهد في اـل تدريب ا0وظف1، يعـت )ـل )	  

ية ادرة ـعلى تلـب كون ق ها، بحـيث ـت طابع ا0ؤسـسي علـي إضفاء اـل ية من ا0درب1 و وعة وطـن عداد مجـم 	ـيصبح إ  

ا7حتياجات في نوعية وكمية التدريب لهذا القطاع، واحدة من ا3ولويات ذات ا3همية القصوى.

كل يـلتزم با0هنـية ي ش ن حـيث تـقديم ا0ـوضوعات ف وي8 م مام وسائل ا5ع8م اليمنـية طريـقا ط زال أ 	و7 ي  

	 هذا النقص يمهد الطريق لقمع الدولة الذي يستفيد من كل فرصة 5دانة أي انتهاك مزعوم.وا3خ8قـية  

	للمعايير ا0هنية باعتبارها تهديدا لوحدة الدولة وا3من. و7 يزال ا0جتمع ا5ع8مي اليمني يعمل دون ميثاق  

ي الثـقـافة الـصحافية، تحـجب وسائل ا5ع8م لك، وبـسبب التقاـلـيد الـضعيفة ف دون ذ رف مـتـفق علـيه. ب 	ش  

	الرسمية أي انتقاد للحكومة والنخب الحاكمة. كما أن مزاعم الكتابة خارج سياق الحقائق يتم توجيهها في  

ابة ية وكذلك نـق غي للمؤسـسات التعليـم نا ينـب ستقلة. ومن ـه ارضة واـ0 وسائل ا5ع8م ا0ـع ثير من ا3حـيان ـل 	ك  

	الصحفي1 اليمني1 القيام بدور قيادي في تعزيز الصحافة ا3خ8قية في الب8د.  

	ومن ا0هم أيضا أن تغير الجامعات مناهجها الدراسية دون تأخير من أجل ا7ستجابة 7حتياجات الصحافة  

ثة 	 وهذا يتطلب ا0زيد من التدريب ل4كاديمي1 ليكونوا قادرين على مواجهة ا0تطلبات الجديدة، في.الحدـي  

وافر ـتـلك ذوي اـلـخبرات ا0هـنـية ا0ـتـوسطة وضمان ت دريبات ل ن اـلـهام والـعـاجل أـيـضا تنـظـيم ت نه م 	ـكـما أ  

التدريبات لجميع الصحفي1 ا0مارس1.



	توصيات  

إط8ق سراح عبد ا5له حيدر فــورا ودون شروط-

	 وتحويل كل القضايا ا0تعلقة با5ع8مي1 0حاكم.إلـغاء ا0حكـمة الخـاصة بالـصحافة وا0طبـوعات-  

عادية.

ية ـعلى اـلصحفي1 في- وبات جناـئ ية، وكل الـتشريعات التي ـتفرض عـق غاء قوان1 الـتشهير الجناـئ 	إـل  

.قضايا تتعلق بعملهم

ها ا3يام عن ـطريق إسقاط ا7تـهامات- فوري للـمضايقات ضد اـلصحف اـ0ستقلة، ومن بيـن 	ا5ـنهاء اـل  

.ضدها والسماح لهم بالصدور

طار- جاز خارج إ قا7ت والخـطف وا7حـت هاء ا7عـت مان وس8مة كل ا5ع8مـي1 من خ8ل إـن 	ضمان أ  

.القانون

.جلب مدبري الهجمات والعنف ضد الصحفي1 إلى العدالة-

ار اـلـقانوني لـلـسماح بـتـنامي بيئة إع8ـمـية تقدـمـية وتمـكـ1 ا5ع8م وا0جتـمع- 	التـعديل اـلـفوري ل6ط  

:ا0دني عن طريق

		 إلغاء كل ا0حاذير من قانون الصحافة وا0طبوعات تتعلق با0حتوى. ويجب أن تكون أي محاذير على*    

قانون الدولي وأن ـيتم وضع تـعريف واضح 	ا0ـحتوى قادرة ـعلى التـحديد ـبوضوح ما إذا كانت تـتوافق مع اـل  

ودقيق لها.

	إلغاء أية أعباء إضافية على ا5ع8م وجعل التشريعات والقواعد ا5ع8مية متوافقة مع ا0عايير الدولية*  

	يجب أ7 تثبط ا5جراءات ا0طلوبة للترخيص تأسيس أو عمل ا5ع8م ا0ستقل.*  

	   		يجب أن ـيكون توزيع ا5ع8نات العامة بطريقة شفافة. وـلكل ا0ؤسسات التي طلبت فرصة في الحصول*    

على تلك ا5ع8نات أن تحصل على جزء منها.

	يجب عدم مطالبة أصحاب ا0ؤسسات ا5ع8مية بدفع أي مبالغ للحكومة مقابل الحق في الصدور.*  

		7 يجب أن يفرض قانون الصحافة وا0طبوعات على مالكي الصحف وا0ج8ت أية متطلبات بوضع ودائع*    

رأس مال أو الحصول على مبالغ بعينه في رصيدهم البنكي.

	7 يجب على وزارة ا5ع8م أن يكون لها سلطة التفتيش حسابات وأرصدة ا0ؤسسات ا5ع8مية.*  

	تحويل الهيئة العامة ل6ذاعة والتلفزيون اليمني إلى خدمة بث عامة حقيقية وإنهاء ا0لكية الواسعة-  

.للدولة لوسائل ا5ع8م

ثاق شرف لـلصحفي1 ينـبغي- يات التنـظيم الذاتي ل6ع8م وأي مـي تدخل في آـل ومة عدم اـل 	ـعلى الحـك  

ع ثاق م ذا ا0ـي وافق مـثل ه جب أن يـت لذاتي، وـي ظام  كـامل ا7ستق8لية للتنظـيم ا طار ـن يه في إ 	تبـن  



.ا0عايير الدولية

روض تعليـمـية حدـيـثة وعمـلـية ل6ع8مـيـ1- توفير ع ي جاـمـعات الب8د و ي ف ص8ح التعـلـيم ا5ع8م 	إ  

.اليمني1

-

خاتمة
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