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جنیف (في 6 آب/ أغسطس 2020) – قالت المفوضة السامیة لحقوق االنسان الیوم أنھا مصدومة من العدد المرتفع إلنتھاكات حقوق اإلنسان ضد الصحفیین في عموم الیمن، بما في
ذلك القتل واإلخفاء القسري وأحكام اإلعدام، في مخالفة للقانون الدولي لحقوق اإلنسان.

ومن بدایة شھر أبریل ، وثق مكتب المفوضیة السامیة لحقوق االنسان حادثة إغتیال واحدة، وحادثة خطف وثالثة حوادث إعتقال وإحتجاز تعسفي، إلى جانب حكم باالعدام على أربعة
صحفیین وسجن ستة آخرین. كما وثقت المفوضیة ثالثة إعتداءات جسدیة وتھدیدات باألذى والعنف الجسدي ضد صحفیین. ھذه انتھاكات قامت بھا جمیع أطراف النزاع في الیمن.

وقالت المفوضة السامیة لحقوق اإلنسان السیدة میشیل بشلیت "رأینا بحزن شدید الوضع في الیمن ینزلق من سيء إلى أسوء ، إلى الحد الذي إعتبر فیھ الیمن أكبر أزمة إنسانیة في
العالم". وأضافت المفوضة " أولئك المعنیین بنقل الفظائع المرتكبة خالل الصراع المسلح وما یصاحبھ من ألم ومعاناة للمدنیین ھم أنفسھم مستھدفین".

وقالت السیدة بشلیت "الصحفیون مھاجمون من كل اإلتجاھات. یُقتلون ویُضربون ویُخفون ویتعرضون للمضایقة والتھدید ویُسجنون ویحكم علیھم باإلعدام لمجرد محاولة تسلیط الضوء على
وحشیة ھذه األزمة".

في الحادي عشر من أبریل المنصرم ، أصدرت المحكمة الجزائیة المتخصصة في صنعاء حكما بإعدام أربعة صحفیین وسجن ستة آخرین بتھم نشر وكتابة األخبار والبیانات، ونشر
الشائعات المغرضة والدعایة بغرض إضعاف األمن القومي وإضعاف معنویات الشعب الیمني وتخریب األمن والسكینة العامة ونشر الرعب بین الناس واإلضرار بمصالح الدولة.

ویتزاید القلق من أن سلطات األمر الواقع قد تنفذ أحكام اإلعدام ضد الصحفیین األربعة، على الرغم من استئناف الحكم المرفوع أمام شعبة االستئناف بالمحكمة الجزائیة المتخصصة.

وتعارض األمم المتحدة استخدام عقوبة اإلعدام في جمیع الظروف. عقوبة اإلعدام ھي شكل متطرف من العقوبة مخصص لـ "أخطر الجرائم"، وال یتعلق إال بالجرائم بالغة الخطورة التي
تنطوي على القتل العمد. وإذا استُخدمت على اإلطالق ، فیجب أال تُفرض إال بعد محاكمة مع احترام شدید لضمانات المحاكمة العادلة على النحو المنصوص علیھ في القانون الدولي

لحقوق اإلنسان.

وخالل سنوات اإلعتقال الخمس، ُحرم الصحفیون األربعة من الزیارات العائلیة والوصول لمحامیھم والحصول على الرعایة الصحیة. كما أن ھناك ادعاءات بتعرضھم للتعذیب والمعاملة
السیئة والمھینة والالإنسانیة.

وفي شھر أبریل، حكمت المحكمة الجزائیة المتخصصة باإلفراج عن الصحفیین الستة الذین صدر بحقھم حكما بالسجن ، ووضعھم تحت مراقبة الشرطة، ولكن لم یتم اإلفراج سوى عن
صحفي واحد منھم فقط.

في الثاني من یونیو، في مدیریة دار سعد بمحافظة عدن، أُغتیل الصحفي الفوتوغرافي المعروف نبیل القعیطي أمام منزلھ من قبل مسلحین مجھولین. القعیطي كان یعمل مع وكالة الصحافة
الفرنسیة ، وكان ینقل أخبار ما یطلق علیھ إسم الحراك الجنوبي وأخبار االشتباكات بین الحكومة الیمنیة والمجلس االنتقالي الجنوبي في محافظة أبین.

منذ بدایة الصراع في مارس 2015 ، وثقت المفوضیة السامیة لحقوق اإلنسان 357 إنتھاكا وإساءة ضد الصحفیین ، بینھا 28 إنتھاكا بالقتل، وحالتي إخفاء قسري، وحالة إختطاف، و
45 إعتداء جسدي، و184 إعتقال وإحتجاز تعسفي، و 16 حادثة تھدید بالقتل أو باإلعتداء الجسدي، و24 حالة إستیالء على مؤسسات صحفیة، و26 حادثة إغالق قنوات تلفزیونیة

ومؤسسات صحفیة، و27 حادثة ھجوم على مؤسسات إعالمیة ومنازل صحفیین، وأربعة أحكام باإلعدام بحق صحفیین في إنتھاك للقانون الدولي لحقوق اإلنسان.

وقالت السیدة بشلیت "حمایة الصحفیین ضرورة للحقوق المدنیة والسیاسیة  واإلقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة لنا جمیعاً. وفي سیاق الصراع المسلح، یلعب الصحفیون دورا محوریا في
كشف الحقیقة وتحمیل أطراف الصراع مسؤولیة أفعالھم علناً". 

وأضافت بأن "الصحفیین محمیین بموجب القانون الدولي اإلنساني كونھم مدنیین. والھجوم ضد الصحفیین قد یرقى لجرائم حرب وأولئك المسؤولین عن إنتھاكات من ھذا النوع یجب
تقدیمھم للعدالة".  

ودعت السیدة بشلیت جمیع اطراف الصراع في الیمن إلى اإلفراج عن الصحفیین المعتقلین والتحقیق مع المسؤولین ومعاقبتھم على مھاجمة وتھدید الصحفیین. فالضحایا وأسرھم لدیھم
الحق في الحصول على العدالة والحقیقة والتعویض.

ً ودعت المفوضة السامیة إلى وجوب عدم معاقبة الصحفیین لقیامھم بعملھم المشروع، وحثت سلطات األمر الواقع على ترك أحكام اإلعدام الصادرة بحق الصحفیین األربعة في صنعاء جانبا
وإصدار أوامر باإلفراج الفوري عن الخمسة األخرین الذي لم یفرج عنھم بعد.

كما ذّكرت المفوضة جمیع األطراف في النزاع المسلح في الیمن أن إصدار أحكام وتنفیذ إعدامات دون وجود حكم سابق صادر عن محكمة مشكلة تشكیالً نظامیاً تكفل جمیع الضمانات
القضائیة المعترف بھا محظور في القانون الدولي اإلنساني.
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