
ن باإلعدام:  ن يمنيي  ام حرية التعبت  وحماية  الحكم عىل أربعة صحفيي  دعوة الحتر
ن   الصحفيي 

 

ي صنعاء يوم السبت 
، إثر محاكمتهم فن ن ن يمنيي  ي حق أربعة صحفيي 

  11ُصدم المجتمع الدولي بخبر إصدار عقوبة اإلعدام فن

ن  .  خالل نفس المحاكمة، ُحكم عىل 2020أبريل/نيسان  ن آخرين بالسجن. تدعو منظمات الدفاع عن الصحفيي  ستة صحفيي 

ا وتطوير وسائل اإلعالم الموقعة عىل هذا البيان إل إطالق رساحهم ف ي وقت يحتاج فيه اليمنيون    ورً
ام حرية اإلعالم، فن واحبر

 أكبر من أي وقت مضن إل معلومات مفيدة وموثوقة. 

 

 ، ن ن يمنيي  هم عبد الخالق عمران وأكرم الوليدي وحارث حميد وتوفيق المنصوري، بتهمة   ُحكم باإلعدام عىل أربعة صحفيي 

ي وعصام بلغيث و هيثم   خاللالخيانة والتجسس. كما ُحكم  
نفس المحاكمة عىل كل من هشام طرموم وهشام اليوسفن

طة.   الشهاب وحسن عناب وصالح القاعدي بالسجن و المكوث ثالث سنوات تحت مراقبة الشر

ي يونيو تم اعتقال هؤ 
ي صنعاء فن

ن فن ، تم .  2015 آب/ وأغسطس حزيران/ الء الصحفيي  ن ي صنعاء،   عتقالهما ومنذ ذلك الحي 
فن

ي 
 ". بتهمة "الخيانة والتجسس  "أمام المحكمة الجنائية  2020 نيسان/ أبريل 11قبل مثولهم فن

، إل  ي بلد يحتاج اليوم، أكبر من أي وقت مضن
معلومات موثوقة ومفيدة للسكان تتعارض هذه األحكام مع حرية الصحافة فن

روا بشدة من األزمة ن الذين تضن  .اليمنيي 

ي حماية  
اع، يلعب الصحفيون دوًرا مهًما للغاية فن ن ي أوقات البن

، ألنه فن ن ي عمل الصحفيي 
اع فن ن يجب أال يتدخل أي من أطراف البن

ن   .عملية السالم وتسهيلالمدنيي 

ن  ن اليمنيي  ي الصحفيي  ي هذا السياق، يجب أن نحي 
ي الصعب للغاية،  فن

الذين يواصلون العمل عىل الرغم من الوضع األمين

 .والضغوط السياسية القوية والظروف االجتماعية غب  المستقرة

ي جميع  
ن وتطوير وسائل اإلعالم الموقعة عىل هذا البيان باستخدام عقوبة اإلعدام فن تندد منظمات الدفاع عن الصحفيي 

ن  الظروف و ام حق الصحفيي  ي ممارسة مهنتهم من قبل  تطالب باحبر
ن   كافة فن اع، بحيث يتمتع جميع الصحفيي  ن أطراف البن

 . بحماية كافية ضد انعدام األمن و تصاعد العنف

 


