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السید / هانس غروندبرغ                                                                املبعوث األممي إلی الیمن        

 

تحیة طیبة، وبعد..

املوضوع / تضمین أسماء الصحفیین املعتقلین لقائمة مفاوضات جنیف 

یهدیکم مرصد الحریات اإلعالمیة يف الیمن أطیب التحایا ویتمنی لکم دوام التوفیق والنجاح يف 

أعمالکم.

یود مرصد الحریات اإلعالمیة، وهو منصة رصد ومعلومات مهنیة ومستقلة حول االنتهاکات التي تطال 

الصحافة وحریة التعبیر يف الیمن لفت عنایتکم إلی إن ١٤ صحفًیا مازالوا مخفیین يف السجون، منهم ١٣ 

صحفًیا يف سجون جماعة الحوثي مر یلع بعضهم أکثر من سبعة أعوام وصحفي واحد يف سجون 

الحکومة املعترف بها دولًیا يف عدن.

من بین هؤالء الصحفیین، أربعة صحفیین یواجهون حکًما باإلعدام صادر من قبل جماعة الحوثي، یلع 

خلفیة ممارستهم لعملهم اإلعالمي التي کفلتها القوانین واملواثیق الدولیة، وهم (توفیق املنصوري – أکرم 

الولیدي – حارث ُحمید – عبدالخالق عمران).

سیدفع الصحفیون األربعة ثمًنا باهًضا، إذا لم یکن للمجتمع الدولي تحرك وضغط یلزم جماعة الحوثي إیقاف 

املمارسات التعسفیة بحق الصحافة يف الیمن، فالصحفیون األربعة منذ اعتقالهم وهم یتعرضون لإلهمال 

الصحي وألشکال متعددة من التعذیب، وتواجه أسرهم املعاناة الصحیة والنفسیة املستمرة، وسنرفق لکم 

رابط فلم وثائقي، عملنا من خالله یلع نقل صورة کاملة ملا یتعرض له الصحفیون، وأسرهم، منذ اعتقالهم 

حتی الیوم. 

سید غروندبرغ                    

نحن يف املرصد إذ نقدر الجهود املبذولة لتقریب وجهات النظر بین أطراف الصراع يف الیمن بشأن 

املعتقلین واألسرى، ال نخفیکم خوفنا یلع حیاة زمالئنا الصحفیین، السیما مع قناعتنا بأن جماعة الحوثي 

لن تتورع عن تنفیذ حکم اإلعدام بحقهم، وهي تعتبر ثاني جماعة تکن العداء للصحافة والصحفیین يف 

العالم بعد تنظیم القاعدة، حسب تقاریر دولیة.

سیادة املبعوث

نحن یلع ثقة بأنکم لن تتخلوا عن واجبکم اإلنساني واألخالقي تجاه الصحفیین وترکهم یواجهون هذا 

املصیر املجهول والذي بات مقلًقا لنا وألسرهم. 

نأمل من سیادتکم بذل قصارى جهودکم لإلفراج عن الصحفیین لضمان تلقیهم العالج بصورة عاجلة ولم 

شملهم بأسرهم.

رابط الفلم الوثائقي 
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التاریخ ١٥ مارس ٢٠٢٣

                             ولکم منا جزیل الشکر والتقدیر، 

                                                                      مصطفی نصر
                                                                      رئیس املرصد


