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بروكسل 21 ،شباط /فبراير 2019
أصحاب السعادة،
نكتب لكم هذه الرسالة نيابة عن االتحاد الدولي للصحفيين ،اكبر منظمة عالمية للصحفيين وممثال عن أكثر من  600000صحفي في
 139دولة حول العالم ،ونقابة الصحفيين اليمنيين .نود أن نعبر عن مخاوفنا الشديدة بشأن االحتجاز المطول لعشرة صحفيين في
اليمن من قبل جماعة أنصار هللا "الحوثيين" وقرارهم األخير بإحالتهم إلى محكمة متخصصة باإلرهاب.
وخالل السنوات األربع الماضية من احتجازهم التعسفي ،قام محتجزيهم بكسر جميع المواثيق واألعراف الدولية الخاصة بمعاملة
السجناء .وتم تعريضهم للتعذيب الجسدي والنفسي ،والحرمان من حق التطبيب والزيارات العائلية وغيرها من االحتياجات
األساسية .وقبل بضعة أيام ،كنا نأمل أن تنتهي محنتهم وأن يتم جمعهم بأسرهم وزمالئهم .وبدال من ذلك ،فهم اآلن يواجهون
محاكمة غير عادلة وباطلة.
واننا نتطلع الى رفضكم الشديد الستخدام الصحفيين في اليمن كرهائن وأوراق مساومة في المفاوضات بين األطراف المتنازعة.
ونحث المبعوث الخاص لألمين العام لألمم المتحدة لليمن على ممارسة سلطتهم الكاملة وقدراتهم القانونية المتاحة لهم للمطالبة
باإلفراج الفوري وغير القابل للتفاوض عن الزمالء عبدالخالق أحمد عمران ،وأكرم صالح الوليدي ،والحارث صالح حميد،
وتوفيق محمد المنصوري ،وهشام أحمد طرموم ،وهشام عبدالملك اليوسفي ،وهيثم عبد الرحمن راوح ،وعصام أمين بالغيث،
وحسن عبدهللا عناب ،وصالح محمد القاعدي ،والمختطفون منذ حزيران/يونيو .2015
ونود أن نذكركم أنه ،وفقا لقراري مجلس األمن رقم  1738لعام  2006ورقم  2222لعام  2015المتعلق بحماية الصحفيين،
فانه يتم مطالبة األطراف المشاركة في النزاع المسلح "باحترام االستقاللية المهنية وحقوق الصحفيين والعاملين االعالميين".
وأطلق االتحاد الدولي للصحفيين في تشرين األول /أكتوبر  2018حملة خاصة باليمن عقب مخاوفنا الجادة من اإلفالت من العقاب
لمرتكبي الجرائم ضد الصحفيين .ومنذ عام  2011قتل  36صحفيا وعامال إعالميا في اليمن ،وكان األخير منهم المصور زياد
الشرعبي الذي قتل نتيجة تفجير قنبلة في  28كانون الثاني /يناير .وباالضافة لذلك ،تعرض  53عامالً إعالميا ً لالختطاف أو
االحتجاز منذ بداية الصراع .وارتكبت جماعة أنصار هللا والحكومة معظم هذه الجرائم .وعالوة على ذلك ،وعالوة على ذلك ،فقد
وثق االتحاد الدولي للصحفيين ونقابة الصحفيين اليمنيين  226حالة انتهاك واعتداء على الصحفيين وقطاع االعالم خالل العام
الماضي.
وفي هذا السياق ،طلب االتحاد الدولي للصحفيين من االمم المتحدة "متابعة أي تحقيق متعلق باالنتهاكات المرتكبة ضد مجتمع
الصحافة وحرية اإلعالم في اليمن ،ليتم محاسبة مرتكبيها إذا لزم األمر وليحصل ضحايا هذه االعتداءات على تعويضات كاملة".
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