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ير الدوري  من أجل فحص لجنة م�هضة التعذيبانعقدت جلسة ل، 2009نوفم�/ت�ين ال/. 3 ب�ر� التقر

  م�حظات mائية مؤقتة تب�تّم فقد  ،و بسبب غ�ب اللجنة اليمنية ،(CAT/C/YEM/2)ال/. لليمن 

)(CAT/C/YEM/CO/2. حظات وتاللجنة طلبت  وقد�ق علzا علّ من السلطات اليمنية أن تتفاعل مع الم

 14إ�  أبريل/ني7ن 26تب� م�حظاLا ال�ائية خ�ل دورLا ال�لية المنعقدة من الوضع ودراسة من أجل إعادة 

  .(CAT/C/YEM/CO/2/ADD1)أجوبfا إ� اللجنة  اليمنيةا�كومة  أرسلت وقد  .2010مايو /أ�ر

نة م�هضة التعذيب إ� آخر المستجدات الM وB هذا الس�ق، ترغب منظمة الكرامة بلفت انت�ه خ�اء � 

  . 2009سبتم� /B أيلول اDول تلت تقديم تقريرها

        اDحداث الدامية B منطقة صعدةاDحداث الدامية B منطقة صعدةاDحداث الدامية B منطقة صعدةاDحداث الدامية B منطقة صعدة    ....1111

ت ا�كومة ز شمال الب�د، فقد شنّ اDخXة ع�قة مع الbاع الذي �ّ  �راD ت اليمن B ل�حداث ا-طXة الM مسّ 

Wحركة ا�وثي dد حركات نزوح واسعة لسكان �ا ولّ  2009أغسطس /آب 11 المعارضة ب�ر� هجوما عسكر� ع

Dن ا�يش ا�كومي كان يقطع الطريق عd من ، سي  غذائ�ون وضعا صح� وعيشيكانت  ذين كانواالالمدينة 

� Mا ؤايريد الوصول إ� الم�طق الzكن. إلP ت القوات ونظرا لكون المعط�ت الميدانية صعبة الم�ل، فقد

£ا B مأمن من كل رقيب أو حسيب من شنّ العسكرية    .حر

¦يث ، fاك القوانW الداخلية والدوليةفلم ت¤دد B ان ،ولم تدخر السلطات أي جهد للقضاء عd هذا التمرد

dاع سنة بلغت حصيلة القتbع الgف 10حوا§ ، 2004، منذ اندgجر أك» من ، كما همدنيونشخص أغل©م  آ

ال�س دون Pي¯ وقتل قصف قرى كملها  مّ توقد  .)خ�ل الهجوم اDخX ألف 150(م7ك�م  آخرون ألف 250

Wوالمحارب Wالمدني Wم و احتجا .بzعتداء علgهم ز كما يقوم العسكر &عتقال المشتبه £م وا Bو²ت  .�ية

قامت العربية السعودية بدورها بقصف المنطقة  ،الL Mدد حدودها ا�نوبيةالتمرد م�ر م7ندة إيران �ركة 

 ورغم إبرام اتفاق لوقف إط�ق ال�ر مع القوات اليمنية B. ها للتمرl عند هذه ا�دود مع اليمننودوبعث ج

  .ا¶ن حµ ةال�جئW قا³ ةزال مشكلت، ف� 2010ي�ير/كانون ال/. 25
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        مكافحة اFرهابمكافحة اFرهابمكافحة اFرهابمكافحة اFرهاب. . . . 2222

ة سنW أن d العربية السعودية، فقد قامت الو�gت المتحدة، الM تؤكد منذ عدّ لم تقتb التدخ�ت ا-ارجية ع

داخل البلد، &لتدخل م�·ة ع� دعمها للقوات اليمنية خ�ل قصف قرية  بك»ةرادا من القاعدة موجودون فأ

مصادر، ما بW ف، حسب الالذي خلّ و 2009 ديسم�/كانون اDول t(،  B17افظة أبW جنوب البلد( ة جلالمع

غX أن السلطات  ،أرحبمنطقة غارات B العاصمة صنعاء و شنّ  كما تمّ . ، معظمهم مدنيونقتي�ً  120و  60

وبسبب موجة . للو�gت المتحدة خلدّ يش لوحده و تنفي أي تا�قام £ا  قد عي أن هذه العمل�تاليمنية تدّ 

الس�سية، فقد قرر ال�لمان انتداب �نة برلمانية  ا هذه العمل�ت لدى الشعب والطبقةLالغضب الM أ¹ر

 حولإليه جنوب البلد وقامت عقب ذاك بتقديم تقريرها قصفت إ� الم�طق الM  2010مطلع العام  توجهت

  .الموضوع هذا

 الذي فإن المنطقة تعرف Pرlا قو� لع�¾ القاعدة بق�دة tمد صالح الكاظمي ،حسب تb«ات ا�كومةو

ذلك كانت لو .Wالمحلي Wقل بكل حرية وسط الÁ7نتت وأÀح لهذه الع�¾ ن معسكرا للتدريبأقام 

ية B إطار مكافحة اFرهاب رغم أmا ل�سف  اللجنة ولم ُتشX هذا . بعض المدنيWطالت الÄ&ت ا�وية Ãور

الذي  ،أن tمد صالح الكاظمي أّكدتل لك�ا &لمقاب ،ال�لمانية إ� أي تورط للو�gت المتحدة B هذه العملية

 أنه كان من اDفضل استعمال طرققل بشكل طبيعي ونيتكان  ،الهجوم &لدرجة اDو�أن يسfدفه  من المف¤ض

مدنً�  51فت مbع الM خلّ  2009ديسم� /كانون اDول 17 ذة Bالمنفّ ات ا�وية ر الغا بدلللقضاء عليه أخرى 

المدنيون  السكان زاليg و  .التعرف علzم من طرف السلطات الذين تمّ  ،القاعدةأعضاء من  14يضافون إ� 

  .آخرين 9قتل شخصW و جرح } ،بعد مÈ يومW عd الغارة ،لق�بل الM لم تنفجر والM تسببتا W -طرعرضم
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عن  المسئولW ن من ²ديدضم�ا فتح ²قيق Éكّ  التوص�تو قد قامت اللجنة ال�لمانية بص�غة سلسلة من 

لكن  .ثم تقديم ا�كومة اعتذارات علنية للضحا� وأ�هم ،تعويض ا�D المتÄرةارات و معاقبfم وهذه الغ

  .1أحد أعضاء ا�كومة أمام ال�لمانَل ثمهذه التوص�ت لم Ëد طريقها للتطبيق &ستث�ء اDخXة عندما 

 Pارسهطرف العديد من اليمنيW، خاصة بسبب ا-لط الذي اDمريكي B الب�د tل انتقاد من التدخل  بقىو ي

ن Éكّ  �ا ،وtاربة القاعدة) شمال و جنوب الب�د( السلطات بÎ Wتلف أط�ف المعارضة للسلطة المرlية

الذي وا�كومة من قمع كل شكل من أشكال المعارضة الداخلية وا�صول عd الدعم الما§ للو�gت المتحدة 

جودهم و بذلك ي�رونفالمزايدة عd نÐط القاعدة B اليمن Ïدم مصالح اDمريكان الذين  .لسنةاتضاعف هذه 

  .الرهاÑت ا�غراس�سية والطاقية تسودهامنطقة B تدخلهم و

        جنوب الب�دجنوب الب�دجنوب الب�دجنوب الب�د    اDحداث الL Mزّ اDحداث الL Mزّ اDحداث الL Mزّ اDحداث الL Mزّ . . . . 3333

فقد أصبحت  ،�ر اDخXةة الbاع الدائر جنوب الب�د بW حركة المعارضة والسلطة المرlية B اD حدّ  تزايدت

بعد أن أصبحوا يعت�ون أن  قوةالذين كان أغل©م يطالبون ¦قوق اجتماعية، أك»  ،مطالب معارÒ ا�نوب

 1ت القوات العسكرية B عقب المظاهرات المطالبة &نفصال ا�نوب، شنّ و .م7عدات ا�كومة لهم غX كافية

فقتلته  ،B ز�Õر &عت�ره أحد tركي اgحتجاجاتال�فعي هجوما عd مÔل عÓ صالح  2010 مارس/آذار

هذا  رلكي ت�عديد من الم�ضلW بصفة تعسفية واعتقال واحتجاز ال كما تمّ  .وابنتهوقتلت معه زوجته وولده 

  .عي السلطات اليمنية وجود ع�قة بW ا�ركة ا�نوبية و تنظيم القاعدةالقمع الوحÖ، تدّ 

شخصية معروفة }عارضfا الس�سية داخل اليمن B إطار ا�راك ) ضابط xبق( معلم السيد أ×د &يعّذ 

،Øتمّ  ا�نو  Mسن Wب �ضمن Úgة حزب التجمع اليم� لÙص�ح  2003و  1997انتخابه Áائب B ال�لمان الوط

ب�ر� المقر العسكري اFقليمي، وقد توجه برفقة ولده إ�  .اDمن B ال�لمانافة إ� عضويته B �نة الدفاع وإض

حول موضوع  مصالح اgستخ�رات العسكريةاستدعاء ع� الهاتف من مدير لقيه ت بعد ،2009 أبريل/ني7ن 15

 مصالح اgستخ�رات العسكريةxعة قبل ²ويله إ� سجن  24 لمدة اعتقاله واحتجازه و ه�ك تمّ . تقاعده

                                                 
 �	������ �� أ��اث ��	�� أ���، �
��	ن ا����،  1���� �	� ��	��
� � �) ����	��� 
 ا�� � ا����� ���&� ا���	%� �$ل ا"��اث ا"���'
�(


/ا����3 ا�� � إ�1 ��0 ا���	ن �� ��ا' آ	�$ن ا�.	��. 16، ص 2010، )أ��� و��('	�' 2010.   
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و بعد ²ويله إ� السجن العسكري . ن �رع مدة تزيدلزانة ²ت اDرض B زن Àمة بصنعاء حيث احتجز B �ية

قل مرة ¹لثة إ� السجن حW نُ  2009يوليو /Pوزإ�  2009يونيو /حزيرانلصنعاء، بقي tتجزا ه�ك من 

مة أمام tك تقدÉه ، تمّ 2009أÛوبر /ت�ين اDول 17ب�ر� و .ا¶ن موجودا حµ زاليg المرlي لصنعاء حيث 

 المّس ة Lم إليه ضم�ا انتماؤه إ� ا�راك ا�نوØ ورغم توجيه عدّ ، 2الدولة حيث امتنع عن الك�م إg ¦ضور tام

&عت�رها  ،من الدولةأ، أصدرت tكمة 2010 مارس/آذار 23ب�ر� و. الدعوة إ� اgنفصال&لس�دة الوطنية و

فريق العمل المع� إ�  قضيتهمنظمة الكرامة  قّدمتقد  و .3حكما يقÈ بسجنه ع� سنوات ،استث�ئيةة هيئ

  .&gعتقال التعسفي

        القانون ا-اص بغسل اDموال و Pويل اFرهابالقانون ا-اص بغسل اDموال و Pويل اFرهابالقانون ا-اص بغسل اDموال و Pويل اFرهابالقانون ا-اص بغسل اDموال و Pويل اFرهاب. . . . 4444

 كافحةفحوى مÐريع القوانW المتعلقة }ال7دسة عن قلقها بÝن  توصيfاB ت �نة م�هضة التعذيب عّ� 

اFجراءات  غ�بغXها من التعريف الفضفاض لÙرهاب و اFرهاب وغسل اDموال وPويل اFرهاب، وخاصة

وقد أصدرت ا�كومة  ). 16و  2المادة (القانونية أو القضائية المتعلقة بتسليم أو اعتقال أو احتجاز اDشخاص 

 هذا القانون، الذي ظلّ يثX  . 20104ي�ير/ال/.كانون  B 17قانوÑ لمكافحة Pويل اFرهاب وغسل اDموال 

 �ن من Ëريم المعارضÉ Wكّ  امن ا�دل خاصة بسبب كون تعريف اFرهاب فضفاض الكثX، 2007وعا منذ م

هذا القانون يغطي oموعة من ا�رائم الM كان من المف¤ض أن g يكون بنود الس�سيW الم7لمW، كما أن 

 .إن7. خالص وأعمال إرهابية بP Wويل أنشطة ذات طابع طبيعيةÉكن ا-لط بصفة غX كذلك معن� £ا و

عd تسليم مواطنW أجانب مدانW بتمويل أنشطة إرهابية أو غسل أموال، �ا Éكن أن يتعارض  37المادة  وتنّص 

  . م�هضة التعذيب اتفاقيةمن  ال/لثةالمادة مضمون مع 

                                                 
، �2010	رس  /<ذار 8ا��0	ل ا���9 أ��� �	�:�; ):�9	 ��8 0	م )�
'6	، : ��	ن ا��
ا�، ا����  2 

http://ar.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3764:2010-03-11-08-04-38&catid=164:2009-03-08-12-08-

04&Itemid=140 ، ��  @A$ا�� B�&( ;ّ(06 9��  .2010 أ�
'D/ 	ن


 E�$ات E �	، :��	ن ا��
ا�، ا����  G0 ;�:�	� رس /<ذار 23ا���; 1�0 أ���	3      ،�2010 
http://ar.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3789:2010-03-31-12-13-51&catid=164:2009-03-08-12-08-

04&Itemid=140 
 ��  @A$ا�� B�&( ;ّ(06 ن	9�� / D'
.2010أ�  

  ;Aن ر$��	�B( 1/2010ا��	 H��0 �60 ا I�%
�� ��
و���Jا @A$ر �� ا��$G��( ، 4 
http://www.presidentsaleh.gov.ye/showlaws.php?_lwbkno=2&_lwptno=3&_lwnmid=377 

 ��  @A$ا�� B�&( ;ّ(06 ن	9�� / D'
.2010أ�  
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�رائم المنصوص علzا B هذا ßوز تسليم غX اليمنيW المحكوم علzم B أي من ا˝تنّص عd أنه  )37( المادة

القانون والقوانW ال�فذة واgتفاق�ت الدولية الM صادقت علzا ا�مهورية ووفقًا لمبدأ المعاملة &لمثل، 

بوضوح و ُيتيحم�هضة التعذيب Dنه  اتفاقيةفهذا البند غX متطابق مع  .˝وذلك بعد أخذ موافقة ال�ئب العام

 Pُ ن و . لتعذيبا ارسالتسليم إ� دولÀنح المادP38  ال التحقيق  40وo B ح�ت واسعة�للن�بة العامة ص

، �ا يشكل }وكلzملزم هذا القانون المحامW أيضا &لكشف عن المعلومات ا-اصة ويُ  .واFحالة إ� المحاكم

يس رxلة موجهة إ� الرئB  ،و قد أدان ا²اد المحامW العرب. وموكلهخرقا xفرا لمبدأ الpية بW المحامي 

   .5شكل خرقًا مهوg gًستق�ل القضاء ومهنة المحاماة"تب� هذا القانون الذي ، صالح

        السجونالسجونالسجونالسجون    أوضاعأوضاعأوضاعأوضاع    ....5555

عنف وانعدام الع�ج واgزدحام والغذاء بنقص  صفإن الوضع داخل السجون يبعث عd القلق الشديد فهو يت

المحتجزون الذين  هح بيbّ وهذا ما ك� من أشكال التعذيب، ظروف Pثل ¦د ذاLا شال ذههو .السجانW، إلخ

بعد  2009كانوا قد اعتقلوا خ�ل مظاهرات الربع اDخX من سنة  ،وصف tتجزونهذا وقد .يتم إط�ق �احهم

لحيواÑت Pثلت لإmا معاملة g تصلح حµ ": ما تعرضوا له من معاملة سيئة B سجن عدن ،إط�ق �احهم

داخل ه�جر أو زÑزين اÛظت م7حاLا &لمعتقلW دون أن توجد لد�م أي أمتعة للنوم إ� جانب  &لزج £م

أنه حµ الغذاء والم�بس " مضيفW   "يتعرضون لها  من قبل حراس السجونالمعاملة السيئة الM قالوا إmم 

£م وذو�م B عدن و²ديدًا B والقات والنقود الM كانت تصل لهم إ� داخل السجن والÄ» Mها إلzم  أقار

سجن المنصورة المرlي بعد أن تغXت حراسة السجن من أفراد اDمن العام Dفراد اDمن المرlي بعد أ�م من 

 "حيث يfمون أفراد اDمن المرlي &لق�م }صادرLا ،لم تصل Dي سجW داخل السجن المرlي ،سج�م

كلتم تعويضهم لم ي" مشXين نه  Dمي نوع كان من اâم ظلوا  يعانون من ا�وع طيلة بقاmو أ ، B  السجن

                                                 
�$ن D9O ا"�$ال واJره	ب '�I �	���	�	ة��	ن ا)�	د ا���	��� ا�:
ب،  	A ،8 رس	2010 <ذار /�، 5
 

،  ��  @A$ا�� B�&( ;ّ(06 ن	9�� / D'
.2010أ� http://www.alwatanye.net/61028.htm 
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 B شخاصDنية تتحدث عن تعرض بعض اÉ مواقع إلك¤ونية وجرائد B ت�وأن العديد من الشكا�ت ن

    .6"احتجازهمالسجون ا�كومية للتعذيب البد. الوحÖ &لكهر&ء خ�ل مدة 

 1سنة، عن وفاته يوم  30 ال�لغ من العمر ،طّماحين عبد الكريم أعلنت أ�ة السيد قاسم ز و

و كان الراحل يعمل B العربية السعودية . بعدنالمع�  خل م�. اgحتجاز ال�بعة ل�طةدا 2010ف�اير/ش�ط

كان  يبدو أنه تعرض للتعذيب خ�ل ا�Dم ا-مسة الMبوع بسبب Îالفة لقانون السX، و بل أسققبل أن يعتقل 

 اتفإن أ�ته تطالب بفتح ²قيق B الموضوع، رغم ادعاء ،غامضةبقيت م�ب7ت وفاته  و }ا أنّ . فzا tتجزا

  . 7اDمن نه انتحر بعد أن اختلس س�ح أحد سجانيه

        سنةسنةسنةسنة    15151515الوضع ال/بت للكامXونيW المحتجزين منذ الوضع ال/بت للكامXونيW المحتجزين منذ الوضع ال/بت للكامXونيW المحتجزين منذ الوضع ال/بت للكامXونيW المحتجزين منذ 6.6.6.6.    

  ّÁ ،ير الذي قدم�ه للجنة م�هضة التعذيب قد لفت� انت�ه ا-�اء إ� وضع المواطنW الكامXونيW ا B التقر

منذ �ر ، وذلك ية B مرl اDمن الس�ä بصنعاءقانونإجراءات ا-مسة المحتجزين بصفة �ية ودون أية 

 ،X بونكويوب ،لودو موافو : و يتعلق اDمر &ل7دة ،م�م أربعةهوية  التعرف عd تمّ وقد . 1995 مارس/آذار

، 2004ر الرأي العام Dول مرة سنة ن هؤgء المحتجزون من إخطاو قد Pكّ . وزاåري وافو ،X ميشوبوبودل

ير الداخلية سنة  يبية إ� التوضيح mم ينتمون إ� شبكة 2005ف7رع وز دولية تورطت B عمل�ت الم�جرة  æر

  . لمخدرات وغسل اDموال و تزوير النقود&

إجراءات نفس الظروف ودون ا-ضوع Dية  Bال7عة tتجزين  القضاء ف� زالوا �دّ  إ�ورغم وعده çحالfم 

العمل المع� &gعتقال  فريقنداء عاج� إ�  2009 أبريل/ني7ن 1منظمت� ب�ر�  بعثتقد و .قانونية

  .8وإ� المقرر ا�Dي ا-اص &لتعذيبالتعسفي 

                                                 
6  ،
��Pا�9 $ن، ا�� D� �0ن ا����� '���R$ن E �0$ء �:	�� و�&	درة أ��:�; دا�'��� ;S�0 ج
آ	�$ن  ��012 �	E �U:��، �:���$ن ��

��9	ن B�&( ;ّ( ،06 ا��$http://www.al-tagheer.com/news.php?id=12561 ��  @A، 2009د'6�9
/ا"ول / D'
  .2010أ�
7  ،�'
 ������� �VGن ا� �A$�� � �� W�	X( ح	�Z Dة ا����
E، أ��اآ� ا���

و�� ���]ب ا\�[���Jا @A$ط 01ا��	6[/ 
6�2010
ا'، 

p://www.aleshteraki.net/news_details.php?lng=arabic&sid=7489htt ��  @A$ا�� B�&( ;ّ( ،06 ن	9�� /D'
 2010 أ�

 �� 
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ة ظم&ÕFل¯ية إ� من كتوبةرxلة مالمحتجزون اDربعة من تpيب  ، Pكنّ 2009ديسم� /كانون اDول 10و ب�ر� 

لها بعد اعتقالهم  تعرضواالمحتجزون المعاملة الM يصف فzا هود للدفاع عن حقوق اFن7ن الM بعثfا إلي�، 

تقع B  2م 4م7حfا عزولون B زنزانة أرضية وهم م ،)الخ التعذيب، ا�رمان من النوم، المعاملة العنbية،(

äحتجاز ال�بع ل�من الس�gا lم يتسبب رداءة الماء المقدّ  .مرzمم إلfصابç &الèF اب الكبدوfال ،

رغم أن حالfم البدنية والنفسية متدهورة للغاية، فإن إدارة السجن و. عا. من أزمات قلبية حادةلودو يُ  السيدو

، غالب القمشا�éال رئيس جهاز اDمن الس�ä  بل إنّ  .ب�تتكفل £م ط gترفض ز�رة الصليب اD×ر لهم و 

ط pية، سلّ بمن مرl اgحتجاز الذي يقبعون داخله  2004عندما علم مر الرxئل الP Mكنوا من تpي©ا سنة 

ئم ش�اmالت علzم Ã&ت و فقد قيدوا &لس�سل بصفة دا³ة و. �Dر دامتعلzم عقو&ت قاسية 

Wرائم لم ، السجانê ديدات لكي يع¤فواfومن المحتمل جدا أن يكونوا �د ال7عة يتعرضون للضغوط وال

  . يق¤فوها أبدا

بعد إ� القضاء  لم ُ«الوالكن المعنيW  ،قد أ¹رت هذه القضية احتجاجات قوية B وxئل اFع�م وال�لمانو

  .اعتقالهم عdسنة  15رغم مرور 

        تbفات زعيم قبيلةتbفات زعيم قبيلةتbفات زعيم قبيلةتbفات زعيم قبيلة: : : : العقابالعقابالعقابالعقابمبدأ اFف�ت من مبدأ اFف�ت من مبدأ اFف�ت من مبدأ اFف�ت من ترسيخ ترسيخ ترسيخ ترسيخ . . . . 7777

 اارM Éèال تجاوزاتالمشكلة قد تطرقت إ�  ،م إ� �نة م�هضة التعذيبB تقريرها المقدّ  ،كانت الكرامة 

فقد أرهبت . إبّ زعيم قبيلة ك�ى }حافظة tمد أ×د منصور، أحد الوجهاء وزعماء بعض الق�ئل مثل الشيخ 

منذ ذلك ا�W و. ة £ا إ� الفرار yو العاصمةاضطر ع�ات ا�D القاطن �ا طقة ا�عاشنمليش�ته سكان من

لهذه التحرåت حµ تتمكن من  ²تج و²اول أن æطر السلطات العمومية حول Ãورة وضع حدّ  ذه ا�Dوه

لتحقيق B هذه لالمفوضة من ال�لمان  ،وقد اÛشفت �نة التقì .دون جدوى ، ولكنالعودة إ� د�رها

عن ذلك أي إجراء من  ة توص�ت دون أن ينتجالعديد من اgنfاكات وقامت بص�غة عدّ ، 2007المíلة سنة 

  .طرف السلطات
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�ا ßعله }îى عن أي  ،نظرا للحماية الM يتمتع £ا زعيم هذه القبيلة من النظام ةقا³ ةمنذ ذلك ا�W والمشكل

فzا ا�رائم  نpدوي، 2010ف�اير /ش�ط 6ب�ر�  ،إ� ال�لمان اليم�برxلة ثوا هذا رغم أن الضحا� بع .عقاب

المدججون &Dسلحة  400 ال فقد وصل أفرادها .اDخXة الM قامت مليش� الشيخ tمد أ×د منصور &رتكا£ا

ؤوا الهجوم لثمان xعات إ� منطقة ا�عاشن الM طوقوها قبل أن يبد 2010ي�ير/كانون ال/. 4الثقيلة ليلة 

وتؤكد ا�D المنكوبة B شكايfا ن هذه المليش�ت كانت تتحرك داخل  .متواصلة عd العديد من الم�زل

، B 2010 ي�ير/كانون ال/. 4 ففي يوم .ر، عd تورط ا�يش معهم�ا يدل، إذا ثبت اDم، ر&ت عسكريةع

ية ثُ عر& ïس، توجهت الظهربعد  ال/لثةال7عة  عd و 14.5و  12.7ا رååت من ع�ر تت علzبّ ت عسكر

اد مÐة «ملون قاذفات الروðت صحبة أفر ب قطن £ا،تالقرى الy Mو  ،مت�ا أفراد من مليش�ت هذا الشيخ

  .المدافع المضادة للمدرعات وÎتلف اDسلحةو

مرت م�زلهم جزئ� ثم دُ ) المواñ أيضاو �ÓاDغراض الشخصية، ا(عd �تلكاهم  اgستي�ءإذن طرد ا�D و تمّ 

فهي تتعرض  .بعض ا�D تعيش ²ت ا-�م B صنعاء دون أن تكون B مأمنومنذ ذلك ال�ر� و .أو كل�

للتحرش عند كل Ëمع احتجاجي ينظم Fخطار السلطات بوضعهم، و}ا أن الصحافة رددت أصداء الوضع 

، B اDمر &ختطاف أحد الصحفيW 2010ف�اير /ش�ط B15  صور لم ي¤ددالمأxوي لهذه ا�D فإن الشيخ من

رغم أن السيد عمر العمقي كان قد حصل من و. طفل ينحدرون óيعا من المنطقةإضافة إ� أربعة من مرافقيه و

جئ إg أنه فور وصوله إ� المنطقة، فو ،"المدينة حديث"لشيخ عd إذن çجراء تقرير صحفي �7ب oلة ا

 dذنبع�¾ المليش�ت تعتقله ²ت م�ر عدم حصوله عFبسفتم نقله &لقوة إ� حيث حُ  ،&لتصوير ا.  

ارتكاب ض الق�ئل عd انfاك القوانW ول هذه التbفات تظل }îى عن العقاب، فإن ذلك «ر ث}ا أن مو

 .بعض م�طق البلدالمنطقة وينشئ وضعا يغيب فيه ا�ق كل� x Bك�  خروقات أك» B حق
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8888 . . . .fنgت اgبعض حاfنgت اgبعض حاfنgت اgبعض حاfنgت اgبعض حا dاك المعروضة ع dاك المعروضة ع dاك المعروضة ع dجراءات نظام نظام نظام نظام اك المعروضة عFجراءات اFجراءات اFجراءات اFا-اصةا-اصةا-اصةا-اصةا            

الذي و، 2007أÛوبر /ت�ين اDولmاية  مؤخرا }علومات حول حالة عزام حسن، المحتجز منذتوصلت منظمت� 

جات الطبية رغم احتجاجا عd انعدام الع�  ،2010ي�ير /كانون ال/. 25بدأ إÃا& مفتوحا عن الطعام منذ 

  .تدهور حالته الصحية أث�ء اgحتجاز

 ، تمّ 2007أÛوبر /ت�ين اDول B20  ،فبعد اعتقاله عd يد ع�¾ من مصالح اDمن الس�ä &لمنصورة

 äمن الس�Dوكان هذا . &لتواهي²ويل عزام حسن م�·ة إ� قسم ا Mسن Wعتقال مرت� 2005قد تعرض ل

بعد إط�ق �احه للمرة اDو� عd التوجه كل �ر إ� مقر قسم اDمن الس�ä &لمنصورة  و أج�. 2006و 

&لنسبة ¶gف المحتجزين ا¶خرين B اليمن، لم  ال، وكما هو ا�2007أÛوبر /ت�ين اDولاعتقاله B  حيث تمّ 

  . 9ا��õ لقانونا إجراءاتمن  إجراءولم Ïضع Dي  تقديم عزام حسن أمام أي قاÒيتم 

المك� ال�بع ل�من الس�ä لمدينة  اgعتقالB مرl ، اً tتجز 50أك» من  ض، خا2010 مارس/آذار10منذ و

ومن  .قانونية B حقهم أي إجراءاتغ�ب م و}حافظة حÄموت جنوب الب�د، احتجاجا عd ظروف احتجازه

توجه إلzم أية Lمة ودون أن يتم تقدÉهم أمام أية سنوات دون أن  ما يقارب الث�ثبي�م أشخاص مسجونون منذ 

    .Î10تصةقضائية  جهة

، أدانت المحكمة ا�زائية ا-اصة لصنعاء tمد قاسم عÓ الغو§ و أمW 2009ي�ير /كانون ال/. 26 ب�ر�و

اصة ل�مم ا- تاجراءو كانت الكرامة قد أطلعت اF  .لل/.سنوات  سبعو سنوات سجن ل�ول  ع�بالنجار 

 ة اgنتماء إ� القاعدة، وهي Lمأشخاص آخرون بfم 5ا�كم علzما ومعهما  و قد تمّ  .المتحدة عd حالتzما

احتجاز هؤgء اDشخاص دون أي أxس قانو. وخارج إطار اعتقال و وقد تمّ . ضحا� &ستمرارالينكرها 
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ويواصلون " ةلغX عاد"ق اFن7ن أن tاكمfم واعت� المدافعون عن حقو ،المحددة B القانوناFجراءات 

  .11عجزها عن اgلöام &لضماÑت الM تستلزمها المحاكمة العادلةتقادهم لعدم استق�لية المحكمة وان

و بسبب . ، ستة أ�ر بعد انfاء مدة tكوميته2009 ديسم�/ كانون اDول B أطلق �اح عبد الر×ن ا�7مي 

 gوبر 29ي، عرضت الكرامة حالته ب�ر� جاز التعسفحتهذا اÛاول/أDين ا�فريق العمل المع� عd  2009 ت

بوضعية المدافعW عن حقوق المعنية عاج� إ� المقررة ا-اصة  الكرامة نداء قّذمتكما  .g&12عتقال التعسفي

من فندق B  2009يوليو/وزP 13المختطف للمرة ال/نية B العبد§ المعتقل ومعّمر ة السيد اFن7ن حول حال

أ�ر دون أن يتمكن أقر&ؤه  لمدة أربعة فقد اختفى السيد العبد§ .من طرف ع�¾ المخابرات اليمنية ،عدن

ت�ين  13ولم تتمكن أ�ته من ز�رته إB g . من ا�صول عd أية معلومة عن مكان احتجازه ودوافع اعتقاله

 ،اDول gعتقاله الذي كان يقبع فيه منذ اليومبسجن اDمن الس�ä بصنعاء الماÒ للمرة اDو�  نوفم�/ ال/.

 g ي فور اعتقاله من طرف حيث  .ال7عة �دّ  موجودازال يوحيثpحتجاز ال�علم أقر&ؤه حينئذ أنه تعرض ل

ه أث�ء ب الذي تعرض لالتعذيآ¹ر مصالح اDمن الوط� وبدا لهم السيد العبد§ شديد الهزال، يعا. من 

كانت منظمت� قد و .الذهنية تدعو للقلق الشديدكما أن حالته البدنية و .B الصدر من الfاب حادّ اgحتجاز و

 B 2007يونيو /حزيرانعرضت حالته  dجراءات عFمم المتحدة فقد تمّ اDية ا-اصة لمنظمة اpلمدة احتجازه ب 

     .13د اLامه &لتعاطف مع حركة ا�و÷، بع2007 أغسطس/آبو  مايو/أ�ريوما بW �ري  75
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