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تفاء القMي، اDحتجاز التعسفي، اDخ: EاDت رئيسية 4أ@ا تر? أنشط;ا ع9  منظمة الكرامةتذ5ّ 
كما ]رص أYY ع9 إطXع ا*جراءات ا!اصة واUجهزة . التعذيب، ا*عدامات خارج إطار القضاء

فhم الضحاg  نf ،ا اDتصال cلفاعلb المحليbالعرفية لaمم المتحدة ع9 حاDت فردية موثقة وكذ
  .ا*ن(ن وأjهم والمحامb والمدافعb عن حقوق
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    رامةرامةرامةرامةالكالكالكالكنبذة عن نبذة عن نبذة عن نبذة عن 

بمبادرة من فريق من المحامين والمدافعين عن حقوق اإلنسان  ،2004تأسست سنة . سويسرية مقرها جنيف مؤسسة الكرامة
، قطر )بيروت(من لبنان  مكاتب وممثلين في كٍل، عبر حقوق اإلنسان في العالم العربي انتهاكاتمناهضة  قصد، المتطوعين

  ).صنعاء(، اليمن )مصر(، القاهرة )الدوحة(
   

القتل خارج نطاق القضاء، االختفاء القسري، التعذيب، االعتقال : مجاالت ةضمن أولوياتها العمل على أربع الكرامةتضع 
باإلضافة إلى مجموعة من األنشطة منها حماية المدافعين عن حقوق اإلنسان وضمان . عادلةالوالمحاكمات غير  ،التعسفي

  .للقضاة والمحامين االستقاللية
  

إلى اإلجراءات الخاصة التابعة  ةعاجلآالف الحاالت والنداءات ال قدمت وقد ،المتحدة لحقوق اإلنسان األمم آليات مع الكرامةل وتعم
لحقوق اإلنسان  ةالسامي يةالمفوض ومكتبالخاص بمناهضة التعذيب، ين الخاصين، كالمقرر المقرربما في ذلك  ،لألمم المتحدة

حقوق اإلنسان في الدول العربية  أوضاعالعديد من التقارير حول  الكرامةكما قدمت . ب معاهداتومختلف الهيئات المنشأة بموج
  .مراجعتها من خالل االستعراض الدوري الشامل وهيئات معاهدات حقوق اإلنسان باألمم المتحدة تالتي تم

  
المتحدة لحقوق اإلنسان نيابة عن  األمم آليات الكرامةتستخدم إلى مبادئ القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني،  واستنادا
المفوض السامي لحقوق اإلنسان والمؤسسات الوطنية ومكتب اء مع حكومات الدول وتعمل بشكل بنّ. وذويهمنتهاكات االضحايا 

لنشر  م حمالتنظّاشية وتُحلقات نق الكرامة تعقدكما . لحقوق اإلنسان، باإلضافة إلى محامي الضحايا والمدافعين عن حقوق اإلنسان
  .الوعي بحقوق اإلنسان في العالم العربي

  
  ).dignity(مفردة عربية، وترجمتها باالنجليزية " الكرامة"
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        المقدمةالمقدمةالمقدمةالمقدمة ....1111

) جنوب اليمن( الشعبية �هورية اليمن الد�قراطيةبعد توحيد  ،1990أgر / مايو 22' �ققت الوحدة اليمنية  .1
 ّ�وز/يوليو 7 – أgر/ مايو 5 استمرت من ال�، وبعد ا+رب اUهلية). شمال اليمن(اليمنية مهورية العربية ا�و

 ا*س|اتيجيةأهمية اليمن  ازدادتوعقب وقف ال�اع، . استلمت ا+كومة ' صنعاء زمام ا+كم ،1994للعام 
 .ا�غرا' نظرًا لموقعه

  
 301مكون من ال�لمان وال: سلط;ا الت�يعية من Eلسbتتكون و. �افظة 21ُتقسم ا�مهورية اليمنية إدارgً إ�  .2

عvرة عن هيئة است�رية  وهو كل ست سنوات عن طريق اDق|اع الم�v، وEلس الشورى منتخvً  اً عضو
' حb تم  ،2003اUخ�ة عام  ال�لمانية اDنتخاcت وجرت. يتم تعيي�م من قبل الرئيس اً عضو 111من  ةمكون

 .  2009عام ال ' المقرر إجراؤها¡جيل تلك 
  

كما . 1990 عام الرئيس ع¥ عبد ا¤ صالح هو رئيس اليمن الموحد منذ. لرئيس لف|ة سبع سنواتنتخب ااُ  .3
 2006 أيلول/ ' سبتم� انتخابهوتم إعادة . 1990 -1978خXل الف|ة  يمن الشما~ للكان ' ال(بق رئي(ً 

كانون أول / ديسم� 23م ' وب1ء ع9 تقارير أفادت ¨ن صالح سيغادر ا+ك. لف|ة حكم أخرى لسبع سنوات

'  ،2011ت�ين »ª/ نوفم� 23بعد ©ر واحد من توقيعه ع9 مvدرة Eلس التعاون ا!ليجي '  ،2011
وfوجب المvدرة . لسلطة®ليه عن الة ا�1ئية مقابل ءمنحته هو وآخرين حصانة من الم( الرgض وال�

جراء انتخاcت ر¯سية ' إعبد ربه منصور هادي ع9 أن يتم  ئبهسلم الرئيس ع¥ عبد ا¤ صالح السلطة ل1سيُ 
 1 .اً يوم 90 غضون

 
عام التعديله للمرة ال±نية '  وتم، 1991 أgر/ مايو 16'  عتمداُ الذي تم تعديل الدستور ، 1994عام ال'  .4

ادة م 52خضعت . 1990جراء العديد من التعديXت ع9 دستور إ، تم 94وعقب حرب صيف . 2001

 29' التعديXت ال�لمان  وأقر .مادة واحدة' حb ُحذفت مادة أخرى  29 وُأضيف ،للتعديل دستورية
مصدر �يع  ا*سXميةجدDً حيث جعلت ال�يعة  المواد أك² )3(' حb كانت المادة . 1994 أيلول/ سبتم�

 .' ال(بق أحد المصادر الرئيسية وكانت .2الت�يعات
  

العهد الدو~ ا!اص  من بي�ا ،من إ�ا~ تسع ،+قوق ا*ن(نأYسية دولية  اتفاق�ت´ان '  اً طرف عت� اليمني .5
م1هضة التعذيب وغ�ه  اتفاقية ،1987شvط / ف�اير 9صادقت عليه '  ، الذيc+قوق المدينة والس�سية

Xا  ،)تفاقية م1هضة التعذيبا( إن(نية أو المهينة من ·وب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الhوالمصادق عل

                                                
1 ��Aا�  , %A
"A'ا� %A�"�	;�ا %�Bا��� %A�"�6ل إ�4 ا�X&�ة، ا��	ا�� ?�Z� [."	ا=(�"ر ا� S&�ة،  - ��آ	م2011;�,���  ��23/�ث ا=�? ا�� . �,�	�

4�0:http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=40499&Cr=yemen&Cr1 ،)a*6"ر  b�T	م2011د*'���  5ا�.(  

	�ر آ�" e�*�/6 ?6 �� (+ل ا�
	�	"ء ا�R/�  ا�9ي ا;/�. �� ا��
	�ر ا�H�A ) 3(أ;�Q ا��"دة  2��� %A�
 �T&��  , �20ل 4�0 ا�H'�% ا�/�.A% ا��

،  http://www.yemen.gov.ye/portal/Default.aspx?tabid=2618:م، أ;�Q ���] .�ا.% ا�&��M% ا�� ،%AH�A	�A.�/�". �,% 20014�0,��ا*� 

	�ر، أ;�Qو��&�Tل 0). م2011د*'���  65"ر*a ا�&�Tل 4�0 ا��/���% ,  (��� %A�
 :�4 ا�	�@�% ."��f% ا-;�AU %*SA�C ا��

http://www.unhcr.org/refworld/country,LEGAL,,LEGISLATION,YEM,4562d8cf2,3fc4c1e94,0.html ،)a*6"ر  b�T	5ا� 
  ).م2011د*'��� 
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م1هضة التعذيب  Dتفاقية اDخت�ريوقع ع9 ال�وتوكول يإD أن اليمن لم . 19913ت�ين »ª / نوفم� 5' 
bوال�توكول bخت�ريDقوق المدنية والس�سية للعهد الدو~ ا!اص ا+c.  

 
fي±ق اUمم المتحدة وا*عXن العالمي +قوق  اDل¹اميمن ع9 ال 4،من الدستور اليم¸) 6(لمادة fوجب ا .6

لزم ولعدم وجود أحكام دستورية وقانونية واضحة تُ . العربية والقانون الدو~ جامعة الدولا*ن(ن ومي±ق 
 فإن1 نرى ¨ن المحاكم المحلية D ،العهد من بي�االدولية  اDتفاق�تcلعمل ºذه السلطة القضائية للدولة 

c gا اليمن وألقانون الدو~ تستند أو تس¼نس ' نظرها للقضاhتفاق�ت ال� صادقت علDهيك أنه . ا½ D
 .لXتفاق�ت الدولية كالعهد الدو~ ا!اص c+قوق المدنية والس�سية تش�Uي حكم قضا¾ توجد وثيقة 

  
7.  ًgك² عت� اليمن ي، إقتصاد Uك² سكا½ً  اً فقر البلد ا Uمع نسبة عالية من البطالة  ،ا�زيرة العربيةشبه دول  ' وا

يتطلب ، لÀصXح الهيك¥ اً في التسعين�ت، وضع صندوق النقد الدو~ بر½Eف. والف(د المست�ي

عن المشتقات الدعم  استقطاعات ع9 موظفي الدولة و®فيضاتفرض و ،امةالعخصخصة المؤس(ت 
و' عام . اً أك² سوء اDجتماعيةو�يع هذه ا*جراءات ال� Äعل الظروف  ةالÃيبي التعريفاتالنفطية وزgدة 

بليون تم التعهد  �2،3ا~ إمليون دوDر من  300دفع صندوق النقد الدو~ والبنك الدو~ لليمن  ،2002
b[ا. 5بدفعها ' مؤ�ر الماÅحاXعت ا+كومة ' إصjتبنت ا+كومة  ،م2005  ّ�وز/ و' يوليو. و' المقابل، أ

 ،النفطيةا+كومي عن المشتقات دعم رفع ال ذلك من ،ال� رفضها الشعب بشدة اDقتصاديةمن التداب�  اً عدد
بليون من قبل الما]b  4،7بـ  اً تلقى البنك الدو~ وعودو. الشغب، وإ»رة مضاعفة أسعار الوقود إ� ما أدى

من المتوقع ولم  أأن تسليمها كان أبط ، غ�X2007-2010ل الف|ة يتم دفعها خ، ع9 أن لدعم التنمية ' البXد

  6.يكتمل بعد
  

ُتغ� أو �سن من وضع الشعب لم نظرًا U@ا ¡ييدًا شعبً�، ن هذه التداب� لم تلق إبصورة عامة �كن القول و .8
 .ما هي إD سبيل آخر من سبل الف(د المعو½ت الدوليةهذه و' الغالب فإن  ،اليم¸

 
النظر إ� وضع حقوق ا*ن(ن ' اليمن ' س�ق التوازن الهش بb الضغوطات الت1فسية ا!ارجية وÊدر ب1  .9

المنصوص وا+قوق المvدئ  ' المجال الت�يعي، إD أن البXد أحرزتهوع9 الرغم من التقدم الذي . والداخلية

 bتلف القوانÍ ' اhأي تقدير كاٍف عل ÏXت Dن;اكاتن ، كما أDا Ðثلال� يرتكÒ الدولة أو  واbالمسؤول  bالمحلي
والتعذيب وظروف اDعتقال غ�  واDنفرادي التعسفي اDعتقال إجراءاتوD تزال . م(ءلةأو  عقابدوÓا  تستمر

                                                
3  [A�@ %�ه"H� %A�"�6ا ،��hق ا���B %A�"�6ا ،%A,"�jوا� %A0"�	@�د*% و ا"T	��ا��و�  ا��"ص ."�&��ق ا �G/ا� "GH� أ(�ى %Aل  �/"ه�ات دو�"M7أ

�ن وm] ا�+@�An ا�	��m SAA ا��R. &�ة	ا=�? ا�� %A�"�6ي، ا�TH/ا� SAA�	ل ا�"M7أ [A�@ %�ه"H� %A�"�6�1951أة، ا "G� [."	م وا���و�6آ�ل ا�
1967 5AH@ ت"A�"�61949م، ا  ;"jا=ول وا� �AA,"m-ا �Aوا���و�6آ��.  


�� ا��ول ا�����ـ� و��ا�� ��آ� ا��و�� ا���� ����ـق ا�
	 ا���ـ�ـ�: "�� ا��
	�ر ا�H�A ) 6(ا��"دة   4ة وا!�$ن ا����# ��"�ق ا! �ن و
��ـق �ـ

ـ� ).2(أ;�Q ا��+QB% أs+0 ر�?  ."ا�" �ن ا��و�# ا�����ف �) �'ـ�رة �

5  ��Aا� ،%A.ا=ورو %Amة  - ا�����	ا=ورو.  ��� [�	Cا�� %ACA6ا�	
  :�	�,� 4�0. م2013- م2007ور�% ��0 إ
 http://ec.europa.eu/external_relations/yemen/csp/07_13_en.pdf )%)رt� �AU( )a*6"ر  b�T	م2011د*'���  5ا�.( 
  :�	�,� 4�0. م�L2011رة �7"ب ا�A��) %QB+� ، / ،���,�; ،��A%رة ا��"ر@A% ا=��*M� ،%AM	8 ا�tRون ا�A��R% ا���*�%وزا  6
 revolution/-youth-http://cmec.org.uk/blog/yemen%E2%80%99s ،)a*6"ر  b�T	م2011د*'���  6ا�.( 
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وق ا*ن(ن D �|م حق إ� دولطار القضاء وال|حيل ا��ي إكمات غ� العادلة وا*عدام خارج ا*ن(نية والمحا 
 .2011@ا تفاقمت مع ثورة إ بلÔئعة،  ÒارYت حقوق ا*ن(ن ان;اكاتوغ�ها من 

  
10.  yتقت Dة ' شمال وجنوب ع9العوامل الداخلية وÕاعات القاyد الXا تشمل أيضًا سوء إدارة الدولة،البÓوإ ، 

ثورة الشvب "بـ  ُيعرف ع9 نطاق واسع cتال� عملت ع9 إ»رة ما  ،اDجتماعية والمشكXتإ� جانب الفقر 
  7.هذا التقرير منأك² تفصيXً ' وقت Dحق  ، وست1قش بشكل2011للعام " الثورة اليمنية"أو : الشعبية

  
تم ، نيالعقد اUول من القرن ا+ادي والع�'  أالذي بدالتمرد ا+وx ، ع9 خلفية الشمال م1طقالyاع '  .11

حافة 9 الyاع ا+كومة المر?ية تقف عجعل و. ا�ماعية واDعتقاDت لقوة العسكريةcسحقه بطريقة �Òجة 
 .البتة اح|امهاوتم التوقيع ع9 العديد من اتفاق�ت السXم إD أنه لم يتم الهاوية، 

  

 ' م1طق الشمال وا�نوببb  اDقتصاديللتنديد بعدم التكافؤ ' جنوب البXد تظاهرات منتظمة  تنظيم .12
 وصلت. بقسوة اDحتجاجاتوغالvً ما يتم التصدي لهذه . اDستبداديةضد ا+كومة المر?ية  ولXحتجاجالبXد، 

 .مطالب بعض ا�ماعات الس�سية إ� حد المطالبة Dcنفصال
  

ي×دها ال� الراهنة ووصوله إ� ا+الة  ،' اليمنالهش للغاية الوضع  تفاقم�يع هذه العوامل Yعدت '  .13
و' . ا@�ر الدولة أن تؤدي عواقÐا إ�ØÙ بعض المراقبb الصعبة، شكال�ت البلد إ� جانب العديد من ا* 

 الذي يفرضه ا!طاب ا*عXمي ال(ئد من قبل القوى الغربية المهيمنة، cت يشكلاUمن  هاجس فإنالواقع، 

أنفÜم ن الغرÛ ع9 ح(ب أمن اليمنيb ة لaمما أن س�سة إعطاء اUولويك. المصدر الرئيÚ لعدم اDستقرار
 8.ع9 المدى البعيدسيثبت خطأ هذه ا+(cت 

  
ع9 تواصل هم الذين وعلhا من قبل Òثلي1 ' اليمن  حصل1 التقرير أYًY ع9 المعلومات ال� ويستند هذا .14

مدافعb عن المحامb والÅXم وضحاg ان;اكات حقوق ا*ن(ن وعائ، fن فhم مع الفاعلb المحليb دائم
كما قامت منظمت1 أيضًا . حقوق ا*ن(ن ومنظمات أخرى معنية Ýقوق ا*ن(ن ومنظمات غ� حكومية

 .2011 ولكانون أ/ د ' ديسم�البل إ� Ýثيةبعثة ÞرYل 

  
من قبل  رئيÚبشكل قضاg ان;اكات حقوق ا*ن(ن الم�ر إلhا ' هذا التقرير هي قضاg تم Äميعها  .15

 .تم تقديم أغلÐا إ� ا*جراءات ا!اصة لaمم المتحدة ذات الصلة، والميدانية ' اليمن عملE1موعة 
  

                                                
7  ��Aرة ا��j. W�/	ا��  
"A'ا� �A�&	ا��/���"ت وا� �� �*S�� ,�Q;ا : ���,�; ،��Aرة �7"ب ا��L ،SHA�A; w*",� 20114�0آ�	م، �:  
 revolution-youth-http://cmec.org.uk/blog/yemen%E2%80%99s )a*6"ر  b�T	م2009د*'���  6ا�.(  
8  %A';���". ،ي��A;�. wH*2"( :��ر�f�ا� �A. "���Aب ,  ا��h�� [mو ،%A�)وا�/�ا�� ا��ا %AB.� )ت ا��"ر�	,� 20064�0، أآ�	م، �  
/,diplomatique.fr/2006/10/BONNEFOY/14054-http://www.monde، )a*6"ر  b�T	.�  12ا��	م2009أآ.(  
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        الس�s الس�s الس�s الس�s     الس�قالس�قالس�قالس�ق ....2222

        2011الشعبية اليمنية الشعبية اليمنية الشعبية اليمنية الشعبية اليمنية     الشvبالشvبالشvبالشvبثورة ثورة ثورة ثورة  ....2.1

'  ،2011 شvط/ مطلع ف�ايربدأت  ،9شvبية شعبية احتجاجكحركة  ،2011اليمنية ' عام  الثورة انطلقت .16
ع9 الرغم من الطابع السلمي الذي ا®ذته الثورة و. اليمنية ' أوقات م¹امنةالعديد من المدن ' عاء وصن

. بb فصائل النخبة اليمنية المت1فسة مسلحالقàل ا قد ت|افق من حß bٍخر مع نوcت من الإD أ@ ،موماً ع
 �ًÊحزاب انضمتوتدرUب المدنشالس�سية المعارضة التقليدية إ�  اv مر  أبد الذيUدئ اc ' الثورة

 ًXفمن بي�ا  ،عن ا+زبية مستقXائت sول من القرن ا+ادي المعروف منذ منتصف ، المعارضة السداUالعقد ا
 10.خوان المسلمbوا* والã1يb وâتوي ع9 اDش|اbá  ،"أحزاب اللقاء المش|ك"بـ  نيوالع�

  
بb  ا+وار الوط¸ ا@�رزاد فشل و، ال(بقة المyيةالتونسية و اDحتجاجاتدثته وإ� جانب ال¼ث� الذي أح .17

حيث كانت اUحزاب  السلمية التظاهرات تصعيد ، من2010' أواخر عام  وأحزاب اللقاء المش|ك ا+كومة

سية تقليص ف|ة ا+ ، من بي�اع9 عدد من التعديXت الدستورية مع ا+زب ا+اكم تفاوضالمعارضة ت كم ال̄ر
سية و®صيص نظام الكوå للمرأة طالب  ' حb 11.من çس إ� سبع سنوات وإلغاء دورæ ا+كم ال̄ر

صالح الذي حكم البXد  عبدا ¤ورحيل ع¥  المعيشة،ظروف �سb ن cلد�قراطية و@اية الف(د ووالمتظاهر
  .اً عام 32لـ 

  
' التصعيد متخذًة شكل  واستمرت كانون »ª،/ اخر ©ر ي1يرجامعة صنعاء ' أو من اDحتجاجاتبدأت حركة  .18

وعندما . 12فèت أخرى من الشعب انضمامإ� جانب اعتصامات وتظاهرات شعبية من قبل الشvب ال±ئر 

' Yحة التغي� بصنعاء وحدها حوا~ واحد ميل  اDعتصام، غطى Íيم 2011 أgر/ ' مايو Åاذروالثورة  بلغت
وع9 الرغم من وجود ع�ات المXيb من اUسلحة المنت�ة '  13.شخص 10.000 ما يزيد عن مربع éوي

واDستخدام بشكل متكرر الذخائر ا+ية  ةً قوات اUمن مستخدم ة ال� تقوم ºاالقمع العنيفعمل�ت البXد و
 وا®ذت. سلمية ظلترة ا�رحى، إD أن الثو وآDفالمèت من المتظاهرين  الذي أودى �Ýةالمفرط للقوة 

                                                
. ا�!	+ف ا���j�  H2رة ا��R"ب، ��B %A0"�@ %�Qت .�ا(�G" أر./% ��QH"ت A."�7% ر!AH�* %A'A%، و�h; "G"ق xA�R6 ��	"ز ,  أر@"ء ا��+د  9

�ن �G? أه�اف �&�دة ووا. ،�Aا�/�*� �� ا���ا�� sوو,�ً" ��" أ,"د �Aj�	".  �"!? 4�0 ا��	م ا;"Q;  H�6و  �A�B  ;"���. م"Q; zA
�6 "GH� %&m
 �'Hً" . ا��ن أ*�',"H* �*9وا� zA!��� �A',"Hا�� �AA
"A'ا� %��Hا� �!"T, 4إ� %,"m-". %A�
و*R"رآ�ن .�ؤ*	G? ا=SBاب ا��/"رm% ا�AH�A% ا��

e�"QH� �B [m4�0 و .�Q;ت، أ+A�&	ا��/���"ت وا� �� �*S��  ���,�; ، H�Aب ا�"�Rرة ا��L ،SHA�A; w*"4�0. 25م، ص2011آ �,�	�: 
revolution/-youth-http://cmec.org.uk/blog/yemen%E2%80%99s ،)a*6"ر  b�T	م2011د*'���  6ا�.(  

10 %A';���". ،ي��A;�. wH*ر��: Yémen : La révolution inachevée  �A;�* ،20114�0 �,�	� ،م: 
,http://www.cetri.be/spip.php?article2250&lang=fr ،)a*6"ر  b�T	م2011د*'���  8ا�.(  

11   ،��A�� ق ا-;'"ن��&� %A�"'ا� %Am8 ا����	M� ل ز*"رة�B %A�"'ا� %Am��613*� ا���� ���	�
، �	�,� 8، ا����ة A/HRC/18/21 م،2011
4�0,http://www.ohchr.org/Documents/Countries/YE/YemenAssessmentMissionReport.pdf ،)a*6"ر  b�T	د*'���  7ا�

  ). م2011
م ��H0" 7"رك 2+ب و;hR"ء H*2011"*�  22م، آ"ن ا��&�ك ا�9ي .eA�0 wAH ا��jرة ,  2011و,�ً" �	��*� ��QH% ا�/�� ا��و�A% �� ا.�*�   12

 �A�/	�� %�X"/ة ,  ا��Aه�ة آ�"Q6  ,  ;ا��� [�	Cا��"Hا� �AAf	� ?G	�U�0 ر �M;'  و��	8 ا�/Rا� [� ?GH�"�6 �0 ��, zA�  , م"Q
��Aا.�*� ...." ا� ،��Aا�  , %�A�B %Q&� ،%Aا�/�� ا��و� %�QH� �Q;4�0 5م، ص2003أ �,�	�:  

 -a7d0-49c5-8601-set/MDE31/007/2011/en/5fa56895http://www.amnesty.org/en/library/as
a2fdecdfab5b/mde310072011en.pdf،)a*6"ر  b�T	م2011د*'���  7ا� .(  

13   ���,�; ، H�Aب ا�"�Rرة ا��L ،SHA�A; w*",�25م، ص2011آ�	4�0 ، �:-youth-http://cmec.org.uk/blog/yemen%E2%80%99s 
revolution/،)a*6"ر  b�T	م2011د*'���  6ا�.( 
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 ًDتظاهرات وما إ� ذل، مس�ات سلمية، عتصاماتا: متعددة أشكا bالمعروف ، "رحلإ"الشعار  أصبحك، ' ح
 14. ا�ميع تدر�Êً  رددهبb ثورات العرب، هو ما 

  
 شvط/ ف�اير 2' حيث أعلن  cستقالتهاDستجابة للنداءات المطالبة  صالح ' بداية الثورة، رفض الرئيس .19

2011،  ' Dيتهف|ة ن;اء ا عند ،2013¨نه لن يغادر السلطة إDحات دستورية ' بداية مارس ،وXصÞ واعدًا /
�اولة ما هي إD  ا+ركةأدرك العديد من اUشخاص ¨ن هذه  15.واحد خXل عام وcنتخاcت ،2011 آذار

 . افية ل;دئة مطالب تغي� النظاملم تكن ك إD أ@ا ،الغضب وكسب المزيد من الوقت Dمتصاص
  

ووفقًا ". وفاق الوط¸حكومة ال"مvدرة Eلس التعاون ا!ليجي إن�ء  اق|حت، 2011 ني(ن/ ابريل 8'  .20
. وتعديXت دستورية انتخاcتم�vة يتبعها  هل الرئيس ع9 نقل صXح�ته ل1ئبللمvدرة المق|حة، سيعم

وافق  بداية اUمرو' . ئيس وكل من عمل معه حصانة من المحاسبة ا�1ئيةمنح الر واست1دًا للمvدرة، سيُ 

  16. تراجع ع�ا لثXثة مرات متàبعة قبل Yعات من موعد توقيعها هأن إDالرئيس ع9 توقيع المvدرة 
  

21.  bثة' الوقت ذاته، استمرت الم1فسة بXيس صالح، عائلة الرئ -الفصائل اليمنية المت1حرة والمت1فسة  الث
لعدد من  - اìUر ع¥ �سن) المنشق حال�ً (اìUر واللواء  القب¥ الشيخ عبدهللا بن حسbالزعيم وعائلة 
bر /مايو 22و'  17.السنgر المدعوم 2011أìUا+كومة وعائلة ا bنشب ال�اع المسلح ' صنعاء ب ،bرافقf 

الذي شمل  ك ا+كومية للدمار ' تvدل *طXق ال1رتعرضت خXله المªv السكنية وكذل 18.من القبيلة
تصاعد العنف عندما أدى  ،2011حزيران /يونيو 3' و 19.المقيمb إ� الهرب فآDج� أالمدفعية، اUمر الذي 

�Ý sة  انفجار ،  الدولة~ومسئíار من  وجرح الرئيس صالح وغ�ه اً شخص 11داخل مسجد ' القy ال̄ر

                                                
14  �%A';���". ،ي��A;�. wH*ر� :)��Aب ,  ا��h�� [mو ،%A�)وا�/�ا�� ا��ا %A@2"ت ا��"ر�f�ا� �A. "�( �.�	,� 2006، أآ�	م، �

4�0/,diplomatique.fr/2006/10/BONNEFOY/14054-http://www.monde، )a*6"ر  b�T	م2011د*'���  9ا�.(  
15  %A';ا��� �;��  � %�A&X: Le président du Yémen renonce à briguer un nouveau mandat ،2 �*,� 20114�0,��ا�	م، �: 

-nouveau-un-briguer-a-renonce-yemen-du-president-http://www.lemonde.fr/afrique/article/2011/02/02/le
8mandat_1473867_3212.html#ens_id=146682 ،)a*6"ر  b�T	م2011د*'���  8ا�.(  

16   ،��A�� %A�"�	;�ة ا�	ا�� %A�"�6ا ،%*SA�C;-ة ا�*SC,� �20114�0"*�  22ا��	م، � :
http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/05/201152216373928689.html،)a*6"ر  b�T	م2011د*'���  8ا�.(  

17   H�Aب ا�"�Rرة ا��L ،SHA�A; w*"254�0م، ص2011، ;�,��� آ �,�	� ،:-youth-http://cmec.org.uk/blog/yemen%E2%80%99s 
revolution/،)a*ا� 6"ر b�T	6  ���'*م2011د.( 

18   ،��A�� ق ا-;'"ن��&� %A�"'ا� %Am8 ا����	M� ل ز*"رة�B %A�"'ا� %Am��613*� ا���� ���	�
، �	�,� 8، ا����ة A/HRC/18/21 م،2011
4�0,org/Documents/Countries/YE/YemenAssessmentMissionReport.pdfhttp://www.ohchr. ،)a*6"ر  b�T	م2011د*'���  7ا�( ،
  . 6ص

، �	�,� 8، ا����ة A/HRC/18/21 م،2011
�	��� ��A��13، ��6*� ا����Am% ا�'"��B %Aل ز*"رة �M	8 ا����Am% ا�'"�A% �&��ق ا-;'"ن   19
4�0

-http://www.bbc.co.uk/news/worldhttp://www.ohchr.org/Documents/Countries/YE/YemenAssessmentMissionReport.pdf
15044261-east-middle 6، ص.  
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 23وعاد إ� اليمن '  الهجومالرئيس صالح من  îا 20.لهم للسعودية العربية من أجل العXجالذين تم ترحي
  21. أيلول/ سبتم�

  
' الرgض  ،2011ت�ين »ª  /نوفم� 23صالح ع9 توقيع المvدرة ا!ليجية ' الرئيس وافق  اUمر،' @اية  .22

 åرï من اً يوم 90ر¯سية ' غضون  انتخاcتراء جÞعبد ربه منصور هادي واعدًا  همسلمًا صXح�ته ل1ئب
 . ولكن لم يتم ن� نص هذه المvدرة 22.علhا التوقيع

  
cلمصادقة ع9 ا+كومة  اً ، وتنفيذًا للمvدرة، أصدر ½ئب الرئيس هادي قرار 2011كانون أول /ديسم� 7'  .23

 35من  24ي|أðا رئيس الوزراء �مد cسندوة  وتتكون ا+كومة ا�ديدة ال� 23.اDنتقالية لوحدة الوفاق الوط¸
 ًvمنص  ًgحزب الرئيس ع¥ عبد ا¤ صالح والمعارضةتم توزيعها  ،وزار bم، . م1صفة بXعUئل اYووفقًا لو

سة  ،سيتو� Eلس الوزراء مهامه لثXثة أ©ر حيث سيتم بعدها إجراء انتخاcت ر¯سية وسيتو� هادي ال̄ر

ا!ارجية ووزارة  وزارةتفظ وزراء صالح أبو بكر القرÛ و�مد ½ã أìد ع¥ 1fصÐم ال(بقة ' فيما أح. رسم�ً 
 .الدفاع ع9 التوا~

  
 المvدرة، D يزال العديد من اليمنيb يعربون عن است�òم من أن اDنتقاليةوع9 الرغم من تعيb ا+كومة لكن  .24

. للرئيس صالح وUولئك الذين عملوا �ت سلطته طوال ف|ة حكمةا!ليجية أعطت حصانة Ôملة من المحاكمة 
�نح الذي  ،2012كانون »ª/ ي1ير 8ومرة أخرى، أ»ر إعXن موافقة Eلس الوزراء ع9 قانون ا+صانة ' 

البXد  أرجاء' �يع  اDßفاحتجاجات ، ع¥ عبد ا¤ صالح و�يع من عمل معه حصانة ضد المحاكمةfوجبه 

 25.ل� تم قمعها بعنف أدت إ� مقتل شخص واحد ع9 اUقلوا
 
 
  

                                                
20   ،��A�� ق ا-;'"ن��&� %A�"'ا� %Am8 ا����	M� ل ز*"رة�B %A�"'ا� %Am��613*� ا���� ���	�
، �	�,� 8، ا����ة A/HRC/18/21 م،2011

4�0,http://www.ohchr.org/Documents/Countries/YE/YemenAssessmentMissionReport.pdf ،)a*6"ر  b�T	د*'���  7ا�
  .6، ص) م2011

21   
  .  . / ،b�"X }ل �0دة �0  ��0 ا"B ��Aا0"ت ,  ا��X23  ���'*,� 20114�0د�	م �:-http://www.bbc.co.uk/news/world 
15044261-east-middle )a*6"ر  b�T	اث ا�&"دي  .)م2011د*'���  8ا��B&�ة 8�0 أ	*"ت ا���وا�� ��Aا� �A. ي، ا�/+�"ت��B=ا ��&�

 ���	�
 �� �R020014�0 �,�	� ،م:http://almoslim.net/node/85268  ،) %A.�/�". ~Hا�a*6"ر ،  b�T	م2011د*'���  7ا�.( 
22  ��Aا�  , %A
"A'ا� %A�"�	;�ا %�Bا��� %A�"�6ل إ�4 ا�X&�ة، ا��	ا�� ?�Z� [."	ا=(�"ر ا� S&�ة،  - ��آ	م2011;�,���  ��23/�ث ا=�? ا�� . �,�	�

�04:http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=40499&Cr=yemen&Cr1 ،)a*6"ر  b�T	م2011د*'���  5ا� .( �R; ?	* ?�

��A "ا=�A"ت ا�	�H/. ~;"%*9A�Hان  ;~ هs9 ا���"درة إ�4 ا�ن و��M ا���ا�] ا�/�.A% وا-;�R; %*SA�Cت 4�0 �Q;ا ،%A.�/ا� %f��". ر�Tا�� ،

 ،��Aأز�% ا� �&� %ACAر، ;~ ا���"درة ا����	
 :م، �	�,� 20114�0;�,���  24ا��j"ل ا��A&T% ا=رد;A% ا��
ArabicAndInter_issue1498_day24_id371253.h\11\2011\ArabicAndInter\http://www.addustour.com/ViewTopic.aspx?ac=

tm#.Ts_L4lakxAA )a*6"ر  b�T	1ا�  �*"H*2012م( 
23   ، H2ا��,"ق ا�� %��MB �AMR6 ��Aا� ،%*SA�C;=ة ا�*SC4�0م2011د*'���  7ا� �,�	� ، :

12/2011127124649367762.htmlhttp://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/ )a*6"ر  b�T	م2011د*'���  27ا�(.  

�Hوة وز*�ًا ���"ر@�G0  , %A ا��!b�"X zA (+ل ا��	�ة   24". ��&� �A01993م1994- م ./R��6 ا�tب ا��SB  , ًا��ا�&"آ? ,  وآ"ن 0  �

 .ا���A، و�eHM ا
	�"ل ,  أوا!� ا�/�� ا=ول ����ن ا�&"دي وا�/�Rون �HA�? ���/"رm% آ�'	��
*H"*�  10أ��B ا�&� و.� ه�."رد، Q6"ه� ا��ف �� ا��/	�A�T ,  أر@"ء ا�I,��� ��A ا��";�ن وا��h"��% .�&"آ�% b�"X، ا
�AA7	� .�س،   25

  .)مH*2012"*�  13ا�	b�T  6"ر*http://www.guardian.co.uk/world/feedarticle/10032531  ،)a:م، �	�,� 20124�0
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        ا+رب ضد ا*رهابا+رب ضد ا*رهابا+رب ضد ا*رهابا+رب ضد ا*رهاب ....2.2

 تفقد ُأج� .ع9 اليمن ةهام تداع�تع9 الوgDت المتحدة  ،2001كان لهجمات ا+ادي ع� من سبتم�  .25
، د ا*رهاب' ا+رب الدولية ض لل�وط ال� فرض;ا الوgDت المتحدة اUمريكية وا*ذعاناليمن ع9 الرضوخ 

 إ� جانب ،نه هّش أقل ما يقال عنه أونظام اجتماعي  من ظروف اقتصادية صعبة وشديدة هنظرا لما كان يعاني
º أث1ءرفضها للتحالف مع الوgDت المتحدة  فيما يؤكد العديد من المدافعb  .1991 ا ع9 العراق ' العامحر

ن ¨ن تزايد ان;اكات حقوق ا*ن(ن ' السنوات اUخ�ة لشؤون الداخلية لليمc المختصbا*ن(ن عن حقوق 
ما هي إD نتيجة م�vة لÀجراءات القمعية ال� تبن;ا ا+كومة �ت وطأة الضغوطات ال� �ارðا الوgDت 

ºا ضد ا*رهابم�ا المتحدة سعً�   .لتحقيق نôà ملموسة ' حر
  

قام حيث . gت المتحدة ' Eال مكافحة ا*رهاب واUمنالتعاون مع الوD  ، بدأ1997ع9 م�رف العام  .26
وإعادة هيكلة اUجهزة اUمنية كان  ،لمعداتcتزويدهم و اليمنية بتدريب المèت من عã1 ال�طة اUمريكيون
�قيقاÅم من خXل  إجراءاتخ�اء المخابرات الفيدرالية ومنذ ذلك ا+b، يàبع . توجhات م�م ب1ء ع9

 .26زة اUمنية اليمنيةاUجه
    

بينما  ،عدنمي1ء  'من قبل �اعة مسلحة  ،"كول"، تم مها�ة المدمرة اUمريكية 2000 ت�ين أول/ ' أõوبر .27
ضابط من Íتلف  100وYعد ما يقارب . لمراقبة ا+صار المفروض ع9 العراق العرÛكانت تبحر إ� ا!ليج 

وفيما بعد �ر? ما يقارب . 27ات الفيدرالية الدولية اليمنيb ' �قيقاÅمالوكاDت اUمريكية من بي�ا المخابر 
إن�ء مكتب المخابرات الفيدرالية الدولية ع9 ومن ثم وافقت ا+كومة اليمنية . ' اليمنأم�كي جندي  1000

 28.حيث يتم تدريب قواÅا العسكرية حالً� ع9 أيدي مدربb أمريكان ،' صنعاء
  

وعندما نفذت طائرة . اخل البXدزاد من وت�ة التوتر دو قوgً  داخل�ً  اً لك، أ»ر هذا التعاون احتجاجعXوة ع9 ذ .28

ت�ين »ª  /نوفم� 3ع¥ ا+ارx وçسة من مرافقيه ع9 عربة متحركة '  أÛ عملية اغت�لون ط�ر بدأمريكية 
ي تâyاÅا ذلك، ففدفع اليمن ´ن يكما . اء، أدانت اUحزاب الس�سية وبشدة إعدامه خارج إطار القض2002

/ لهجماÅا ع9 المنøت النفطية ' سبتم� اً من قتل ا+ارx م�ر  "القاعدة"وبXغاÅا الصحفية، ا®ذت �اعات 
 ني(ن/ مأرب وحÃموت واغت�ل مدير التحقيقات ' �افظة مأرب ' أبريل �افظ� ' ،2006 أيلول

و' . �اوDت لل¼ث� عÍ 9تلف الهيèت الس�سية واDجتماعية للدولةمع  cلقمعة كان رد ا+كوم 2007.29
النضال المسلح ' مقابل إق1ع أعضاòا ب|ك حوار مع ا+ركات المسلحة لغرض  نùغضون ذلك الوقت، 

cست�ء من قوبل العداء للتواجد اUمريكي  كنّ ومع ذلك، فإن إقامة عXقات ودية مع عã1 تُ . حوافز اقتصادية

                                                

�	��� �&�� ا=��Bي، ا�/+�"ت .�A ا  26 �� �R0 اث ا�&"دي�B&�ة 8�0 أ	*"ت ا���وا�� ��A�20014�0 �,�	� ،م: 

http://almoslim.net/node/85268 ،) %A.�/�". ~Hا�a*6"ر ،  b�T	م2011د*'���  7ا�.(  

  ����A:(��ر*��A;�. wHي، ."���;'A% �&�� ا=��Bي و  27"A'ا� a*"ر	م،2001، )ا�http://cy.revues.org/document113.html ،(a*6"ر 

 b�T	م2011د*'���  7ا�(.  
28 %A';���". ،ي��A;�. wH*ر��:)��Aب ,  ا��h�� [mو ،%A�)وا�/�ا�� ا��ا %A@2"ت ا��"ر�f�ا� �A. "�( �.�	,� 2006، أآ�	م، �

4�0/,iplomatique.fr/2006/10/BONNEFOY/14054d-http://www.monde، )a*6"ر  b�T	م2011د*'���  9ا�.(  
29   ���	�
 �� �R0 اث ا�&"دي�B&�ة 8�0 أ	*"ت ا���وا�� ��Aا� �A. ي، ا�/+�"ت��B=23م،�2001&�� ا ��	�
 :م، �	�,� �20034�0 

http://almoslim.net/node/85268 ،) %A.�/�". ~Hا�a*6"ر ،  b�T	م2011د*'���  9ا�.( 
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ال� زادت من ضغوطاÅا ع9 ا+كومة من أجل تكثيف عمل�ت القمع وخصوصًا منذ قبل الوgDت المتحدة، 
 .2006عام ال

  
 ،2006ت�ين أول / ' أõوبر الربيعيم�م فواز  ،طار القضاء للم;مc b*رهابتنفيذ عمل�ت ا*عدام خارج إ .29

صلة ذات المن عداوة ا�ماعات المسلحة عزز  ،2008آب  /أغسطس 11 ' آخرينمع أربعه  يعيطوìزة القُ 
cاه ا+كومةÄ لمصالح. لقاعدةc م ال� كانت ع9 وجه التحديد تس;دف ا*·ارÅوفيما بعد، �ولت عمل� 

 ع9، 2008أيلول  /سبتم� 17كهجمة  واDقتصاديةاUمريكية والغربية لتشمل ' ط�Åا اUهداف الس�حية 
وأعلنت ا�ماعة مسؤولي;ا . ' اليمن القاعدة قبل �اعة من اً شخص �Ý 18ةال� أودت ، السفارة اUمريكية

 .يإ� قتل القعيطمش�ة بúy العvرة 
  

هذا جعل بعض اUشخاص Ùلصون إ� أن ضغط الوgDت المتحدة أدى إ� مواجهة مفتوحة بb قوات كل  .30

أن أسلوب ا+كومة ' بينما ' الماû، بدا . ال� لها عXقة بتنظيم القاعدةحة اUمن اليم¸ وا�ماعات المسل
�í أ´ر بشكل ü)القمع والت bا+وار والم(عدات المالية ال� قدم;ا ا+كومة : الموازنة ب ýهمت ' براY

Eندين  ستقطابc ل�Åا وكسبت ال¼ييد مولكن بعد القمع، þفت ا�ماعات المسلحة ع. الموقف Åدئة
  . جدد

  
 الهجوممتورطb ' �نيb تسليم رجلb الطلب اUم�كي  معوإبداًء للحMة ع9 عدم تعاون السلطات اليمنية  .31

/ ، أÔرت ا+كومة اUمريكية ' تقريرها الذي ن�ته ' ابريل�30 الب1 و�ال البدويج: ، هما"كول"ع9 المدمرة 

تنفيذ بر½ý التسليم مع ' استمرت ا+كومة اليمنية  ،اUمريكين الضغط الرغم م ع9"¨نه  ،2008 ني(ن
 bرهابيÀت مت(هلة لvم، ما أدىمتطلhعقوبة سجن  ' الغالب إ� الذين لم تستطع إلقاء القبض عل

و عند نà½ماكما انتقدت الوgDت المتحدة أيضًا حقيقة أن المعتقلb ال(بقb ' جو 31".إ� حد ما مت(هلةٍ 
 إجراءاتjاحهم بعد ف|ة وج�ة للتقييم وإعادة ال¼هيل كجزء من بر½ý يفتقر إ�  إطXقعودÅم إ� اليمن يتم 

 .مشددة للسيطرة
  

خففت من بر½ý ا+وار  أوا+كومة اليمنية  ألغتوDحظ الكث� من المراقبb ¨ن مستوى العنف ارتفع بعد أن  .32

كما أن تعليXت ا+كومة اليمنية ' تقاريرها الدورية لهيèت . �طات إرهابيةالمعتقلb ب;مة ن اUشخاصمع 
تش� إ� أن العديد من ا+وارات مع أشخاص âملون معتقدات خاطئة عن  حيث ،المعاهدات غامضة

وع9 صعيد ذلك، . ولك�ا لم توضح ما إذا كان هذا ال�½ý قد استمر فيما بعد ،2002بدأت '  32ا*سXم
المèت  واعتقالطار القضاء الق�م cلقتل خارج إ: بع الماضيةاUر  بح اUمن اUولوية المهيمنة خXل السنواتأص

                                                
;�,���  18، 89ت ا��	&�ة G6"2�fm" �� أ@� اB	C"ز ا���وي، ص أ*"ن ه"��A، ��6ض ا���*"  30

  badaoui-al-enfermer-pour-unis-etats-des-pression-http://www.rue89.com/2007/11/18/yemenم،2007
 129،، صم، s�R; ?6 ,  ا.�*��62007"ر*� ا��و�% �Bل ا-ره"ب , زارة ا��"ر@A% ا=��*M� %AM	8 ا��0��h"ت ��M� W'H",&% ا-ره"بو  31

  ).م2009د*'���  9ا�	b�T  6"ر*a(،129، ص http://www.state.gov/documents/organization/105904.pdf/ م2008
، (CCPR/C/YEM/5)م 2009د*'���  14, �� ا�/�G 40ا�	��*� ا��وري ا��"���A�� z ا����م ��HC% ا��/AH% .&��ق ا-;'"ن .��@8 ا��"دة   32

  .149- 146ا����ات �� 
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 Uمن ا bرهابشخاص الم;م*c وقات استخدام العنف بقوة ،' العديد من المحافظاتUضع . و' بعض اÙو
 آخرين اعتقالفيما يتم  ،ة للمحاكمة العادلة*جراءات المحاكمة ال� D تقوم ع9 معاي� مقبول اUشخاصبعض 

ومنذ هذا التغي� ا+اصل ' ا*س|اتيجية ارتفعت وت�ة الyاعات بb . من دون مثولهم أمام المحكمة تعسف�
 .قوات اUمن وا�ماعات المسلحة وتدهور الوضع العام +قوق ا*ن(ن

  
فمن . حقوق ا*ن(ن ' س�ق ا+رب ضد ا*رهابللوgDت المتحدة مواقف مت1قضة فيما يتعلق fوضوع  .33

إ�  اDفتقارالنôà الملموسة وينتقدون  Dنعدام أسفهمأك² قمعية ويع�ون عن يطالبون النظام fوقف   ،جهة
 ' xد، وخصوصًا، ع9 التمرد ا+وXمن الداخ¥ للبUا ع9 اÅقانون مكافحة ا*رهاب وع9 أن ا+كومة تر? قوا

ومن جهة أخرى، . 33خصبة له اً عت� اليمن أرضدها ' ا+رب ع9 ا*رهاب وال� يُ عوضًا عن تعزيز جهو الشمال
ºا ضد ا�ماعات المسلحة ان;اكات Dرتكابهالنظام  cستمرارتعارض الوgDت المتحدة   .حقوق ا*ن(ن ' حر

  

2.3....  xحركة التمرد ا+و xحركة التمرد ا+و xحركة التمرد ا+و xحركة التمرد ا+و        

، المعارض للحكومة المر?ية منذ عام ق حسb ا+وxحزب ا+ق الذي أسسه عضو ال�لمان ال(ب âظى .34
 ،2004 ،حزيران/ ' يونيو. بتواجد قوي ' المجتمع الزيدي ' منطقة صعدة ' الشمال الغرÛ للدولة، 2000

قتل . ما أدى إ� نشوب اشتvكات مسلحة بb الطرفþ ،bف الرئيس صالح من جهوده ' مها�ة هذه ا+ركة
 bسبتم�ع9 إثرها حس ' xل بعد مرور عدد من ال×ور واس¼نف الطرفا 34.من ذلك العام أيلول/ ا+وàن الق

 .الهادئة
  

ن ل إب. نفصاليةا اتليس لها أي طموحتقول إنه  ال�، )الشيعة(للمجتمع الزيدي  مكمXً  اً تعت� هذه ا+ركة جزء .35
حدى إ(لتنمية ' منطق;م اتقديم المزيد من دعم ع|اف الدولة Ýقوقها اDجتماعية والثقافية وامطالÐا تتضمن 

أD  ،لليمن ر است�ء أك� دولة Eاورة شماليةاUمر الذي أ» ،وكذلك اDستقXل الدي¸ ،)أفقر الم1طق ' الدولة

الدعم أيضا وجاء . حيث قامت اUخ�ة بدعم جهود الرئيس صالح ' حروبه ضد ا+وثيb. السعوديةالعربية وهي 
 احت�جاتمن ا!�اء إ� صعدة لتقييم  اً أرسلت السفارة اUمريكية خفية فريقوgDت المتحدة، حيث من ال

قام Eلس التعاون ا!ليجي ÞرYل  ،ذاته وDcهتمام. ا�يش اليم¸ لتتمكن ' اUخ� من التغلب ع9 التمرد
 35.العام إ� صنعاء ليؤكد تضمانه مع الرئيس صالح أمينه

  
وشنت . م�ا ح� اßن إ� فض ال�اع أيّ  لم تؤد�  لكنّ التفاوض، العديد من جوDت  تعقد ،2004عام المنذ  .36

 آب/ غسطسني(ن إ� أ/ ال×ور من إبريل وخXل ،2007 كانون »ª/ هجومًا جديدًا ' ي1ير ا+كوميةالقوات 

                                                
م، s�R; ?6 ,  ا.�*� �62007"ر*� ا��و�% �Bل ا-ره"ب , وزارة ا��"ر@A% ا=��*M� %AM	8 ا��0��h"ت ��M� W'H",&% ا-ره"ب  33

  ).م2011د*'���  9ا�	b�T  6"ر*a(،139، ص http://www.state.gov/documents/organization/105904.pdfم،2008
34   �	�6 %AH�Aا���ات ا� ، 
 :م، �	�,� 20044�0د*'���  10, ر@� د*� �	��د.  .  

http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/3643600.stm،)a*6"ر  b�T	م2011د*'���  9ا�.( 
 :م، �	�,� 20094�0
�	���  7, @�رج �"���و;	�، إ;��ع �Bب أه�A% ,  �7"ل ا�fA,  � ،��A"رو  35

-du-nord-au-rage-fait-civile-guerre-la-20090907ARTFIG00428-http://www.lefigaro.fr/international/2009/09/07/01003
php.-yemen ،)a*6"ر  b�T	م2011د*'���  9ا�.(  
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 اUشخاص مèتات جوية إ� مقتل دفعية الثقيلة وهجمالم ، أدتإ� اßن: مستخدمة تداب� مvلغ فhا، 2008
 . اUشخاص آDفونزوح قرى ¨كملها، كما اعتقل 

  
بعد أن  ذا الyاعºاهتمامه حي�ا فقط يضطر الرأي العام الدو~ إ� أن يو~  ،عندما يصبح الوضع ا*ن(ª كارثة .37

، ون اليمن ' مكافحة ا*رهابنظرا لتعاو. ةÝت إن(نية قضية ع9 أنهcلمقام اUول  كان ' ال(بق ينظر إليه
ا+كومة معا�;ا من قبل ينبغي  �ردكانت مع المشكلة كما لو  )D سيما الوgDت المتحدة( يتعامل الغرب

 ".إرهابية" ع9 أ@اتسمية هذه ا+ركة ولaسvب ذاÅا �اول ا+كومة اليمنية . ةالمر?ي
  

. ' إقليم صعدة" اUرض المحروقة"أطلق علhا  عسكرية جديدة ُشنت عملية ،2009 آب/ أغسطس 11'  .38
bعمال العدائية من قبل ا+وثيUتفاق *@اء اDل¹ام  ،ورفضت السلطات اليمنية اDc وعوضًا عن ذلك طالبت

من المªv ا+كومية ورفع المàريس  اDنسحابcلنقاط الست ال� وضع;ا اللجنة اUمنية العل� وال� تتضمن 

 Uوقة من القوات المسلحةوإعادة اMولت�ير ذلك الهجوم. سلحة الم،  bمت ا+كومة ا+وثيÅختطاف اc تسعة
وكانت حركة التمرد . نُع² ع9 جث�ن فيما اختفى الvقومن بي�م  ثXث ن(ء  ،2009 حزيران/ أجانب ' يونيو

حزيران / ق ال1ر الموقعتb ' يونيوإطX إتفاقي� وقف  cح|اموتطالب ا+كومة  cستمرارترفض هذه ال;م 
ا+كومة  تِف كما لم  36.لXتفاق�تخر بعدم اح|امه وD يزال كX الطرفb ي;م اß . 2008شvط / وف�اير ،2007

 .cل¹امها لÀفراج عن �يع السج1ء والمعتقلb تعسف�ً 
  

ع|ف رئيس الوزراء ¨نه بلغ عدد ا ،2005  أgر/ ففي مايو 37:حصائ�ت رسمية عن ا!(ئرD توجد ه1لك إ .39

لعدد القت9 من  أرقاماً  ، ولكنه لم يعِط من أفراد القوات المسلحة أث1ء القàل ضد ا+وثيb 525القت9 
bالمسلح bوتسببت القذائف ع9 ]و متكرر  38.والمدني' bالمدني bب gع9 سبيل الم±ل. سقوط ضحا، 

عÍ 9يم الXجئb المؤقت  ،2009أيلول، / سبتم� 16القوات العسكرية '  الهجوم الذي شنتهأفاد ©ود ¨ن 
 39.معظمهم من الن(ء واUطفال مدن�ً  87سف�ن أسفرت عن مقتل ما D يقل عن  حرف' منطقة 

  
منذ  55.000( ،2004½زح منذ  )مائة وçسون ألف( 150.000 وÝسب تقديرات اUمم المتحدة فإن حوا~ .40

مع استمرار . فرادالمضادة لa  لغاماUم�ل تعرض للدمار وانت�ر  5000وما يزيد عن . 40)2009 زّ�و/ يوليو

 41.الوضع ليكون أك² خطورة

                                                
36   ،w�*و �;�@ ،��A4 @�اء ا�&�ب ,  ا��	ا�ف ا�� ،��A3آ"ر*� ��آ� ���	�
 .م2009

"�'�ن، �6ا@% ا��B ��Aب 4�0 ا-ره"ب، �  ,fA"رو،   37  f�",14  �.�	ً". م2007أآ�أ* �Q;0% : أ��C� ، ة�/X  , %6���� %��H� �A	, عS;

� ر�? 
 .م�2009"*�  27، 86ا=ز�"ت ا��و�A%، ��6*� ا��Rق ا=و
http://www.crisisgroup.org/library/documents/middle_east___north_africa/iraq_iran_gulf/86_yemen___defusing_the_Sa

’ada_time_bomb.pdf ،)a*6"ر  b�T	م2011 د*'��� 9ا�.(  
38  %A';���". ،ي��A;�. wH*ر�� ،)��Aب ,  ا��h�� [mا�� ،%A�)وا�/�ا�� ا��ا %AB2"ت ا��"ر�f�ا� �A. "�( �.�	,� 2006، أآ�	م، �

4�0/,diplomatique.fr/2006/10/BONNEFOY/14054-http://www.monde، )a*6"ر  b�T	م2011د*'���  9ا�.(  
39   ،��Aا�  , �AA;4 ا����	ق ا-;'"ن .���&. %AH/ا�� %HCا�� wRده ،�An@+ون ا�tR�  �"'8 ا����ض ا�	M� "ً�*أ �Q;17أ  ���	�
 ,م،2009

bin/texis/vtx/news/opendoc.htm?tbl=NEWS&id=4ab25cbc2-http://www.unhcr.fr/cgi ،)a*6"ر b�T	م2011د*'���  9 ا�.(  
م، 2008ا.�*�  22ه� 
	��R اA�"�6% ا�'+م؟، : أي أر أي أن، *��  40

http://www.irinnews.org/Fr/ReportFrench.aspx?ReportId=77870  ،)a*6"ر  b�T	م2011د*'���  9ا�.(  
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السنوي  و' تقريره. Uمنية خXل الهجمات العسكريةتقارير عن عمل�ت إعدام مستعجلة نفذÅا القوات ا´ة  .41

أربع  ع9 مدى ف|ة عمليه اعتقال 2000¨نه تم تنفيذ حوا~  ،أفاد المرصد اليم¸ +قوق ا*ن(ن ،2008للعام 
 ُحشيشب¸ من منطقة  اً شخص 350ظل حوا~  ،2008أيضًا ¨نه ' أواخر عام  أفادكما . الyاع سنوات من

   .من دون توجيه أي Åمة أو �اكمة اDعتقالرهن 
م عائÅXفراد أ *جvر 5هائن شخاصأ بض ع9لقلقي اأُ . اع' هذا الy  اDن;اكات عددا منكبت ا+كومة ارت .42

 bم، وقد المطلوبÜطة �نة"ء أعضا القبض ع9 لقيأُ ع9 تسليم أنفYجل حلّ ، ال� كانت تعمل من أ"الو 
 اDعتقال سنتb من بعد، 2008آب، / ' أواخر أغسطس الذي أطلق jاحهح الو�ان صال الشيخ  ، مثلالyاع

'  نو�تجز اً شخص D 60 يزال ال�اع، ' حbع9 خلفية  رهينة 130ك² من أ  وأطلق jاح . التعسفي
 .معروفالسج1ء غ�  اً فإن عدد ،ة ع9 هذه اUعمالسàر من الMيسدال ونظرًا لق�م ا+كومة ع9 إ 42.السجن

  

اف صحف تم إيق. انتقاميةو' حال ق�مهم بذلك يتعرضون *جراءات  ،ن من تغطية الyاعُ�نع الصحفيو .43
. تعرض لل;ديد cلموت أو السجنوصحفيb ومدافعb عن حقوق ا*ن(ن مثل عبد الكريم ا!يواª الذي 

 حزيران/ يونيووحكم عليه بست سنوات سجن ' الàسع من  ،2007 ،آب/ أغسطس 27عتقل ا!يواª ' واُ 
أيلول من / سبتم� 25من قبل الرئيس '  هاؤإعف اUخ�وتم ' . زائفة ¨عمال إرهابية اÅاماتع9 خلفية  ،2008

 .هي م±ل آخر Òاثل) 169أنظر الفقرة (  Ucسفلموجودة القضية اعتقال الصحفي المقالح . 43نفس السنة
  

        الyاع ' جنوب اليمنالyاع ' جنوب اليمنالyاع ' جنوب اليمنالyاع ' جنوب اليمن ....2.4

 ،1994 اشتبك ا�انvن ' حرب أهلية عامحيث : بسXسة ،1990عملية إعادة توحيد اليمن عام  لم �ٍض  .44
الشمال  حاكمالذي كان ع¥ عبد ا¤ صالح،  وأصبح الرئيس. �اية إ� س�دة الشمال ع9 ا�نوبخلصت ' ال

 ا�نوD Û يزال الشعبحيث  ،ختXفات بb الطرفb لم تتبددإD أن اD . ليمن الموحدل رئي(ً  ،1978منذ 

 مصادرة اUراû قضاg حتجاجات الكب�ة بصفة خاصة ع9وت|? هذه اD . إجراء إصXحاتي1ضل من أجل 
و  ،2006ونظمت مس�ات ' عامي . ' ال(بق مع جيش ا�نوب وإقالة المسؤلb والضvط الذين عملوا

الممتلكات العامة وا!اصة وإعادة تعيb أولئك الذين تم إقال;م أث1ء ا+رب  cستعادةللمطالبة  ،2007
 .اUهلية

  
. ا�نوبيةالمر?ية إجراءات صارمة ضد المؤيدين والمتعاطفb مع القضية  ا+كومة ا®ذت ،' @اية ا+رب اUهلية .45

 ّjفحت وDآ  gط وا�نود وحرم;م من مزاvمالضÐثة وع�ين ألف( 23.000 وأفاد المرصد ¨ن. م1صXث (

ج� العديد من اUشخاص ع9 التقاعد أُ . شخص) 15.000(بواقع  تÃروا كان غالبي;م من ا�يششخص 

                                                                                                                                                  
 :، �	�,� 4�0 2011;�,���  �27'�&�ن *��CGن AH�* %H*�� 4�0%، �	� ا�/�Rات، : 
  إن إن ، �'/��ن   41

clashes/index.html-http://edition.cnn.com/2011/11/27/world/meast/yemen ،)a*6"ر  b�T	م2011د*'���  9ا�.( 
 .�T6 ��2008*� ا-ره"ب إ��T6 4*� ا���]، د*'���  : ��2008آS ا��"ه�ة، دو�% ��Bق ا-;'"ن ,  ا���hH% ا�/�.A% ,  0"م   42
43   �U89��Aا; ،: ، ا��Aا��  !"T�	
journaliste-le-http://www.rue89.com/2008/09/26/yemen-ا-,�اج �0 ا�T&�  ا�

libere-khaiwani-al-dinvestigation ،)a*6"ر  b�T	م2011د*'���  9ا�.(  
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يسمح  ،2008عام  اً وأصدر رئيس ا�مهورية قرار . بكر من بي�م íار الضvط الذين عملوا ' إعادة الوحدةالم
 استفادوافقط من الموظفb العسكريb المتقاعدين % 6إD أن . Þعادة دý القوات المسلحة ومنح التعويضات

 .����� ا�������� ا�������� أفادهلما من هذا التدب�، وفقًا 
  

ومنذ ذلك ا+b  ،1997بتشكيل �ع�ت ' عام  العسكريونن أ الموظفونظرًا لفشلهم ' �قيق أهدافهم، بد .46
وأمرت ا�يش  ،إD أن ا+كومة استخدمت القوة المفرطة لقمع هذه ا+ركة ،نظموا بشكل منتظم تظاهرات سلمية

و' عام . D يقل عن شخصb وإصابة آخرين ما مقتلما أدى إ� ، ÞطXق ال1ر ع9 المتظاهرين cلذخائر ا+ية
cلتعب� عن تضام�ا مع ضvط ا�يش  وا�Dاداتعندما بدأت اUحزاب الس�سية والمنظمات المهنية  ،2000

bملموسة قد ا®ذت،  إجراءات ةك أيولكن لم تكن ه1. تعالج المشكلةأعلنت السلطات ¨@ا س ،ال(بق
الذين شعروا  ،تطورت إ� حركة أوسع بb �ا	 معينة من سكان اليمن ا�نوÛو. التظاهرات وتضاعفت وازدادت

 . الشمالقبل الدولة ال� صار أكÒ ²ثلhا ' المحافظات ا�نوبية هم من أب1ء  cلتمي� ضدهم من

  
 ضد القادة وال1شطb ' اDعتقاDت، قامت القوات اUمنية cلتنسيق لموجة من 2008 آذار/ منذ مارس .47

Ûعتقالوتم تنفيذ العديد من عمل�ت . ا+راك ا�نوDل عام . ' عدن و+ج اX860 اعتقال، تم 2008وخ 
وع9 وجه . نفرادي من دون توجيه أي Åمة ضدهما' الغالب ' سجن  احتجزوا. عتصاماتÔركوا ' ا اً متظاهر 

تم �اكمة عدد م�م أمام المحكمة  ،خ�و' اU . لYÀءة وتعرضوا إن(نيةغ�  اعتقالهما!صوص كانت ظروف 
أحكام Ýقهم ، كما صدرت )المتعلقة cلمحاكم ا!اصة Ucسفل 3.5.2أنظر أيضًا الفقرة (ا�زائية المتخصصة 

 .فراج ع�ملÀ  اDحتجاجاتلمعتقلb جراء القدر الكب� من ًا Ýق او' @اية اUمر مررت ا+كومة عفو. قضائية

  

        حقوق ا*ن(نحقوق ا*ن(نحقوق ا*ن(نحقوق ا*ن(ن    ان;اكاتان;اكاتان;اكاتان;اكاتUمنية والعسكرية ' Uمنية والعسكرية ' Uمنية والعسكرية ' Uمنية والعسكرية ' اش|اك القوات ااش|اك القوات ااش|اك القوات ااش|اك القوات ا ....2.5

ونظرًا لتكاثرها . حقوق ا*ن(ن �يعها ' ان;اكاتتش|ك  ،اليمنه1لك العديد من اUجهزة اUمنية '  .48

ولكن  ،أصبح من الصعب تقديم صورة كاملة حول كافة اUجهزة اUمنية والعسكرية الموجودة حال�ً المستمر، 
سيئة تتصف ¨@ا بشكل متكرر من قبل الضحاg و�يعها  اإلh ا*Ôرةهي ما �ت  Ucسفلتلك المذكورة 

 . وي �ت سلطة الرئيس صالح الم�vةضومعظم هذه القوات تن. �ارðاال�  �ملة اDن;اكاتالسمعة 
  

يقدمون و®تص cلتحقيق ' قضاg ج1ئية معينة و . تقع إدارة البحث ا�1¾ �ت سلطة وزارة الداخلية .49
ن عن أعمال مسئولو ؤDءوه ،مكافحة ا*رهاب قوات ،ع9 وجه ا!صوص ،المعلومات إ� اUجهزة اUمنية اUخرى

 . المعاملة التعذيب وسوء

  
 اتم ¡سيÜاستخvراتية بدرجة رئيسية،  الُشعبةهذه و. لوزارة الداخلية أيضاً  àبعةالمكافحة ا*رهاب عبة شُ  .50

 . الدولة وسXمة المجتمع للتعامل مع جرائم ضد أمن
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و الغرض  .اUمن المر?يقوات من  اً المذكورة أعXه جزء ُشعبةالوتعت� وحدة مكافحة ا*رهاب الم�ºة لتلك  .51
�ت سلطة وزارة  قوات اUمن المر?يوتقع  .القرارات و الق�م cلعمل�ت القàلية تنفيذالرئيÚ لها هو 


 �مد عبدهللا الداخلية ولكن ع9 أرض الواقع تقâ بن أخيه العقيدU ع �ت سلطة الرئيس صالح الذي سلمها
 مسؤولة عنو هي . ت ' �يع �افظات الدولةويوجد لهذه القوات ثك1. صالح معطً� له صXح�ت واسعة

 114وâظى هذا القسم بدعم من الوgDت المتحدة ع9 سبيل الم±ل . الدولة Íتلف مؤس(ت ا*�اف ع9
ويوظف هذا القسم الن(ء للم�ركة ' عمل�ت ا+صار  2007.44 كانون »ª/ مدرعة هامر فارهة ' ي1ير
وحدات  أعلنت السلطات اليمنية عن إن�ء أربع ،2010 كانون أول/ و' ديسم�. وتفتيش الم1زل ' المدن

تقع ' جنوب �ق (حÃموت  ،ةشبو ،مأرب ،أبb: المحافظات الàلية اUربعإضافية لمكافحة ا*رهاب ' 
 ).البXد

  
Íابرات تم ¡سيسه بعد الوحدة اليمنية  هو جهاز ،aمن الس�s أو اUمن الس�s م�vةالمر?ي ل هازا� .52

 ،الوط¸ ل عن اUمن القوميئومسهو و يقع �ت سلطة الرئيس،. 1992للعام  )f)121وجب قرار ر¯s رقم 
*طXق  هذا اÅDام بعد الوعد الذي قطعه جاء. ا*سXميbمن قبل  اخ|اقه¨نه تم الوgDت المتحدة ترى ولكن 
ًا *ن�ء وكان ذلك حافز. 1994مقابل دعمهم للرئيس صالح أث1ء ا+رب اUهلية '  ،"إسXمية"عj ã1اح 

 . هي جهاز اUمن القومي بدعم ما~ من الوgDت المتحدةوحدة معلومات جديدة، 
  

سسلطة  Uمن القومي يقع �تجهاز ا .53  ب1ءً  ،)261(بقرار ر¯s رقم  ،2002 آب/ ' أغسطسة، وُأنشئ ال̄ر
سةوي|أسه المدير العام . ضغوطات أمريكيةع9   لرئيسا وةأحد أب1ء أخ ولكنه فعلً� �ت إدارة ،لمكتب ال̄ر

 القاعدة وغ�هاعã1 عن قàل  نD مسئو الس�s وهذا ا�هاز مع اUمن  ،عمار �مد عبد ا¤ صالح ،صالح
وقمع ومكافحة ا*رهاب القàلية و مراقبة عمل�ت الcلتنسيق وتنظيم  ا�هازان يقومو . من ا�ماعات المسلحة

 .ع9 اUرض
بعمل�ت عنيفة، ®لل;ا  ت قامو ال�لوزارة الدفاع ، الàبعة) ا�يش اليم¸(أيضًا القوات المسلحة اليمنية  .54

عمل�ت ' �افظة صعدة  ت القوات المسلحة اليمنيةع9 سبيل الم±ل، نفذ. ق ا*ن(نة +قوان;اكات خط�
واستخدمت أيضًا لقمع اDحتجاجات . حرc ضد السكان ابش� )ا+وثيb(المسلحb حيث الyاع مع المتمردين 

  . ' ا�نوب بعنف اDجتماعية

  . القوات ا!اصة و المخابرات ا+ربيةو  +رس ا�مهوريا ومن أهم عã1 اUمن ' اليمن
الذي يقع �ت السلطة الم�vة للرئيس وقوات مكافحة ا*رهاب ال� ®ضع للحرس ا�مهوري c*ضافة إ� 

ك� العقيد أìد ع¥ عبدهللا صالح، و 3صالح وأفراد عائلته و Uله اî خصUc  ركت هذه القوات ' قدÔ
ة ' مأرب وأبb، وكذا ' المعارك اUخ�ة بb الرئيس صالح وم1فسيه عمل�ت قàلية ضد عã1 القاعد

cلمسئولة أيضًا عن وقوع بعض  العسكرية اDستخvراتوت;م . ..القبليb ' حي ا+صبة cلعاصمة صنعاء
انوا ا�يش الذين ك عã1بعض  نشقّ ا ،2011' أعقاب اDنتفاضة اليمنية '  ،هناو' الوقت الر . اDن;اكات

                                                
، http://www.nabanews.net/2009/7394.htmlم،H*2007"*�  31، ه"�� .��آ�"ت �M",&% ا-ره"ب و�Bة 0�6?ا���*"ت ا��	&�ة  ،;�� ;�Aز  44

  ).م2009اآ	�.�  16ا�A.�/�". ~H%، 6"ر*a ا���Xل ���/���"ت (
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ع9 سبيل الم±ل تلك ال� �ت ق�دة اللواء ، اDن;اكات لينضموا إ� المعتصمb بعض عن مسئولb أيضا
 .اìUر ع¥ �سن

  
 اعتقالjية حيث يتم  اعتقالولدى بعضها معاقل . �يع هذه اUجهزة خارجة عن سيطرة ال�لمان والقانون .55

 bالم;مgعتقالحول تكاثر أماكن  3.4.2أنظر أيضًا الفقرة ( ةراجعة قضائيمن دون أي م لف|ات طويلة انفرادDا 
 ).Ucسفل

  

    تطبيق العهد الدو~ للحقوق المدنية والس�سية ' اليمنتطبيق العهد الدو~ للحقوق المدنية والس�سية ' اليمنتطبيق العهد الدو~ للحقوق المدنية والس�سية ' اليمنتطبيق العهد الدو~ للحقوق المدنية والس�سية ' اليمن     ....3333

  

        ))))6،،،،2المادة المادة المادة المادة ((((حق ا+�ة حق ا+�ة حق ا+�ة حق ا+�ة     ان;اكان;اكان;اكان;اك ....3.1

�ة لمن ا+ق اUصيل ' ا+ ح|امD cل¹اماÅاعدم امت±ل السلطات اليمنية  ح�لتشعر cلقلق  الكرامةD تزال  .56

(دسة للمادة ال ان;اكاتوظهرت . كما هو منصوص ' المادة ال(دسة من العهد ،هم �ت سلط;ا وسيطرÅا
وع9 ي الضبط القضا¾ والقوات المسلحة، مت1سب للسلطة من قبل مأمور الغ� نظرًا لXستخدام المفرط و

كانت  ،ومع ذلك. 2011المستمرة عام المتظاهرين السلميb أث1ء اDنتفاضة اليمنية  ضد وجه ا!صوص
من قبل مم�جة الس�سة cلال� تتسم لظاهرة الراسخة ًا لاستمرار  ،2011ا+ق ' ا+�ة عام  ان;اكات

وكذلك جهودها ' التعامل مع Åديد  ،الyاعات المستمرة ' جنوب وشمال البXدمع  تعاملها' لسلطات ا
، ثم 2011الفصل الà~ س�? أوDً ع9 ان;اكات ا+ق ' ا+�ة خXل عام  و'. ا*رهاب من قبل تنظيم القاعدة

 طبيعة هذا اDن;اك استمرارمع أمثلة لقضاg تعاملت معها منظمت1 ' السنوات اUخ�ة لتوضيح  ،2011قبل 

  

        المفرط للقوة من قبل مأموري الضبط  القضا¾ والقوات المسلحةالمفرط للقوة من قبل مأموري الضبط  القضا¾ والقوات المسلحةالمفرط للقوة من قبل مأموري الضبط  القضا¾ والقوات المسلحةالمفرط للقوة من قبل مأموري الضبط  القضا¾ والقوات المسلحة    اDستخداماDستخداماDستخداماDستخدام ....3.1.1

ردًا ع9 التظاهرات السلمية خXل اUحداث المتصلة  اليمنية إ� اDستخدام المفرط للقوة�أت قوات اUمن  .57

قتل مèت المتظاهرين وجرح اDßف من اUشخاص ع9 أيدي قوات اUمن  Dc2011.45نتفاضة اليمنية عام 
 46.خXل ف|ة اDحتجاجات وحدها

  
fا فيه اUسلحة اUوتوماتيكية و اUسلحة المضادة (وشمل اDستخدام المفرط للقوة استخدام الذخائر ا+ية  .58

Ûئية وأسلحة  ،)جي الطائرات وقذائف آ رcوغازات مسيلة للدموع والرصاص المطاطي والهراوات الكهر
مكافحة الشغب وب1دق رش الم�ه الملوثة فضXً عن استخدام القصف ا�وي، ع9 سبيل الم±ل، قرية أرحب 

                                                
45  �Q;ا�%  ا�Mا� %�QH�) �&X ن"A.(��A"ء،  : ، ا��ق ا��"h; رج") ,�ة 20114�0 �"*� 20ار�6"ع ;'�% ا-�0ام�	م، �: 

http://en.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=736،)a*6"ر  b�T	م2011د*'���  14ا�.(  
�ن 2011أآ	�.�  2,    46. �AA�&Tي أ�"م ا��HCا� s��0 ح ;"!8 وز*� ا-0+م�X ،"آ"ت  1480م�	7�ل ا+) ��Aا ,  ا���	4�0 ا=��، � ،"ًT�7


�	��� 25ات ا=�AH%، (+ل ا��	�ة �� ,��ا*� وB	�A. 4 ا��	Q"ه�*� ا���X"H*� ���*���اA2% وا��� , �0 ;"!8 +ً�; %A;"��=وو,�ً" ��آ"�% ا=;�"ء ا
�"ا��ز*� .�ن �� .�A ا��	�4 ACن وأ,�اد �� ا=�� وا��A;�� ."%�"أ;�"ء ا��آ �Q;, أ �	ح .���T6 ��Aت،  1480ا�"@"C	B�9 .�ء اH�2  �.�	أآ

unrest-of-beginning-since-killed-480-1-says-east/yemen-http://www.stripes.com/news/middle-: م، �	�,� 20114�0
1.156698،)a*6"ر  b�T	1ا�  �*"H*2012م.(  
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وأفادت . 2011أgر / ات ¨@ا خاضعة لسيطرة المتظاهرين تم مها�;ا أواخر مايوالمشتÐة من قبل السلط
مدنً� بي�م ن(ء وأطفال خXل الهجوم وجرح المèت مع تدم� عدد من الم1زل والبنية  140تقارير مقتل 

، أطلق رجال و' بعض ا+اDت 47.وآوى بعض السكان ' الكهوف المجاورة خوفًا من أي هجمات أخرى. التحتية
مسلحون åبعون للقوات اUمنية ال1ر ع9 المتظاهرين من عرcت مدرعة، و' حاDت أخرى يتم وضعهم ع9 

وامتنعت قوات اUمن  48.أسطح المªv واس;داف مس�ة سلمية أو المتظاهرين سلمً� ' ال(حات العامة
 . أيدي رجال مسلحXf bبس مدنيةوال�طة عن ìاية المتظاهرين حb تم إطXق ال1ر علhم ع9

ت متفرقة ' أرجاء اأث1ء تظاهر  آخرونوُجرح  اً شخص 17، ُقتل ما D يقل عن 2011شvط / ف�اير 25من  ابتداء .59
' من ال×ر نفسه،  18و' ال(بق، '  49.البXد نتيجة اDستخدام المفرط للقوة من قبل قوات اUمن اليمنية

vحة ا+رية �افظة تعز، أفادت أنY ' مع لمتظاهرينÄ ' ء عن ق�م أحد المؤيدين للحزب ا+اكم برمي قنبلة
 38ثنb وجرح م Òاثل ' العاصمة صنعاء fقتل اهجو وان;ى. آخرين 87أودت �Ýة شخص ع9 اUقل وجرح 
ي� أمام بوابة جامعة ÞطXق ال1ر ع9 المتظاهرين ' Yحة التغ" بXطجة"آخرين عندما قام مسلحون يوصفون بـ

مع وجود  المتظاهرين قوات اUمن ' الدفاع عن عجزت صنعاء، ' منظمة الكرامة ووفقًا لمصادر. صنعاء
 الكرامةو' الواقع، قدمت  50.تلك الهجمات ' تÜيل بشكل م�v ت�رك كانت @ا¨ تزعم ادعاءات

، 2011 شvط/' ف�اير جرت اDحتجاجات ال� لاليمنية خX  ع9 أيدي قوات اUمن عدمواأُ  اً شخص  20أسماء
aمم المتحدة المع¸ c*عدام إ� المقرر ا!اص ل Òاثلة أو م�ºة ' هجمات اً جرâ 129من  قاÕة أخرىمع 

 2011.51 آذار/ مارس ' أوائل أو ا*عدام المستعجل والتعسفي خارج القضاء
  

 الذخائر ا+ية ع9 أيدي قوات اUمن استخدامضحاg هم   2011شvط/ ف�اير خXل ©رمن قتل كان غالبية  .60

ع9 أيدي قوات  cلق1بل اليدوية ضحاg لهجمات اßخرونفيما كان . التظاهرات تفريق الذين كانوا âاولون
åبع  ع9 يد ق1ص الضحاg واحد من ما D يقل عن قتلو. ىالمستشف 'ثر جراحهم إع9  البعض تو'. اUمن

 .الليل المتظاهرين ' منتصفأحد Íيمات ع9  القوات الموالية للحكومة هجوم شنته خXلقتل آخر و للحكومة
وع¥ عبدهللا  عوض،عبد ا+كيم �مد  :هموأسماؤهو أن ثXثة من القاãين  منظمة الكرامةوما يث� Íاوف 

،ÏX!ت|اوح هائل،ل وليد ئوها ا  bأولئك الذين قتلوا  ،لتوا~ع9 ا اً عام 14،15،16أعمارهم ما ب bكانوا من ب
 52.هم بb ا�رحىسنة ُأدرجت أسماؤ 12لهم من العمر وآخرين 

                                                
  .م�B".2011 ��ى ��QH% ا��Mا�% زار ا���hH% وا�	�4 ."��&"*" ,  د*'���   47
48  ��Aت ,  ا�"@"C	Bا ، 
 :م، �	�,� �20114�0"رس  ��18	� ا�/�Rات ,  ا
	�Gاف ��'�Aة �� ��� �'�&�ن، : .  .  

 12783585-east-middle-http://www.bbc.co.uk/news/world ،)a*6"ر  b�T	م2011د*'���  14ا�.(  
م، 2011,��ا*�  25ا��CG"ت 4�0 ا��	Q"ه�*�،  ، ا�	&�A.( , WA"ن �QH�) �&X% ا��Mا�%   49

-on-attacks-investigate-=article&id=695:yemenhttp://en.alkarama.org/index.php?option=com_content&view
demonstrators&catid=40:communiqu&Itemid=216 ،)a*6"ر  b�T	م2011د*'���  8ا�.(  

�Bل �	� ا��AjM ��  ا��"ص ا��/H  ."-�0ام �6,] �6"ر*� ����ر ا=�? ا��	&�ة �%��QH% ا��Mا : ، ا�A.(��A"ن �QH�) �&X% ا��Mا�%   50
 :�	�,� 4�0. م�2011"رس  3 ا��	Q"ه�*�،

http://en.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=691،)a*6"ر  b�T	م2011د*'���  8ا�.(  
51  �QH� %ا��Mا� %) �&X ن"A.(��Aا�% : ، ا��Mا� %�QH� &�ة	�0ام �6,] �6"ر*� ����ر ا=�? ا��-".  H/ا��"ص ا��  �� �AjMا� �	ل ��B

 :�	�,� 4�0. م�2011"رس  3 ا��	Q"ه�*�،
http://en.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=691،)a*6"ر  b�T	م2011د*'���  8ا�.(  

�Bل �	� ا��AjM ��  ا��"ص ا��/H  ."-�0ام �6,] �6"ر*� ����ر ا=�? ا��	&�ة ��QH% ا��Mا�% : ، ا�A.(��A"ن �QH�) �&X% ا��Mا�%   52
 :�	�,� 4�0. م�2011"رس  3 ا��	Q"ه�*�،

http://en.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=691،)a*6"ر  b�T	م2011د*'���  8ا�.(  
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وأدت الواقعة إ� تقديم عدد من  Y '.53حة التغي� بصنعاء اً شخص 53، قتل 2011 آذار/ مارس 18و'  .61

نشقاق أحد مã1ي صالح الوزراء والسفراء وأعضاء Eلس الشورى وا+زب ا+اكم استقاÅDم، وكذلك ا
 . ال(بقb وهو اللواء ع¥ �سن

  
، للÃب بوحشية إ� حد الموت سنة 15و' واقعة منفصلة، تعرض الطفل مهيوب عبد ا¤ حسb اليعري،  .62

وأكد ©ود ع�ن ¨ن قوات اUمن ' س�رة  2011.54 آذار/ مارس 28ع9 أيدي عã1 اUمن ' صنعاء ' 
" gUcدي اشتvك"ألقوا القبض عليه لدوره المزعوم ' . ل مهيوب ' حي شميلة بصنعاء�طة جاءوا إ� م�

وأث1ء اDعتقال، هرب مهيوب، ولكن عD . ã1عتقالهاUح�ء المجاورة ' اليوم ال(بق  إحدىمع أطفال من 
ادث، أكدت اUنvء وفاة وبعد Yعة من ا+. اUمن أردته ع9 اUرض و·بوه بقسوة ¨عقاب الب1دق ا!اصة ºم

، ومع 2011 آذار/ مارس 28من  ابتداءوقالت منظمة س�ج +ماية الطفولة، منظمة �نية �لية، أنه . مهيوب

إ�  2011مقتل مهيوب، وصل عدد اUطفال الذين قتلوا ' أعقاب اDحتجاجات السلمية منذ منتصف ف�اير 
 55.طفل 23

 

أدى إ�  ،2011 ني(ن/ أبريل 24للقوة ضد المتظاهرين سلم� حدث ' خر ع9 اDستخدام المفرط وم±ل آ .63
منظمة عبد الوهاب ا+ميقاª عضو  اUسàذ اUقل والم�ركة ' �اولة اغت�ل من المتظاهرين ع9 اثنbمقتل 
 الزاهران قامت قوات من ا+رس ا�مهوري ÞطXق ال1ر عÄ 9مع سلمي لسك ،وأث1ء الواقعة. ' اليمن الكرامة

 15، والراعي إبراهيم عبد ا*له العsv، 36قتل ع¥ عبد القوي ا+ميقاª،  ،ونتيجة لذلك. ' �افظة البيضاء
 56.نوفيما جرح آخر

  
'  اً شخص 59أث1ء التظاهرات م�ا ع9 اUقل  آخرين اً متظاهر  94م، قتل 2011 ني(ن/ أبريل 1من  وابتداء .64

' حرف سف�ن و واحد ' إب وواحد ' المكX وواحد '  اث1ن' تعز و  2' عدن و  اً شخص 28صنعاء و
قوات ال�طة cقتحام  قامت، 2011 أgر/ مايو 29' 57.آخرين مèتفيما أفادت أنvء عن جرح . البيضاء

 أشعلت الن�ان ' ال� ارقةا+ق1بل ال، مستخدمة الذخائر ا+ية وعنيفة اDعتصام ' مدينة تعز بشكل Yح
نذ ذلك وم .اً جرâ 150أك² من قت9، ع9 اUقل، و 7 اÍلففّض اDعتصام cلقوة، تم ا!�م وأحرق;ا cلكامل، و
خر تصعيد آ 2011 أيلول/ و©د ©ر سبتم� 58.منحًى أك² عنفًا ودموية تعز مدينةا+b ا®ذت اUوضاع ' 

                                                
53  ��Aا�  , %A
"A'ا� %A�"�	;�ا %�Bا��� %A�"�6ل إ�4 ا�X&�ة، ا��	ا�� ?�Z� [."	ا=(�"ر ا� S&�ة،  - ��آ	م2011;�,���  ��23/�ث ا=�? ا�� . �,�	�

4�0:http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=40499&Cr=yemen&Cr1 ،)a*6"ر  b�T	1، ص)م2011د*'���  5ا�.  
 :م، �	�,� �20114�0"رس  ��30ات ا=�� 6��ب ��2 �&� ا���ت أ�"م وا��s، : ، ا�A.(��A"ن �QH�) �&X% ا��Mا�%   54

0http://en.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=712catid=4،)a*6"ر  b�T	م2011د*'���  15ا�.(   

A"ج h6"�8 ا=�? ا��	&�ة ,	WA�&6 b �'	�� و0"@� ,  @�ا!? ا��	�،   55 ،%���hج �&�"*% ا�"A
 %�QH�28  ,� �20114�0"رس�	م، �: 

-urgent-an-open-to-demands-rticle&id=247:seyajhttp://seyaj.org/English/index.php?option=com_content&view=a
picture(6)-gallery(1)-news&Itemid=38#myGallerySet1-investigation&catid=23:organization ،)a*6"ر  b�T	د*'���  15ا�

 ).م2011
 :م، �	�,� 20114�0ا.�*�  �25&"و�% إU	A"ل أ�B أ0�"ء ��QH% ا��Mا�%، ا�&��A"; ، : ، ا�A.(��A"ن �QH) �&X% ا��Mا�% �  56

,http://en.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=724  ،)a*6"ر  b�T	م2011د*'���  14ا�.(  
57  Q&� ،%Aا�/�� ا��و� %�QH� �*�.ا ،��A�� %�A�&2003% ا� s+0أ %QB+ا�� �Q;9، ص 12م، ا.  
58  �Q;ا �*�Aة 7"رك ا���*SCاث ,  ا��BZ� S/6 ت�R;   ,1 ان�*SB  http://sharek.aljazeera.net/node/22735) , رة"*Sا� w�6 27  �*"H*

2012( 
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. أيلول/سبتم� 18رات ال� حدثت ' صنعاء ' للعنف ضد المتظاهرين سلمً� ع9 وجه ا!صوص بعد التظاه
كما Yء الوضع أيضًا ' المدينة ا�نوبية تعز بعد ق�م قوات اUمن ÞطXق . اً شخص 26ونتيجة لذلك، قتل 

 59.ال1ر ع9 المتظاهرين ' مس�ة تضامنية مع أولئك الذين قتلوا ' صنعاء
  

سلمً�، قامت قوات  حدث وقائع القمع ضد المتظاهرين، ' واحدة من أ2011 كانون أول/ ديسم� 24و'  .65
ك² من' هجوم ع9  الع�ات وجرحت اً متظاهر  13اUمن بقتل أك² من  U متظاهر ' مس�ة  100.000 حشد

من مدينة  2011ديسم�  20ن مس�Åم ' بدأ المتظاهرو 60.ضد الرئيس صالح لXحتجاجسلمية داخل العاصمة 
من اUشخاص  اDßفم ضنوا". مس�ة ا+�ة"ظاهرة سميت بـ ' ت) نوب العاصمة صنعاءáلو م| ج 280(تعز 

من أجل عدم منح ع¥ عبد ا¤ صالح ا+صانة من  اDنتقالية' طريقها إ� العاصمة للضغط ع9 ا+كومة 
 . هي اUول من نوعها ' اليمنراجلة ' مس�ة  ،المحاكمة

  

 ُأسعفالمستشف�ت ا!اصة ' صنعاء حيث ثنb من ا منظمة الكرامة، زارت 2011 كانون أول/ ديسم� 25و'  .66
 ،قاãين 3بي�م ًا، جرâ 20إ� ©ادات من  الكرامةواستمعت . ع�ات الضحاg من مس�ة ا+�ة للعXج فhا

من اليمنية ¨ن قوات اU  الكرامةالتق;م  الذينوأكد �يع الضحاg وال×ود . مع طاقم وشخص�ت طبية والتقت
تعرضوا للهجوم فإ@م ووفقًا لما أفاد به الضحاg، . أطلقت علhم ال1ر من ذخائر حية وق1بل مسيلة للدموع

سة Yروا ' طريق U@م  . يؤدي لدار ال̄ر
   

الذين اندفعوا إ� " مس�ة ا+�ة"قامت fعا�ة بعض ضحاg ، شيماء غانم  الدõورةمع  الكرامةكما التقت  .67

كما أ@ا وضحت للكرامة ¨نه من خXل ا�روح ال� . الدõورةتشفى الميداª ب(حة التغي� حيث تعمل المس
تعمل هذه . "من قبل القوات اUمنية" الرصاص غ� القانوª"بـ  كان ه1ك استخدام منتظم لما تسميه ،رأÅا

@ا فإ ،ونقXً عن الدõورة". وحسب داخلية �íة عوضًا عن المرور ع� ا�سم أ·ار"الرصاصات ع9 إحداث 
�íت المر� وا�ثث ال� �توي ع9 جروح داخلية صغ�ة وDداواة العديد من حاf جروحوفتحات  ،قامت 

¨نه  أفادتكما أ@ا ". هذه عXمات استخدام هذا النوع من الرصاص" ¨نالدõورة البعثة  وأخ�ت. خارجية
وتسببت ' جروح " صاروخية قذائف" استخدمت . رات ضد المتظاهرينكان ه1لك استخدام منتظم للمتفج

gة للضحا�í -  ما تنسف vًلكامل أجزاءحيث غالc ت وإ. ا�سمDكانت �ثة وصلت من  الم×ودةحدى ا+ا

ة يدوي ق1بلشظاg و حرب  ذخائر، يبدو ¨ن آر Û جي c*ضافة إ�"وأفادت الدõورة ¨نه . دون رأس
 .قطع صغ�ة من ا+ديد أج(مهميث وصل العديد من الضحاg وع9 استخدمت ح

  
كما يبدو ¨ن هذا " .حد الم�كل الرئيسيةستخدام الغاز ضد المتظاهرين كان أالدõورة شيماء أن ا أوضحت .68

نه غاز أك² قوة ويستخدم عادًة عند القàل ' أماكن مفتوحة وليس ' شوارع إللدموع بل  مسيXً  اً ليس غاز

                                                
59   %Aأ(�"ر(ا�/�� ا��و�(��A: ، ا��	5 .�H0 %@�� ،�*ه�"Q	9ا��  ��	�
�2011 4�0 �,�	�،:-and-http://www.amnesty.org/en/news 

19-09-2011-killed-are-protesters-surges-violence-updates/yemen ،)a*6"ر  b�T	م2011د*'���  8ا�.(  
60    , %A�&�  ;�� [�	C� ت"�QH� [� %ا��Mا� %�QH� ى�� �B"4 ا���	2011د*'���  26ا� %AH�=ا���ات ا ،%*SA�C;-ة ا�*SCً" ا��أ* �Q;م، أ

  : ,� 4�0م، �	�2011د*'���  �A'� ?@"G625ة ا�&A"ة، 
,http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/12/201112241509927262.html ،)a*6"ر  b�T	م2011د*'���  27ا�.(  
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كان اUشخاص éتون إلhا يتنفسون بصعوبة لعدة Yعات مستمرة يرافقها طفح جلدي وتشنجات  ."زدìةم
 . وتقلصات ' العضXت

 
أطvء يرتدون المXبس  إصابةوأفادت الدõورة شيماء عن اس;داف طاقم المسعفb من بي�ا وقائع قتل أو  .69

وأطلقت قوات اUمن والمليش�ت شبة . ا�رحى أو جث�م عند ق�مهم بنقل المتظاهرين اìUر للهXلالرسمية 
 إسعاف اتكما تم عرض صور للكرامة لس�ر . ال1ر ع9 موظفb طبيb وأوسعوهم ·cً ، "البXطجة"العسكرية 

حدى إ'  لقي القبض ع9 طاقم ط�كما أُ . تفجراتالرصاص يبدو بعضها وكأ@ا ·بت f أحدث;اعلhا ثغرات 
 .المرات

  
يكن ان;اك ا+ق ' ا+�ة من خXل اDستخدام المفرط للقوة وعمل�ت ا*عدام المستعجل Óط aسف لم ول .70

فت العديد من ع9 العكس، خلّ بل . 2011سلوكي مقصور فحسب ع9 ف|ة اDضطراcت ' البXد خXل 

أو قمع حركة ا+وx ' اDضطراب ' السنوات الماضية سواء تلك المتعلقة cلyاع ' جنوب اليمن  أحداث
 .المدنيb من ا�رحى واDßف ها الكث� من القت9جهود مكافحة ا*رهاب وراء أوشمال البXد 

  
أث1ء الدولة قبل موظفي اDستخدام المفرط للقوة من  ضحية اUقلشخصا ع9  36 ، قتل2005 ّ�وز/ يوليو'  .71

دهور ا+الة اDقتصادية للتنديد بتال� نظمت ظاهرات تقمع ال' وال�طة  القوات العسكريةتدخXت 
كان المتظاهرون âتجون ع9 ارتفاع أسعار الوقود ال� فرض;ا ا+كومة حيث  61واDجتماعية ' �يع أ]اء اليمن

  .صندوق النقد الدو~ توجhاتب1ء ع9 

  
تم  ا*ن(ن، ليم¸ +قوقامرصد وفقا للو  .2007ابتداء من عام تعرضت بعض المس�ات للقمع  ،و' ا�نوب .72

الذخ�ة ا+ية  مستخدمb م�ا للقمع بوحشية ع9 أيدي القوات المسلحة 85تظاهرة تعرضت  623 عقد
 ، عقد2007 أgر/ ' مايو 62.آخرين 75 وجرح أشخاص 7 الغاز المسيلة  للدموع ال� أودت �Ýةق1بل و

 تúM قرابة بعد اDجتماعي وضعهمب للتنديد تال(بق احتجاجاجنوب اليمن  ' جيش ن القدامىوالمحارب
 أشخاصعدة  ا�يش عن مقتل وأسفر تدخل .أو توظيفهم معاÅÔم التقاعدية بزgدة طالبوا .م�م 60.000
 .اDعتقاDت موجة من وإطXق

 
 جاجخXل احت وال�طة بb المتظاهرين ' اشتvكات الع�ات وجرح أشخاص 3، تو' 2007 أيلول/ ' سبتم� .73

' م1طق أخرى  اDحتجاجاتjعان ما انت�ت هذه و. حÃموت �افظة عاصمة المكX ' ضد ارتفاع اUسعار
 .لقمعها الذخ�ة ا+ية و' كل مرة تستخدم قوات اUمن. من البXد

  

                                                
م، �	�,� �A��* 2005  22ا��	��ة ,  ا���A، أ�0"ل ا�8fR ا��	�4 ,  .  .  
  ،�R0ات  61

4�0:http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/4707145.stm )a*6"ر  b�T	م2011د*'���  14ا�.( 
  . 11- 10م، ص 2008ا����X ا�H�A  �&��ق ا-;'"ن، �B �*��6ل WB ا�	�C] ا�'�� ، ;�,���   62
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عام الخXل ' اDستمرار  جنوب البXد القوات المسلحة ' مواجهات مع إ��ولت  التظاهرات ال� ظلت .74
 أشخاص 4 ما D يقل عن، ت1قلت اUخvر عن مقتل ع9 سبيل الم±ل ،2009 كانون »ª/ ي1ير 13' . 2009

 Y.63بقا ا�نوÛ ا�يش جنود من تظاهرة نظمها '
  

 ا+وx والتمرد المسلحة اليمنية بb القوات أث1ء اشتvكات ا*عدام من دون �اكمة fمارYت ادعاءات وه1ك .75
" اUرض المحروقة" عملية  ا+كومة اليمنية أث1ء تنفيذ  القصف ا�وي نتيجة م�م قت9 من المدنيb' الشمال 

 مدن� مyعهم، 80 ولقي .2010 شvط/ ف�اير – 2009 آب/ أغسطسخXل الف|ة ما بb  ا+وثيb ضد
fحافظة  حرف سف�ن ' منطقة العاديقرية " القوات اليمنية قصفت واUطفال، عندما معظمهم من الن(ء

 64."2009عمران ' سبتم� 
  

 ' السنوات ال(بقة �ت ذريعة ما يسمى Ýملة مكافحة اUشخاصعددا من  اليمنية اUمن قتلت قوات .76

/ ديسم� 17ال� وقعت '  õلك الهجمة للقوة، وأسفر اDستخدام المفرط ).أعXه 2.2الفقرة  انظر( ا*رهاب
، من بي�م من السكان المحليb 41 مقتل عن اليمن، جنوب - ابb لمعجلة ' �افظةمنطقة ا ع9 ،2009 أيلول

تنظيم  أعضاء' تلك الهجمة زعموا ¨@م من  آخرين اً شخص 14 وقتل. رجال 6و  طفXً  21و  امرأة 14
 65.القاعدة

  
عمل�ت  تخدم 'وال� تس المث�ة للجدل بشكل �í) الدرون( الطائرات بدون ط�ر أدى استخدام هجمات .77

مع cلتعاون  للوgDت المتحدةالàبعة ) s آي ايه(المر?ية  اDستخvرات وكالة بق�دة ا*رهابمكافحة 

 إ�ع9 سبيل الم±ل  نش� .' البXد ا*عدام خارج نطاق القضاءالكث� من ÒارYت  إ� 66السلطات اليمنية
 30 اليمن وقتل يوم ' يعيش بتنظيم القاعدة له عXقات أم�كي مواطن، أنور العولقي لقتل الوجاهة عالية حالة

بذات الطريقة '  ' هجوم آخر ) عاما 16(كما قتل îله الطفل عبدالرìن العولقي 67.م2011 أيلول/ سبتم�
 .68اً ، وأ»ر مقتله غضvً عارم2011ت�ين أول / أõوبر 14
 
  

                                                
63  �B=م ا�*  , ��A8 ,  ا�f7 ،�6*�"ن �A,"'؟ ...,�ا;'�ا اآ"G. w/�
 .مH*2008"*�  16ه� 

http://observers.france24.com/fr/content/emeutes_au_yemen_dimanche%E2%80%A6_vous_en_avez_entendu_parler 
)a*6"ر  b�T	م2011د*'���  9ا�.(  

64   ،%*�@ %�Cه  , ��Aا�  , �AjMا� �	�� ، 
  .  .17  ���	�
 :�	�,� 4�0, م2009
iddle_east/8260414.stmhttp://news.bbc.co.uk/2/hi/m )a*6"ر  b�T	م2011د*'���  15ا�.(  

65   ،��Aا�  , e	Aا��� %�CG&�ة ,  ا�	*"ت ا���إ�4 دور ا�� �AR6 %*د��H/ر ���9ا!5 وا�9("!� ا��X ،%A4ا�/�� ا��و�  �A;�*20104�0 �,�	� ،م :
-attack-atalf-role-us-point-munitions-cluster-and-missile-images-updates/yemen-and-http://www.amnesty.org/en/news

04-06-2010 )a*6"ر  b�T	م2011د*'���  15ا�.(  
66  zMA�AM*و ،�Aأ� xA; : ،%Aا���� ،%AM*��=ت ا��رون ا"�Cه  hf6 ��A,� 20104�0;�,���  28ا��	م، �: 

-drone-US-up-covered-Yemen-http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/yemen/8166610/WikiLeaks
strikes.html ،)a*6"ر  b�T	م2011د*'���  15ا�.(  

67  w*ً" �"رك �"ز�ا* �Q;ا ،��Aا�% ,  ا��Mا� %�QH� �B". ,  ���/ا� �	ردة إدت إ�4 ��"hا�� �� �A	H

wA�M و رو.�ت أف وورث،  x*�*إ
 ،S�*"6 رك�*�A; ،��A30,  ا�  ���	�
al-http://www.nytimes.com/2011/10/01/world/middleeast/anwar-: �	�,� 4�0م، 2011

 yemen.html?pagewanted=all-in-killed-is-awlaki ،)a*6"ر  b�T	م2011د*'���  15ا�.(  
  :، �	�,� 20114�0- أآ	�.�- �A; ,24ز *��، و�AL% ر
�A% ���6ض روا*% ا-دارة ا=��*�B %AMل ��	� أآ�� ا.H"ء أ;�ر ا�/���   68

http://www.newsyemen.net/printn.asp?sub_no=1_2011_10_24_60259 b�T	ا� a*27، 6"ر  �*"H*2011. 
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 اDختفاءات القMيةاDختفاءات القMيةاDختفاءات القMيةاDختفاءات القMية ....3.1.2

 30 ـال ع9 مدى السنواتحالة إخفاء  300عن عدد مث� للقلق حول  إفادات المنظمات قدمت بعض .78
 لaمموا*جvري الàبع القMي  ÝاDت اDختفاءالبعض م�ا إ� الفريق المع¸  الكرامةقدمت الماضية، 

¨ن السلطات  اع|افتتمكن عائXت المختفb من ا+صول ع9  ½درًا ما اUخ�ة،السنوات  'إD أنه  69.ةالمتحد
 bشخاص المختفUا و  ا*خفاءلد�ا وعليه كانت تن;ي عملية  �تجزيناhثر رجعييتم ا+كم ف¨  gع9 أ@ا قضا

 .حجز انفرادي وjي لف|ات طويلة
  

من بي�ا الهيئة الوطنية للدفاع عن ا+قوق  ،قامت منظمات المجتمع المدª المحلية، ذلكع9 الرغم من  .79
 اً صغ� اً إD أن هذه ا+اDت D �ثل إD عدد اDنتفاضة بداية منذ قMياختفاء  حالة 21 بتوثيق ،)هود( وا+رgت

عائXت ضحاg عدد قليل من اUمر ' ذلك إ� تقديم  ىعز ويُ  ،بوقوعهاالمشتبه  حاDت اDختفاء Eموع عددمن 
من  أ©رحول اختفاء لها أك² من بXغات  تتلقىهود D تزال  ' واقع اUمر،و. بXغات ع�ا للمنظمة اDختفاء

 .åرï الواقعة
  

قامت قوات أمنية ' اليمن بتنفيذ  ،فخXل السنتb الماضيتD :b يقتy هذا التقرير ع9 اUحداث اUخ�ة .80

فhا قوات اUمن  ألقتc*بXغ عن حاDت  الكرامةقامت . قMي بطريقة مس;دفة وعشوائية إخفاءعمل�ت 
 أو ¨سماòم  اDشتvهمطلوبb من ال�رع ومن م1زلهم وع9 نقاط التفتيش ع9 خلفية  أشخاصالقبض ع9 

' هذه اUجهزة بعض المعتقلb الذين تقوم تواجد  أماكنمن بي�ا اUمن الس�s  اUمن أجهزةأنكرت . أصولهم
 . Þخفاòمواقع اUمر 

  
ام ينتمون �هات أمنية غ� معروفة �طف �مد همّ  قام ضvط بزي مدª ،ا+اDت ال� حدثت مؤخراً  ىحد' إ .81

بعي من �له ' نقم من الد�  اختطافتم  2010.70 آذار/ مارس 23م بصنعاء ' قُ نُ  حي، يقطعن ' 18بعي،الد� 

Í طvمل أرقاماً قبل ض� D تcث عرXجاءوا ع9 م� ث ،bوملثم bعتقالوعقب . ابرات مسلحDوا*خفاء  ا
 ،2010 آذار/ مارس 31و'  .ه معرفة مكان ولدهم ع9 اUقل ولكن دون جدوىحاول والدا ،هملولدعسفي تال

طالبb منه التدخل الطوعية، غ� المع¸ c*ختفاءات التعسفية و الدبعي للفريق العامل قضية الكرامةقدمت 
 .منفردةبعد عن أن تكون حادثة ة الدبعي هي أقضي. مع السلطات لÀفراج عنه

  
الدوري  التقرير ضcستعرا التعذيب نة م1هضةقامت �، 2009ت�ين »ª / ' نوفم� إ� أنه الكرامة وتنوه .82

ª±او. نلليم الÅحظاXمية، ذ5ت اللجنة ' مà!حصول  الة لضمانفعّ  أن تتخذ تداب� الدولة الطرف ه ع9أن ا

وخصوصًا اعتقالهم،  ءمنذ بد ونية اYUسية�يع الضما½ت القان ، ع9الفعليةلممارسة c المعتقلb، �يع
 وإبXغهم ،اعتقالهعن أمر  أحد اUقارب ، وإبXغةمستقل ةطبي، وإجراء فحوصات jيعا �ثيل �امي ا+ق '"

                                                
69    , ��Aء، ا�"/HX  ,  .�/ا� W!"�Rى ا��	H� [� %ا��Mا� %�QH� �B". م2011د*'���  ��27"ء.  
 :�	�,� 4�0. م2010ا.�*�  1ا(	�"ء �&�� ه�"م ا�ّ�./  4�0 أ*�ي ��ات أ�� ا��و�%، : ، ا���A).A"ن �QH�) �&X% ا��Mا�%  70

tp://en.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=466ht ،)a*6"ر  b�T	م2011د*'���  15ا�.(  
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المهلة  ' غضون قاض أمام مثولهم الموجهة إلhم، وكذلك ال;م  fا ' ذلك اDحتجاز، وقت Ýقوقهم
�يع ضمان إدراج " الدولة الطرفه ع9 ¨ن أيضااللجنة  أوصتكما . 71"وليةالد وفقا للمعاي� المحددة

،bم  المعتقلhن فfينã72."½فذ ' سجل مر?ي ،القا 
  

        طار القضاءطار القضاءطار القضاءطار القضاءلعقوبة ' ÒارYت ا*عدام خارج إلعقوبة ' ÒارYت ا*عدام خارج إلعقوبة ' ÒارYت ا*عدام خارج إلعقوبة ' ÒارYت ا*عدام خارج إا*فXت من اا*فXت من اا*فXت من اا*فXت من ا ....3.1.3

المتظاهرين خXل  ارتفاع عدد القت9 من ÄاهاUمر المؤسف هو أن استجابة السلطات اليمنية لم تكن كافية  .83
وكذلك أحداث اUعوام الماضية سواء تلك المتعلقة cل�اع ' جنوب اليمن أو قمع التمرد ، 2011 أحداث

منظمات المجتمع المدª للحكومة  أصدرÅاوع9 الرغم من نداءات . ا+وx ' الشمال أو تداب� مكافحة ا*رهاب
�يع المتورطb ' اDعتداءات ال�  اUمن المفرط للقوة ومعاقبةقوات  جل إجراء �قيق ' استخدامأاليمنية من 

 73.إD أنه لم يلتفت إلhا أحد ،�Ýة الكث� أودت
  

صنعاء، أعلنت س�، وكالة اUخvر الرسمية اليمنية، ¨ن  '، وعقب قتل متظاهرين 2011 آذار/ مارس 12'  .84
ر¯سية بتشكيل �نة  اتووجد أيضًا أخvر Òاثلة عن قرار  74.الرئيس صالح وجه Þن�ء �نة للتحقيق ' الوقائع

 2011.75 شvط/ للتحقيق ' أعمال العنف fحافظة عدن عقب مقتل المتظاهرين ' المدينة خXل ©ر ف�اير

لفتح �قيق آخر '  ،2011 كانون »ª/ ديسم� 26' كما تم تشكيل �نة مش|كة من وزارæ الدفاع والداخلية 
لة عن التحقيق بزgرة المستشف�ت واDلتقاء ئوقامت اللجنة المس". مس�ة ا+�ة"لقتل المرتكبة Ýق جرائم ا

 *جراءيبدو ¨ن �يع هذه التحقيقات أوكلت إ� جهات تفتقر إ� الوDية  ،وع9 الرغم من ذلك 76.ضحية 14مع 
�ة ' جرائم القتل قيقاÅا إ� مقاضاة اUشخاص المسئولb وليس من المرجح أن تف� � ،�قيقات مستقلة ونز

 .إD ' حاDت ½درة ،وcلà~ ليس اUمر بغريب ' عدم ن� نôà �قيقات هذه اللجان. عن جرائم القتل
  

Åمة أو �اكمة أي  توجيهقوق ا*ن(ن ¨نه وح� اللحظة لم يتم حعن �ليون ن �امون ومدافعو أفاد ،' الواقع .85

ذلك ع9 الرغم من تقديم . ت اUمن أو القوات المسلحة ع9 ذمة جرائم قتل المتظاهرينقوا أفرادفرد من 
ال(بق للسلطات  السجلكما أن  77.منظمات �لية لعدد من قضاg ا*عدام خارج القضاء لل1ئب العام

مع  الكرامةعملت  ،ع9 سبيل الم±ل. �قيقات كهذه وتقديم مرتكبhا للقضاء قليلة جداً  إجراءاليمنية ' 
 ّ�وز/ ' أجهزة اUمن اليمنية ' يوليوُقتل ع9 أيدي عã1  كXهما ،وماجد العدي¸ الوصاÛ،صالح  قضي�

                                                
�� ا�A�"�6%، ا��+QB"ت ا��	"�H� %HC�� %A"ه�% ا�	/9*8،  19ا��"دة �H� %HC"ه�% ا�	/9*8، ا��QH ,  ��6*� ���م �� ا��ول ا=�2اف .��@8   71

 %'�Cم،2010/ �"*� 14- ا.�*� 26، 44ا� CAT/C/YEM/CO/2/Rev.1 ،25  �*"�2010 ،9ا����ة م. 
% ��H� %HC"ه�% ا�	/9*8، �� ا�A�"�6%، ا��+QB"ت ا��	"�H� %HC�19 A"ه�% ا�	/9*8، ا��QH ,  ��6*� ���م �� ا��ول ا=�2اف .��@8 ا��"دة   72

 %'�Cم،2010/ �"*� 14- ا.�*� 26، 44ا� CAT/C/YEM/CO/2/Rev.1 ،25  �*"�2010 ،9ا����ة م. 
 :م، �	�,� 20114�0,��ا*�  25ا�	&�WA ,  ا�0	�اءات 4�0 ا��	Q"ه�*�، : ، ا�A.(��A"ن �QH�) �&X% ا��Mا�%   73

http://en.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=695 )a*6"ر  b�T	م2011د*'���  15ا�.(  
74  4�0 �,�	� ،%/�"Cاث .�ا.% ا��Bأ  , WA�&	�� %HC� �AMR	. e@�* %*ر�G�Cا� zA!ء، ر"�;Z� ��
 :وآ"�% 

http://sabanews.net/ar/news237583.htm)a*6"ر  b�T	م2011د*'���  15ا�.( 
� �Z;�"ء، . e@�* b�"X	�� %HC� �AMR	WA�& ,  @�ا!? ا�/5H ,  �0ن،   75�
م، �	�,� 2011,��ا*�  28وآ"�% 

4�0:   /www.sabanews.net/en/news236788.htmhttp:/)a*6"ر  b�T	م2011د*'���  15ا�.(  
 .م ,  HX/"ء2011د*'���  ��26"ء ."�QH� �B% ا��Mا�% �] �&"��QH� �� �A% ه�د ,    76
  .م ,  HX/"ء2011د*'���  �M26ا�% �] �&"��QH� �� �A% ه�د ,  ��"ء ."�QH� �B% ا�  77
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ع9 الرغم من توجhات وزارة الداخلية *لقاء القبض ع9 مرتكبhا . ع9 التوا~ ،2009 ّ�وز/ يوليو، و 2008
 ،ووفقًا لمعلومات وصلت1. وتزايد عدد مرتكبhا ا*جراءاتهذه وتسليمهم للن�بة العامة لم يتم ا®اذ أي من 

تعرض أعضاء الن�بة الم�ركb ' �قيقات جرائم القتل للضغوطات من ا�هات اUمنية كمحاولة لمنعهم من 
 78. مرتكبhاÝق القبض  أوامر وإصدار القضيةاستمرار 

  
 أبb' منطقة المعجلة fحافظة  ،2009 كانون أول/ ديسم� 17كاDعتداء الذي حدث '  ،و' حاDت خاصة .86

 76أنظر الفقرة (طفل  21و  امرأة 14من بي�م  ،من السكان المحلي�Ý41 bة  ، وأودىالواقعة جنوب اليمن
وخلصت اللجنة ' �قيقاÅا إ� أن اDعتداء  79.، وتم تشكيل �نة استقصائية برلمانية للتحقيق ' القضية)أعXه
 ا+كومة مطالبةوأوصت اللجنة بعدة أمور من بي�ا  وأطفالمن المدنيb اUبرgء م�م ن(ء  41مقتل عن  أسفر
لم  الكرامةإD أن . �قيق ' جرائم القتل من اجل الكشف عن هوية المسئولb عن اDعتداء وضمان �اكم;مفتح 

   .كبhا½هيك عن بدء �اكمات قضائية ضد مرتحكومية يصلها أي من �قيقات 

 

3.2.... bالتعذيب وسوء معاملة المعتقلbالتعذيب وسوء معاملة المعتقلbالتعذيب وسوء معاملة المعتقلbالتعذيب وسوء معاملة المعتقل        

 حيث، 2009 ت�ين »ª/ ع9 الرغم من استعراض �نة م1هضة التعذيب للتقرير الدوري لليمن ' نوفم� .87

تم خXلها ، ال� 2010 آذار/ الذي حÃ الدورة الàلية للجنة ' مارس(الوفد المكلف غ�ب مضت قدمًا رغم 
�ليXً عن عدم  أيديكمونضع بb . وادة' البXد بX ه اً ، D يزال التعذيب مستمر )ةاعتماد مXحظاÅا ا!àمي

وD . 2006منذ  منظمة الكرامةعلhا وجود تعريف Ôمل للتعذيب، كما نقدم أمثلة لقضاg تعذيب عملت 
 .من العقاب ' قضاg التعذيب �ل نقاش كما هو مبb أد½ه ا*فXتيزال 

  

        ريف Ôمل للتعذيب ' القانون المح¥ ريف Ôمل للتعذيب ' القانون المح¥ ريف Ôمل للتعذيب ' القانون المح¥ ريف Ôمل للتعذيب ' القانون المح¥ اDفتقار إ� تعاDفتقار إ� تعاDفتقار إ� تعاDفتقار إ� تع ....3.2.1

عجز عن طرح تعريف Ôمل  هإD أن ،80الرغم من أن الدستور اليم¸ âظر التعذيب ع9 ،ع9 المستوى الت�يعي .88
D يتوافق مع المعاي� الدولية لتعريف التعذيب كما هو منصوص عليه، ع9 سبيل الم±ل، وهو ما  ،للتعذيب

cلتقرير الدوري ال±ª  ةالمتعلقأكدت اللجنة ' مXحظاÅا ا!àمية،  ،تعذيباتفاقية م1هضة المن خXل 
cلغ ¨ن التعريف ا+ا~ الموجود ' الدستور  cهتمام، 2009عام ال'  43لليمن المقدم إلhا خXل دورÅا 

أن العقوبة القبض والتحقيقات واDعتقال والسجن و أث1ءاع|اف  Dستخراجكوسيلة "âظر التعذيب فقط 

                                                
@�ا!? ا��	� ("رج ;h"ق —ا���X  , %AH�Aف ��ات ا=�� ا-,+ت �� ا�/�"ب �H"خ ا=�S� 4�0 %�j*� ��: ، ا���A).A"ن �QH�) �&X% ا��Mا�%   78

: م، �	�,� 20094�0د*'���  23دون �0"ب، ا���"ء
,nt&view=article&id=390http://en.alkarama.org/index.php?option=com_conte  ،)a*6"ر  b�T	م2011د*'���  15ا�.(  

79  B=ل ا�B W!"�&ا�  T�	. %��Mا�� %HC��6*� ا�� ، H�Aا�����"ن ا� ،�A.أ %Q,"&� اث�Bأ  , WA�&	�� %X") %A;"���. %HC�  	Q,"&�. %AH�=اث ا�
: م، �	�,� 20104�0، زارت ا��HC% ا��H*  , %�hH"*� 16م، ص2010أ.�A و�&�، 

load&gid=131&Itemid=142http://ar.alkarama.org/index.php?option=com_docman&task=doc_down 

	�ر آ�" e�*�/6 ?6 �� (+ل ا�
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	�ر ا�H�A ،) ب 48(أ;�Q ا��"دة   80��� %A�
��&�Tل 4�0 ا�H'�% ا�/�.A% ا��

 :م، أ;�Q ���] .�ا.% ا�&��M% ا�� ،%AH�A	�A.�/�". �,% 20014�0,��ا*�  20,  
http://www.yemen.gov.ye/portal/Default.aspx?tabid=2618 ،)  , %���/ل 4�0 ا���T&ا� a*ل 4�0 ). م2011د*'���  65"ر�T&و��
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 أفعالعÔ  9ركواالذين  أولئكولم �تد ليشمل  ،cلتعذيب والذين قاموا به أمرواالذين  لaشخاص�دودة 
 81".كهذه

  
تنص ' حb نفÚ،  أوينص الدستور اليم¸ fعاقبة ا�رائم ال� �توي ع9 تعذيب جسدي  ،عXوة ع9 ذلك .89

Ê Dوز رفع الدعوى ا�زائية ع9 احد "أنه ع9  ،1994للعام ) 13( ا�زائية رقم ا*جراءاتمن قانون ) 26(المادة 
من ال1ئب  Þذن إDبسبÐا  أووظيفته  ¡دية أث1ءموظف عام �ر�ة وقعت منه  أورجال الضبط القضا¾ 

 ".العام
  

رائم ال� ا� ' cلتقادم ما يتعلق ' ' اليمن المح¥ ' القانون ت1قضات ه1كتوجد  ،c*ضافة إ� ذلك .90
في حb أن الدستور D ينص ع9 أي من القيود ع9 التقادم، فإن قانون ف. والنفÚ التعذيب ا�سدي تتضمن

 83.ع9 التقادم اً المذكور أعXه فرض قيود 199482للعام ) 13(ا�زائية رقم  ا*جراءات

  

        الدولةالدولةالدولةالدولة    وأعوانوأعوانوأعوانوأعوانالتعذيب وسوء المعاملة ع9 أيدي قوات اUمن التعذيب وسوء المعاملة ع9 أيدي قوات اUمن التعذيب وسوء المعاملة ع9 أيدي قوات اUمن التعذيب وسوء المعاملة ع9 أيدي قوات اUمن  ....3.2.2

الدوري ا!امس أي �اولة لم1قضة الم�كل  التقريرس�ق ير المقدم من اليمن إ� اللجنة ' لم يعرض التقر  .91

Uولئك الذين ) والوحشية إن(نية والمعاملة المهينة والÀ(اYUسية المتعلقة cلتعذيب وسوء المعاملة 
 . Ucمنمتعلقة  أخرىجرائم  أي أو c*رهابهم أفراد أمن الدولة ع9 وجه ا!صوص أولئك الذين اÅموا لاعتق
  

 ،2010 أgر /مايو 25' بùن اليمن إ� أن �نة م1هضة التعذيب ' مXحظاÅا ا!àمية  الكرامة تنوهكما  .92
اDدعاءات العديدة واDنت�ر الواسع لممارسة التعذيب وسوء المعاملة للمعتقلb '  إ�بقلق عميق أÔرت 

استخدام وأÔرت إ�  84.الدولة ال� تديرها إدارة اUمن العام وغ�ها م�ا سجون أمن ،السجون اليمنية
المسئولb  عن �اكمةالتعذيب ع9 أيدي رجال اUمن وإ� انعدام التحقيقات ' مثل هذه اDدعاءات والعجز 

 85.ع�ا
  

إD أن . ويتم �اسب;ا فرديةفإ@م Êادلون ع9 أ@ا قضاg  ،وقوع جرائم تعذيبD تنكر السلطات اليمنية وبينما  .93
ع9 العديد من القضاg المتعلقة Þدعاءات  الكرامةعملت فقد . الواقع يتعارض مع ¡áدات ا+كومة اليمنية

                                                
�� ا�A�"�6%، ا��+QB"ت ا��	"�H� %HC�� %A"ه�% ا�	/H� %HC�19  ،8*9"ه�% ا�	/9*8، ا��QH ,  ��6*� ���م �� ا��ول ا=�2اف .��@8 ا��"دة   81

 %'�Cم،2010/ �"*� 14- ا.�*� 26، 44ا� CAT/C/YEM/CO/2/Rev.1 ،25  �*"�2010 ،7ا����ة م.  
  
: م، ا�H'�% ا�;SA�C*% ���";�ن �	�,�ة ��19944�0/"م ) 13(�";�ن ا-@�اءات ا�SCا!A% ر�?   82

http://www.unhcr.org/refworld/country,LEGAL,,LEGISLATION,YEM,,3fc4bc374,0.html )a*6"ر  b�T	د*'���  16ا�
  ).م2011
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هs9 ا���اد و�G6+Aj" 6	/"رض �] ا��"دة . � ا��. %�A'C�  L+ث 
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قوات اUمن م�ا توسيع العمل c+بس اDنفرادي '  أيديالتعذيب ' اليمن بعد إلقاء القبض واDعتقال ع9 
بتوثيق العديد من قضاg اع|افات �ت وطأة التعذيب ال�  رامةمنظمة الككما قامت . السنوات اUخ�ة

 .القضائية ا*جراءاتتستخدم ضد الم;مb أث1ء 
  

94.  gب عن تعرضهمأبلغ الضحاÃلهراوات وأعقاب الب1دقالاللكم والركل و: للc بÃ  بينما هم ' الغالب
Ûمعصو bعن تلقم وارمحُ كما . العين Xرهن الطعام والم�ه، فضvلقتل، وإجc ديداتÅ ع9 �ب بولهم مي .

لق عُ كما  اDغتصاب واستخدام الكهرcء؛و+رق cلسجائر وذلك cللتعذيب  أخرى كانت ه1ك حاDتكما 
. اDنفراديوالسجن +رمان من النوم لف|ات طويلة انت� التعذيب cمن المعصمb لف|ات طويلة، و البعض

سوء كX من أشكال ' حد ذاÅا ش تشكلحيث ' حالة ير� لها أوضاع السجون  أنإ� أيضا ا*Ôرة وينبغي 
 أغراض. ' �þ من الم1سvت غ� صحية وانعدام الرعاية الطبية اعتقال سجون مكتظة وظروف: المعاملة

ه المعاملة لهذ. اUشخاص|افات cلقوة ومعاقبة �þًا ما تكون ل�ع اعلتعذيب وسوء المعاملة �þة، ولك�ا ا

ربعة أشخاص UاD@�ر العق¥ لبعض المعتقلb، والذي حصل مؤخرا  م�ا بعيدة المدىوخيمة عواقب 
 86.المخابرات العسكرية والمvحث ا�1ئية احتجزÅم

  
ارسة وغ�ها من المنظمات ا+قوقية إ� �وء القوات اUمنية اليمنية إ� Ò منظمة الكرامةتش� التقارير ال� تلق;ا  .95

ووفقًا لما أفادت . 2011التعذيب ضد المتظاهرين السلميb أث1ء اUحداث المتعلقة Dcنتفاضة اليمنية للعام 
åبعة للحكومة والتعذيب ع9 أيدي قوات  لXختطافتعرض متظاهر Ôب  200ن أك² من فإ ،به منظمة هود

  D.87 غ� 2011 ت�ين أول/ õوبراليمنية خXل ©ر أ

  
ال� تعمل ' مستشفى الصحة الميداª وال� التقت ) أعXه 67أنظر الفقرة (الدõورة شيماء غانم  ادتأفكما  .96

لقي من اUشخاص الذين رأÅم والذين أُ  %50¨ن ما يقارب  ،2011 كانون أول/ ديسم� 25'  الكرامةºا 
عام وكانوا عرضة  25-15وح ما بb ت|ا أعمارهموقالت ¨ن غالبية . القبض علhم واعتقالهم تعرضوا للتعذيب

م�ا الصدمات الكهرcئية والتعليق ' وضع�ت Eهدة  -للتعذيب المم�ج من قبل القوات ال� اعتقل;م
 .  والÃب ¨ش�ء حادة وصلبة

  

وEموعة من  منظمة الكرامةصحفي نظمته عاما، �دث ' مؤ�ر  33،، روي�ن �مد البحرذلك مثلةأأحد  .97
من  اختطفحيث أفاد روي�ن ¨نه  88،م2011 ت�ين أول/ صنعاء ' أõوبر ا+قوقية اUخرى 'المنظمات 

جرت ' صنعاء '  ظاهرة سلميةداخل تاليمنية ال� تسللت  اUمنقوات  إ� جانب Eموعة من المتظاهرينقبل 

                                                
  .م ,  HX/"ء2011د*'���  ��26"ء ."�QH� �B% ا��Mا�% �] �&"��QH� �� �A% ه�د ,    86
87  %0"�Cق ا���B ،أن  
: م، �	�,� 20114�0;�,���  1وG�*9/6? ,  ا���A،  ا(	h"ف �n"ت ا��	Q"ه�*�: ��QH% ه�د ;�ً+ �0 ا�'  

-ali-president-group-abducted_1_rights-protesters-leeast/world_meast_yemen01/midd-11-http://articles.cnn.com/2011
government?_s=PM:MIDDLEEAST-yemeni-abdullah ،)a*6"ر  b�T	م2011د*'���  18ا� .(sدًا إ�4 أ,"د"H	
6	�G7 , ?د A0"ن وا

8*9/	�� ?Gm�/6 %CA	; ?GH0 ا����ج xnوح 4�0 أو��Cا�/+�"ت وا� �GQ6 "�A, 8�U=ه�ة 4�0 ا"Q6 /9*8 ,  آ�	5 وا�hت ا��"A��0.  
� �] ��QH"ت �&�5RM� %A @�ا!? ا�	/9*8 وا�(	h","ت، : ، ا���A).A"ن �QH�) �&X% ا��Mا�%   88RH6 %ا��Mا� %�QH�19  �.�	م، 2011أآ

	�4�0 �,� :-31-06-19-10-http://ar.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=4272:2011
6452&catid=1  ،)a*6"ر  b�T	م2011د*'���  18ا�.( 
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Eموعة  إ� جانبوف، مر? اعتقال غ� معرتم احتجازه '  ،وÝسب رواية روي�ن .2011 ني(ن/ ابريل 9
، fا ' العذابأشكال Íتلفة من إ�  خضعوا الف|ة، تلكل خ� روي�ن ا+ضور ¨نه خX أ. أgم 10لمدة  أخرى

 وهvن،Eاهد ½ã �مد وعاش  89.ذلك الÃب وا*ذDل ا�سدي والنفÚ وا+رمان من النوم لف|ات طويلة
'  أيلول/ منذ اUول من سبتم�يوما Uربعة ع�  وهvن واعتقل. ثلةÄربة Òا �دث أيضا ' المؤ�ر، عاما، 25

تعرض للÃب الم�ح وخXل اDستجواب،  ،حدى التظاهراتإالقبض عليه '  إلقاءمر? احتجاز Eهول بعد 
Uوضاع السجون  دقيقاً وصفا  وهvنكما قدم السيد . الشvبانضمامه لثورة  أسvبسئل عن و والتعذيب، 

. ظروف غ� صحيةوللنوم عليه،  فراش أو jير وجودزنزانة �ت اUرض مظلمة، مع عدم : ال� مر ºا المزرية
 90.لف|ة طويلةإ� حرمانه من الماء والطعام c*ضافة 

  
، كما هو 2007حاDت تعود إ� عام  الكرامةوثقت . عادت حاDت التعذيب للظهور أيضًا ' السنوات الماضية .98

 .موضح ' اUسفل

  
 اUمن' معتقل  اعتقالهاUو� من  اU©روخXل . 2007 كانون ال±ª/ لقي القبض عÔ 9يف ا+يمي ' ي1يرأُ  .99

و' مؤ�ر . ما أدى إ� إصابته cلشلل ' يده اليم� وõفه الي(ر ورجليهالقومي تعرض Uشد أنواع التعذيب، 
ت عليه المال من أجل أن D يتحدث عن ما ¨ن السلطات عرض أفاد، 2007 ني(ن/ ابريل 23صحفي ' 

وتم  ،تعذيبه ه ع9 ما يبدو بسبب �دثه عن قضيةوبعد أgم ألقي القبض علي. وأظهر عXمات تعذيبه. Dقاه
  .Uسvب صحية ،2007 ت�ين أول/ أõوبرعنه '  ا*فراجتقد�ه للمحكمة ا�زائية المتخصصة وتم 

  

كانون / القبض علhم ' ي1ير إلقاءافظة صعدة من سوء المعاملة عقب من � معتقXً  37عانت Eموعة من  .100
ª±2007.91 ال  sمن الس�Uم من قبل اºلية وتم استجواàماكن المتUعدد من ا ' gًتم احتجازهم انفراد

قلت وت1. أو ح� fحامb معائل; ¨فراد أومن دون اDتصال cلعالم ا!ارجي  أسبوعbلبعض الوقت لمدة 
وقال بعضهم . اUو� ' اDعتقال ' ظروف تعذيب شديدة معصوÛ العينb ومقيدين أgمهماUخvر أ@م قضوا 

    .يقرؤوها¨@م تعرضوا للÃب وُأج�وا ع9 توقيع وثيقة لم 
  

رم المعتقلو. ر ' cلغ ا!طورةا+رمان من الرعاية الصحية أم .101 ْâُ سيةن من الرعاية الصحيةYUو روتي¸ ع9 ا[ ،

نظرًا لعدم توفر الرعاية الصحية بعد  ،2007 أيلول/ ' سبتم� حجرتو' هاشم . ما يؤدي إ� وفاة العديد م�م
عنه ع9 الرغم من أن تقاريره الطبية كانت تش� إ� حالته  ا*فراجأن رفضت المحكمة ا�زائية المتخصصة 

                                                
� �] ��QH"ت �&�5RM� %A @�ا!? ا�	/9*8 وا�(	h","ت، : ، ا���A).A"ن �QH�) �&X% ا��Mا�%   89RH6 %ا��Mا� %�QH�19  �.�	م، 2011أآ
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: م، �	�,� 20074�0
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http://fr.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=183 ،)a*6"ر  b�T	م2011د*'���  27ا�.(  
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 أبوالمعتقلY bلم صالح  د اليم¸ +قوق ا*ن(ن، تو' كل� مرصال أفاده، وفقًا لما 2008و'  92.الصحية ا+رجة
 إلقاء، وأم� السوري، المعتقل ' السجن المر?ي بزvîر بعد أبbالس�s فرع  اUمنالشvب، الذي اعتقله 

Dنتماء ن ب;مة اآخرا نكما تو' سجي1 93.، نتيجة لعدم توفر الرعاية الصحية2008القبض عليه أث1ء احتجاجات 
 الهدوي¨ن ولدهم عبد الكريم  الهدويعائلة  أفادت، 2008 أõوبر 20و' . �ماعة ا+وx وهما رهن اDعتقال

، ويعزى أمر وفاته عنه من قبل جهاز اUمن ا*فراجصدار أمر إYعة فقط من  48بعد م�  أõوبر 12تو' ' 
، وتم احتجازه ' 2007عام  أوائللقي القبض عليه ' أُ . ' السجن صابتهأإ� عدم معا�ته من اUمراض ال� 

من ا*فراج عنه، وع9 ما يبدو ¨ن  نلم تعلم عائلته ¨مر اعتقاله ' سجن بصعده إD قبل ©ري. حجز انفرادي
  94.جاء بسبب حالته المرضية ا!ط�ة إفراجهأمر 

  
كما توجد  .ضvط ' سجون الن(ء من قبل لXغتصاب، أفادت تقارير بتعرض ن(ء سجي1ت 2008' عام  .102

ويتم احتجاز السج1ء . الس�s اUمن�ت اUرض مظلمة ' مرا? اعتقال  ز½زينتقارير تفيد عن وجود 

bم  الس�سيhء �كوم علDعداممع نز*c، وآخرون  ًgرات العائلة. يتم احتجازهم انفرادgظر زâ95.و 

  
 ألقت، 2010ي1ير  11'  96.خر، هي م±ل آ23مهندس من تعز،  ،الطّ�رعمار ìيد مقبل مهيوب  ةقضي .103

واحتجزته لد�م قبل إحالته إ� سجن المvحث ا�1ئية حيث  الطّ�رعã1 أمن بث�ب مدª القبض ع9 
قاموا . 2010ي1ير  27-16التعذيب ع9 أيدي ثXثة ضvط ' الف|ة ما بb  أنواعاحتجز انفرادgً وتعرض Uشد 

يفةقيق cلتح وخXل جل(ت التعذيب، . المزعومة ا*جراميةمتعلقة بن�طاته  معه من أجل ان¹اع اع|افات مز
 الط�ركما تعرض عمار  .تعرض لصدمات كهرcئية أدت إ� حروق من الدرجة ال±نية ' يديه وخلف رجليه

Íتلفة من  أجزاءة ' ' قسم �طة ب� Ôc حيث مكث ه1ك معصوب العينb و·ب بشد أيضاللتعذيب 
شكوى أمام الن�بة العامة بصنعاء إD أن منظمة الكرامة لم تلحظ تقديم أي  وع9 الرغم من تقد�ه. جسمه

  .هذه التعذيب جر�ةشخص للقضاء أو �اسبته ع9 ذمة 

  
+داد، القبض ع9 الXجئ الفلسطي¸ عمر عيد �Ó ا ،)شعبة مكافحة ا*رهاب(البحث ا�1¾  ضvطألقى  .104

' منتصف  اً عام 14و  9يبلغان من العمر  ناللذا عامًا، مع ولديه 54يبلغ من العمر الذي يعيش ' صنعاء و 
من اDحتجاز بينما بقى ا+داد '  أgمبعد سبعة  هأب1ئتم ا*فراج عن . 2010 ّ�وز/ يوليو 2الليل من م�لهم ' 

                                                
92  ��  �&X ق ا-;'"ن، .+غ��B ت"���/�� %A.�/ا� %M�Rا���;  \\ا� [�	Cت ا��"�QH�\\ )?+ف أ�? ) أ�	ر، ا!"CB ?7"ه ��	ن ��ت ا��/�R.

 ،%A;2، 5/10/2007ا���.shtml-http://www.anhri.net/yemen/makal/2007/pr1005 )a*6"ر  b�T	م2011د*'���  27ا�.(  
  .14م، ص2008ا����X ا�H�A  �&��ق ا-;'"ن، �B �*��6ل ا�	�C] ا�'�� ، ;�,���   93
94  �0b�"X +ت�	أ(�ى ��/ %A&m ،وي�Gا� ?*�Mا� �: ،w;  اآ�	7�4، ا�R	'��� e��X0"ت �� و"
و,"ة 
�AC �� أ�6"ع ا�&�X  ,  L/�ة ./� 

م،20/10/2008
<http://www.anhri.net/en/discussion/2004/nchr.shtmlrabic&sid=4685http://www.aleshteraki.net/news_details.php?lng=a

> ) b�T	ا� a*.�  615"ر�	م2009أآ.(  
��Bق ا-;'"ن ,  ا���hH% ا�/�.A% �/"م  م، ;�ً+ �0 ��آS ا��"ه�ة، و�A��*2008[m  1ه�د، ا�nAG% ا��AH2% ���,"ع �0 ا�&��ق وا�&�*"ت،   95

  .83م، ص �T6 ��2008*� ا-ره"ب إ��T6 4*� ا���]، د*'��� : م2008
: م، �	�,� �A;�*20104�0  9/617*8 �0"ر S/6  , �*"h0 واB	C"زs 4�0 ا��U? �� أوا�� ا-,�اج، : ، ا�A.(��A"ن �QH�) �&X% ا��Mا�%   96

http://en.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=532  ،) b�T	ا� a*6? ��6*? . )م2011د*'���  616"ر
 ا�&"�% �����ر ا��"ص ا��/H�.  H"ه�% ا�	/�QH� ��� �� 8*9% ا��Mا�% e�)�6 �A��"2 �] ا�'�h"ت ا�AH�A% �� أ@� ا��A"م .	&��A"ت �'	��%
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خ�هم، ¨نه تعرض كما أسجن، كانت ه1ك جروح ع9 وجهه، ووفقًا *فادة عائلته ال� زارته ' ال. السجن
 97.للÃب بشدة ع9 أيدي معتقليه الضvط ' الليلة الماضية

  
 3القبض عليه ' ) اUمن الس�s( عã1 أمن الدولة  ألقتالضحية اUخرى هو عبد ا¤ الر�ي الذي  .105

عن  ' السجن إD بعد م� ©ور ع9 اعتقالهأعربت أjته ال� لم تتمكن من زgرته . 2008 ني(ن/ ابريل
 Í.98اوفها عند رؤية عXمات واضحة للتعذيب عليه

 

        ا*فXت من العقاب ' جرائم التعذيب وسوء المعاملةا*فXت من العقاب ' جرائم التعذيب وسوء المعاملةا*فXت من العقاب ' جرائم التعذيب وسوء المعاملةا*فXت من العقاب ' جرائم التعذيب وسوء المعاملة ....3.2.3

وكذلك مXحقة مرتكبhا  ى،تزعم السلطات ¨ن ضحاg التعذيب وسوء المعاملة قادرين ع9 رفع شكاو  .106
يحًا من ال1حية النظرية Þمكانية الضحية رفع شكوى لل1ئب العام الذي ح� وإن كان اUمر صح. ومعاقب;م

 أويتم التحقيق ' اDدعاءات  ه' الممارسة الفعلية، ½درًا ما îد أن غ� أنهيف|ض أن ي�ع cلتحقيق فhا، 
وننقل ع9 . املةلمرتك� أعمال التعذيب وسوء المع ¨نه إفXت من العقاب�اسبة مرتكبhا وºذا يبدو الوضع 

للفريق العامل  ،2008كان موضع اهتمام رأي ع¥ عبد ا�ليل الهàر، الذي  العظيمعبد  سبيل الم±ل، قضية
رفض القاû قبول . رفع دعوى تعذيب أمام القاû الذي âاكمهحيث المع¸ DcعتقاDت التعسفية، 

القاc ûلتحقيق مع  أمرالتعذيب كدليل،  حدى جل(تة * فلميولكن عندما قدم الدفاع مادة  اDدعاءات
  .اÅامهماUشخاص المسئولb عن التعذيب إD أنه وبعد التحقيق معهم لم يتم مقاضاÅم أو ح� 

لعXج أمر القاû ¨ن يتلقى ا. م±ل آخر ع9 ذلك، ماهر العبÚ، من تعز، رفع دعوى تعذيب أمام قاضيه .107
 99.مر cلتحقيق أو �اكمة اUشخاص المسئولb عن جر�ة التعذيبدون أن é وأوضح ¨ن ذلك سيحل القضية، 

  
ن ع9 إثvت واقعة التعذيب fا Ùالف المعاي� الدولية للمحاكمة âدث cلفعل هو أنه �Êُ المحامووما  .108

 ذلك أن المعتقل يظل ' السجن إ� أن ®تفي عXمات التعذيب ،يصبح اUمر مستحيXً ع9 المحامb. العادلة

ضور جل(ت التحقيق مع المعتقلb كما D �كن للمعتقل ا+صول ع9 تقارير طبية تثبت ÝوD يسمح لهم حي�ا 
 .واقعة التعذيب

  

        ال|حيل ا��ي إ� دول �ارس التعذيب �fجيةال|حيل ا��ي إ� دول �ارس التعذيب �fجيةال|حيل ا��ي إ� دول �ارس التعذيب �fجيةال|حيل ا��ي إ� دول �ارس التعذيب �fجية ....3.2.4

ة، إن الدوري عاجز عن تقديم معلومات cلغة اUهمية حول التداب� المتخذ الكرامة ¨ن اليمن ' تقريرهترى  .109
، حول ìاية المواطنb اUجانب وطال� اللجوء الس�s من تسليمهم أو ترحيلهم ج�gً إ� دول âتمل توجد

وُتظهر المعلومات . سوء المعاملة أو المعا½ة من ان;اكات جسيمة +قوق ا*ن(ن أوتعرضهم فhا للتعذيب 

                                                
 :م، �	�,� �A9  �A;�*20104�0 �� أ.H"ءs و�m�/6ا ��	/9*8، ا��  ا����A0 ��0 4�0 I ا�&�اد وأHL: ، ا�A.(��A"ن �QH�) �&X% ا��Mا�%   97

/index.php?option=com_content&view=article&id=534http://en.alkarama.org  ) b�T	ا� a*م2011د*'���  616"ر(.  
م، 2008أzh'U  8، إ��"ء ا���I وا�0	�"ل ا�	/'�  �� دون أي إ@�اءات �";�;�m %A ��0 ا{ ا��*� ، ).A"ن �QH�) �&X% ا��Mا�%   98

http://en.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=129 ،) b�T	ا� a*.�  615"ر�	م2009أآ.( 
  .م ,  HX/"ء، ا�2011��Aد*'���  ��26"ء ."�B ا��Mا�% �] �&"��QH� �� �A% ه�د،   99
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لدول ُيعتقد  أجانب، ق�م اليمن ب|حيل رعاg فلUcسوالسجXت ال� �ع;ا منظمة الكرامة، كما هو موضح 
 . ن(نيةإ سيكونون فhا عرضة !طر تعرضهم للتعذيب والمعاملة المهينة والX ¨@م ،ب1ء ع9 أسس جوهرية

  
ُحكم علhم c*عدام  مgyً  مواط1ً  23اليمن، ع9 سبيل الم±ل، ماD يقل عن  ، سلم2004 شvط/ ' ف�اير .110

وعثمان من بي�م سيد امام عبد العزيز ال�يف و�مد عبد العزيز ا�مال . جهزة المخابرات المyيةأ غ�بً� إ�
تم اعتقالهم فور وصولهم إ� مy واحتجازهم . وحلمي شعvن وفوزي �مد عطاا�واد مان وطارق نعيم عبدالس
 .ص�هممن ا+صول ع9 معلومات لمعرفة م jية لذا لم تتمكن منظمت1 أماكن' 

  
´انية : هرب تسعة أشخاص من بXدهم، ارت�g، ع9 م� مرíة عسكرية وهم ،2007 ّ�وز/ يوليو 17'  .111

 bمUل و�ال �مود اáهادا وج�يل داود هايل ماD فرج عثمان �مد و�مد عبدو ،ªع(5 وواحد مد
و�مد اìد عبد ا¤،  ةات يوح1 ابرهوjاج أìد داود وgسb عثمان عمار وعبد ا¤ إبراهيم �مود وبرك

ومع ذلك تم وضعهم ' . للسلطات أنفÜمسلموا  وه1كاليمن،  غربإ� مي1ء ميدي ' ا+ديدة  ووصلوا
. ليس لد�م أي فرصة لتقديم طلب اللجوء الس�s أو الطعن قانوً½ ' أمر ترحيلهم. ا+جز إ� أن يتم ترحيلهم

، ولم �صل منظمت1 ع9 أي معلومات منذ 2007 أيلول/ سبتم�بXدهم '  إ� اUخ�وتم ترحيلهم ' 
 100.ترحيلهم

  
لبدء  ،2001 أواخرìد و�مد عبد الوهاب عبد الغ¸ من سورg إ� اليمن ' ، أناUخواقضية أخرى Yفر  ' .112

م من قبل اUمن لقي القبض علh، أُ 2003 أيلول/ سبتم� 16و' . الدراسة ' جامعة العلوم والتكنولوج�

مروعة ' ' ظروف من اDعتقال  اً ©ر  17وبعد . إرهابيةالس�s مع سبعة من اUشخاص الم;مb ¨عمال 
 شvط/ السجون بصنعاء، تم تقد�هم إ� المحكمة ا�زائية المتخصصة ' �اكمات استمرت ح� ف�اير أحد

سبق له وأن قضاها، وcلà~ تم سة أ©ر، 9 اìد cلسجن سنتb وçأصدرت المحكمة حكمها ع. 2006
استمر �مد ' . أ©رعنه وإجvره ع9 مغادرة البXد، بينما حكم ع9 أخيه بثXث سنوات سجن وأربعة  ا*فراج

 .�كومتيهالس�s بعد إ@ائه لف|ة  اUمناعتقاله تعسف� ' معتقل 
  

        ))))2،9،19    الموادالموادالموادالمواد((((    اDنفرادياDنفرادياDنفرادياDنفراديعمل�ت القبض التعسفية واDحتجاز عمل�ت القبض التعسفية واDحتجاز عمل�ت القبض التعسفية واDحتجاز عمل�ت القبض التعسفية واDحتجاز  ....3.3

        القانون المح¥القانون المح¥القانون المح¥القانون المح¥ ....3.3.1

من الدستور اليم¸ ) أ) (48(من العهد، تنص المادة ) 9(وfا يتوافق مع المعاي� الدولية المتضمنة ' المادة  .113
تكفل الدولة للمواطنb حري;م الشخصية و�افظ ع9 5ام;م وأم�م وâدد القانون ا+اDت ال� تقيد  "ع9 أن 

                                                

�AA �� ار�A6*"،  9إ��"ء ا���I وا0	�"ل 6/'�  �/�د : ، ا�A.(��A"ن X&� (ا��Mا�%   100"A'ا� �An@+��8 ا�  zh'Uم، 2008أ

-nine-of-detention-and-arrest-http://en.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=47:yemen
 u&Itemid=216seekers&catid=40:communiq-asylum-eritrean ) b�T	ا� a*م2011د*'���  618"ر.(  
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Ê Dا حرية المواطن وhتــصـةفÍ كـم من �ـكـمـةÝ Dمن ذات المادة ) جـ(و�دد الفقرة  101."وز تقييد حرية أحد إ
كل من يقبض عليه بصفة مؤقتة بسبب اDشتvه ' ارتكابه جر�ة Êب أن يقدم إ� القضاء خXل أربع  "¨ن 

ك² وع9 القاû أو الن�بة العامة تب Uالقبض عليه ع9 ا ïرå عة منY ب القبض وع�ين�ليـغه ¨س
 102." واستجوابه و�كينه من إبداء دفاعه واع|اضاته

  
يبلغ فورا كل "¨ن  1994103للعام ) 13(ا*جراءات ا�زائية رقم من قانون ) 73(وعXوة ع9 ذلك، تنص المادة  .114

ع fا وق إبXغهالقبض واDتصال fن يرى  أمرهذا القبض وله حق اDطXع ع9  ¨سvبمن قبض عليه 
من ذات القانون ) 269(وتنص المادة ." إليهع9 وجه الMعة cل;مة الموجهة  إعXنهواDستعانة fحام وÊب 

 104." ينبغي النظر بصفة مستعجلة ' ال;م الموجهة لشخص �تجز أمام �كمة Íتصة"ع9 أنه 
  

Dف، آلمèت، إن لم يكن بسط ا+قوق القانونية ، يظهر الواقع عجز اليمن عن صون أوع9 الرغم من ذلك .115

 .والس�s اUمن الوط¸جهازي المعتقلb ' سجون  أولئكالمعتقلb منذ بدء اعتقالهم، D سيما 
   

        الس�سة المم�جة لعمل�ت القبض واDحتجاز التعسفي واDنفراديالس�سة المم�جة لعمل�ت القبض واDحتجاز التعسفي واDنفراديالس�سة المم�جة لعمل�ت القبض واDحتجاز التعسفي واDنفراديالس�سة المم�جة لعمل�ت القبض واDحتجاز التعسفي واDنفرادي ....3.3.2

b ع9 ذمة المطلوب aشخاصلنفذت قوات اUمن اليمنية ' السنوات اUخ�ة العديد من Xìت اعتقال  .116
وcلطريقة ذاÅا ال� ذ5ت أعXه، . Dنتقادهم الدولة أو إرهابيةارتvطهم المزعوم cلقاعدة أو تورطهم Þعمال 

 أرجاءÔركوا ' المس�ات والتظاهرات السلمية '  أشخاصتم تنفيذ العديد من اDعتقاDت التعسفية ضد 
 .2011 عام الثورة اليمنية عمنذ اندD البXد، وخصوصًا 

  
شخص اعتقلوا أو اختفوا بعد م�رك;م '  ألفوتش� المعلومات ال� تلق;ا الكرامة إ� أن ما يزيد عن  .117

فيما تش� تقديرات منظمات Eتمع مدª �لية إ�  2011.105البXد ' عام  أرجاءمس�ات وتظاهرات سلمية ' 

بي�ا  ،2011 شvط/ ء اDحتجاجات ' ف�ايرحالة وثق;ا منظمة هود منذ بد 1700م�ا  ،حالة 3500وجود 
وأغلÐا ' �اكمات (قضائية  أحكامحالة أصدرت فhا  200حالة D تزال رهن اDعتقال مع ما يقارب  600

 106).لمزيد من المعلومات حول نظام القضاء 3.5الرجاء الرجوع إ� القسم  -مستعجلة
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قوات اUمن اليمنية القبض تعسفً� ع9 ال1شطة  قتأل، اDنتفاضة بداية انطXقالقضاg،  إحدىو'  .118
ا مع ان خارج م�لها وهي عائدة من لقاòالس�سية ورئيسة منظمة صحف�ت بX قيود، اUسàذة توكل 5م

 23' ال(عات اUو� من يوم  القبض وذلك أمرمن دون أن يكون معهم  107بعض الشخص�ت من المعارضة
خالد  اUسàذبي�م  ،حقوق�ً  اً ½شط 30لقي القبض ع9 ، أُ Yعات عدة وبعد  .2011 كانون ال±ª/ ي1ير

 ßود هزاع وسعيد ال�ع� بعد م�رك;م ' تظاهرة اì bوع¥ الديلمي والصحفي ÚانÅاعتقالواقعة  فجر 
/ ي1ير 23' تظاهرة غ� مرخصة '  لم�ركةcالبية اUشخاص الذين تم اعتقالهم، Åم غواُ  108.توكل 5مان
ª±2011 كانون ال، ~àاحهم بكفالة ' اليوم الj قXولكن تم إط. 

  
بي�م ن(ء، ع9 أسس أمنية ' جنوب  وكما هو ا+ال ' السنوات الماضية، تم اعتقال المèت من اUشخاص، .119

�ركوا ' الyاع لقي القبض ع9 مèت من المدنيb الذين لم يأُ ، بينما ا*رهابالبXد، و' عمل�ت مكافحة 
و *جvر المقاتلb ع9 صعدة سواء �وع من ال�ر أبb القوات العسكرية وا+وثيb ' الشمال، و�ديدًا �افظة 

خXل ، تم ارتكاب الكث� من اDن;اكات ا!ط�ة المخالفة للقانون و+قوق المعتقلb. لXنتقامأو  أنفÜمتسليم 
 .هذه العمل�ت العنيفة

  
عديد من ا+اDت، تقتحم القوات المسلحة م1زل المشتبه ºم بعنف مرعبb عائÅXم ويفتشون المكان و' ال .120

المطلوبb بوحشية ' الغالب إ� أماكن Eهولة حيث يتم اعتقالهم  اUشخاصويتم أخذ . من دون أمر التفتيش
 .gم و©ور من دون تقد�هم للمحاكمةانفرادgً لف|ات ت|اوح ما بb أ

  

عتقل اUمن الس�s مèت ، ا2010وفقًا لمعلومات �ع;ا الكرامة وبعض ا�ماعات ا+قوقية خXل  .121
للمحاكمة أو أي ضابط  المعتقلb، ومع هذا، لم يتم تقديم ا*رهابمكافحة �ت ذريعة تداب�  109اUشخاص

وخضع . م�وعية اعتقالهمإ� حرما@م من حقهم ' الطعن '  c*ضافة. خر Íول fمارسة سلطة قضائيةآ
كاUمن الس�s واUمن  ،الغالبية م�م للسجن لف|ات طويلة ' سجن انفرادي من قبل عدد من اUجهزة اUمنية

 Dءؤ هومن بb . للتعذيب وسوء المعاملة نآخروفيما تعرض  ،Ù Dضعان للرقابة القضائية نواللذا ،القومي
 ،b15وما يقارب  ' سجن المنصورة ' عدن، 24ن المر?ي ' صنعاء، ' السج اعتقلواضحية  200المعتقل 

' �افظة حÃموت ' ا�نوب ال�Ï وما يزيد عن  معتقXً  60' سجون فتح والتواهي ' عدن، وما يزيد عن 

                                                
م، �	�,� H*2011"*�  23@"ت ."���ة و/6	�� �AA���B �Ah7"; و�AA�&X، ا�'�h"ت ��6] ا�B	C": ، ا�A.(��A"ن A.�/�".  �&X%(ا��Mا�%   107
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ب وم1طق ب، مع ع�ات آخرين من +ج وتعز وإ' سجن اUمن الس�s فرع ا+ديدة ' الغر  اً شخص 50
 .أخرى

  
ت�ين / نوفم� 9ية ' فإ� الفريق العامل المع¸ DcعتقاDت التعس اً دمت الكرامة، ع9 سبيل الم±ل، بXغق .122

ª±بصنعاء وهم أشخاص 5عن اعتقال  ،2010 ال sمن الس�Uد عبد الر  الدين�ال : لدى سجن اìحيم ا
 25وكXهما  أ½ã أìد ا+د السميعد وعب ،، عادل ع¥ مقبل الوåري30دي¥،، أìد أìد ع¥ ال47المyي،

 ،2008 كانون اUول/ تم اعتقالهم �يعًا خXل الف|ة ما بb ديسم� 24.110عامًا، وحزام عبد ا¤ حزام الب1ء،
الس�s و' بعض  اUمنعتقلهم اUمن، ' الغالب ا: كما أن طرق اعتقالهم متماثلة. 2010 ني(ن/ وابريل

 أسبوعEهولة وتم احتجازهم انفرادgً ما بb  أماكنية، من دون أوامر قبض وأخذوا إ� اUح�ن القوات العسكر 
 توجيهأعتقل هؤDء ا!مسة لعدة سنوات من دون . قبل أن يتمكنوا من التواصل مع عائÅXم أYبيعإ� ستة 

 .Åمة ضدهم أو �اكم;م

  
123. ~àت التعسفية ال(بقة هي كالDعتقاDا gقضا : 

  
لقي القبض عليه من قبل اUمن الس�s ' فجر ا+رمb، أُ  إمام مسجد ،ع¥ الهàر ا�ليلعبد  عظيمالعبد  .124

تم تقييده وأخذه إ� مكان . يص¥ صXة الفجر ' المسجد عندما كان ،2007 كانون أول/ ديسم� 14يوم 
واعتقل الهàر دون اDتصال  .لم يتم عرض أي أوامر قبض ولم يتم إبXغه عن أسvب اDعتقال. اعتقال Eهول

بعد استXم تقرير عن ا+الة من  ،2008 ت�ين »ª/ نوفم� 24و' . اUو�cلعالم ا!ارجي خXل الثXثة اU©ر 

حيث وجد ¨ن  40/2008111اعتمد الفريق العامل المع¸ DcعتقاDت التعسفية رأي رقم  ،منظمة الكرامة
Ù ر كان ضحية اعتقال تعسفيàوز القبض ع9 أي إن(ن أو حجزه أو نفيه تعسفاً ) (9(الف المادة الهÊ D( ،

. من العهد) 14، 9(من ا*عXن العالمي +قوق ا*ن(ن، وكذلك المواد ) ا+ق ' �اكمة عادلة) (10(والمادة 
112 

  
عتقال للفريق العامل المع¸ Dc  أشقاء، قدمت منظمة الكرامة قضية ثXثة 2009 ني(ن/ ابريل 7'  .125

من  2007،113 ّ�وز/ يوليو 19اUمن الس�s القبض علhم '  ألقى. أم� ومعاذ و�مد العvب: التعسفي وهم

ك�، عادل . اعتقالهم أسvببXغهم عن إدون عرض أوامر القبض أو  Uم اhويعتقد ¨@م اعتقلوا ' م�ل أخ
وخXل . لس�s لعXقته المزعومة cلقاعدةا اUمنلدى  أمن�ً  لغة عربية ومطلوب مدّرسالعvب، وهو 

وكان يسمح . لهم cلتواصل مع عائÅXم ُسمحال×رين اUولb من اعتقالهم، كانوا معتقلb انفرادgً وبعد ذلك، 

                                                
: � 4�0م، �	�,2010;�,���  12ا0	�"ل (�'% �(�*� �� دون HX  , %�G6/"ء، : ، ا���A).A"ن X&� (ا��Mا�%   110
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أي نوع من  ا®اذال;م رسمً� ولم يتم تقد�هم للمحاكمة أو ح�  إلhملم توجه . أسبوعلوالدهم بزgرÅم مرة كل 
إ� أن  114خلص الفريق العامل المع¸ DcعتقاDت التعسفية ،وبعد إبXغهم cلقضية. القضائية ءاتا*جرا

وال� تع¸  ،الXزمة لمعا�ة القضية ا*جراءاتاعتقلوا تعسفً� وينبغي ع9 ا+كومة اليمنية ا®اذ  اUشقاءالثXثة 
 115." القضيةع�م ومنحهم حق الدفاع الم1سب نظرًا لظروف هذه  ا*فراج" 

  
 التمي� ع9 احتجاجاتم تنفيذ اعتقاDت �اعية خXل التظاهرات والمس�ات ' ا�نوب  ،' السنوات اUخ�ة .126

'  عملية 860، وحده تم تنفيذ  2008'  ، فإنهووفقًا للمرصد اليم¸ +قوق ا*ن(ن. كما ذY 5بقاً  ضدهم،
من هذه اDعتقاDت تم �ويلهم إ� سجن  اً شخص 18و  ).' +ج 230' عدن و 402م�ا (هذه التظاهرات 

ولم يتم . انفرادgً  آخرين اً شخص 20عن اعتقال  ا*بXغوتم . وتم اDع|اف cعتقالهم -اUمن الس�s ' صنعاء
 ~àلcمة ضدهم وÅ احهم ن دون �اكمة بعد عدد من ©ور اعتقالهم أطلقتقديم أيj . 

  

الذين  من اUشخاص ' الشمال اعتقاDت واسعة ةصعد ' منطقة مل�ت العسكريةالع رافقت، وبذات النمط .127
حالة   37منظمة الكرامة، رفعت 2007 أيلول/ سبتم� 20'   .ا+وx مع حركة أو تعاطفهم يشتبه ¡ييدهم

 )أحداث(قyُ  أشخاصمن بb هؤDء . التعسفي المع¸ Dcعتقال إ� الفريق العامل تعسف� اعتقلوا Uشخاص
اUمن  من قبل أي إجراءات قانونية ا®اذمن دون  ،2006منذ عام  واعتقالهملقي القبض ع9 بعضهم أُ 

تعقد عائÅXم Äمعات . 116)غرب شمال( �افظة حجة ' ' مر? fدينة الã1ية تم احتجازهم. �الس�س
يوم  عقد اDجتماع الذي ب�ن الصادر عنوâتوي ال  .التعسفية هذه اDعتقاDت منتظمة ' صنعاء احتجاجا ع9

 من قبل 2008و  2007منذ عام  اعتقلوا شخصا  70 تضم حوا~ قاÕةع9  ،2009عام  أيلول/ سبتم� 20

sمن الس�U117 .ا 
  

ا*ن(ن  حقوق ن عنمن بي�م مدافعو، العديد من المعارضb لقي القبض ع9أُ  ،خXل السنوات اUخ�ة .128
. التعسفي المع¸ Dcحتجاز إ� الفريق العامل المؤيد لؤي قضية الكرامة قدمت .�عسفتاعتقلوا ، نوصحفيو

التنفيذي لمحرك  المدير الد�قراطية والمديراليمنية للدفاع عن ا+قوق وا+رgت  منظمةالعضو صحفي و، لؤي
 جنود بث�ب مدنية برفقة اUمن الس�s، قام أفراد من 2008 حزيران/ يونيو 30يوم  و'". ا+راليمن "البحث 

 أفرج عنه .ا!ارجيجهة Eهولة fعزل عن العالم  إ� واقتيد. ' الم�ل يرتدون الزي العسكري Þلقاء القبض عليه

أث1ء ي إجراءات قانونية Ùضع U  لم. يوما ع9 اDحتجاز اDنفرادي  74بعد مرور ، 2008أيلول/ سبتم� 12' 
 118.المحكمة �ثل أمام ن دون أنف|ة احتجازه وأطلق jاحه م
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�	���  3، ُأ�� ,  )ا�H/13/2009 )��A  ."�0	�"�ت ا�	/'�A%، رأي ر�? ا���*W ا�/"�� ا��  114
 .15م، ا����ة 2009
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م، 2007
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وD يزالوا يقبعون ' السجن ع9 ذمة  قضوا مدة عقوب;م ينعكس اDعتقال التعسفي سلvً ع9 اUشخاص الذين .129
 .عقوب;م ن بعد ان;اء ف|ةيوأصبح من الصعب معرفة كم من الف|ة سيظلون �تجز . غ� مدفوعة ديون

  

  ::::رعاg أجانبرعاg أجانبرعاg أجانبرعاg أجانبحاDت اDعتقال التعسفي واDنفرادي لحاDت اDعتقال التعسفي واDنفرادي لحاDت اDعتقال التعسفي واDنفرادي لحاDت اDعتقال التعسفي واDنفرادي ل ....3.3.3

وغالv ما يقعون ' مأزق لعدم . اليمنية ' السجون التعسفي لXعتقال الرعاg اUجانب العديد من يتعرض .130
 ا!ارجي، وعدم تدخل أي شخص ن�بة ع�م مع العالم من التواصلعائÅXم، وحرما@م  من م(ندة تلقhم أي

 .' أمر اعتقالهم، وع9 وجه ا!صوص سفاراÅم

  
 دو½ت�ن، بينقو بي�، بودل� ميتشوب وزي�رg أوفو، موفو لودو : 119ا!مسة الكام�ونb المواطنb وقضية .131

مر? اعتقالهم  واقتيدوا إ� اUمن الس�s قبل قوات من ،1995 آذار/ مارسالذين اعتقلوا '  ،كوجان
، *فادة الضحاg ووفقا. ذا الùن' ه م±ل واحدهي إD  ، ماعاما 15احتجزوا تعسفً� لمدة  ، وه1كبصنعاء

 كانون »ª/ وي1ير  2009كانون أول/ بb ديسم� ' وقت Dحق ما كوجان دو½ت�نتو' الكام�وª ا!امس، 
/ نوفم� 29'  نواUربعة اßخر أفرج عن' @اية المطاف، و. ءصنعاب مستشفى من زنزانته إ� بعد نقله ،2010

ª±2010 ت�ين ال. 

  
، أرسلت الكرامة نداءات عاجلة ن�بة ع�م إ� الفريق العامل المع¸ Dcحتجاز 2010 ني(ن/ ابريل 1'  .132

) CAT(كما أبلغت الكرامة �نة م1هضة التعذيب . والمقرر ا!اص المع¸ cلتعذيب) WGAD(التعسفي 
و' . 2009 ين ال±ªت�/ حول وضع الكام�ونيb ' س�ق اDستعراض الدوري ال±ª لليمن ' نوفم�

، ذ5ت �نة م1هضة 2010 أgر/ ال� ن�ت ' مايو، 120مXحظاÅا ا!àمية للمراجعة الدورية لليمن
، موفو لودو -- تقديم مستجدات حول حالة اUربعة المواطنb"، وطلبت من اليمن يbالتعذيب حالة الكام�ون

قانونية منذ  إجراءاتاحتجزوا انفرادgً بصنعاء من دون أي الذين بينقو بي�، بودل� ميتشوب وزي�رg أوفو و

 121."1995عام 
 

ت�ين / أواخر ©ر نوفم� اUشخاص الvقb ' اUربعةعن بعد تزايد الضغوطات ع9 ا+كومة، تم ا*فراج و .133
ª±رهم '�كنوا من و  ،2010عام  الgوندي العودة إ� دg م بعد وقت قص� منو .الكام�ون عاصمةÅعود ،

. هاعتقال وتفاصيل بùن ظروف مفصلة fعلومات الذي أد�مع المعتقل ال(بق موفو لودو،  الكرامةتواصلت 
سجن اUمن ' cطن اUرض ل م| Ý2*2جم  ' زنزانة×ادته، أنه بعد اعتقاله م�vًة تم وضعه ووفقا ل

sر .بصنعاء الس�©Uل اXو� من اعتقاله القليلة وخUبت، اÃلم يتلق' تكرارًا وُحرم من ضوء ال�ار و عرض لل 

 Dوفقاو . ' زنزانته نوآخر نكام�ونيو، وضع أربعة بعد مرور عامو. الماء يوم�ً ل| واحد من و وجبة واحدةإ 
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 %'�Cم،2010/ �"*� 14- ا.�*� 26، 44ا� CAT/C/YEM/CO/2/Rev.1 ،25  �*"�2010 ،12ا����ة م.  



37 

لم يتم تقديم أي من المعتقلb . معاصمهممن  وعلقوا وصعقوا cلكهرcء تعرضوا �يعًا للتعذيب ل×ادته،
وح� . اDتصال بعائÅXم �ام أو، أو ا+صول ع9 سفارÅمب Dcتصال يسمح لهم كما لم ، المحكمةإ� ا!مسة

 .القبض علhم واحتجازهمكشف مXب(ت �قيق لأي  لم Êرِ احتجازهم و تعويضات عن لم يتلقوا أية اßن،
  

. 2011 شvط/ ف�اير 12' وصل لليمن من اجل التجارة  مغرÛ، مواطن ،الغراs ه�مقضية ومؤخرا كانت  .134
 sمن الس�aم من داخل فندقه تم اعتقاله تعسفً� من قبل أفراد أمن بث�ب مدنية ينتمون لgبصنعاء بعد أ

للطعن '  فرصة أو إعطائهأو �ثيل أمام القضاء  من دون Åمة احتجز، منذ اعتقالهو 122.من وصوله لليمن
 .اعتقاله

  

3.4....  Xالظروف ال Xالظروف ال Xالظروف ال Xعتقال للسجون وللسجون وللسجون وللسجون و    إن(نيةإن(نيةإن(نيةإن(نيةالظروف الDعتقال مرا? اDعتقال مرا? اDعتقال مرا? اD2،7،9،10المواد المواد المواد المواد ((((مرا? ا ( ( ( (        

        
        اDحتجازاDحتجازاDحتجازاDحتجازتكاثر أماكن تكاثر أماكن تكاثر أماكن تكاثر أماكن  ....3.4.1

ووفقًا للقانون المح¥ فإنه D يتم حبس .  �يع المرا? الرئيسية لمحافظات ا�مهورية'مر?ي ه1ك سجن  .135
يعتقل  ،رض الواقعأولكن ع9 . وتدار السجون بواسطة وزارة الداخلية ،اUشخاص فhا إD أولئك المحكوم علhم

ق(م كما أن أ. السلطة القضائيةالقvئل أو المسئولb من دون تفويض من  م�Uïشخاص ب1ء ع9 أوامر ا
ك²  ،المح¥وfوجب القانون . مرا? اعتقال أيضاال�طة لد�ا  U شخاصUينبغي ع9 قسم ال�طة احتجاز ا D

 .   Yعة إD أنه من ال1در ما يتم تطبيق هذا اUمر 24من 
  

ن ع9 مرا? ويقوم القاÕو. تديرها مؤس(ت حكومية أخرى اDعتقاللتكاثر الكث� من مرا?  إمكانيةلك وه1 .136

 . Þلقاء القبض واحتجاز اUفراد ع9 ]و متكرر �ت ذرائع Íتلفة من دون أوامر قضائية cلقبض اDعتقال
 

137. ' gًشخاص انفرادUهو من يعتقل أك� عدد من ا sمن الس�Uبعة له ' �يع جهاز اàت الDعتقاDمرا? ا 
و©ور، و' الغالب  أgملف|ات ت|اوح بb  اDعتقالن ه1ك رهن الم;مو وقد يظل. �افظات ا�مهورية

ولدى اUمن القومي أيضًا مرا? اعتقال لaشخاص انفرادgً إD أنه يبدو ¨ن ف|ة اDعتقال فhا D . سنوات
عد التحقيق مع الم;مb من قبل ضvط اUمن القومي، يتم إحالة الم;مb إ� مرا? فب. يستمر لف|ات طويلة

 .اUمنية اDعتقال
  

ية وزارة الداخلية، اUجانب الذين ينتظرون موعد ترحيلهم ' سجن مصلحة ا�وازات �ت رعا احتجازويتم  .138
  .لس�s حيث ينتظرون قرار ترحيلهمم�م Þعمال إرهابية، يتم إحالته إ� اUمن ا ' أيّ  وعند اDشتvه

  

                                                
: م، �	�,� 20114�0ا.�*�  4�R21 ./� إ�mا.e �0 ا�h/"م، ;�� ��ا�f� �2.  ا�A'HC% ���'	 :، ا�A.(��A"ن X&� (ا��Mا�%   122

x.php?option=com_content&view=article&id=722http://en.alkarama.org/inde )a*6"ر  b�T	م2011د*'���  20ا�.(  
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        المروعةالمروعةالمروعةالمروعة    اDعتقالاDعتقالاDعتقالاDعتقالظروف ظروف ظروف ظروف  ....3.4.2

غ�  ظروف :مروعة ' �يع النواحي اDحتجاز وغ�ها من أماكن السجون اليمنية D تزال ظروف اDعتقال ' .139
بشكل  تفاقمتوال�  ،واDفتقار إ� الرعاية الصحية، وعدم كفاية الغذاء ،اDزدحامالنظافة،  انعدامصحية مع 

íنتفاضة بداية � منذDيئ الظروف و�يع هذه العوامل. اÅ ل المواتية الصعبةXمهينة، الإن(نية و لمعاملة ال D
 اDحتجازهي ' مرا?  أسوأ الظروف¨ن  نو©د المعتقلون ال(بقو. اDنفرادياDحتجاز  سيما ' حاDت

الàبعة للحرس  سوادمعسكر الئية، وثك1ت المvحث ا�1الس�s و الàبعة لaمن القومي واUمن بصنعاء
مرا?  إ� لوصولل c*ضافة إ� عدم السماح للمحامb .وثك1ت الصvحة الàبعة للقوات ا!اص ا�مهوري

السلطات  اDحتجاز من قبل أماكن داخل لما Êري الرقابةمستوى  ، قّل اDنتفاضة منذ بدءو. اDحتجاز هذه
 .تفعل ما ت�ءالع1ن لأطلقت  اDحتجازت ويبدو ¨ن سلطا، المر?ية

  
رفضت السلطات رفضًا قطعً� السماح للسلطات القضائية والمجتمع المدª لزgرة مرا? اDعتقال ا!اضعة  .140

�كنت منظمات المجتمع المدD . ª يوجد رقابة قضائية ع9 هذه المرا?. سيطرة القوات اUمنية والعسكريةل
كما أن الزgرات  ،ال�طة ع9 الورق فقط وأق(مرة السجون الàبعة لaمن المر?ي زgا+صول ع9 إذن بمن 

ع9 سبيل :ومع ذلك، تستمر السلطات ' رفض بعض الزgرات. معينة أوقات'  مسموح ºابشكل عام 

ن سج cستث1ء، لم âصل المرصد اليم¸ +قوق ا*ن(ن ع9 أي ترخيص بزgرة السجون 2008الم±ل، ' 
 الطريقة اDتفاق ع9 عدم إ�مش�ًة علقت اللجنة العل� للصليب اìUر زgراÅا للسجون،  ،2004و' . حجة

مع �يع  اDنفرادية، والذي تشمل ع9 التواصل المنتظم واللقاءات الزgراتجراء المعمول به دولً� *  الدولية
 لسجونا لزgراÅ اس¼نفت اللجنة الدولية سنوات، عدة انقطاع دام، وبعد 2010 �وز/ ' يوليو. المحتجزين

   123]".المعتقلb[والتعامل مع [...] و  اDعتقاللتقييم ظروف المعتقلb ' "' اليمن 
  

، أجرت �نة ا+رgت المدنية وحقوق ا*ن(ن 2007 آذار/ إ� مارس كانون ال±ª/ وخXل الف|ة من ي1ير .141

أب وذمار  ' �افظات اDحت�طيةالزgرات لسجون اUمن المر?ي والسجون من  اً الàبعة لمجلس النواب عدد
كان من �لة المXحظات ال� دون;ا اللجنة '  2008.124 حزيران/ يونيو 16ون�ت تقريرها ' . والبيضاء

سن السجون ووجود ع�ات Uطفال المسجونb مع أمهاÅم وكذلك احتجاز اUحداث ما بb  ازدحامتقريرها هي 
15-18 bلغvمع ال.  

السجون ما يتعلق cلظروف المادية، Dحظت اللجنة عدم توفر قدر كا' من الغذاء للم(جb وأن موازنة  و' .142
المتوفرة  الم�هكما أن كمية .  cلسنوات ال(بقة ع9 الرغم من ارتفاع اUسعار Íفضة مقارنةً  2006للعام 

 Uوعدد  دوية والرعاية الصحية إضافة إ� أن تدريب السج1ء غ� كاٍف للسج1ء كانت غ� كافية وكذلك نقص ا

  .موظفي السجن وحراسته غ� كافية أيضاً 

                                                
123  ��Aا�  , ��B=8 اA�Tا� ،��B=8 اA�T�� %Aا��و� %HCة 0"�%،  -ا���Q;1  �.�	,� 2011�0أآ�	4م، � :-http://www.icrc.org/eng/where

yemen.htm-east/yemen/overview-work/middle-we )*6"رa  b�T	م2011د*'���  20ا�.( 
�HC% ا�&�*"ت ا�/"�% و��Bق ا-;'"ن، HC� �*��6% ا�&�*"ت ا�/"�% و��Bق ا-;'"ن �Bل ;	"!� ز*"ر�C'�� "G6ن ا���آS*% وا���t	% وأ�"آ�   124

،��Aء، ا�"�Aإب وا��  	Q,"&�  , ز"C	B�16ا  �A;�*2008م. 
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ومن ال1حية القانونية، Dحظت اللجنة ¨نه يتم حبس السج1ء لف|ات تتجاوز ف|ة �كومي;م فيما يسجن  .143
 .البعض لسنوات من دون تقد�هم للمحاكمة

  
وجدت اللجنة ¨ن السجون مكتظة وغ� صحية، إ� جانب ال¼خ� المفرط '  ،بة العامةو' مرا? اعتقال الن� .144

 .اDستجوابكما أ@ا تلقت العديد من الشكاوي المتعلقة بسوء المعاملة أث1ء عمل�ت . إجراءات المقاضاة
 

fحافظة ا+ديدة  لاDعتقاالوط¸ +قوق ا*ن(ن، منظمة �نية سمح لها بزgرة سجون ومرا?  الملتقىوصف  .145
الوط¸ ¨ن السجن  الملتقىع9 سبيل الم±ل، وجد . المنøت العقابية ازدحام، مدى 2010 آذار/ ' مارس

حوا~  ه1ك ووفقًا للمنتدى،. فقط سجي1ً  350ليستوعب  هؤإن�سجb ' حb أنه تم  1500المر?ي âوي 
إ� قلة الغذاء والماء ' السجون وإ� ظروف  اً مقلق اً � يعطي ذلك مؤ. بصفة غ� قانونية معتقXً  سجي1ً  160

وأفاد . يرتدو@ا cلدور عند نقلهم للمحكمة، رسم�ً  زgً  70يت�رك السج1ء ارتداء  أن غ� صحية حيث ينبغي

ور? التقرير بشكل �í ع9 السجي1ت اللواæ  125.¨ن أغلبية من اعتقل وسجن تعرض للتعذيب الملتقى
  126.  أخرى للعنف أنواعأو أي  غتصابلX يتعرضن 

 

        ))))14المادة المادة المادة المادة ((((ا+ق ' المحاكمة العادلة والم(واة أمام القضاء ا+ق ' المحاكمة العادلة والم(واة أمام القضاء ا+ق ' المحاكمة العادلة والم(واة أمام القضاء ا+ق ' المحاكمة العادلة والم(واة أمام القضاء     3.5 ....3.5

        ' النظام القضا¾' النظام القضا¾' النظام القضا¾' النظام القضا¾    اDستقXليةاDستقXليةاDستقXليةاDستقXليةانعدام انعدام انعدام انعدام  ....3.5.1

من الدستور اليم¸ ع9 أن ) 149(تنص المادة . تعت� السلطة القضائية ' اليمن مستقلة من ا�انب النظري .146

ضائً� ومالً� وإدارgً والن�بة العامة هيئة من هيèته، وتتو� المحاكم الفصل ' �يع القضاء سلطة مستقلة ق"
وÊ Dوز Uية جهة و¨ية صورة  ،الم1زعات وا�رائم، والقضاة مستقلون D سلطان علhم ' قضاòم لغ� القانون

ر�ة يعاقب علhا القانون، وD ون العدالة ويعت� مثل هذا التدخل جؤ التدخل ' القضاg أو ' *ن من ش
 127".تسقط الدعـوى فhـا cلتقـادم

  
âتوي قانون السلطة القضائية اليم¸، والذي يقدم تعريف مفصل عن آلية عمل النظام القضا¾،  ،و' الواقع .147

نفيذية ع9 مواد تث� أسئلة خط�ة تتعلق بعدم استقXلية السلطة القضائية ' البXد نظرًا لقدرة السلطة الت

إD أن، ع9 سبيل الم±ل، ُيعb رئيس Eلس . للدولة عÒ 9ارسة ضغوطات ع9 السلطة القضائية أو ال¼ث� علhا

                                                
125   �*"� ،��A�� ة�T	�� %0��C� ،8*5 وA�*4�0 م2010ر �,�	� :

422a497b85fcada723c5e068cb1f0926.pdf-http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/reliefweb_pdf/briefingkit )a*6"ر 
 b�T	م2011د*'���  20ا�.(  

126  �*"� ،��A�� ة�T	�� %0��C� ،8*5 وA�*,� 20104�0ر�	م � :
422a497b85fcada723c5e068cb1f0926.pdf-http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/reliefweb_pdf/briefingkit )a*6"ر 

 b�T	م2011د*'���  20ا�(.  
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القضاء اUع9 والذي يتو� رقابة وإدارة شؤون النظام القضا¾ ' اليمن وفقًا لقانو@ا المح¥ من قبل رئيس 
ر العدل عضو ' Eلس القضاء اUع9 وâق لوزارته تقييم عمل يعت� وزي،وعXوة ع9 ذلك. ا�مهورية م�vةً 

ونتيجة لذلك، و�تفظ السلطة التنفيذية . وكفاءة القضاة وله سلطة ع9 ترقي;م وفرض إجراءات ¡ديبية Ýقهم
 .    القضائية السلطةبدرجة عالية من السيطرة ع9 

 
وºذا . من العهد) 1( 14ة المستقلة fوجب المادة وتؤكد الكرامة ¨ن هذا الوضع يتعارض مع مبدأ المحاكم .148

ذي D يكون فيه الوضع ال"ع9 أن 128 32ها العام رقم المعنية Ýقوق ا*ن(ن ' تعليق الùن، أفادت اللجنة
من السلطة القضائية والسلطة التنفيذية واضحًا أو الذي تسيطر أو توجه اUخ�ة اUو� D  مهام واختصاص كل

 129".ع� استقXلية المحاكمةيتوافق مع م
  

        إن�ء المحكمة ا�زائية المتخصصة ومبدأ المحاكمة العادلةإن�ء المحكمة ا�زائية المتخصصة ومبدأ المحاكمة العادلةإن�ء المحكمة ا�زائية المتخصصة ومبدأ المحاكمة العادلةإن�ء المحكمة ا�زائية المتخصصة ومبدأ المحاكمة العادلة ....3.5.2

الرئيس صالح المحكمة ا�زائية المتخصصة وتدعى أيضًا �كمة أمن  أنù) 391(رار رقم ، fوجب الق1999'  .149
بصXحية النظر ' جرائم ة خولت المحكم ،ا Uول مرةوعند إن�ò. ة Dcرهابقلعالدولة للنظر ' القضاg المت

تغطي جرائم اختطاف اUجانب والقرصنة ا�وية أو البحرية وأعمال  ،ال� ' قانون ا�رائم والعقوcتا+رابة، 

®ريب المصالح النفطية أو أي مصالح اقتصادية أخرى ذات النفع العام وجرائم الMقة أو القتل أو التقطع من 
ال� تتم من فرد  أومنظمة  أوال� تقوم ºا عصاcت مسلحة النقل العامة  قبل عصابة مسلحة أو jقة وYئل

رائم اDعتداء وج راû وÒتلكات الدولة والمواطنbأك ' عصابة للتعدي ع9 جرائم اDش|اة، أو كc ²لقوأ  أو
s رقم ، وسع ال2004و' . فراداU أو Uحدي م�م سلطة القضائية وجرائم اDختطاف U عضاء الأع9  قرار ال̄ر

 ". ا�رائم ال� تÃ ¨من الدولة وا�رائم ال� ®ل Dcقتصاد والمجتمع"من نطاق صXحية المحكمة لتشمل ) 8(
  

ويؤكد الكث� من المحامb اليمنيb ع9 عدم دستورية هذه  المحكمة نظرًا Uن الدستور âرم إن�ء المحاكم  .150

فضXً عن أ@م ينتقدون حقيقة صXحية ال1ئب . 1قشة أو موافقة ال�لمانوUن وجودها لم يكن f 130اDستث1ئية
 .العام ' �ويل �يع القضاg إ� هذه المحكمة للنظر فhا

  
151. bأمنية والصحفي gبقضا bحزاب المعارضة يتم وال1قدين للنظام اليم¸ وكذلك أ والكث� من الم;مUعضاء ا

 ًXمر الذي يث� م�ك ،عن المحاكم ا�1ئية العادية �اكم;م أمام هذه المحكمة فضUدى اf ة متعلقة�þ ل

                                                
 .م2007أ23  zh'U، (UN Doc CCPR/C/GC/32) ،)32(ا��+QB% ا�/"�% ر�? ا��HC% ا��/AH% .&��ق ا-;'"ن،  128
  . 19، ا����ة م2007أ23  zh'U، (UN Doc CCPR/C/GC/32) ،)32(ا��HC% ا��/AH% .&��ق ا-;'"ن، ا��+QB% ا�/"�% ر�?  129
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ا!صوص تلك  الدولية للمحاكمة العادلة ع9 وجهن المعاي� ¨وتؤكد الكرامة . جراءات �اكم;معدال;ا ' إ
 .نوªن العهد D تنطبق ع9 هذه المحكمة الموجودة خارج النظام القام 14المنصوص علhا ' المادة 

  
يسلط العديد من المحامb والمدافعb عن حقوق ا*ن(ن الضوء ع9 العديد من القضاg  ،و' هذا الùن .152

وهذا يع¸  ،جراءاÅاjعة الفصل ' القضاg وjعة إ: ةعلقة بتحقيق العدالة ' المحكمة ا�زائية المتخصصلمتا
. ا+ق ' الدفاع كما أن المحكمة D �|م داÕاً . الأن المحامb غ� قادرين ع9 الدفاع عن موكلhم بشكل فع

ن من عدم �ك�م من ا*طXع ع9 ملفات قضاg موكلhم ومن عدم السماح لهم بزgرÅم ' ويشتكي المحامو
تن¹ع �ت " اDع|افات"كما أن المحكمة D �|م حق الم(ندة القانونية للمدعى علhم و . السجن المؤقت

) ز)(3( 14ب ويتم تدوي�ا كأقوال تستند إلhا المحكمة كدليل بشكل روتي¸ fا يتعارض مع المادة وطأة التعذي
عXوة ع9 أن المحكمة  131"....أD يكره ع9 ال×ادة ضد نفسه أو ع9 اDع|اف بذنبأD يكره ع9 ال×ادة ضد نفسه أو ع9 اDع|اف بذنبأD يكره ع9 ال×ادة ضد نفسه أو ع9 اDع|اف بذنبأD يكره ع9 ال×ادة ضد نفسه أو ع9 اDع|اف بذنب"نص ع9 وال� تمن العهد 
  .ي لف|ة طويلةو اDحتجاز اDنفرادإدعاءات التعذيب وسوء المعاملة أ ' ةD تنظر البت

تو+ ¨ن العهد  32132إ� أنه بينما اللجنة المعنية Ýقوق ا*ن(ن ' تعليقها العام رقم  ا*Ôرةوتود الكرامة  .153
إD أنه يتطلب مع ذلك أن تكون مثل هذه  ،D �نع �اكمة المدنيb أمام �اكم عسكرية أو �اكم خاصة

وع9 أن ضما½Åا غ� �دودة أو معدلة بسبب الطابع  14المحاكمات ع9 توافق åم مع متطلvت المادة 
  133".العسكري أو ا!اص للمحكمة المعنية

 

        �اكمات غ� عادلة أمام المحكمة ا�زائية المتخصصة�اكمات غ� عادلة أمام المحكمة ا�زائية المتخصصة�اكمات غ� عادلة أمام المحكمة ا�زائية المتخصصة�اكمات غ� عادلة أمام المحكمة ا�زائية المتخصصة ....3.5.3

 عادلة أمام المحكمة ا�زائية المتخصصة ال� تلق;ا الكرامةالغ� المحاكمات  حاDت عن قليلة فيما ي¥ أمثلة .154
 .خ�ةاU  السنوات خXل

  
 ع9 �مد قاسم ع¥ الغو~حكمها المحكمة ا�زائية المتخصصة  أصدرتم، 2010 كانون ال±ª/ ي1ير 26'  .155

جراءات ا!اصة إ� ا*  برفع قضي;ماالكرامة قامت . سبع سنوات سجن 134ارأمb النجّ بع� سنوات سجن وع9 
شخاص م;مb وâاكمون ب;مة اDنتماء سبعة أجار والغو~ ضمن Eموعة من الن وكان كٌل من. لaمم المتحدة

لقاء القبض علhم واعتقالهم تعسفً� للسلطة القضائية لم Ùضع أمر إ. ظلوا ينكرو@اال� ، وهي ال;مة للقاعدة
ن ¨ن المحاكمة بشكل عام لم واعت� �امون و½شطون حقوقيو. عXقة ¨وامر القبض واDعتقالأي جهة ذات 

و' هذه . وعدم استيفاòا لمعاي� المحاكمة العادلة ين انتقدوا المحكمة Dفتقارها لXستقXليةتكن عادلة والذ
إجراء  أث1ءم الغو~ من حق التمثيل القانوª ليس فقط أث1ء جل(ت المحاكمة وإÓا أيضًا رِ حُ  ،القضية ا!اصة

حكام وأصدرت �يع اU . اله تعسف�ً اعتقلقاء القبض عليه والتحقيقات معه قبل عرضه ع9 المحكمة وعقب إ

                                                
	GR"د .�*% أ��ال *w�j أ;e 6? ا-د�ء .; "G	CA% ��	/9*8، آ���A ,  أ*% إ@�اءات، إ� إذا آ"ن 4�0 �0م ا�
) m-".)15",% إ�4 ذ�H6 ،x~ ا��"دة  131

 .ذ�� ~�7 �m x	G? ."رM6"ب ا�	/9*8 آ���A 4�0 ا-د�ء .s9G ا=��ال
  .م2007أ23  zh'U، (UN Doc CCPR/C/GC/32) ،)32(ا��HC% ا��/AH% .&��ق ا-;'"ن، ا��+QB% ا�/"�% ر�?  132
 . 22، ا����ة م2007أHC)32(، (UN Doc CCPR/C/GC/32) ،23  zh'U% ا��/AH% .&��ق ا-;'"ن، ا��+QB% ا�/"�% ر�? ا�� 133
م، �	�,� H*2010"*�  27ا�&M? 4�0 ا���f  وا�CH"ر ./� �&"آ�% �AU 0"د�% ,  �&�M% أ�� ا��و�% .HT/"ء، : ، ا�A.(��A"ن X&� (ا��Mا�%  134

4�0 :icle&id=420http://en.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=art ،)  , %���/ل 4�0 ا���T&ا� a*622"ر 
 ).م2011د*'��� 
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فإن ذلك يلقي  ،سيئة السمعة مسبقاً القضائية ضد السبعة الم;مb ' يوم واحد ولكو@ا صادرة عن �كمة 
 Xة من ظ�í Dًلمحاكمةc المحيطة gالشك ' قدرة ا*دعاء ع9 النظر بع1ية ' القضا.  

خصية ا�زائية المتخصصة ع9 الصحفي اليم¸ والش ، حكمت المحكمة2011 �ون ال±ª/ ي1ير 18'  .156
¨نه كان وراء  عُعرف Ôئ. سجن ب;مة التعاون مع القاعدة �مس سنوات 135عا*عXمية عبد ا*له حيد Ôئ

وُألقي عليه القبض ، 2009واخر أم�áة أودت �Ýة ع�ات المدنيb أكشف أحداث Eزرة سبب;ا غاره قصف 
فرج عنه Dحقًا بعد ست Yعات أُ و 136' صنعاء 2010 ّ�وز/ يوليو 11ية للمرة اUو� ' من قبل ال�طة اليمن

واقتيد لXحتجاز '  ،2010 آب/ أغسطس 16وهو ' م�له '  لقي القبض عليه مرة أخرىأُ و. من اDستجواب
إ� سجن اUمن  يومًا قبل أن يتم إحالته Í35تفً� لـ  137عتقال jي åبع لaمن القومي بصنعاء،مر? ا

sمات تعذيب ' الصدر و'. الس�Xأماكن متفرقة من جسمه ووفقًا لما أفاده �اميه، كانت عليه ع 
ع من المحكمة النظر ' شكواه المتعلقة و' أول جلسة �اكمة له، طلب Ôئ .س1نهوانكMت إحدى أ

 .لXنسحابفريق الدفاع ما دفع رفضت المحكمة ذلك . المرتكبة ضدهحقوق ا*ن(ن  cن;اكات

  
سنوات سجن ع9  8قضت المحكمة ا�زائية المتخصصة بصنعاء c+كم  ،2010 كانون ال±ª/ ي1ير 17'  .157

بùن قضيته إ� المقرر ا!اص المع¸  عاجXً  كانت الكرامة قد قدمت ' ال(بق نداءً  jg.138 الوزير
المنظمة اليمنية للدفاع الوزير عضو '  2009.139 ت�ين ال±ª/ نوفم� c20لمدافعb عن حقوق ا*ن(ن ' 

قبل تقد�ه للمحاكمة ، ته ¨@ا غ� عادلة بX خXفمجراءات �اكتصفت إعن ا+قوق وا+رgت الد�قراطية، وا
 لثXثة ا©ر عا- خXلها من التعذيب وسوء المعاملة ع9 أيدي أمن الدولة معتقXً بشكل jيكان الوزير 

أّي Åمة بقى الوزير رهن اDعتقال دوÓا توجيه . الف|ة هوق. ف|ات من الوقت ' اDحتجاز اDنفرادي خXل هذ

حالته السلطات إ� المحكمة ع9 ذمة Åم ملفقة م�ا Åمة تشكيل �اعة مسلحة، ع9 الرغم من أنه ضده إ� أن أ
jية، '  هوتم اعتقاله ' ظروف شب. تقاله cلكامللم يتم استجواب الوزير حول هذه ال;مة خXل ف|ة اع

وأج� المحامي الموكل من قبل الوزير . طXع fواعيد جل(ت �اكماتهاولم يكن الوزير ع9  ،جل(ت مغلقة
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وعائلته إ� جانب المحامb ' هود إ� ترك القضية Dحقًا احتجاجًا ع9 افتقارها لضما½ت المحاكمة العادلة 
   .اYUسية

ìن ا+(مي حكمت المحكمة ا�زائية المتخصصة بصنعاء ع9 عبد الر  ،2007 ت�ين ال±ª/ نوفم� 7و'  .158
بنت المحكمة حكمها ع9 اع|افات تم  ،وخXل جل(ت �اكمته. من åرï اعتقاله بسنتb ونصف سجن بدءاً 

 140.©ر زgدة ع9 ف|ة �كوميتهه ستة أئفرج عن ا+(مي بعد قضاأُ . عها �ت وطأة التعذيب وال;ديدنز 
  

ية الرأي والتعب�     ....3.6 ية الرأي والتعب�قيود ع9 حر ية الرأي والتعب�قيود ع9 حر ية الرأي والتعب�قيود ع9 حر         ))))17،19((((المواد المواد المواد المواد     ::::قيود ع9 حر

ومع ذلك تغ� . م حرية الرأي والتعب�ا' س�ق اح|من بb دول العالم العرÛ تعت� اليمن حالة استث1ئية  .159
ية للقوانb المحلية واللوا	 مع �وء ا+كومة إ� المواد التقييد ،الوضع بشكل مؤلم ' السنوات القليلة ال(بقة

الم1وئb الس�سيb م1قشة  أوا+كومية لتجريم وقمع حرية التعب� ع9 سبيل الم±ل عندما âاول الصحفي 
عدم م1قش;ا من قبل الصحفيb  اUفضلك مواضيع من ه1"وكما قال أحد المراقبb ". ةقضاg ح(س"

 أjة: مواضيع أربعةعدم التطرق إ�  واUخطاءا من المحاكمة ولقد تعلمو". الذين يقدرون سXمة جلودهم

إ�  Ô*cرةس�دة الدولة . الكب� أìد سيخلفه ' ا+كم îلهذا كان إالرئيس وع9 وجه اUخص السؤال فيما 
 141.ين وا�يشوالتمرد ا+وx ' الشمال الغرÛ والدّ  ،ا+ركة اDنفصالية ' ا�نوب

  
ن�ء مجلس اUع9 للقضاء ' اليمن عن إعندما أعلن ال،2009 أgر/ لسلبية منذ مايوهذه ال�عة اتعززت  .160

�كمة الصحافة والمطبوعات وال� يعت�ها الكث� من الصحفيb والمدافعb عن حقوق ا*ن(ن ' اليمن غ� 
 قانون ا�رائم سيضيف م�وع التعديXت ع9 عدد من المواد ' ،وعXوة ع9 ذلك). Ucسفلأنظر (دستورية 

لقانون الصحافة المرئية والمسموعة ' حال تم اعتمادها المزيد من  ،2010والعقوcت وم�وع القانون للعام 

 142.القيود ع9 حرية الرأي والتعب� ' اليمن
  

ية الرأي والتعب� ....3.6.1 ية الرأي والتعب�الت�يعات المحلية المقيدة +ر ية الرأي والتعب�الت�يعات المحلية المقيدة +ر ية الرأي والتعب�الت�يعات المحلية المقيدة +ر         الت�يعات المحلية المقيدة +ر

وهذه . مشددة ع9 حرية الرأي التعب� اً اليمن تفرض قيودطار القوانb المحلية ال1فذة ' إتعتقد الكرامة ¨ن  .161
وال�  ،من العهد) 3( 19القيود D تتوافق مع العهد وبعيدة كل البعد عن المعاي� المحددة بدقة ' المادة 

  : تنص ع9
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ذلك  وع9. من هذه المادة واجvت ومسئول�ت خاصة 2تستتبع Òارسة ا+قوق المنصوص علhا ' الفقرة  .3 "
  :Êوز إخضاعها لبعض القيود ولكن �يطة أن تكون �ددة بنص القانون وأن تكون ·ورية

 Dح|ام حقوق اßخرين أو سمع;م،  ) أ(
  ".+ماية اUمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو اßداب العامة   ) ب(

  
تكفل الدولة حرية الفكر "...  أن من الدستور اليم¸ حق حرية الرأي والتعب� وتنص ع9) 42(قر المادة تُ   .162

) 25(من القانون رقم ) 103(إD أن المادة  143".عن الرأي cلقول والكàبة والتصوير ' حـدود القانـون والتعب�
القيدين أوسع من يتسم بعضها بعمومية  اً Íتلف اً قيد 12 تفرض 144بùن الصحافة والمطبوعات ،1990للعام 

حقوق أو  cح|اممن العهد وال� تتعلق إما ) 3(19لرأي والتعب�، وفقًا للمادة ع9 حرية ا المحددين أعXه
 .Ucع59 ذُ أو ìاية اUمن القومي أو النظام العام أو الصحة أو اßداب العامة، كما  اßخرينسمعة 

   

وزيع وبث أي يل¹م كل العاملb ' الصحافة Dcمت1ع عن طvعة ون� وت"حدى هذه القيود تنص ع9 أن إ .163
الم�v والشخ/ لشخص رئيس الدولة وD أن تنسب إليه أقواDً أو تن� له صورًا إD مضمون يتعرض cلنقد 

Þذن مسبق من مكتب الرئيس أو وزارة ا*عXم ما لم يكن هذا القول أو التصوير تم ' حديث عام للجمهور أو 
و' ذلك الùن تعتقد الكرامة 145". النقد الموضوعي الب1ءD تMي هذه اUحكام cلÃورة ع9. ' مقابلة عامة

الذي ب1ء عليه ينبغي ع9 ، يتعارض م�vة مع المبدأ الراسخ) Ucسفلأنظر (¨ن هذا ا+كم وما ي�ºه 
ا و' تعليقه.  يbالموظفb العموميb م�م رؤYء الدول أن يكونوا أك² �مXً وت(�ًا للنقد من اUشخاص العاد

أعربت اللجنة عن Íاوفها إزاء القوانb ' مثل  146الذي ن� مؤخرًا للجنة المعنية Ýقوق ا*ن(ن، 34العام رقم 

وتشويه  والرموز، اUعXم السلطة، وعدم اح|ام وعدم اح|ام ،الملكيةالطعن ' الذات "هذه القضاg كـ 
 أن"بúy العvرة ع9 هذا المبدأ  كد، يؤ" 147الموظفb العموميb �ف ìاية الدولة و رئيس صورة

الدول  رؤYء مثل س�سية العل�الالسلطة  أولئك الذين �ارسون الشخص�ت العامة، fا ' ذلك كل
  148."بطرق �عية الس�سية والمعارضة للنقد وا+كومات، ®ضع

  
) 104(وتنص المادة . يbيوحي قانون الصحافة والمطبوعات، المذكور أعXه، بعقوcت سجن أيضًا ع9 الصحف .164

مع عدم ا*خXل ¨ي عقوبة أشد ' أي قانون آخر يعاقب كل من خالف هذا القانون بغرامة D تزيد عن : "منه

) 12(فإن القرار ا�مهوري للقانون رقم  ،وcلمثل 149".ألف رgل أو c+بس لمدة D تزيد عن سنة واحدة) 10(

                                                
143  �� e�*�/6 ?6 "ر آ��	
��� %A�
م، 2001,��ا*�  20(+ل ا�
	�	"ء ا�R/�  ا�9ي ا;/�� ,   أ;�Q ا�	�@�% �AU ا��
�H�� %A'�% ا�/�.A% ا��

4�0 �,�	�http://www.unhcr.org/refworld/docid/3fc4c1e94.html ،)  , %���/ل 4�0 ا���T&ا� a*م2011د*'���  625"ر.(  
�ن ا�T&",% وا��0��h"ت، ا�H'�% ا-;SA�C*% ا��Af ر
�A% �	�,�ة ��90194�0/"م ) 25(ا��";�ن ر�?   144R. م:-http://www.al 

bab.com/yemen/gov/off4.htm،)*6"رa  b�T	م2011د*'���  25ا�(  
�ن ا�T&",% وا��0��h"ت، ا��"دة ��1990/"م ) 25(ا��";�ن ر�?   145R. أ103(م ،(  
 :، �	�,� 384�0م، ا����ة 2011
�	���  UN Doc CCPR/C/GC/34  ،11 ،)34(ا��HC% ا��/AH% .&��ق ا-;'"ن، ا��+QB% ا�/"�% ر�?   146

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/gc34.pdf  ،)a*6"ر  b�T	م2011د*'��� 26ا�.( 
  .38م، ا����ة 2011
�	���  11 ،(CCPR/C/GC/34) ،)34(�? ا��HC% ا��/AH% .&��ق ا-;'"ن، ا��+QB% ا�/"�% ر  147
  . 38م، ا����ة 2011
�	���  11 ،(CCPR/C/GC/34) ،)34(ا��HC% ا��/AH% .&��ق ا-;'"ن، ا��+QB% ا�/"�% ر�?   148
�ن ا�T&",% وا��0��h"ت، ا��"دة ��1990/"م ) 25(ا��";�ن ر�?   149R. 104(م( 
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Êرم  ،حرية التعب� وان;اكهو قانون آخر تتخذه ا+كومة ذريعة لمنع و 150بùن ا�رائم والعقوcت 1994للعام 
وعليه يكون الشخص الذي . 151"أو تشويه صورته ' المجتمع هانته* كل شخص أYء إ� رئيس الدولة عل1ً "

bتقل عن سنت D الف هذه المادة عرضة للخطر من عقوبة أشد قسوة وهي السجن لف|ةÙ . ومع ذلك، فإن
أن D تنص "هذه المواد ®الف المبدأ اUخر الذي وضعته �نة حقوق ا*ن(ن والذي ينبغي ع9 القوانb �يع 

 152".ع9 إضافة أي عقوcت خط�ة تقوم ع9 أYس هوية الشخص الم(ء إليه
  

أوسع  ¨سلوبمÐمة الصيغة حيث تقوم السلطات ب¼ويلها  اً وعXوة ع9 ذلك، يفرض القانون اليم¸ قيود .165
) 103(وأمثلة ع9 تلك القيود �كن أن îدها ' المادة . لوضع مزيد من القيود ع9 حرية الرأي والتعب�

يل¹م كل  "بùن الصحافة والمطبوعات وال� تنص ع9  ،1990للعام ) 25(المذكورة أعXه من القانون رقم 
من بي�ا، ما �س العقيدة ا*سXمية العاملb ' الصحافة Dcمت1ع عن طvعة ون� وتداول وإذاعة أمور 

ما يؤدي إ� ترو0 اUفكار " وكذلك  153"ومvدòا ال(مية أو âقر الدg½ت السماوية والعقائد ا*ن(نية

المعادية Uهداف ومvدئ الثورة اليمنية أو الم(س cلوحدة الوطنية أو تشويه ال|اث وا+ضارة اليمنية 
  154".والعربية وا*سXمية

وعند اUخذ Dcعتvر حظر مظاهر عدم اح|ام أي دين أو معتقدات أخرى يتعارض مع العهد  ،هذا الصدد و' .166
وتؤكد الكرامة ¨ن غالبية هذه اUحكام تفتقر  155،من العهد) 20،2(فيما عدا ' الظروف الموضحة ' المادة 

ولئك القاbÕ أ@ا D توفر توجhات كافية U ما ك ،إ� الدقة الكافية لتمكb اUفراد من تنظيم سلوكهم تبعًا لذلك
كما أن  156.بتنفيذها لتمك�م من التفريق بb ما ينطوي �ت حرية التعب� وبb ما هو مقيد ع9 ]و سليم

تعت� مفاهيم غامضة ولها قابلية لل¼ويل من قبل أولئك " ثوابت الثورة اليمنية"أو " الوحدة الوطنية"المفاهيم كـ 

 157.كما أثبت الواقع حقيقة ذلك ' اليمن خXل السنوات اUخ�ة ،9 تنفيذ القانونالقاbÕ ع
  

ويؤكد . 2009 أgر/ مايو 11'  تئأنشال�  هو �كمة الصحافة والمطبوعات لXهتمامواUمر اUخر المث�  .167
من ) 150(دة الكث� من المحامb والمدافعb عن حقوق ا*ن(ن ¨ن إن�ء هذه المحكمة يتعارض مع الما

                                                
�ن ا��Cا!? وا�/��."ت، ;'�% ا��";�ن �AU ا��
�A% �	�,�ة ��19944�0/"م  )12(رر @��Gري ���";�ن ر�?   150R. م :

0.htmlhttp://www.unhcr.org/refworld/country,LEGAL,,LEGISLATION,YEM,4562d8cf2,3fec62f17,  ،)a*6"ر 
 b�T	م2011د*'��� 25ا�.( 

�ن ا��Cا!? وا�/��."ت، ;'�% ا��";�ن �AU ا��
�A% �	�,�ة ��19944�0/"م ) 12(��ر @��Gري ���";�ن ر�?  151R. م :
http://www.unhcr.org/refworld/country,LEGAL,,LEGISLATION,YEM,4562d8cf2,3fec62f17,0.html  ،)a*6"ر 

 b�T	م2011د*'��� 25ا�.( 
  . 38م، ا����ة 2011
�	���  12 ،(UN Doc CCPR/C/GC/34 ،)34(ا��HC% ا��/AH% .&��ق ا-;'"ن، ا��+QB% ا�/"�% ر�?   152
�ن ا�T&",% وا��0��h"ت، ا��"دة ) م1990(��/"م ) 25(�";�ن ر�?   153R.)103أ ،( 
�ن ا�T&",% وا�) م1990(��/"م ) 25(�";�ن ر�?   154R. 0"ت، ا��"دة��h�)103د ،(  
�Q&6 ."��";�ن أ*% د�0ة إ�4 ا��MاهA% ا����A% أو ا�/�TH*% أو ا��*�MR6 %AH 6&�*�" 4�0 ا�	�SAA أو ا�/�اوة أو : �� ا�/�G 2ا����ة ) 20(ا��"دة   155

5H/ا�. 
 . 25م، ا����ة 2011
�	���  11 ،(CCPR/C/GC/34) ،)34(ا��HC% ا��/AH% .&��ق ا-;'"ن، ا��+QB% ا�/"�% ر�?   156
، وا�	/��B �A*% ا��أي�B"*% ا��/.  H	S*S/ و ا��"ص ��Z? ا��	&�ة ا����ر ا�	  أ�0ب GH0" ا���"وف أن ;�AR إ�4، �� ا��AC ,  ه9ا ا��Tد  157

�ن R.�AGR	ا� �A;ا�� ��R6  	ا� "%*"�B ?Aا�� %AT�Rا� �j� ،%*�G�". ر�/Rو ا�،%AH2ت ا=د*"ن ، ور��ز ا��و�%، وا�ا��"'
t4 أو�	B �A�jا��� 
�j� "%ا��و� zA!ر."e�"� "�� "ً�,وو":  f�H* �w&6 وف�Qف �� ا��P "د أي�	ور��زه" ا=�% ا;، %��M&أو ا� ، ?G�"�0إ�4 أ �QHأو ا� "G!"�0أ

، دورG6" ا�'"./% ;'"ن , ا- إ���B z�C� 4قأ��  �CA".�، �'�?  وا�	/��A، ا��"ص ا��/H  .&�*% ا��أي ��6*� ا����را;�Q ، "4�0 أ;G" @�ا!?
 dds-http://daccess-:4�0 ا�	�ا�  �	�,� 4�0 79و 40، ا����ة (A/HRC/7/14)م،2008,��ا*�  28

0811210.pdf?OpenElementny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G08/112/10/PDF/G  ،)a*6"ر  b�T	م2011د*'��� 26ا�.(  
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ت ا+كومة ردّ  و 158".�ت أي من الظروف استث1ئيةÊ Dوز إن�ء �اكم "الدستور اليم¸ الذي ينص ع9 أنه 
ع9 ذلك هو أن هذه المحكمة ليست �كمة استث1ئية وقارن;ا cلمحاكم اUخرى المتخصصة بقضاg معينة 

 إ� وجود اختXفات جوهرية بb كXن أوضح المحامو ولكن. حاكم التجاريةõلك المعنية Ucموال العامة والم
بينما توجد اUنواع اUخرى من المحاكم  159' صنعاء ة الصحافة والمطبوعات D توجد إDالنوعb م�ا أن �كم

ويشكل ذلك . المنùة Ýسب التوزيع ا�غرا' وأن سلطاÅا القضائية مقصورة ع9 مكان وقوع ا�ر�ة المزعومة
لكث� من اUشخاص الم;مb خارج صنعاء الذين يرغبون ' Òارسة حقهم ' ا+صول ع9 �ثيل دفاع قوي ل اً عائق

ينتقي . ن ¨ن المدعي العام والذي تم تعيينه س�سً� من قبل وزير العدلالمحاموويؤكد . وإ� �قيق العدالة
حاكم ال�عية المتخصصة ال� تنظر ' القضاf gعاي� تعسفية من أجل نقلهم لهذه المحكمة، ع9 عكس الم

إ� أن �كمة الصحافة والمطبوعات، ليست كغ�ها من المحاكم،  c*ضافة. �يع القضاg ذات النوع الواحد
 .فوضت للنظر ' أحكام قانون ا�رائم والعقوcت ليس فقط مع تلك المتعلقة بقانون الصحافة والمطبوعات

  

ية الرأي والتعب�    ا+ق 'ا+ق 'ا+ق 'ا+ق '    cن;اكcن;اكcن;اكcن;اكقضاg متعلقة قضاg متعلقة قضاg متعلقة قضاg متعلقة  ....3.6.2 ية الرأي والتعب�حر ية الرأي والتعب�حر ية الرأي والتعب�حر         حر

ما يتعلق  الف|ات ' أسوأت×د  منظمات حقوقية أخرى إ� أن الدولةتش� المعلومات ال� تلق;ا الكرامة و .168
ن;اكات حرية الرأي والتعب� ع9 الم تقتy  ،مع ذلك. اDحتجاجاتمنذ بداية  ،وخصوصاً  ،Ýرية الرأي والتعب�

تستعرض الكرامة أمثلة قليلة  ،ومن خXل الفقرات الàلية. فلUcسفقط كما سنوضح ذلك  ،2011عام 
 .لقضاg عملت علhا منظمت1 من خXل النداءات العاجلة ال� كانت تطلقها لÀجراءات ا!اصة لaمم المتحدة

  
. حزب ا*ش|اكي اليم¸لالàبع  ل" اDش|اكي نت"، صحفي م×ور و�رر للموقع ا*لك|وª 50، �مد المقالح .169

من اUجهزة اUمنية ' صنعاء ال(عة ا+ادية ع� م(ء  أفرادع9 أيدي  ،2009 أيلول/ سبتم� 1أختطف ' 
تعرض المقالح ' الماû إ�  160.أخذوه إ� مص� Eهول ،خارج م�له من قبل أشخاص مسلحXf bبس مدنية

 Uمن قبل ا ªنفرادية من دون أي أجراء قانوDت اDعتقاDقبل ا*فراج عنه بعدد من عدد من ا sمن الس�

الطويلة fا ' ذلك �نته اUخ�ة، تعرض  اDنفراديةوخXل ف|ات احتجازه . ال×ور Dحقًا قبل من دون �اكمة
(خرة لعمل�ت القمع ال\تغطيته ال;كميةمقاDته وخطاcته العلنية، Dسيما  وDنتقادللتعذيب وسوء المعاملة 

حقوق ا*ن(ن من قبل  Dن;اكات وDنتقاداتهردين ا+وثيb ' الشمال وا�نوب، ة ضد المتمالمستمرة للحكوم
المطالب ال� ، fا ' ذلك المجتمع المدª ضغط كان. احتجازها له لعدة أ©ر ا+كومة اليمنية نفت. ا+كومة

 jUتهسمحت له و  زهااحتجانقابة الصحفيb هو الدافع الوحيد وراء كشف السلطات +قيقة  تقدمت ºا
 للمرة اUو� منذ وذلك، 2010 �ون ال±ª/ ي1ير 31'  من دقيقتb لمدة أقل ع� الهاتف التحدث معه

المتخصصة  ا�زائية المحكمة: استث1ئيتbتم تقديم المقالح لمحكمة ج1ئية ' �كمتb منفصلتb . هاختطاف

                                                
: �� ا��
	�ر ا�H�A ، �	�,� 4�0) 150(ا��"دة   158

http://www.unhcr.org/refworld/country,LEGAL,,LEGISLATION,YEM,4562d8cf2,3fc4c1e94,0.html  ،)a*6"ر 
 b�T	م2011د*'��� 26ا�.(  

159   %�M&� ت�R;أ�Bوا  m"�. %A!ا�	ا. %�M&ء آ�"/HX  , %TT�	ا�� %,"&Tء. ا�"/HX  , %*ا�/"د %A!"HCف أ�"م ا��&"آ? ا�"Hn	
 .و*	? ا�
ا�T&�  ا���"�b *�ا@e �&"آ�% �AU 0"د�% و*em�/6 5RM ��	/9*8 (+ل ا0	�e�" وإ(�"!e : ، ا���A).A"ن A.�/�".  �&X%(ا;�Q ا��Mا�%   160

: ، �	�,� ."�/�.A% 4�0م2010,��ا*�  23ا��'�ي، 
http://ar.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3749:2010-02-23-08-56-

00&catid=164:2009-03-08-12-08-04&Itemid=140  ،)a*6"ر  b�T	م2011د*'��� 26ا�.( 
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وكالة اUنvء وفقا ل الرئيس، والذي من قبل بعد ذلك هتم العفو عنولكن  161.المتخصصة و�كمة الصحافة
 ع9 ذمة قضاg ا+ق العام رهن المحاكمة وأولئك المحكوم علhم�يع الصحفيb "عن  عفاأنه  س� اليمنية

".162 
  

من دون توضيح ما إذا كانت ال;م المنسوبة ضده أمام  ،2010 أgر/ طلق jاح المقالح ' أواخر ©ر مايوأُ 
 àكل bتزال معلقة أسقطتالمحكمت D ديد �اكمته ' المستقبل . أم أ@اÅ ويع¸ هذا الوضع الغامض ع9 أن

  .  وقت كوسيلة لمنعه من Òارسة حقه ' حرية التعب� مستقبXً أي استخدامه '  c*مكانلم Ùفف بل 
  

مد اللسواس، �رر الموقع ، وجدت �كمة الصحافة والمطبوعات بصنعاء حسb �2010 أgر/ مايو 2'  .170
 ªريا*لك|وvصنعاء برس" ا*خ" ًvحكمت عليه  163".الم(س بثوابت الثورة وا�مهورية والوحدة" ب;مة ، مذن

 c+ظر ضده بعد ن�ه لمقاDت تنتقد الف(د ' اليمن ' صحيفة اً ل ذلك إبXغمشالمحكمة cلسجن سنة و 

 لمزيد(ال×ر الذي ي¥ قرار الرئيس صالح cلعفو ع9 الصحفيb  سواس 'وفيما بعد أفرج عن الل. التجديد
و' ذات ال×ر Dحقًا، حكمت �كمة ). �مد المقالح أعXه ¯s، أنظر قضيةر لمعلومات حول العفو المن ا

المحرر Yمي غالب والمراسلb عبد : آخرينمع عدم النفاذ ع9 أربعة صحفيb  الصحافة بثXثة ©ور سج1ً 
لن�هم "المستقلة وذلك  اUسبوعيةيز المجيدي وفؤاد مسعد وشفيع العبد يعملون لدى صحيفة النداء العز 

' قاموا بكàب;ا كانت ال;م الموجهة للصحفيb اUربعة متعلقة cلمقاDت ال�  164".تقارير كاذبة تث� العنف
لم يكن المدعى علhم وD  .علhاا+كومة اليمنية  وال� تتحدث عن الوضع ' جنوب البXد وردّ  ،2009

 ،و' اUخ� 165.ن حا·ين عند النطق c+كم وذلك Uن المحكمة لم تبلغهم بàرï جلسة النطق c+كمالمحامو

s ع9 الصحفيb اUحكام أسقطت  .بعد العفو ال̄ر
  

رهاب المسلحة ا*قام اUمن القومي مع قوات مكافحة  ،2010 آب/ أغسطس 16الموافق  اDثنb' م(ء يوم  .171
Ô ه 156أنظر الفقرة (ع ئبتنفيذ غارة ع9 م�ل الصحفي عبد ا*له حيدرXم الك)أعYا، ور 
â ركات� كمال

اUسلحة إلhم واقàدÅم موجهb وقامت القوات اUمنية بتفتيش الم1زل بطريقة غ� قانونية  166.�ف ' صنعاء

                                                
161  �Q;أ : ��
)%AH�Aوآ"�% ا=;�"ء ا�( ،�A;ا�� �AA�&X �0  �/* b�"X ،22  �*"�20104�0 �,�	� ،م :

http://www.sabanews.net/en/news215058.htm )a*6"ر  b�T	م2011د*'��� 27ا�(،  
162  �Q;أ : ��
)%AH�* وآ"�% أ(�"ر(* b�"X ، ،�AA�&X �0  �/22  �*"�20104�0 �,�	� ،م :

http://www.sabanews.net/en/news215058.htm )a*6"ر  b�T	م2011د*'��� 27ا�.(  
 :م، �	�,� �B %HC� ,12  �*"�20104�0"*% ا��AA�&T، ا��C'6 ��A ر!zA 6&�*� ,  ا
	��ار ا��CGم 4�0 ا-0+م  163

nslaught.phpo-media-ongoing-in-editor-jails-http://www.cpj.org/2010/05/yemen  ،)a*6"ر  b�T	27ا� 
ا=MB"م ا�T"درة .&W ا�'6 �AA�&T	�H ���ا;�A : ، أ;�Q أ*�ً" ��6*� ا�0+م ا�A.�/�".  H�A% 4�0 ���] ا�T&�ة ./�Hان، 2"ه�)م2011د*'���
 ،%��"P2 � �*"20104�0 �,�	� ،م :yemen.net/view_news.asp?sub_no=1_2010_05_02_77906-http://www.alsahwa 

،)a*6"ر  b�T	م2011د*'��� 27ا�(،  
164  �AA�&Tا� %*"�B %HC� ,�AA�&X %'�) 4�0 ذ"�H�0م ا� [� �C'�". م"MBأ %AH�* %�M&� رت�X,� �20114�0"*�  25, أ�	م، � :

jail.php-suspended-journalists-five-gives-court-.org/2010/05/yemenihttp://www.cpj)a*6"ر  b�T	27ا� 
 ).م2011د*'���

165  �AA�&Tا� %*"�B %HC� ,4�0 ذ"�H�0م ا� [� �C'�". م"MBأ %AH�* %�M&� رت�Xأ �AA�&X %'�) ,25  �*"�20114�0 �,�	� ،م :
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وفقًا لرواية أجهزة مكافحة  ،قوات اUمن القومي اعتقالرهن  تضح فيما بعد ¨@ما. إ� مكان غ� معروف
ا*رهاب ون�بة أمن الدولة ال� اع|فت بعد Òارسة ضغوطات علhا من قبل أj الضحاg ووكاDت حقوقية 

، أطلقت 2010ت�ين أول / أõوبر 5و' . إلhا اوطلبت نقل ملفاÅم ا،القبض علhم أمر ت¨@ا أصدر 
. لما يزيد عن ال×ر إجvرgمنية jاح رYم الكاركات� �ف بعد أن أخفته قوات اUمن القومي السلطات الي

 . بعد أن حكم له قاû �كمة أمن الدولة c*فراج اً يوم 13ستمر اعتقاله ' مرا? اUمن الس�s لمدة او
  

هدفًا بعينه للسلطات ' �اولة  نكان الصحفيو ،ثورة الشvب الشعبية اندDع، و�ديدًا منذ 2011وخXل عام  .172
 �وز/ يوليو 29' . لتقييد حقوقهم ' حرية الرأي والتعب� ومنعهم من تغطية ان;اكات حقوق ا*ن(ن ' اليمن

ع9 ذمة الق�م  اDضطهادمتعلقة بصحف�ت عانb من  2قضاg صحفية م�ا  7، قدمت الكرامة 2011
' اليمن إ� المقرر ا!اص لaمم المتحدة ا!اص Ýرية الرأي  اتلXحتجاجتغطي;م وم�رك;ن  ¨نشطة
Íتلفة من المضايقات م�ا عمل�ت القبض وا*خفاء القMي واDعتقال  أنوعتعرض الصحفيون إ�  167.والتعب�

 :ونست×د �ديدًا بعدد من القضاg وهي. jية وتلقhم رYئل Åديد أماكنالتعسفي ' 
  

حداث الyاع بb قوات اUمن والمتظاهرين الذي كان يصور فيديو U  ،30،عبد المغ¸ �مدالصحفي عادل  .173
وعندما أخطأته . عندما أطلقت قوات اUمن عليه ال1ر ،2011 شvط/ ف�اير 17المطالبb برحيل النظام ' 

 .هكام�اتتم اعتقاله لف|ة قص�ة من قبل اUمن وتعرض للÃب وتم مصادرة  ،الطلقات
  

 5تلقى العديد من رYئل Åديد cلقتل ع� تلفونه بدءًا من  ، 30 ،�مد مصطفي العمراª اتب الصحفيالك .174

وقبل ف|ة وج�ة من بدء تلقيه رYئل ال;ديد، ن� مقال ذ5 فيه أسماء مسئولb ' . 2011 آذار/ مارس
 .  الدولة متورطb بعمل�ت القمع ' اليمن

  
صحيفة لتغطية تظاهرة سلمية لموقع  ،2011 شvط/ ف�اير 11، ' 30ح، �الصحفي خليل عي اìد الخرج  .175

ه ' س�رة åبعة لaمن لبعض الوقت وتعرض للÃب ُألقي القبض عليه وإبقاؤ. ًا له�رر  يعملالذي " الغد"
 .وقام عã1 اUمن ¨خذ الكام�ا منه وحذف �يع الصور ال� التقطها. وا*هانة

  

ن م ،2011 ني(ن/ ابريل 16، ' منتصف الليل ' 30أìد المحمدي، مذيع تلفزيوª،�مد  الصحفيتعرض  .176
وقدموا له عمل جديد براتب جيد ' ). �ت إ�اف îل الرئيس(مهوري قبل ضvط من مكتب قائد ا+رس ا�

منه،  لXنتقاماولة وكمح. ق1ة تلفزيونية مؤيدة للرئيس وطلبوا أيضًا ¨ن يعمل لد�م �Íًا وهو اUمر الذي رفضه
 21ومن ثم تم ا*فراج عنه ' . بMية ' مرا? اUمن القومي لمدة çسة أgم واعتقلوهقاموا ¨خذ تلفو½ته 

 .2011ني(ن / ابريل

                                                                                                                                                  
-in-protest-in-sit-peaceful-http://en.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=646:yemen

journalists&catid=40:communiqu&Itemid=216-detained-with-solidarity ،  
: ، �	�,� �A��*20114�0  29ا�B	C"@"ت، -.+GU? �0 */";�ن �� ا�Ghm"د ا��A�&Tن : ا�A.( ،��A"ن X&� (ا��Mا�%  167

.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=796http://en ، )a*6"ر  b�T	م2011د*'��� 26ا�( 
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القليلة  ' السنوات تدر�Ê +رية التعب� ا*Êابية الم(حة ا2فضت أعXه،، وع9 النحو المبb وcختصار .177

، cل�اكة مع الكرامة وقد �عت .، ما يقارب اßن العام 2011انتفاضة بداية منذواضح جدا ، وبشكل الماضية
bنقابة الصحفي ،bن;اكات، أمثلة اليمنيDا ' ذلك متضاعفة من اf عتداءات، ا*عدام خارج نطاق القضاءDوا 

المضايقات ال� يتعرض لها لقتل ووال;ديدات c عادلةالغ� والمحاكمات اDعتقاDت واDعتقاDت التعسفية و
الممتلكات تدم� و، ومصادرة ومكاتب الصحف مواقع ا*ن|نت، وحجب المراسلb اUجانب، وطرد نالصحفيو

 وع9 النحو المبb .ال� تغطي اDحتجاجات ع9 وYئل ا*عXم قوات اUمن غ�ها من اDن;اكات ال� �ارðاو
 التعب� حرية وغ�ها من وYئل ع9 وYئل ا*عXمالقمعية  ية لتخدم العمل�تجاءت التغي�ات الت�يع أعXه،

 .المطبوعاتللنظر ' جرائم الصحافة و �كمة متخصصة إن�ء وم�ا القليلة الماضية، خXل السنوات
  

        ا!Xصةا!Xصةا!Xصةا!Xصة ....4444

 جزأينإ�  توجد Íاوف ' الوقت الراهن من انشقاق البXد -يسوء الوضع الس�s ' اليمن بشكل مت(رع .178
bا+كومة " صوملة اليمن"ن منذ سنوات ماضية من ووسبق وأن حذر مراقب. منفصل bاع القائم بyجراء ال

فhا لÀقليم ا�نوÛ لليمن وال� ت¹ايد  واDجتماعيةالمر?ية وا+ركة ا+وثية ' الشمال، والمطالب الس�سية 

اعدة ' اليمن، وأخ�ًا التحدgت ال� تواجهها ا+كومة ، ووجود �اعات åبعة لتنظيم القاDنفصالمطالب 
واDجتماعية لتحقيق الد�قراطية وتغي� النظام، كما أفصحت ع�ا ا+ركة  ةالس�سيالمر?ية نظرًا للمطالب 

هذه الyاعات  وُتفاقم. 2011المدنية السلمية منذ ي1ير  اDحتجاجاتالشvبية المستمرة ' ق�دة حركة 
م�ا الضغوطات ع� تدخÅXا العسكرية الم�vة '  ،الضغوطات الثقيلة من الوgDت المتحدة رcستمرا

القوات العسكرية  ألقتبb القوات العسكرية اليمنية وحركة ا+وx ' الشمال،  اUخ�ةة هوخXل المواج. البXد
 ًXمن الق1بل ع9 بعض الم1طق الشمالية لليمن السعودية واب . 

  

المؤقت ' أوائل التسعين�ت وال� سمحت بتحسb وضع حقوق ا*ن(ن وا+رgت  اDستقرارب ف|ة من وعق .179
أصبح التقدم  ،واليوم. حقوق ا*ن(ن cح|امÄاوزات متعلقة العامة ' اليمن، أدى الوضع المتفجر ا+ا~ إ� 

ع9 ]و تتقوض و اوى هذه اîDازاتت; وع9 الصعيد اليومي،. أخرىالمحرز ' ال(بق عرضة للسؤال مرة 
 العديد من المكونة من القمعية أجهزÅا بشدة ع9 ضعيفةال مر?يةال ا+كومة وتتكئ. الدولة لسلطة م¹ايد

أفراد عائلته، ما صالح و ع¥ عبد ا¤رئيس، للسيطرة الم�vة لل Ýكم الواقع®ضع �يعها  اUجهزة اUمنية ال�
  .ن;اكات حقوق ا*ن(نD  أيضاوالمرتكبb  ا�ديدة الفاعلة غ� ا+كومية ا�هات إ� ظهورأدى 

  

ها لمكافحة العسكرية واUمنية ال� تم إن�ؤ وغ�ب السيطرة المدنية ع9 اUجهزة القضاءعدم استقXلية  .180
قوق ا*ن(ن ' ان;اكات جسيمة ' ح Dرتكابا*رهاب، عدم تطبيق العقوبة ع9 مرتكبhا هي العوامل الرئيسية 

 .اليمن
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 ترغب الكرامة ' ال¼áد ع9 أن الضغط ع9 قانون ا+صانة الذي وافق عليه Eلس الوزراء ،وºذا الùن .181
 168والذي �نح الرئيس صالح و�يع من عمل �ت حكمه حصانة ،2012ي1ير  8'  اDنتقاليةللحكومة  المؤقت

 من المقاضاة 
'  اب، وهذا الم1خ، لسوء ا+ظ، هو ال(ئد ' نظام القضاء ' اليمنس�يد من م1خ ا*فXت من العق .182

 ،2012ي1ير  21، بعد تعديXت طفيفة، يوم ال�لمان ع9 قانون ا+صانةسيما بعد أن وافق . السنوات اUخ�ة
يض �يع اليمن حول ضمان تعو Dل¹اماتكامل  ان;اكوتعت� هذه المواقف . ا!طوة رسمية Ýتة وD تزال هذه

 اً أفراد اDن;اكاتاUشخاص الذين ان;كت حقوقهم وحرÅgم المع|ف ºا ' العهد ح� وإن كان مرتكب هذه 
كما ينبغي ضمان �قيق العدالة �ميع الضحاg ' اليمن سواء تلك المتعلقة . �ارسون أعمالهم الرسمية

 -ة للد�قراطية أو أي Xìت قمعية أخرىا+ركات المؤيد Äاهcلعمل�ت القمعية المستمرة للسلطات 
اDضطراcت ' ا�نوب والyاع ' الشمال والقàل مع القاعدة  وذلك من أجل ضمان اح|ام ا+قوق المدنية 

 . والس�سية ' المستقبل

  
و فائدة و' الفصل الà~، ستقدم الكرامة قاÕة من التوص�ت الرئيسية للحكومة اليمنية وال� 3مل أن تكون ذ

  . للخ�اء الàبعb للجنة المعنية Ýقوق ا*ن(ن خXل ف|ة مراجع;م للتقرير الدوري ا!امس لليمن
  

        التوص�تالتوص�تالتوص�تالتوص�ت ....5555

رج ا��� �A@� إ�< ا=>�;�ام ا���9ط و�7 .183C ة وا!��ام�"D� E<Aر��Fت  إ
H ا �)آ ء �H�� ��D و��7هK"ا�
 :M"�ق ا! �ن ا�;��Lة

امر لكافة مأموري الضبط القضا¾ وأجهزة اUمن بعدم استخدام الذخائر ا+ية أو ع9 اليمن إصدار اUو •
وينبغي . ع9 ح�Åم أو ح�ة اßخرين اً المتظاهرين الذين D يشكلون خطر  Äاهأي نوع من القوة المميتة 

    .اßخرين �ت ال;ديد الم�vاستخدام هذا النوع من القوة فقط كملجأ أخ� عندما تكون ح�ة 

ع9 اليمن فورًا ا®اذ خطوات فاعلة للق�م بتحقيق مستقل وشفاف وفقًا لمعاي� دولية ' �يع  •
 bمر ' عمل�ت قتل المدنيUمن مأموري الضبط القضا¾ وأجهزة ا ã1ادعاءات م�ركة ع

اء كان سو ،واDستخدام المفرط للقوة ضد المدنيb واDعتقاDت التعسفية والتعذيب وسوء المعاملة

 ًXلقمع المستمر للح ذلك متصcت قمع أخرىركة المؤيدة للد�قراطية أو ' حDت '  -اcضطراDا
وب1ء ع9 نôà التحقيق، ينبغي إجراء . ' الشمال والقàل مع تنظيم القاعدة ' اليمن والyاعا�نوب 

يؤدون عملهم  أشخاصقبل ترتكب من  اDن;اكات�اكمة وضمان �اسبة مرتكبhا، ح� وإن كانت 
 .وعلhا أيضًا تقديم التعويضات للضحاg ولعائXت الضحاg الذين تÃروا إن أمكن ذلك. الرسمي

 

                                                
168 %A�+0در إ"T�� "ً�,ا��";�ن , و ~;" b�"X bH�*...  , e/� ا�9*� ���0ا xnوأ� %�MB ة�	ل ,+) %*�M'/وا� %AH�=وا %A;ت ا���"'
tا��

: م، �	�,� H*20124�0"*�  9أ;�Q ا�w; %*SC، ر!"
% ا��زراء ��6 �";�ن ا�&b�"T� %;"T،  - "ا�&T";% �� ا���"m"ة
zeera.com/news/middleeast/2012/01/2012182225777417.htmlhttp://www.alja  ،)a*6"ر  b�T	13ا�  �*"H*2012م.( 
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184. �D
  :ا���EOP و>�ء ا���

ينبغي أن تدرج اليمن تعريفا ÔمX �ر�ة التعذيب ' قانو@ا المح¥، وضمان أن مثل هذا  •
D يقتy التعذيب فقط ع9 وYئل ا*5اه ع9 التعريف يتفق مع المعاي� الدولية Ýيث 

ينبغي علhا تعديل قانو@ا المح¥ و . اDع|اف أث1ء عملية القبض والتحقيق واDعتقال والسجن

أيضا  وإÓا ،فحسب Ýيث D تقتy العقوبة ع9 اUفراد الذين أمروا أو قاموا بعمل�ت تعذيب
وعXوة ع9 ذلك، ينبغي تعديل . هذه اUفعال Uولئك الم�ركb بطريقة أو ¨خرى ' مثل

قانون ا*جراءات ا�زائية ' اليمن، وذلك لتمكb رفع دعاوى ج1ئية ضد مأموري الضبط 

 حذفكما Êب . ا+كوميU bي جر�ة ارتكبت أث1ء ¡دية عمله أو عملها المسئولbالقضا¾ أو 

  .تعذيب ' ت�يعاÅا المحلية بند سقوطها cلتقادم بùن ا�رائم ال� �توي ع9
ينبغي ع9 اليمن ا®اذ خطوات م�vة لمنع أعمال التعذيب وسوء المعاملة وإعXن س�سة  •

 Dالدولةئوجت±ث التعذيب وسوء المعاملة ع9 أيدي مس ~ . gا أن تكفل حق ضحاhوعل

ن كانت إح� و  المقاضاة ¨ي نوع كان، أوالتعذيب لرفع شكاوي من دون Íاوف من اDنتقام 
  . إدعاءاÅم غ� مثبته ولطلب تعويض ' حال ثبوت واقعة التعذيب

  ا! �9اديا����9# وا��QR  ا=��"ل .185

خفاءات ا��ية وÒارسة اDحتجاز ع ا*جراءات الم1سبة لم1هضة ا* ®اذ �ياينبغي ع9 اليمن  •
 اUشخاصعن �يع من دون أوامر قبض وإلغاء ا+جز اDنفرادي وكذلك ضمان ا*فراج 

  . نفرادgً أو تم إدان;م و�اكم;م fوجب إجراءات قانونيةاالمحتجزين 
م�ا  اعتقالهمضمان أن �يع المعتقلb تم منحهم كافة الضما½ت القانونية اYUسية من بداية  •

 اعتقالهوأقاربه وقت  هوقت وفحص ط� مستقل وإبXغ أهل أjعحق ا+صول ع9 �امي ' 

�ا ما يتعلق cل;م الموجهة ضدهم وكذلك حق المثول أمام قاû ع9 وجه الMعة fا من بي

  .يتوافق مع المعاي� الدولية
م�ا اUمن الس�s واUمن القومي  اUمنية اUجهزة®اذ خطوات فاعلة تضمن بقاء ع9 اليمن ا •

�ت  اDعتقالووضع �يع أماكن  اUمنيةووحدة مكافحة ا*رهاب �ت سيطرة السلطات 

وع9 اليمن رسمً� �ريم إن�ء أي أماكن خاصة لXعتقال D ®ضع . سيطرة السلطات القضائية
  .   الذين يعتقلون اUشخاص ' أماكن اعتقال خاصة اUشخاصسيطرة الدولة ومقاضاة 

ء .186K"ا>�"$��� ا�  

علhا ضمان ¨ن القضاء و. ا®اذ إجراءات م1سبة لضمان اDستقXلية وا+�دية الàمة للقضاء •
  .حر من أي تدخل وخصوصًا من السلطة التنفيذية سواء ' القانون أو الممارسة
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ضمان ¨ن المحكمة ا�زائية المتخصصة تتواءم ' القانون والتطبيق مع المعاي� الدولية  •

gسس وا*جراءات ال� تقيد إمكانية العامة  ،للمحاكمة العادلة ' �يع القضاUمن وكشف ا
  .حضور جل(ت المحكمة المتخصصة

ضمان حصول القضاة ع9 تدريب ع9 القانون الدو~ +قوق ا*ن(ن وتطبيقها ' المحاكم  •

  .المحلية

187. ��Uا��أي وا��� �O�M:  

حق الرأي  سلم�ً لممارس;م �يع اUشخاص المعتقلb عن م�وط الغ� ا*فراج الفوري و •

  .والتعب� والتجمع السلمي
�يع القضاg ضد النظر ' ينبغي كما . مة الصحافة والمطبوعات المتخصصةإلغاء �ك •

bميXأمام المحاكم العادية ا*ع.  

أفراد من ا+كومة م�م أولئك الذين �ارسون سلطات  Dنتقاداتإلغاء �يع القيود المجرمة  •
لمفروضة ع9 إلغاء كافة القيود ا. س�سية عل� ' الدولة مثل رئيس الدولة ورئيس ا+كومة

ية الرأي والتعب� والمصاغة بطريقة مÐمة والمفتقرة إ� الدقة الكافية لتمكb اUفراد من  حر

Uولئك المكلفb بتنفيذها  كاف�ً  اً D تقدم توجhعXوة ع9 أ@ا تنظيم أعمالهم تبعا لذلك، 
  . وما هو مقيدالتعب� التمي� بb ما ينطوي �ت حرية لتمكي�م من 

188. W ن ءإ  ا�)��X ا����AF ��"�ق ا! �

تMيع إجراءات إن�ء هيئة وطنية +قوق ا*ن(ن fا يتفق مع مvدئ cريس وكما هو متفق  •
  .2009عليه خXل اDستعراض الدوري ال�مل للعام 

  ا�" �ن ا��و�# .189

  .المصادقة ع9 ال�وتوكولb الملحقc bلعهد الدو~ ا!اص c+قوق المدنية والس�سية •
  فاءات القMيةتالدولية +ماية �يع اUشخاص من ا*خ اDتفاقيةالمصادقة ع9  •

من اتفاقية م1هضة التعذيب ) 22(و ) 21(الق�م c*عXن المنصوص عليه ' المادة  •
  . الملحق ºا اDخت�ريوالمصادقة ع9 ال�وتوكول 

  .المصادقة ع9 قانون روما ا!اص cلمحكمة ا�1ئية الدولية •

  .ديد الدعوات الموقفة لÀجراءات ا!اصة الàبعة لaمم المتحدة� •

 


