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تفاءات القرسية وغري االحتجاز التعسفي، االخ: جماالت رئيسية أربعةتذرك الكرامة أهنا ترزك أنشطهتا عىل 

كما حنرص أاساس عىل إعالم اإلجراءات اخلاصة واألجهزة التعاهدية . اإلرادية، التعذيب، اإلعدامات دون حماكمة

لألمم المتحدة عىل حاالت فردية موّثقة وكذلك االتصال ابلفاعلني المحليني مبا فهيم الضحااي وأرسهم 

 .والمحامني والمدافعني عن حقوق اإلناسن
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   ةاترخيي ةخلفي —1

مجهورية و) نويباليمن اجل(ية واجلمهورية اليمنية تتشكل من احتاد مجهورية اليمن الدميقراطية الشعب 1990أاير /مايو 15منذ 
شطري البالد  1994 متوز/يوليو 7إىل  أاير/وماي 5وقد هزت احلرب األهلية اليت امتدت من ). اليمن الشمايل(اليمن العريب 

 .قبل أن تنكشف عن تثبيت سلطة حكومة صنعاء، وبعد فك الزناع، تزايدت األهمية اإلسرتاتيجية للبالد حبكم موقعها اجلغرايف

انئاب يتم انتخاهبم كل ست  301يضم  الذيالربلمان  :عتابره مجهورية جهازا ترشيعاي يتكون من غرفتنيوميتلك اليمن اب
عضو يعيهنم الرئيس، وقد أجريت آخر انتخاابت ترشيعية سنة  111سنوات ابالقرتاع المابرش وجملس الشوري المكون من 

الشعيب العام الموايل للرئيس عيل عبد اهلل صالح  ى حزب المؤمترظوحي. سنتني 2009أتجيل انتخاابت  بينما تم 2003
فقد  ،يذابألغلبية المطلقة يف الربلمان الذي ال سلطة له عىل احلكومة المعنية من طرف الرئيس، أما صالحايت اجلهاز التنفي

 .تم توسيعها بينما تم تقليص صالحايت الربلمان، المحدودة أصال، لفائدة جملس الشورى المعنّي 

والذي كان قبل ذلك  1990د منذ رئيس اليمن الموحّ  ،نوات، لكن عيل عبد اهلل صالحس 7خاب الرئيس لوالية متتد ويتم انت

وهو أيضا  ،األصوات من 77.2% بنسبة 2006أيلول /سبتمربأعيد انتخابه يف  ،1990إىل  1978رئياس لليمن اجلنويب من 

 .حالة الطوارئ يف البالدرئيس هأية أركان اجليش الذي ميكنه حل الربلمان وفرض 

حيث صادقت الدولة عىل  2001م سنة ث 1994للمراجعة سنة  1991 أاير/مايو 16وقد خضع الدستور اليمين الصادر يوم 
) 1987 شابط/فرباير 9(قسم بكري من المعاهدات الدولية أهمها المياثق الدويل المتعلق ابحلقوق المدنية والسايسية 

االعتقال  جراءاتإبكما تم تكييف الترشيعات المتعلقة ) 1991 الاثينترشين /نوفمرب 5(عذيب والمعاهدات المانهضة للت

  .ا مع ذلك لم تنخرط يف الربوتوكول االختايري لمعاهدة األمم المتحدة المانهضة للتعذيبهنلك. واالحتجاز للمعايري الدولية

تمتع الربلمان حبق مراقبة العدالة كما ال حيظى مبدأ عدم وبسبب تدخالت السلطة التنفيذية تظل العدالة غري مستقلة وال ي
قابلية القضاة للعزل أبي احرتام نظرا لتبعيهتم لوزارة العدل، وعىل مستوى المؤسسة تقوم هأية قضائية عرفية ختتص 

ني يفضلون عدم اللجوء ابلقضااي غري اجلانئية غري أهنا يف الواقع تعالج مثل هذه القضااي يف حاالت متعددة، نظرا لكون المعني

ومتت المصادقة عىل القانون  1994اجلانئية سنة  جراءاتاألوقد تم إصدار قانون . إىل الدولة يف حالة الزناعات العائلية مثال

ويرجع الوضع المثري للقلق والمتعلق حبقوق اإلناسن إىل عوامل داخلية مرتبطة ابلرصاعات الدائرة  .اجلانيئ يف نفس السنة
لكن العوامل اخلارجية المتعلقة أاساس ابلموقع . نوب البلد وكذا عىل طبيعة النظام والفقر والبنايت االجتماعية إلخشمال وج

اجلغراسرتاتيجي للبلد والضغوط الممارسة عليه يف إطار المكافحة الدولية لإلرهاب اسهمت حبدة يف تدهور الوضع الساييس 
ة، من ضمهنا مجعايت للدفاع عن يلعديد من المنظمات السايسية والمواطنورغم وجود ا ،وابلاتيل وضع حقوق اإلناسن

 .ضني ابستمرار للتحرش والماتبعةيظل حمدودا ويظل أعضاؤها معرّ  عملها جمال فإنّ  ،حقوق اإلناسن

رغم  عللقم اإلذاعة والتلفزة ختضعان لسلطة الدولة ويتعرض العديد من الصحفيني ورغم االعرتاف الرسمي حبرية الصحافة فإنّ 
 .2003 إناشء وزارة حلقوق اإلناسن سنة

، اضطر اليمن إىل االنضمام إىل احلماية الدولية ضد اإلرهاب بقايدة الوالايت 2001 أيلول/سبتمربمن  11وبعد عملايت 
ال بسبب المتحدة األمريكية وهو ما أاثر انتقادات قوية من طرف رشاحئ واسعة يف المجتمع وزاد من هاششة توازن ضعيف أص

الرصاعات الداخلية المتعددة، فقد احتجت عدة حركات سايسية عىل هذا التعاون وقام بعضها مبحاربته ابلقوة مما أدى إىل 
 .وقوع اعتداءات متكررة ضد أهداف غربية

ي اندلع يف وتدور اليوم يف البلد عدة رصاعات سايسية تنعكس آاثرها اخلطرية عىل وضعية حقوق اإلناسن فالتمرد احلويث الذ
زال يؤرق جفن ي بداية األلفية شمال البلد يتعرض للقمع الممهنج عرب القصف واالعتقاالت المكثفة، وهو إىل حد الاسعة، ال

أما اجلنوب فيهشد مظاهرات منتظمة إلدانة الفوارق . مطلقاالسلطة المرزكية رغم اتفاقات السالم اليت ال يتم احرتامها 
كما تطالب بعض  ،لكهنا غالاب ما يتم إغراقها يف حبر من الدم ،)احِلراك( لد وجربوت السلطة المرزكيةاالقتصادية بني شطري الب

 .المجموعات السايسية ابالنفصال
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عىل المستوى االقتصادي، يواجه اليمن ماشكل خطرية فمخزون الوقود الذي يشكل أهم مورد مايل للبلد يف تراجع ونسبة 
، فرض صندوق النقد الدويل برانجم التقويم الهيكيل الذي يلزم الدولة 1990ويف سنة  .فقر يف ارتفاعالبطالة يف تزايد ومعدل ال

ت العمومية وتقليص أعداد الموظفني وختفيض اإلعاانت والتعريفات اجلمريكة، مما زاد يف تفاقم الوضع وال اخبصخصة المق
  .االجتماعي

ملاير اليت وعداه هبا  2,3مليون دوالر من أصل  300لعالمي إىل اليمن ، دفع صندوق النقد الدويل والبنك ا2002ويف سنة 
بتبين بعض اإلجراءات  2005 متوز/مت يف هشر يوليوا فق ،عت احلكومة وترية إصالحاهتاالمقابل رسّ يف و.  1خالل مؤمتر للماحنني

النقط، مما تسبب يف مضاعفة أمثنة  ن، أهمها تقليص الدعم المخصص للمنتوجات المشتقة منااالقتصادية اليت عارضها السك
ملاير دوالر لدعم  4,7حصول عىل لكما حصل البنك العالمي خالل مؤمتر للماحنني بوعد ل. المحروقات واندالع المظاهرات

وضع ن السّ لكن هذه اإلجراءات ال حتظى يف جمملها ابلشعبية ألهنا ال حت 2010.2و  2007التنمية يف البلد يف الفرتة الممتدة بني 
عن نفهسا ابنتظام ويتم قمعها  احلركات االجتماعية ولذلك تعرّب  ،ي شبكات االرتاشءذّ غت نيني بلاالقتصادي ألغلبية اليم

 .بدموية

مع مصالح  أحايان تتعارضفيه مؤساست الدولة عىل البنايت القبلية اليت الزالت شديدة الأتثري واليت  واليمن بلد تقوم
هتا، خاصة وأهنا خمرتقة ابلرصاعات اهذه األخرية إىل التفاوض دون أن تتمكن من فرض خاير  الدولة ذاهتا، ولذلك تضطر

 .القبلية

جيب دراسة وضع  ،انطالقا إذن من هذا السايق المطبوع ابلتوازن الهش بني القوى الداخلية المتانفسة وابلضغوط اخلارجية
المابدئ المعلن عهنا يف خمتلف  ا عىل المستوى الترشيعي، فإنّ فإذا كان البلد قد حقق تقدما ملحوظ .حقوق اإلناسن ابليمن

عن أعوان السلطة أو  ةالصادر  التجاوزاتنصوصه القانونية ال يتم احرتامها عند الممارسة مبا فيه الكفاية كما أن خمتلف أنواع 

 وظروف السجن غري اإلناسنية اتبعهتا ومعاقبهتا، ويظل االحتجاز التعسفي والرسي والتعذيبماألعاين المحليني ال يتم 
 .بلدان ال حترتم حقوق اإلناسن، إلخ مماراست اعتايدية إىل السيئة والمحاكمات غري العادلة واإلعدامات دون حماكمة والطرد

شديد الهاششة يف اليمن حبيث دفعت الماشكل اليت يتخبط فهيا اليوم وامل حتدد وتزيد من تفاقم لوضع إن كل هذه الع
فقد أصبح الهوس األمين المفروض من طرف اخلطاب الاسئد يشكل دون "ظني عىل اخلوف من تشتت يكانه، بعض المالح

 وية الممنوحة لألمن الغريب عىل حاسب أمن اليمنيني عىلألولوستنعكس ا. طراب الذي يسود الوضعشك أهم مصدر لالض
  .3"المدى البعيد عىل استقرار البلد

ألول عىل معلومات تم احلصول علهيا من ممثليان يف اليمن الذين هم عىل اتصال منتظم ومتواتر يستند هذا التقرير يف المقام ا
المحليني مبا يف ذلك ضحااي انهتاكات حقوق اإلناسن وعائالهتم والمحامني والمدافعني عن حقوق  القضاايمع أصحاب 

ات حقوق اإلناسن المذكورة يف هذا التقرير هي وانهتاك. منظمات أخرى حلقوق اإلناسن والمنظمات غري احلكوميةواإلناسن 
 .المتحدة لألممإلجراءات اخلاصة الاتبعة ا إىلرفعها ، وثكري مهنا تم ابلفعل يف الميدان انوأاساس احلاالت اليت مجعها ممثل

  

  

                                                 
 .19ة صفح ،2013-2007للفرتة  إسرتاتيجيةورقة  ،األوروبية ةوالمجموعاليمن لمفوضية األوروبية، ا 1

p://ec.europa.eu/external_relations/yemen/csp/07_13_en.pdfhtt )2009أتكوبر  15متت الزايرة يف ) غري مؤرخ.  
متت  ov/r/pa/ei/bgn/35836.htmhttp://www.state.g 2007، ديسمرب اليمن: ة اخلارجية األمريكية، مكتب شؤون الرشق األدىن، خلفيةوزار  2

  .2009أتكوبر  12الزايرة يف 
   2006، عدم االستقرار يف اليمن، أتكرب الداخليةبني الضغوطات اخلارجية والتوترات : اون بونفوللورمقال ابلفرنسية  3

http://www.monde-diplomatique.fr/2006/10/BONNEFOY/14054  
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 مكافحة اإلرهاب —2

ة عىل الوضع يف اليمن، فبسبب آاثر خطري 2001أيلول /سبتمرب 11كانت للعملايت اليت اسهتدفت الوالايت المتحدة يوم 
 عىل العراق، اضطر ألوىل الوالايت المتحدة خالل احلرب الرفضه االحنايز إىل اهاششته االقتصادية واالجتماعية الابلغة ونظر 

دافعني البلد إىل اخلضوع إىل الرشوط اليت أملهتا الوالايت المتحدة يف إطار احلملة الدولية ضد اإلرهاب مما جعل العديد من الم
نتيجة  وتصاعد وترية انهتاك حقوق اإلناسن يف السنوات األخرية ه عن حقوق اإلناسن، خاصة داخل اليمن، يقتنعون أبنّ 

 .مابرشة لإلجراءات القمعية اليت اختذهتا احلكومة بضغط من الوالايت المتحدة اليت تطالب بناتجئ ملموسة

قوات احللفاء عىل العراق دون أن تزكي ضم  من العدوان الذي شنتهعارض الي) 1991-1990(ة اثنيفخالل حرب اخلليج ال
خاصة (االقتصادية وعملت بلدات اجلوار حب ماسعدهتا سوعقااب لها، قامت الوالايت المتحدة ب .هذا األخري للكويت

ك أصبح اليمن مهماش وبذل ،ابعتابرها حلفاء لألمريكان، بطرد أكرث من مليون ميين من أراضهيا) المملكة العربية السعودية
 حتسنتلكن العالقات الرسمية مع الوالايت المتحدة . ليس فقط من طرف الوالايت المتحدة بل أيضا من طرف دول اخلليج

من التسعيانت، بعد االعتداءات اليت تعرضت لها السفاراتن األمريكياتن يف دار السالم ونريويب سنة  اثينخالل النصف ال
1998. 

بدأ التعاون يف المجال األمين فقام األمريكيون بتدريب مائت من رجال الرشطة وبيع المعدات وإعادة ، 1997منذ سنة و
هيا مصالح  .اإلرشاف عىل هيكلة المصالح األمنية كما قام خرباء من مكتب التحقيقات الفيدرايل مباتبعة التحقيقات اليت جتر

وقتل أربعة  1998 األولكانون /ديسمرباسحئ غريب يف  16طاف ابخت ةهتمالماألمن اليمنية وخاصة استنطاقات المجموعة 
  .4مهنم

اليت كانت تبحر  "كول أس سأ يو"ـشنت جمموعة مسلحة هجوما عىل الابرجة األمريكية ال 2000 األولترشين /أتكوبرويف هشر  
رص من خمتلف الوكاالت األمريكية عن 100فقام حوايل . قرب عدن حنو اخلليج للقايم مبهمة مراقبة احلصار المرضوب عىل العراق

جندي أمريكي للتمرزك عىل أرض  1000، ثم جاء حوايل 5مبا فهيا مكتب التحقيقات الفدرايل مباسعدة اليمنيني يف أحباهثم–
غري أن  ،6ن عسكريهيا عىل يد مدربني أمريكينييمكتب التحقيقات الفدرايل لدهيا بصنعاء وتكو فتحاليمن الذي قبلت حكومته ب

موازاة مع ، ودفع احلكومة إىل الرد بعنفرات احلادة أصال يف البالد، مما ق التوتعمّ يا التعاون يثري معارضة قوية يف الداخل و هذ
، ثم الرشوع يف حوار مع احلركات المسلحة ة والسايسية إىل البنايت الرسميةة استقطاب خمتلف المكوانت االجتماعيلواحم ذلك

ة يح المسلح وإغراهئا بتعويضات اقتصادية، لكن سايسية التقارب هذه مع بعض األواسط المعادإلقانعها ابلتخيل عن الكفا
للوجود األمريكي تثري استايء الوالايت المتحدة اليت تزيد من ضغوطها عىل احلكومة وتشجع هذه األخرية عىل إحكام قبضهتا، 

 .2006خاصة منذ سنة 

فمثال حني . هذا الموقف األمريكي تدخال يف السايسية الداخلية للبالد وجهاتخمتلف التمن ويعترب عدد بكري من اليمنيني 
قتل عسكري أمريكي أاب عيل احلارث وأصحابه اخلمسة وهم عىل منت عربة، اسرعت األحزاب السايسية إىل إدانة هذا اإلعدام 

األمر يتعلق بعملية  إىل االعرتاف أبنّ  خرياأل يف  تاضطر  ،دون حماكمة بقوة، وبعد أن قامت احلكومة بتقديم رواية أخرى للحدث
جمموعات القاعدة اليت  الثمن حلد الاسعة، حيث أنّ  يدفعزال اليمن ي أمريكية متت يف إطار التعاون األمين بني البلدين وال

ظة عملايهتا ضد المنآشت النفطية يف منطقة مأرب أو حرضموت واغاتلت مدير مابحث حماف 2006أيلول /سبتمربنفذت يف 
 .7ما تقوم به هو رد عىل إعدام احلارث تعترب يق ترصحياهتا وبايانهتا أنّ  2007 نياسن/أبريلمأرب يف 

                                                 
  .http://almoslim.net/node/85268، سبتمرب 11األمريكية بعد أحداث العالقات اليمنية : حممد األمحدي 4
  Laurent Bonnefoy, Chronologie politique du Yémen 2001،2001، تسلسل األحداث السايسية يف اليمن ا وبونفلورون  5

http://cy.revues.org/document113.html  
   2006، عدم االستقرار يف اليمن، أتكرب الداخليةبني الضغوطات اخلارجية والتوترات : ا ون بونفومقال ابلفرنسية للور  6

http://www.monde-diplomatique.fr/2006/10/BONNEFOY/14054  
  .http://almoslim.net/node/85268، سبتمرب 11األمريكية بعد أحداث العالقات اليمنية : حممد األمحدي 7
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بعد أن ، 2006 األولترشين /اثر إعدام فواز الربيع أحد زعماء القاعدة يف اليمن دون حماكمة يف أتكوبرأيف نفس السايق، 
فبعد أن كانت عملايهتم تقترص عىل المصالح الغربية، . مة اليمنيةلدى أتابعه معارضة أكرث حدة للحكو ،استسلم للسلطات

 .واألمريكية بصفة خاصة، توسعت لتشمل أيضا أهدافا سايحية واقتصادية

أشخاص  4و  القيط ، قامت قوات األمن اليمنية بغارة عىل جمموعة مسلحة وقتلت محزة2008 بآ/غسطسأ 11وباترخي 
ضد  "اجلهاد اإلسالمي ابليمن"الاتيل بعملية نفذهتا جمموعة أطلقت عىل نفهسا اسم أيلول /سبتمرب 17آخرين، فكان الرد يوم 

 .قتيل 18السفارة األمريكية وخلفت 

مواجهة مفتوحة بني قوات األمن اليمنية والمجموعات  أدت إىل هذا الوضع دفع البعض إىل القول أبن الضغوط األمريكية
مثمرة يف  ،متعمدة عىل المزواجة مبهارة بني القمع والتاسحمال ،ن كانت سايسة احلكومةعد أبالمسلحة المقربة من القاعدة، ف

، استعادت هذه المجموعات الماسعدات المالية الممنوحة من طرف الدولة يف إضعافو المايض وبعد أن جنحت براجم احلوار
 .أعضاء جدد إىل صفوفها يدجتن رية القمع فضاعفت عملايهتا واستطاعتتقوهتا بعد ارتفاع و األخريةهذه 

احلكومة اليمنية، رغم الضغوط األمريكية، واصلت " ويف تقريرها المتعلق ابإلرهاب، لفتت احلكومة األمريكية االنتابه إىل أنّ 
مما كان يقود إىل احتجاز  ،تمكن من اعتقالهمتة ابلنسبة لإلرهابيني الذين لم يمتطبيق برانجم لالستسالم يتضمن رشوطا رح

 .8"حم نسبايمتاس

البان ومجال  هما جرب 2000وتطالب الوالايت المتحدة برتحيل شخصني متورطني يف العملية اليت اسهتدفت ابخرهتا سنة 
 عن عدم رضاهاالسلطات األمريكية  تعرّب و. 10بلد آخرإىل  المواطنني تسليمالداخيل ال ينص عىل القانون  رغم أنّ  9البدوي

تل زكعيم للقاعدة والذي قُ  يعترباحلاريث الذي  حماربة اإلرهاب بدليل أنّ يف د احلكومة اليمنية جهو تراجعوعن لنقص التعاون 
 .بنرص الواحيش 2008 حزيران/ونييو 22باترخي  استبداله تمّ  2002سنة 

اين، الشخصية وتنتقد احلكومة األمريكية أيضا كون السلطات اليمنية لم تتخذ التدابري الالزمة لمنع الشيخ عبد المجيد الزند
 رغم، 11المعروفة يف البلد ورئيس جامعة اإلميان بصنعاء، من السفر ولم جتمد ممتلكاته كما أمرت بذلك منظمة األمم المتحدة

 .بتمويل لإلرهاب األدلة الموجهة إليه ة لم تتمكن أبدا من تقديمالوالايت المتحد أنّ 

أن ختلت احلكومة اليمنية أو قلصت ثكريا من برانجم احلوار مع  رية العنف ارتفعت منذأن وت ثكري من المراقبني ويالحظ
 أشخاص حمتجزين بهتمة القايم أبنشطة إرهابية، وتظل توضيحات احلكومة اليمنية يف تقريرها الدوري غامضة فهي تؤكد أنّ 

تواصل  إن كانت ركلكهنا ال تذ 2002انطلقت سنة  12"تجزين لتورطهم يف أعمال إرهابيةأشخاص حم" سلسلة المحاداثت مع
 .أم ال هذا الربانجم

اخلاير األمين هو الاسئد منذ أربع سنوات حيث تنفذ إعدامات دون حماكمة ويتم اعتقال مائت المشتبه هبم  لكن الواقع أنّ 
 أحايان يف ظروف شديدة القسوة يف العديد من المحافظات حيث تتم حماكمة بعضهم دون االلزتام مبعايري العدالة واحتجاز

ومنذ هذا التغيري الذي طرأ عىل اإلسرتاتيجية، تضاعف عدد المواجهات بني . آخرين بصفة تعسفية دون تقدميهم للمحاكمة
 .قوات األمن والمجموعات المسلحة وازداد الوضع تدهورا

                                                 
. ، صدر أبريل2007ارير قطرية حول اإلرهاب عام ، تق مكتب منسق شؤون مكافحة اإلرهابوزارة اخلارجية نرش ،الوالايت المتحدة 8 

, p. 129http://www.state.gov/documents/organization/105904.pdf 2009أتكوبر  19تم االطالع يف.  

 2007نوفمرب  18، ضغوطات أمريكية العتقال البدوي: مقال لاين هامل ابلفرنسية  9 

http://www.rue89.com/2007/11/18/yemen-pression-des-etats-unis-pour-enfermer-al-badaoui  

. ، صدر أبريل2007ارير قطرية حول اإلرهاب عام ، تق مكتب منسق شؤون مكافحة اإلرهابوزارة اخلارجية نرش ،الوالايت المتحدة 10 

30, p. 1ts/organization/105904.pdfhttp://www.state.gov/documen 2009أتكوبر  19تم االطالع يف.  
  .نفس المصدر 11

ير   12 ، 1992عام CAT/C/YEM/2، 83، صفحة 2009جوالي يف ، بالمقدم من اليمن إىل جلنة مانهضة التعذي الاثينالتقر

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/CAT.C.YEM.2.pdf  
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جهة تطالب  أما موقف الوالايت المتحدة فيما خيص ملف حقوق اإلناسن أو ملف حماربة اإلرهاب فيتمزي ابلتانقض فهي من
النظام مبوقف أكرث صالبة وأتسف لغايب ناتجئ ملموسة وتنتقد غايب قانون مانهض لإلرهاب وتركزي جهود احلكومة عىل 

تشكل البالد أرضية خصبة  ال أن نبغياألمن الداخيل وخاصة مترد احلوثيني شمال البالد بدل تركزيها عىل حماربة اإلرهاب الذي ي
تاسئل اليمن ابنتظام عن انهتاكات حقوق اإلناسن اليت يقرتفها أثانء حربه ضد المجموعات  لكهنا من جهة أخرى،. 13له

 .المسلحة

  

 مترد حركة احلوثيني وقمع احلكومة لها —3

، وحزب احلق الذي أسسه الانئب الاسبق حسني احلويث والذي هييمن عىل الطائفة الزيدية مبنطقة صعدة 2000منذ سنة 
، اسرع الرئيس صالح 2004 حزيران/فبعد عودته من الوالايت المتحدة يف يونيو. ارض السلطة المرزكيةيع، شمال غريب البالد

من نفس أيلول /سبتمربإىل تشديد قبضته عىل هذه احلركة مما ولد مواجهات مسلحة بني الطرفني أسفرت عن مقتل احلويث يف 
 . وبعد بضعة أهشر من الهدوء اسأتنف الرصاع المسلح. السنة

تطالب الدولة ابالعرتاف  لية بلتتمسك مبطالب انفصا عية اليفة الزيدية الشئهذه احلركة المتجذرة داخل الطا الواقع أنّ و
كرث فقرا والتمتع ابستقاللية دينية ال ينظر  ،حبقوقها االجتماعية والثقافية وبتطبيق سايسة تنموية يف إحدى مانطق البلد األ

كرب، ا لعربية السعودية، ابرتايح، فهذه األخرية تاسند جهود الرئيس صالح يف احلرب اليت يشهنا عىل إلهيا اجلار الشمايل األ
السفارة األمريكية يف صنعاء بصفة رسية  إراسلإذ حتوم الشكوك حول  ،احلوثيني لكن الدعم أييت أيضا من الوالايت المتحدة

يقا من اخلرباء المكلفني بتقدير احتايجات اجليش ا وانطالقا من  .هنائاي دليمين حىت يتمكن من استئصال التمر إىل صعدة فر
 .14لرئيس صالح عىل تضامن أعضائه معهالعام لطمأنة ا هنفس التخوف، أرسل جملس تعاون دول اخلليج إىل صنعاء أمين

كانون /يانير ففي. دائم للزناع حّل  يّ أب ةعدة جوالت من المفاوضات اليت لم تثمر حلد الاسع 2004لقد هشد اليمن منذ سنة 
د لها واسئل شن اجليش عدة هجمات جنّ  2008 بآ/غسطسأإىل  نياسن/أبريلوخالل الفرتة الممتدة من  2007الاثين 
اعتقال آالف األشخاص،  فت آالف القتىل وهتجري قرى بكاملها كما تمّ مة من قصف ابلمدفعية الثقيلة وغارات جوية خلّ ضخ

رقم خبصوص أعداد الضحااي  م رسماي أيّ والدويل عىل حجم هذه األحداث ولم يقدّ  لع الرأي العام الوطينومع ذلك لم يّط 
 .15المدنيني

م ينتبه الرأي العام الدويل إىل حجم الرصاع إال بعد أن أصبح الوضع اإلناسين يف هذه المنطقة كارثية ومع ذلك الزال لوهكذا 
الغربية وخاصة الوالايت المتحدة تعالج المأسلة، بسبب  فالدول ،الاسعة يقترص عىل بعده اإلناسين الموضوع حلد تانول

م احلكومة اليمينية أن تقدّ  ولاعها ولذلك حتمتعاوهنا يف احلرب عىل اإلرهاب، ابعتابرها ثورة جيب عىل السلطة المرزكية أن تق
 ".ارهابية"هذه احلركة ابعتابرها 

ية جديدة حتت 2009 بآ/غسطسأ 11وباترخي  يف منطقة صعدة بعد " عملية األرض المحروقة"اسم ، انطلقت هجمة عسكر
ط الستة المقررة من طرف جلنة األمن اأن رفضت السلطات اليمنية عرضا ابلهدنة من طرف احلركة احلوثية تلزتم مبوجهبا ابلنق

. ت المسلحةمن القوا المرسوقهالعلاي، من ضمهنا االنسحاب من المابين الرسمية ورفع احلواجز الطرقية وإعادة األسلحة 
ناسء عرث  3ضمهنم  2009 حزيران/أجانب يف هشر يونيو 9ولتربير هذه العملية، اسرعت احلكومة إىل اهتام احلوثيني ابختطاف 

                                                 
. ، صدر أبريل2007ارير قطرية حول اإلرهاب عام ، تق مكتب منسق شؤون مكافحة اإلرهابوزارة اخلارجية نرش ،المتحدةالوالايت 13 

39, p. 1http://www.state.gov/documents/organization/105904.pdf 2009تكوبر أ 19يف  اإلطالعتم 
 Georges Malbrunot, Le Figaro, 7 Sept. 2009  "اليمن شمال احلرب األهلية تلهتب يف"مقال يف جريدة لوفيجارو الفرنسية  14

 
15 International Crisis Group, Defusing the Saada Time Bomb, Middle East Report N°86,  27 May 2009, 

http://www.crisisgroup.org/library/documents/middle_east___north_africa/iraq_iran_gulf/86_yemen___defusing_

the_saada_time_bomb.pdf  
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احلركة المتمردة تنفيه بقوة وتطالب احلكومة ابحرتام اتفاق وقف  ظلتوهو ما . علهين مقتوالت بينما ظل اآلخرون خمتفني
اليت يتابدل الطرفان االهتامات خبصوص عدم  2008 شابط/واتفاقات فرباير 2007 حزيران/يونيوع يف إطالق الانر الموقّ 

 .الزتام احلكومة إبطالق رساح مجيع السجانء والمحتجزين بصفة تعسفية ظل حربا عىل ورق كما أنّ . 16االلزتام ببنودها

، أما عدد البيوت )2009 متوز/منذ يوليو 55000( 150.000 نحوب 2004رين منذ وتقدر منظمة األمم المتحدة عدد المهجّ 
 .17مزنل والزالت أرض المنطقة تعج ابأللغام المضادة لألشخاص 5000المهدمة فبلغ 

 سكانؤكد أن وقع المعارك األخرية كان أكرث كارثية عىل يع األخرية فالمنظمات اإلناسنية تلكن الوضع ازداد خطورة خالل األاسب
غاثهتم فورا وطالبت الطرفني المتانحرين إل  لذا أطلقت األمم المتحدة نداءالمحافظات المجاورة ومنطقة صعدة اليت فرت إىل 

 .رق اإلنقاذ واإلعاانت ابلدخولإىل السماح لفِ 

فرد من القوات  525مبرصع  2005أاير /مايوكان قد اعرتف يف  ولوجد أرقام رسمية للقتىل فرغم أن الوزير األ ت، ال نوحىت اآل 
صد والزال القصف حي. 18 المعارك الدائرة بيهنا وبني احلركة احلوثية إال أنه لم يرش إىل أعداد المقاتلني والمدنينيالمسلحة يف

عىل خميم لالجئني يف  2009أيلول /سبتمرب 16غارة جوية شهنا اجليش يوم  يذرك هشود عاين أنّ  فمثال ،ابنتظام أرواح المدنيني
 .19ين عىل األقل، جلهم من الناسء واألطفالمد 87حمافظة أيب سفاين خلفت مرصع 

ففي تقريره لسنة . كما تشري بعض األخابر إىل تنفيذ قوات األمن لعدد من اإلعدامات الفورية خالل الغارات العسكرية
عملية اعتقال  2000شن خالل احلرب الدائرة منذ أربع سنوات، تم القايم برصد اليمين حلقوق اإلناسن أنه ، ذرك الم2008

بين حشيش رهن االحتجاز دون أن توجه إلهيم أية هتمة أو  شخص من منطقة 350كان هانك حوايل  2008وأنه إىل حدود هناية 
هبم عىل االستسالم  .يقدموا للمحاكمة، كما تم اعتقال عدة أشخاص واستعمالهم ركهائن إلجابر أقار

ت الزيدية عرب إراسل وعاظ من وزارة الشؤون الدينية إىل السلطة المرزكية أن تبسط نفوذها عىل الماسجد والمؤساس ولاوحت
لواسطة العاملة عىل ة عىل الشخصايت الدينية الزيدية، فقد تم اعتقال أعضاء جلنة ايمنطقة صعدة كما أهنا متارس ضغوطا قو

االحتجاز التعسفي، بعد سنتني من  2008 بآ/غسطسأعىل غرار الشيخ صالح الومجان الذي أطلق رساحه هناية ، إهناء الرصاع
يظل  وبسبب احلصار المرضوب من طرف احلكومة، .20آخرون رهن االعتقال 60زال ي الذين رسحوا بينما ال 131 الـوالرهائن 

 .العدد احلقيقي للسجانء جمهوال خاصة ابلنسبة للمدنيني المحتجزين ركهائن إلجابر المقاتلني عىل االستسالم

الرصاع وإال طالهتم اإلجراءات االنتقامية كما وقع ابلنسبة لبعض اجلرائد اليت أوقفت ولعدد  أما الصحفيون فيحظر علهيم تغطية
حقوق اإلناسن الذين تلقوا هتديدات ابلقتل والسجن عىل غرار عبد الكريم اخلايويين الذي عن من الصحفيني والمدافعني 

يران/يونيو 9وحكم عليه باترخي  2007 بآ/غسطسأ 27اعتقل يوم  عىل هتم واهية ختص األنشطة اإلرهابية  ااعتماد 2008 حز
 ).انظر أيضا أسفله حالة السيد حممد المغايل( 21الاتيلأيلول /سبتمرب 25قبل أن يعفو عنه الرئيس يوم 

  

                                                 
  .Junge Welt, 3 septembre 2009، "حباية آالف االشخاص تاحلرب يف اليمن أود"ابأللمانية " كارين لويكفلد"مقال ل   16
  http://arabic.irinnews.org/ReportArabic.aspx?SID=699، 21/04/2008 اتفاق السالم عىل االهناير؟ هل ياشرف ،اليمن :مقال   17
   2006، عدم االستقرار يف اليمن، أتكرب الداخليةبني الضغوطات اخلارجية والتوترات : مقال ابلفرنسية للورون بونفوا   18

http://www.monde-diplomatique.fr/2006/10/BONNEFOY/14054  
  17/09/2009، تعرب عن صدمهتا لمقتل مدنيني يف اليمن الاسمية لالجئني المفوضية  19

 http://www.unhcr.fr/cgi-bin/texis/vtx/news/opendoc.htm?tbl=NEWS&id=4ab25cbc2  
 15/03/2009، "من تصدير اإلرهاب إىل تصدير القمع"مرزك األهرام لدرااست حقوق اإلناسن،   20

http://www.cihrs.org/Arabic/NewsSystem/Articles/1637  
  26/09/2008- اليمن، اإلفراج عن الصحفي اخلايويين:ابلفرنسية " 89رو"مقال يف موقع   21

http://www.rue89.com/2008/09/26/yemen-le-journaliste-dinvestigation-al-khaiwani-libere  
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 الرصاع الدائر جنوب اليمن —4

الشمال منترصا عىل ب أهلية خرج مهنا ر يف ح 1994فقد تواجه الشطران سنة  ،دون ماشكل 1990اليمانن سنة  دلم يتوحّ 
لكن حل الرصاع لم يكن . رئياس لليمن الموحد، 1978 الذي كان يقود الشمال منذ ،اجلنوب وأصبح الرئيس عبد اهلل صالح

واستطاعت هذه احلركات االحتجاجية، الممتدة أصال، أن تنمو  مابنتظام عن مطالهب ونيعرّب اجلنوب  سكاندامئا فقد ظل 
- 2006اسئل نزاع الملكية وترسحي الموظفني والعسكريني، فنظمت جتمعات سلمية بكرية سنيت وتتطور خاصة فيما يتعلق مب

 .حني إىل وظائفهم بعد احلرب األهليةاألشخاص المرسّ  للمطالبة إبرجاع األمالك العمومية واخلاصة إىل أصحاهبا وردّ  2007

يف النظام الاسبق واليت كانت قد أنأشت فهيا  ملكية ماسحات زراعية اشسعة كانت ملكا عموما عزتم نللتذكري، فقد و
 7799تم حجز  2006- 2004في الفرتة الممتدة بني مما تسبب يف هتجري الاسنكة القروية وتفقري الفالحني، ف ،تعاونايت زراعية

عدن فقدت و حلج ويشري تقرير المرصد اليمين حلقوق اإلناسن إىل أنه يف حمافظيت ،23حسب المصادر الرسمية حلجيف ، 22فدان

 .شخص 16449 فدان وهتمّ  63672عىل ماسحة  ضهيا اليت متتدّ اتعاونية زراعية أر  70

خاصة االحتاد  ،يف نفس السايق، تم حجز أراض كانت تقوم علهيا وحدات صانعية بل أمالك عقارية لألحزاب السايسية
وليت بعض األحزاب، فحسب احلزب أمالك بعض األطر ومسؤ  لكاالشرتاكي، والنقاابت وبعض المنظمات المدنية وكذ

متجر، كما طبق هذا اإلجراء عىل  13وحدة سكنية و  40مقر له أو للمنظمات الاتبعة له و  102االشرتاكي، شملت العملية 
 .ألمالك اليت يف حوزة بعض األشخاصالعديد من ا

إىل أطروحة االنفصال أو المتعاطفني معها فتم لقد اختذت السلطة المرزكية عند هناية احلرب األهلية تدابري قاسية ضد الداعني 
 ريإذ يش ،ترسحي عرشات اآلالف من الموظفني والعسكريني من وظائفهم وحرماهنم من مجيع االمتايزات اليت خيولها لهم مرزكهم

هنم الذين أجربوا عىل التقاعد النسيب، من ضم )15000(العسكريني شخص معظمهم من  23000المرصد إىل أن عددهم بلغ 
مرسوما ينص عىل إعادة  2008ورغم أن رئيس اجلمهورية أصدر سنة . ضابط اسمون عملوا عىل إجناح توحيد الشطرين

 من العسكريني %6مجعية المتقاعدين، سوى  ب، حسليطهذا اإلجراء لم  إدماجهم يف القوات المسلحة أو تعويضهم فإنّ 
   .المنحيني

مجعية وبدأوا بتنظيم  1997أسس العسكريون المطرودون انطالقا من  ،اموا هبالذلك، بعد أن فشلت مجيع اخلطوات اليت ق
القوات أمرت و استخدمت احلكومة القوة بشكل مفرط األوىل مظاهرةال منتظمة، لكن احلكومية ومنذمظاهرات سلمية بصفة 

وابتداًء من . شخاص جبروحأب عدة صيأن من المتظاهرين واثان فقتل الانر عىل المتظاهرين ابلذخرية احلية إبطالق المسلحة
لسلطات عن ا المتظاهرين، أعلنت مع اومنظمات مهنية ونقاابت عن تضامهنأحزاب سايسية  تأعربحيث  2000سنة 

 التعبئة يف فائت من حركةمما أدى إىل توسيع  االحتجاجات وتضاعفتملموس ء يش يطرأ لمومع ذلك ، . خطط حلل المشكلة
وفقا و . ة القمع ضد المتظاهرينتصاعدت حدّ  2007اعتابرا من عام و. التميزي ضدهابشعر كانت ت يتجنوب اليمن ال

مهنا القوات المسلحة  85 تصدت يف، 2007- 2005خالل السنوات ة مسري 623تم عقد  للمرصد اليمين حلقوق اإلناسن،
 خرينآ 75صابة إص و اشخأ 7مقتل  ىلعأسفر مما الذخرية احلية والقانبل المسيلة للدموع  مةتخدبقمع وحيش للمتظاهرين مس

 .24جبروح

العديد من القادة والانشطني يف عدن  طالتاالعتقاالت من  محلة  األمنية نفذت األجهزة 2008مارس / من آذار وانطالقا 
 يةيف أماكن رس غالاب احتجازهمتم ومن المتظاهرين الذين اشركوا يف المسريات،  860 تم اعتقال السنة، تلكخالل و. وحلج
المحكمة ويف آخر المطاف متت حماكمة وإدانة بعضهم أمام . ناسنيةإظروف اعتقال غري ، يف قانوين وا ألي إجراءضعوخيدون أن و

 .صدار عفو عن السجانءإ تم اإلفراج عهنم يف إطار االحتجاجات، تزايدبسبب و. اخلاصة

                                                 
 .مرت مربع 4200الفدان يعادل  22

 
  5-4، صفحة 2008حلقوق اإلناسن، حتقيق حول احلق يف التجمع السلمي، نوفمرب  المرصد اليمين  23
  11-10، صفحة 2008المرصد اليمين حلقوق اإلناسن، حتقيق حول احلق يف التجمع السلمي، نوفمرب   24
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، عىل  2009 يانير/كانون الاثين 13يف ، و بالد جنوب الىل اشتابكات مع القوات المسلحة يفإتحول تالتظاهرات اليت وتتكرر 
  .25اجليش اجلنويب الاسبق من  أشخاص يف مظاهرة نظمها جنود 4فقد قتل ما ال يقل عن سبيل الماثل، 

  

  ةتزايد عدد المؤساست األمني —5

  .ئيس عيل عبد اهلل صالحمابرشة للر  اتبع معظمها ،تاسهم مجيعا يف مكافحة اإلرهابتوجد ابليمن عدة مصالح لألمن 

وهذا القسم المكلف ابلتحقيق يف قضااي جانئية خاصة يستعمل بعض ضابطه . وزارة الداخليةفالرشطة اجلانئية تتبع  —
  .التعذيب النزتاع االعرتافات من المعتقلني

مع اجلرائم اليت تسهتدف أمن وزارة الداخلية وقد تم إناشؤها مؤخرا للتعامل عامة لمكافحة اإلرهاب تتبع أيضا اإلدارة ال —
  .الدولة والسلم المدين

وزارة الداخلية رغم أهنا يف  قوات األمن المرزكي اليت تتبع شعبة مكافحة اإلرهاب وهي بنية ماشهبة للاسبقة تنتمي إىل —
حه صالحايت ، عىل رأهسا ومناللواء حيىي حممد عبد اهلل صالح الواقع ختضع لسلطة الرئيس صالح الذي وضع ابن شقيقه،

من جهة أخرى، تتمتع شعبة  .ولهذه القوات ثكانت يف مجيع حمافظات البلد كما أهنا مكلفة حبراسة مؤساست الدولة. واسعة
مصفحة  114(عرابت عسكرية  2007الاثين كانون /يانيرفقد تلقت يف هشر . مكافحة اإلرهاب بدعم الوالايت المتحدة

كما أهنا قامت إبدماج عانرص ناسئية . 26من الماسعدة الممنوحة من األمريكان ال تشكل سوى جزء) خفيفة من صنف هامر
  .يف صفوفها تاشرك يف عملايت حصار وتفتيش مانزل المشتبه هبم يف المدن

الصادر  121مصالح األمن الساييس ومصالح االستخابرات تم إناشؤها بعد توحيد اليمنني طبقا للمرسوم الرائيس رقم  —
هذه المصالح خمرتقة من طرف  لكن الوالايت المتحدة تعترب أنّ . تتبع رائسة وتتكفل ابلملف األمين وهي. 1992سنة 

اإلسالميني خاصة بعد الوعد الممنوح لبعض اجلماعات اإلسالمية إبطالق رساح أعضاهئا مكافأة لها عىل دعمها للرئيس صالح 
ذلك هو سبب ظهور فكرة إناشء جهاز استخابرايت  لبعض أنّ واعترب ا. بني شطري البلد 1994ب اليت دارت سنة ر خالل احل

  .جديد بتمويل من الوالايت المتحدة هو جهاز األمن القومي

بتشجيع من الوالايت  261 طبقا للمرسوم الرائيس رقم 2002 بآ/غسطسأجهاز األمن القومي الاتبع للرائسة أنشئ يف  —
فابإلضافة إىل الرشطة . ن شقيق الرئيس صالح، عمار حممد عبد اهلل صالحيرأسه المدير العام لمكتب الرائسة، اب ،المتحدة

هااتن و. السايسية، يشكل هذا اجلهاز مصلحة لالستخابرات مكلفة مبحاربة تنظيم القاعدة والمجموعات المسلحة األخرى
  .مان مجيع عملايت مراقبة وقمع ومكافحة اإلرهاب ميدانايقان وتنّظ المصلحاتن تنسّ 

ية عنيفة ويقرتف انهتاكات جسيمة حلقوق اإلناسن كما يقع حالاي يف حمافظة صعدة اجليش  — الذي يقوم بعملايت عسكر
  .بدمويةل إلمخاد مظاهرات ذات طابع اجتماعي حيث يشن حراب شعواء عىل السكان لمحاربة التمرد المسلح وكما تدخّ 

فبعضها يرشف عىل مرازك احتجاز رسية يقبع فهيا المحتجزون وتظل مجيع هذه األجهزة خارج نطاق سيطرة الربلمان والعدالة، 
  ).انظر أسفله(فرتات طويلة دون مراقبة قضائية 

  

  

                                                 
   16/01/2008انتفاضات يف اليمن، " : فرانسوا جزافيي ترجيان"مقال ابلفرنسية ل  25

http://observers.france24.com/fr/content/emeutes_au_yemen_dimanche%E2%80%A6_vous_en_avez_ 

entendu_parler 
  http://www.nabanews.net/2009/7394.html,  31/01/2007، الوالايت المتحدة تدعم وحدات مكافحة اإلرهاب مبربكات: نأب نيوز   26
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  الترشيعات الصارمة وعدم االمتاثل للقوانني المحلية —6

ل لقد حقق اليمن خطوات هامة يف المجال الترشيعي، فصادق عىل معظم المواثيق الدولية المتعلقة حبقوق اإلناسن وعدّ 
 2004شابط /فرباير 5لكن جلنة مانهضة التعذيب أتسف يف مالحظاهتا الهنائية ليوم . ترشيعاته لتتطابق مع المعايري الدولية

  .27لغايب تعريف اشمل للتعذيب عىل غرار المعاهدة الدولية

 تلزتم ابلترشيع الوطين ومابدئ الصعوبة احلقيقية تكمن يف تطبيق هذه القوانني فالسلطات اليمنية ذاهتا تعرتف أبهنا ال غري أنّ 
مكافحة اإلرهاب لتفادي قايم أمريكا بعملية عسكرية ضد اليمن عقب "القانون الدويل، معللة ذلك بكوهنا مضطرة إىل 

ي، اعفرغم أتيكد الدستور عىل احلقوق المبدئية المتعلقة ابلتعبري واالجتماع والعمل اجلم .28"أيلول/سبتمربمن  11أحداث 
  .ال حتظى ابالحرتام الالزمإال أهنا 

األمن الساييس "عن قلقها لعدم الزتام قوات األمن ابلقوانني، خاصة  2002ت منذ سنة وكانت جلنة حقوق اإلناسن قد عرّب 
الذي يقوم ابعتقال واحتجاز كل شخص يشتبه يف إقامته عالقات مع اإلرهاب، وذلك يف خرق اسفر للضماانت المقررة يف 

ورغم توفر القوانني واخنراط البلد يف عدد بكري من المعاهدات اإلقليمية والدولية المتعلقة مبكافحة ، 29")9الفصل(المياثق 
  .اليمن ينوي إدخال نصوص جديدة اإلرهاب، فإنّ 

فقد قامت احلكومة بعرض مرشوع قانون مانهض لإلرهاب عىل الربلمان دون أن يتم تبنيه حلد الاسعة، كما يتم اآلن إعداد 
الذي لقي معارضة " محاية الوحدة الوطنية واجلهبة الداخلية والسلم االجتماعي"ـأخرى للطوارئ أبرزها القانون المتعلق ب قوانني

  .شديدة فور اإلعالن عن مضمونه يف إحدى الصحف

ة نصوص ويتوفر اليمن أيضا عىل ثالث. تعلق بتبييض األموال ومتويل اإلرهابتإعداد نصوص أخرى  إضافة إىل ما سبق، يتم
وقانون الطريان المدين وقانون مكافحة جرائم االختطاف لسنة  1994تتطرق إىل جرائم اإلرهاب هي القانون اجلانيئ لسنة 

وبذلك يكون تكاثر القوانني والمراسيم تعبريا عن محاسة تزيد من حدهتا الضغوط الغربية حبيث يتم التسرت عىل . 1998
والنتيجة أن يتم إصدار قوانني تسهتدف يوما . لسايسية احلقيقية ويكتفى مبحاربة آاثرهاالماشكل االجتماعية واالقتصادية وا

  .بعد يوم احلرايت العامة ومتكن من تقليص احلق يف التعبري واالجتماع

  

  اصةاخلمحكمة ال —1.6

من المحامني  ، لكن العديد1999يف قضااي اإلرهاب مبوجب مرسوم صدر سنة  تلقد تم إناشء حمكمة خاصة مكلفة ابلب
ة غري دستورية إذ لم يتم مانقشة أمرها والمصادقة علهيا يف الربلمان كما أهنم ينتقدون كون الويكل العام ئيعتربون هذه الهي

هذه الهأية اخلاصة ال حترتم المعايري الدولية المحددة لأتمني  هذه المحكمة ويعتربون أنّ  اىليتمتع ابحلق يف إحالة مجيع القضااي 
  .ة استثانئيةئة عادلة مما جيعلها هيحماكم

رسيعة للغاية مما ال ميكن الدفاع من  االجراءتمن جهة أخرى، يسجل هؤالء المحامون عدة اختالالت فاألحكام مستعجلة 
  .اإلعداد اجليد لمرافعاته كما أن احلق يف تويكل الدفاع ال حيرتم دامئا

أو زايرهتم أثانء احتجازهم المؤقت وال يتمتع  موكلهيمعىل ملفات ويشكو المحامون أيضا من عدم قدرهتم عىل اإلطالع 
المنزتعة حتت التعذيب " االعرتافات"القضائية يف استعمال المهتمون ابحلق يف الماسعدة القضائية بينما ال ترتدد الهأية 

                                                 
ير األويلة للجن، والمالحظات اخلاتمي31جلنة مانهضة التعذيب، الدورة  27   2004شابط  5 لليمن ة مانهضة التعذيب بأشن التقر

(CAT/C/CR/31/4),  ا- 6 .فقره  
  ..MDE 31/006/2003)  ،p.3 : رقم الوثيقة( 2003سبتمرب /أيلول 24، وهتميش سايدة القانون يف اسم األمن منظمة العفو الدولية، واليمن 28
ير84 ، الدورةاللجنة المعنية حبقوق اإلناسن 29 من اليمن ،  odic ، والمالحظات اخلاتمية للجنة حقوق اإلناسن يف المانطق المحيطة ابلمدن اثلث تقر

  .18، فقره  (CCPR/CO/75/YEM) 2002يوليو  26
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ض للتعذيب والمعاملة السيئة والمسجلة يف حمارض االستماع كأدلة وال تقوم أبدا ابلتحقيق يف االدعاءات اخلاصة ابلتعرّ 
  .منع من حضور اجللاست رغم كوهنا علنيةأما أرس المهتمني فتُ . واالحتجاز الرسي الممدد

األمر يتعلق مبحكمة ألمن الدولة ال يتمتع " يف هذا اإلطار يعترب األساتذ حممد انجي عالوة، رئيس منظمة هود غري احلكومية أنّ 
وبذلك يكون كل دفاع عديم اجلدوى مادامت . ا حقوق الدفاع مثل حق االطالع عىل الملفاتقضاهتا حبرية القرار وتنعدم فهي

فهي إذن ليست حمكمة . المحكمة ذات طابع استثانيئ وختضع للضغط األمين والساييس وللغاايت اليت أنشئت لها أصال
لهيا الهاجس األمين الذي يستحوذ عىل األجهزة عادلة بل حمكمة ألمن الدولة تنحاز يف معظم القضااي إىل هذا االجتاه وهييمن ع

بد أن تكون غري  ق بعدالة استثانئية الاألمر يتعلّ  أي أنّ . جهاز مكافحة اإلرهاب سواء مهنا األمن الوطين أو األمن الساييس أو
  .30"شخص أمامها لقد اختذان موقفا معارضا لهذه العدالة وحنن ال ننوب عن أيّ . عادلة وإن أرادوا غري ذلك

رشعية  وتدين العديد من المنظمات غري احلكومية اليمنية وجود حماكم أمن الدولة اليت تعتربها هيائت استثانئية تفتقد إىل أيّ 
فقد مثل أمام هذه المحكمة اخلاصة عدة أشخاص كانوا  ،31إجراء قانوين إللغاهئا ورغم ذلك لم يتخذ أيّ . قانونية أو دستورية

  .لتورطهم يف حركات احتجاجية ضد التميزي االجتماعيقد اعتقلوا جنوب البالد 

  انهتاك حقوق المهتمني —2.6

. حمام ال ميكن تويكل أيّ  قانونية مرجعيهونظرا لغايب أية  ،يف معظم احلاالت، ال يتم إطالع المعنيني عىل أمر قضايئ ابعتقالهم

رم فقد حُ . العتقال والمدة اليت سيستغرقها هذا اإلجراءغالاب األسابب القانونية اليت تعرضوا مبوجهبا ل المهتمونكما جيهل 

احِلراك العديد من األشخاص المشتبه يف اخنراطهم يف صفوف احلركة احلوثية أو تنظيم القاعدة أو ماشركهتم يف مظاهرات 
انزتعت مهنم حتت " اعرتافات"وذرك مهتمون أهنم خضعوا لمحاكمة متت إدانهتم فهيا عىل أاسس  .من المحاكمة العادلة اجلنويب

   .قانوين إجراء ضمهنم أجانب، حمتجزين دون أيّ من كما يظل عدد بكري من األشخاص، . التعذيب أثانء احتجازهم الرسي

حاكم بعض األشخاص ويدانون، أحايان غايباي، من يتم انهتاكها ابنتظام فيُ  المهتمني ظ أن حقوقوعىل مستوى المحاكم، يالحَ 
  .نطق بقرارات متلهيا السلطات عىل القضاةطرف حماكم ابتدائية ت

مراسلة إىل جمموعة العمل المكلفة ابالحتجاز التعسفي يف موضوع رجلني  2009 أاير/مايو 19وقد بعثت مجعية الكرامة باترخي 
  .التعسفضا لمثل هذا تعرّ 

اي عىل السيد عامر البعداين ، حكمت المحكمة االبتدائية لمدينة عتيق، حمافظة شبوة، غايب2003 بآ/غسطسأ 30فباترخي 
فقام . ، بسنتني سجان2001طف سنة سنة، والذي كان قد اختُ  14بثالث سنوات سجان وعىل ابنه حممد الابلغ من العمر 

من طرف حمكمة استئانف شبوة اليت  2006الاثين ترشين /نوفمرب 13يوم  يلغأعامر البعداين ابستئانف هذا احلكم الذي 
فأمرت إبرجاع الملف إىل المحكمة االبتدائية لتقول قولها يف اجلوهر وإبطالق رساح عامر  ،بق خاطئكم الاساحل الحظت أنّ 

زال األب وابنه رهن االعتقال بعد رفض المحكمة االبتدائية ألسابب ي رغم هذا القرار، الو. بكفالة إىل أن حيل اترخي حماكمته
  .32غري مسمى أجل جمهولة حتديد اترخي للمحاكمة وتم أتجيل القضية إىل

وتعرتف احلكومة اليمنية يف تقريرها الدوري ابلقصور احلاصل يف جمال محاية حقوق اإلناسن مع أتيكدها عىل بذلها ما ينبغي 
عىل توجد و. 33لتحسني الوضعية خاصة عرب تويكلها جلنة برلمانية مباتبعة قضية األشخاص المحتجزين يف إطار قضااي اإلرهاب

                                                 
 12، الصحيفة" الغد"المرزكية ويعرض للخطر بقاء األمة، ىل اجلابل عندما خنتلف مع احلكومة إ، وعادة اليمنيني الاترخيية ليرتاجع ةحممد انجي عالو 30

  . http://www.alghadyem.net/index.php?action=showDetails&id=3120 )2009يوليو 
ير عن احلق يف التجمع السلمي، نوفمرب  اليمين مرصدال 31   .24صفحة  2008حقوق اإلناسن، تقر
 .2009 مايو 22، قال التعسفي وحممد عامر البعدايناالعت: ، اليمنباين الكرامة 32

http://ar.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3566   
ير الدوري ال 33  2007يوليو  13، قية مانهضة التعذيبمن اتفا 19، عمال ابلمادة ن اليمن إىل جلنة مانهضة التعذيبالمقدم م اثينالتقر

(CAT/C/YEM/2)  ،p.86..  
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كما تم إناشء جلان برلمانية للتحقيق يف مشكالت عديدة . جلنة دامئة خمتصة ابحلرايت العامة وحقوق اإلناسنمستوى الربلمان، 
خاصة ما يتعلق مهنا ابالنهتاكات اجلسمية حلقوق اإلناسن اليت اقرتفها زعيم إحدى القابئل والمعتقلني المتورطني يف العملية 

والوضع يف السجون المرزكية ومرازك االحتجاز  2001 أيلول/سبتمرب 11داءات واعت "س كولأس أ يو"ـال اليت اسهتدفت ابخرة
  .يف خمتلف مديرايت البلد، إلخ

إجراء ملموس لتنفيذ وتدارك  احلكومة ال تقوم أبيّ  تقارير هذه اللجان ال يتم إخراجها إىل العلن وأنّ  يكمن يف أنّ  اخللل لكن
  .أوجه القصور واالنهتاكات المالحظة

يف قرية مبنطقة حبيل جرب  2008 األولترشين /أتكوبر 13تم انتداب جلنة برلمانية للتحقيق يف األحداث اليت وقعت يوم فمثال، 
آخرين بعد استخدامه الرصاص احلي  15أشخاص وجيرح  4ل اجليش خالله ليقتل مبحافظة حلج خالل مهرجان شعيب تدخّ 

عسكري  18وبسبب االحتجاجات، تم تقديم . موجة من االعتقاالت والقانبل المسيلة للدموع، وهي األحداث اليت تلهتا
هذا التحقيق لم  غري أنّ . وعنرص من األمن المرزكي للنايبة العامة للحكومة بلحج بعد رفضهم االستجابة الستدعاء قضايئ

السلطات اليمنية تلجأ  ، ألنّ اإلعدامات دون حماكمةالعقاب قد طال المسؤولني عن هذه  يسفر عن أية نتيجة وال يبدو أنّ 
وبذلك تظل . ابنتظام إىل هذا النوع من احليل ابإلعالن عن فتح حتقيقات وأحباث قضائية ضد أعوان السلطة ال تثمر يف الغالب

  .خ ابلاتيل مبدأ اإلفالت من القصاص يف حق أعوان الدولةانهتاكات حقوق اإلناسن يف مأنى عن العقاب ويرتسّ 

المحامني ال يقومون بذلك إال  مواثيق الدولية اليت صادقت علهيا اليمن أمام المحاكم ممكن نظراي، فإنّ االستهشاد ابل ورغم أنّ 
 احرتام، ال أيمل أحد يف أن حيرز القانون الدويل أيّ  دامت القوانني اليمنية ذاهتا ال حتظى أبيّ  فما. اندرا نظرا جلهلهم أو ترددهم

  .اعتابر

  أطفال يعاملون ركاشدين —3.6

م اعتقال عدد بكري من األطفال يف ظروف عنيفة للغاية وهم حمتجزون بصفة تعسفية أو رسية مع الراشدين حبيث يتعرضون ت
) نزاع صعدة(فقد شملت االعتقاالت المكثفة اليت هشدها الشمال  .للمعاملة السيئة ويعانون من نفس ظروف االحتجاز

قانونية،  جراءاتإواحتجزوا دون  2007شخص اعتقلوا يف بداية  37من  إذ من بني جمموعة مكونة. واجلنوب القارصين أيضا
وائل غالب حممد حسن (سنة  15مراهقني عمرهم  3أطلعت مجعية الكرامة جمموعة العمل حول االحتجاز التعسفي عىل أسماء 

إسماعيل (سنة  17ا وآخرين عمر أحدهم) العلوي وعبد الرحيم غالب مقبل مقبل االهنومي وانرص حيىي حيىي حسني جممل
أيلول /سبتمربيف هشر المذركة صدور  حىت ، ظل مجيعهم)عبد الكريم حممد حسني اتمي(سنة  18واآلخر ) حيىي حممد اتمي

، حمتجزين يف نفس المؤسسة السجنية المخصصة للكابر ووفق نفس الظروف، بعد االشتابه يف كوهنم من أتابع احلويث أو 2007
  .34المتعاطفني معه

زعيم إحدى القابئل بسبب عدم  2001الذي اختطفه سنة ) سنة 14(بقت اإلاشرة أعاله إىل حالة حممد البعداين وقد س
سنوات يف مسكن خاطفه يف حمافظة شبوة، تم حتويله  3وبعد احتجازه . تسديد والده للديون المستحقة لديه لهذا األخري

زال حلد الاسعة يقبع دون حماكمة رفقة السجانء ي مي حيث البتواطؤ من بعض المسؤولني المحليني إىل سجن شبوة احلكو
من القانون اجلانيئ ومابدئ القانون  246وهذه الممارسة تشكل بوضوح انهتاكا صارخا لدستور البالد وللفصل . الراشدين
  .35الدويل

  

  

                                                 
 2007سبتمرب  20، شخصا واحتجاز تعسفي 37القبض عىل : ، اليمنباين الكرامة 34

http://ar.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3249   
 20خطف واحتجز رهينة يف سجن احلكومة لمدة تسع سنوات ؛ انه ال يزال هانك ، : سنة  15الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلناسن ، آل البعداين  35

  http://www.anhri.net/yemen/seyaj/2009/pr0120.shtml  2009يانير 
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  استعمال مفرط للقوة وإعدامات دون حماكمة: انهتاكات احلق يف احلاية —4.6

أيضا االنتابه إىل االستعمال المفرط للقوة من طرف أعوان السلطة أثانء تدخل اجليش لقمع المظاهرات لفتت الكرامة 
ضد رفع  2005متوز /يوليوفقد خلف إمخاد جتمعات . المنظمة لالحتجاج عىل تدهور الوضع االقتصادي والساييس ابلبلد
، تظاهر عدد 2007أاير /مايوويف هشر . قتيل 50حوايل  احلكومة ألمثنة المحروقات بتوصية من صندوق النقد الدولية مرصع

مهنم وطالبوا ابلزايدة يف  60,000من قدماء جيش اليمن اجلنويب بسبب وضعهم االجتماعي المرتدي بفعل ترسحي حوايل 
 ل أيضا وبنفس األسلوب يفكما تدخّ . فتدخل اجليش وقتل عدة أشخاص وشن محلة اعتقاالت واسعة .أجورهم أو تشغيلهم

   .عندما نزل اآلالف إىل الشوارع تنديدا ابرتفاع أسعار المواد األاسسية والمحروقات 2007 بآ/غسطسأ

رح عرشات آخرون خالل مواجهات بني المتظاهرين وقوات أشخاص مرصعهم وجُ  3، فقد لقي 2007أيلول /سبتمربأما يف هشر 
وامتدت هذه االحتجاجات . لمكىل عاصمة حمافظة حرضموتاألمن اليت جاءت لتوقف حركة احتجاجية عىل ارتفاع األسعار اب

  .عىل ارتفاع أسعار اخلزب إىل مانطق أخرى من البلد، فلقيت نفس المصري ووجهت ابلرصاص احلي

حتقيق خبصوص هذه احلاالت لتحديد المسؤولايت ولم أتمر أبية  السلطات اليمنية لم تفتح أيّ  وحسب معلوماتان، فإنّ 
يف حالة إدانة  التحقيقاتمعلومة عما تسفر عنه  ةأيتصله الرأي العام ال  عن هذه التجاوزات، بل إنّ  ماتبعة للمسؤولني

أنظر ( 2008 األولترشين /أتكوبر 13المسؤولني كما حدث بعد تدخل القوات المسلحة يف حبيل جرب مبحافظة حلج يوم 
  .)أعاله

بني القوات المسلحة وحركة احلوثيني شمال البالد، إضافة إىل ويتحدث بعض الهشود عن إعدامات فورية أثانء المواجهات 
  .)أنظر أعاله(إعدام عدة أشخاص يشتبه يف قايمهم أبنشطة إرهابية دون حماكمة 

  

  وزارة حقوق اإلناسن —5.6

حلقوق والدفاع خطوة بكرية إىل األمام يف جمال محاية هذه ا 2003اإلناسن سنة  قوقحلة إناشء وزار  تعترب احلكومة اليمنية أنّ 
مطابقان لعدد بكري من "البنية التنظيمية والتفويض الذي تتوفر علهيما هذه الوزارة  عهنا، فهي تؤكد يف تقريرها الدوري أنّ 

  .")مابدئ ابريس(المابدئ المتعلقة بوضع وأشغال المؤساست الوطنية المكلفة حبماية حقوق اإلناسن والدفع هبا 

هذه المؤسسة أنشئت مبرسوم وليس بقانون وأهنا اتبعة للجهاز التنفيذي ولذلك ال ميكن  إىل أنّ  بد من التنبيه رغم ذلك، الو
منظمات المن الزحف عىل حقل كان حلد الاسعة حكرا عىل  أواللكن وجود هذه الوزارة ميكن احلكومة . أن تلزتم مبابدئ ابريس

 من تقديم صورة إجيابية للبلد يف هذا المجال إىل اثنايو ،اكومية للدفاع عن حقوق اإلناسن تقع خارج نطاق سيطرهتاحلغري 
  .الرأي العام الدويل

كما أهنا تنظم . شكاايت فردية وتاسئل الانئب العام ووزارة الداخلية ومصالح األمن الساييس لقىالوزارة تت والواقع أنّ 
ناسن عىل موظفي اجلهاز القضايئ والرشطة زايرات منتظمة للسجون وتقرتح عقد ندوات والقايم بتداريب يف جمال حقوق اإل 

هذه األخرية قررت وضع  ح غاسن المخلفي أحد المديرين ابلوزارة أنّ قد رصّ ف .وتاشرك يف لقاءات دولية أو إقليمية، إلخ
  .بيقطبقا للربانجم االنتخايب لرئيس الدولة واليت قد تكون دخلت حزي التط) 2009 -2003(اسرتاتيجية وطنية حلقوق اإلناسن 

 .الضحااي، اتكفت ببعث راسئل إىل المصالح المعنية استقابلها شكاويهذه الوزارة، بعد  منظمة الكرامة الحظت أنّ  إال أنّ 
أما تقارير الوزارة حول السجون مثال فهي تظل حبيسة مكاتهبا، ورغم صايغهتا لعدد من التوصايت إال أن هذه األخرية تظل 

  .دون نتيجة تذرك
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  ت واحتجازات تعسفية ورسيةعتقاال إ —7

  اعتقاالت تعسفية —1.7

وينص عىل رضورة إخابر ). ب 47الفصل (أو انئب عام  مينع الدستور اليمين كل اعتقال يتم يف غايب أمر يوقعه قايض
ون من قان 73الفصل (حمام  شخص واالستفادة من خدمات أيّ  المعتقل فورا أبسابب اعتقاله ومينحه احلق يف االتصال أبيّ 

كما جيب عرض األشخاص المعتقلني عىل قاض أو انئب عام يف غضون الاسعات األربعة والعرشين اليت ). اجلانئية اإلجراءات
كل  إضافة إىل ذلك يقرر القانون اجلانيئ أنّ . وميكهنم االعرتاض عىل سبب القبض علهيم) من نفس القانون 76(تيل اعتقالهم 

أما التحقيق ).246الفصل (سنوات سجان  5طائلة عقوبة قد تصل يف أقىص حد إىل  موظف يقوم ابعتقال تعسفي يقع حتت
  .)اجلانئية اإلجراءاتمن قانون  129الفصل (أهشر ولذلك جيب ترسيع وترية االحتجاز المؤقت  6فال ميكن أن يتجاوز 

 أاسس أهنم ماتبعون خالل السنوات األخرية، شنت مصالح األمن عدة محالت اعتقال ضد أشخاص تم تقدميهم عىلو 
عدد بكري من االعتقاالت أثانء القايم يتم آنفا،  هذركوكما سبق ". إرهابية"يف أنشطة  لعالقاهتم ابلقاعدة أو لتورطهم

يف منطقة صعدة، تم إلقاء القبض عىل مائت المدنيني غري المتورطني يف الرصاع و .مظاهرات جنوب البالد بتجمعات أو
مسلحة واحلركة احلوثية يف إجراء عقايب يرمي إىل إجابر المقاتلني عىل تسليم أنفهسم أو بغية االنتقام العسكري بني القوات ال

  .وهذه العملايت العنيفة غالاب، ال تنفذ دون انهتاكات جسيمة للقوانني وحلقوق األشخاص المعتقلني. مهنم

أمر  ني فرتهب األرس وتفتش األماكن دون أيّ يف عدة حاالت، تقوم القوات المسلحة ابقتحام مانزل األشخاص الماتبع
 ة أهشر دون أن ميثلوا أمام أيّ أما المعنيون فيتم اقتايدهم بعنف إىل أماكن جمهولة بضعة أايم إىل عد. ابالعتقال أو التفتيش

   .ضقا

كومة هجوما واسعا مرافقني مينيني، شنت احل 2 و أسابنسايح  7مبأرب واليت أودت حباية  2007متوز /يوليو 2وعقب عملية 
ه عدد بكري من العسكريني ، توجّ 22:00الاسعة  يف، 2007متوز /يوليو 4 باترخيف. ولم ترتدد يف إعدام مشتبه به دون حماكمته

ضمهنم وحدة لمكافحة اإلرهاب إىل مزنل أمحد ببسيوين دويدار، المرصي اجلنسية والمهتم ابلقايم هبذه العملية وبعد من 
م وحلد الاسعة، لم تقدّ . قع غرب مدينة صنعاء، ألقوا القبض عليه بعنف شديد قبل أن يابدروا إىل إعدامهحمارصة البيت الوا

نتج عن هذه العملية محلة من العقوابت، فقامت قوات األمن و .دليل جدي عىل تورطه يف عملية مأرب السلطات أيّ 
  :ابعتقاالت قاسية يف خمتلف مدن البالد لعرشات المشتبه هبم

يف اسعة مأتخرة  2007متوز /يوليو 20صار حممد حممد المرصد، إمام وخطيب مسجد الفتح بصنعاء، اعتقل مبزنله يوم ن —
فبعد حمارصة مزنله، قاموا ابستخدام أاسليب عنيفة . من الليل من طرف رجال يرتدون لاباس مدناي وأقنعة وحيملون أسلحة

خرب عنه بعد عدة أاسبيع كما لم  ولم تتوصل أرسته أبيّ . إىل وجهة جمهولةللغاية وإرهاب زوجته وأطفاله، قبل أن يقاتدوه 
  .م ألية هأية قضائية حلد الاسعةيقدّ 

 25مكرم طاهر العسكور، ميكانيكي سايرات اسكن بصنعاء، اعتقلته عانرص من مصالح األمن دون أمر ابلتوقيف يوم  —
شخص كانوا  112ال بعد سنتني دون أية حماكمة رفقة جمموعة تتكون من م للعدالة ولم يطلق رساحه إ، لم يقدّ 2007متوز /يوليو

  .حمتجزين يف سجون مصالح األمن الساييس يف خمتلف المحافظات

متوز /يوليو 25فايز حممد انجي السعداين الاسكن بصنعاء، خمطط إهشار، تم إلقاء القبض عليه يف مكان عمله باترخي  —
شخص حمتجزين يف خمتلف المحافظات بعد سنتني من االحتجاز دون اخلضوع ألية  112، وأطلق رساحه مع جمموعة 2007

  .مسطرة قانونية

  االحتجاز التعسفي والرسي دون حماكمة —2.7

لمختلف المصالح، ومن ضمهنا األمن الساييس، أماكن خمصصة  رغم إنكار احلكومة وجود مرازك لالحتجاز الرسي، فقد ثبت أنّ 
اتصال أبرسهم أو ابلعالم  األشخاص المعتقلون أو المختطفون حمتجزين برسية اتمة مدة طويلة دون أيّ لهذا الغرض يظل فهيا 

وال تعرتف هذه المصالح ابحتجازهم إال بعد أن تضطرهم اخلطوات اليت تابدر إلهيا عائالهتم لدى السلطات أو . اخلارجي
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أنظر أسفله (أو منعها من ذلك حسب رغبة هذه المصالح  فيتم منحها اإلذن بزايرهتم. المنظمات غري احلكومة لفعل ذلك
  .)تفصيل هذه المرازك

م أية إحصائية قانونية جمهوال مادامت السلطات ال تقدّ  إجراءاتويظل عدد األشخاص المحتجزين وفق هذه الرشوط دون أية 
قد تبلغ عدة  ةلقاعدة وخضعوا لالحتجاز مداب مفقد تم اعتقال آالف األشخاص لالشتابه يف عالقاهت. هذا الموضوع عن

ثم أطلق رساح معظمهم دون أن ميثلوا أمام العدالة . 36سنوات يف مرازك تراقهبا خمتلف مصالح االستخابرات يف عدة حمافظات
ال رهن زي بعضهم ال هتم االتصال ابلصحفيني أو المدافعني عن حقوق اإلناسن، بل إنّ لاووبعد أن تلقوا هتديدات يف حالة حم

  .المراقبة احلثيثة

ابلمسجد حيث كان قد  2007 األولكانون /ديسمرب 14عبد العظيم الهاتر، إمام مسجد احلرمني، لالعتقال فجر ض تعرّ  —
ولم يتم  .انهتى للتو من إمامة المصلني من طرف أفراد مصالح االستخابرات الذين بكلوا يديه واقاتدوه إىل وجهة غري معروفة

لدى الرشطة السايسية  أهشر 3لمدة السيد الهاتر حمتجزا  بقيو .سبب العتقاله ر قضايئ إليه ولم يعرض عليه أيّ أم تقديم أيّ 
  .قاض مح ألرسته ابالتصال به هاتفاي، علمت أنه لم يعرض أبدا عىل أيّ اتصال ابلعالم اخلارجي، وعندما سُ  دون أيّ 

الاثين ترشين /نوفمرب 24االحتجاز التعسفي، قامت هذه األخرية يوم  بعد رفع منظمة الكرامة القضية إىل جمموعة العمل حول
الذي تعترب فيه أن السيد عبد العظيم عيل عبد اجلليل الهاتر ضحية الحتجاز تعسفي  40/2008إبصدار اإلشعار رقم  2008

من اإلعالن العالمي ) الةاحلق يف عرض قضيته عىل العد( 10و) احلق يف عدم التعرض لالعتقال التعسفي( 9ينهتك الفصلني 
من المياثق الدويل المتعلق ابحلقوق المدنية ) احلق يف المحاكمة العادلة) (احلق يف احلرية( 9حلقوق اإلناسن والفصلني 

  .37والسايسية

 بآ/غسطسأ 15الذي كان موضوع خمابرة من منظمتان إىل نفس الهأية اخلاصة، اعتقل واحتجز منذ  عادل الهشراينالسيد  —
ين مصالح االستخابرات إال يوم من طرف مصالح االستخابرات بصنعاء ولم تتمكن أرسته من زايرته يف ماب 2007

 27يوم  الهشراينوقد تم إطالق رساح  38ومنذ ذلك الاترخي، لم يسمح لها بتكرار الزايرة. 2007 األولترشين /أتكوبر 1
  .قانونية إجراءاتدون أن خيضع ألية  2008أاير /مايو

يف مكان عمله من طرف عانرص من مصالح االستخابرات  2007 نياسن/أبريل 7قل يوم سيد عبد القادر صقر شويطر اعتُ ال —
حمام أو االحتجاج عىل  يوم من االحتجاز الرسي دون التمكن من االتصال أبيّ  52ثم أطلق رساحه بعد  ،واقتيد إىل وجهة جمهولة

هذه األخرية  منظمة الكرامة إىل جمموعة العمل حول االحتجاز التعسفي، تبني أنّ وبعد رفع قضيته من طرف . قانونية احتجازه
  .39الطابع التعسفي حلرمانه من احلرية 2008 أاير/مايو 8باترخي  9/2008يف إشعارها رقم  كانت قد الحظت

ي حالة اإلخوة الثالثة أمري إىل جمموعة العمل حول االحتجاز التعسف 2009 نياسن/أبريل 7الكرامة باترخي  منظمةكما رفعت  —
بذلك  قضايئ دون أمر 2007متوز /يوليو 19يوم  ومعاذ وحممد العابب الذين كانت قد اعتقلهتم عانرص من األمن الساييس

ولم تعرتف هذه المصلحة ابحتجازهم إال بعد هشرين كما لم يتم تقدميهم ألية سلطة . وبدون توضيح ألسابب هذا االعتقال
كرب عادل العاببقضائية بعد اعت مهتم من ال ،أساتذ للغة العربية ،قالهم بل تم االحتفاظ هبم حلد اآلن ركهائن لكون أخهيم األ

                                                 
  . الكرامة لدهيا قامئة أبسماء هؤالء األشخاص 36
 2009 أبريل 3، عبد العظيم الهاترجاز لتعسفي السيد إدانة الحت: ، اليمن غ الكرامةبال  37

http://ar.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3539   
 2008مايو /  أاير 23، عتقال الرسي للسيد حيىي الهشرايناال : الكرامة، اليمنالغ ب 38

http://ar.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3400   
 2008يوليو  3، أن يكون تعسفاي شويطرلسيد مم المتحدة والفريق العامل يرى أن احتجاز ااأل : ، اليمنالغ الكرامةب 39

http://ar.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3425   
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بضعة  استجوابه بعد ،أما األب، المعتقل أيضا، فقد تم إطالق رساحه فيما بعد. طرف مصالح األمن ابرتابطه ابلقاعدة
  .40أايم

ة أثانء المظاهرات والتجمعات المنظمة جنوب البالد لالحتجاج عىل أصانف لقد تطرقان فيما سبق إىل االعتقاالت المكثف
حالة اعتقال أثانء هذه التجمعات  860حوايل  2008فحسب المرصد اليمين حلقوق اإلناسن، وقعت خالل سنة . التميزي

ف ابحتجازهم بينما قد مهنم إىل سجن األمن الساييس بصنعاء حيث اعرت 18وتم حتويل ). يف حلج 230 مهنا يف عدن و 402(
هتمة لم تثبت يف حقهم فقد أخيل سبيلهم دون حماكمة بعد عدة أهشر من  ةأي ومبا أنّ . آخرون حمتجزون بصفة رسية 20يكون 

  .االحتجاز

يف نفس السايق، تواكب الغارات العسكرية عىل منطقة صعدة شمال البالد اعتقاالت مكثفة لألشخاص المشتبه يف دعمهم  
، عرضت منظمة الكرامة عىل جمموعة العمل حول االحتجاز 2007 أيلول/ربسبتم 20فباترخي . وثيني أو التعاطف معهاحلركة احل

قانونية من  إجراءاتدون أية  2006شخص، من ضمهنم قارصون، اعتقلوا واحتجز بعضهم منذ بداية سنة  37التعسفي حاالت 
، واحتجاجا عىل ذلك، تنظم 41)شمال غرب البالد(لانرصية حبجة يف مرزك ا) األمن الساييس(طرف مصالح االستخابرات 

، تم 2009 أيلول/ربسبتم 20ففي البالغ الذي أصدرته مبانسبة جتمعها األخري يوم . أرسهم بصفة منتظمة جتمعات بصنعاء
  .42من طرف مصالح األمن الساييس 2008و  2007شخص حمتجز منذ  70إدراج الحئة أبسماء حوايل 

لالعتقال واالحتجاز التعسفيني، فقد  ،ضمهنم مانضلون عن حقوق اإلناسن وصحفيون ، منعديد من المعارضنيكما خضع ال
لحقوق واحلرايت لأطلعت الكرامة جمموعة العمل حول االحتجاز التعسفي عىل حالة السيد لؤي المؤيد، عضو منظمة 

مبزنله من  2008 حزيران/يونيو 30والذي اعتقل يوم " من احلرالي"الدميقراطية والصحفية والمدير التنفيذي للبوابة اإلخابرية 
طرف أفراد من مصالح األمن الساييس يرتدون ثاياب مدنية مصحوبني ببعض العسكريني مبالبهسم الرسمية، ثم اقتيد إىل وجهة 

يوم من االحتجاز  74 بعد 2008 أيلول/ربسبتم 2جمهولة حيث احتجز برسية اتمة منذ ذلك الاترخي، ولم يفرج عنه إال يوم 
  .43سلطة قضائية ةقانونية ودون أن ميثل أمام أي إجراءاتالرسي دون أن تطبق عليه أية 

فلقد أخطرت منظمة الكرامة . وا عن آراهئموحلد الاسعة، تتواصل االعتقاالت واالحتجازات الرسية اليت تطال أشخاصا عرّب 
لصالح السيد  2009 أيلول/ربسبتم 25منظمة األمم المتحدة يوم المقرر اخلاص ابلتعذيب وطالبت بتدخل أجهزة أخرى ل

 2009أيلول /سبتمرب 17يوم  حممد المقالح وهو صحفي ومدافع عن حقوق اإلناسن اختطفته عانرص من مصالح األمن بصنعاء
نهتاكات حقوق ليختفي بعدها عن األنظار، وذلك بعد أن جهر ابنتقادات حادة لسايسة احلكومة، خاصة ما يتعلق مهنا اب

  .44اإلناسن المرتبطة ابلقمع الذي متارسه القوات احلكومية ضد االحتجاج جنوب البالد ويف منطقة صعدة

ويطال االحتجاز التعسفي أيضا أشخاصا قضوا مدة عقوبهتم لكهنم بقوا رهن االعتقال بسبب ديون لم يسددوها حبيث تظل 
  .مدة احتجازهم بعد ذلك غري حمددة

  

                                                 
 2009أبريل / نياسن  24 العاببأشقاء  3ـ اعتقال واالحتجاز التعسفي لل: ، اليمنالكرامةالغ ب 40

http://ar.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3548   
  شخصا 37اعتقال تعسفي لـ  :، اليمنالكرامةالغ ب  41

http://ar.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3249   
عن المعتقلني بذريعة أحداث صعدة أمام  ابإلفراجللمطالبة  االعتصام الاسبع والعرشين، المنظمة اليمنية للدفاع عن احلقوق واحلرايت الدميقراطية  42

   http://www.anhri.net/yemen/yoddrf/2009/pr0920.shtml -  20/9/0092 جامع الصالح
ير السيد لؤي المؤيد: ، اليمنبالغ الكرامة  43  2008سبتمرب  19، يف والانشط يف جمال حقوق اإلناسن، الصحاحتر

http://ar.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3447   
 2009سبتمرب  25، ، الصحايف ضحية لالختفاء القرسيالمقالحالسيد : بالغ الكرامة، اليمن 44

http://ar.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3631   
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  يطردون حنو اليمنأشخاص  —3.7

إىل  مريكان أو حلفاؤهم يف غواناتانموتم إرجاع أشخاص كانت اعتقلهتم قوات التحالف واحتجزهتم يف سجون رسية يديرها األ 
ق األمر بوليد حممد هشري يتعلّ . طويلة دون أن حياكموا ةلكن بطلب من الوالايت المتحدة، ظلوا يقبعون يف سجهنم مد. اليمن

 2006 ذارآ/مارس، والذي أطلق رساحه دون إدانة يف 2004 نياسن/أبريلمحول من غواناتانمو إىل اليمن يف حممد القدايس ال
بتزناناي والمحتجز برسية يف أماكن خمتلفة، والسيد حممد  2003 األولكانون /ديسمربوحممد عبد اهلل صالح األسد المعتقل يف 

حيث كاان يف أندونيساي  2003 األولترشين /أتكوبرو بآ/غسطسأيف فرج أمحد ابشميله وصالح انرص سليم عيل المعتقلني 
 2003شابط /فرباير لني إىل عدة مرازك رسية، فقد تم نقل هؤالء الثالثة إىل اليمن حيث حوكموا أخريا يفوالمحوّ ، يعياشن

  .45وأدينوا بهتمة تزوير واثئق قبل أن يطلق رساحهم يف الهشر الموايل

طالب ميين  14إىل جمموعة العمل حول االحتجاز التعسفي حالة  2008الاثين ترشين /نوفمرب 19يوم  كما رفعت منظمة الكرامة
وتعرضوا لالحتجاز والتعذيب  2008 ذارآ/مارسوشابط /فرباير ينحدرون من منطقة حرضموت، ألقي القبض علهيم بسوراي يف

ملة السيئة وحيث يظلون حمتجزين دون المرور أبية إىل اليمن حيث خضعوا للمعا  2008 ذارآ/مارس 15قبل أن ينقلوا يوم 
اسلم عيل و  )سنة 19( وراشد عمر سعيد مريع )سنة 23( ق األمر أبمحد أبو بكر حممد علوي البيطييتعلّ . قانونية إجراءات

وايرس صالح  )سنة 25( وحممد صالح أمحد عوض الماغي )سنة 22( وغالب أمحد عوض بقاييت )سنة 23( اسلم العطاس
 وعبد الرمحان حممد حمروس برشيد )سنة 25( واسلم سعد اخلنشيب )سنة 23( وجاسم عوض مابرك بريفع )سنة 24( ويةهب
وهاشم عبد الرحيم  )سنة 23( وحممد عبد اهلل حسن الاشمي )سنة 23( وحممد سعيد عبد اهلل منصور بوعريان) سنة 26(

  .46)سنة 25( وحسن المقرتي )سنة 23( وعبد اهلل سعيد بالرايح )سنة 28( عمر بن غوث بوازير

  

  قرسيةالختفاءات ال ا —4.7

طريقها إىل احلل ولذلك يتم اعتابرها بصفة بعدية  ،عموما، عرفت حاالت االختفاء القرسي المسجلة يف السنوات األخرية
ف السلطات ل أرس األشخاص المحتجزين رساي أحايان إىل احلصول عىل اعرتاوتتوصّ . حاالت احتجاز رسي لمدد طويلة

لكن السلطات ترفض يف حاالت  .ابالحتجاز بل حتصل بفضل واسطة بعض الشخصايت الهامة عىل اإلذن ابالتصال أبقرابهئا
  .أخرى االعرتاف ابالحتجازات الرسية اليت تتحول يف هذه احلالة إىل اختفاءات قرسية

دقيقة صابحا يف  45 و 3يف الاسعة  2009شابط /ايرفرب 23قاسم عيل قاسم الغويل وولداه حممد وإبراهيم اعتقلوا باترخي 
مزنلهم من طرف عانرص من األمن الساييس أصابت رصاصاهتم حممد جبراح، ورغم اخلطوات المتخذة مازالت السلطات تنفي 

لشعيب العسكري المنتمي إىل حزب المؤمتر ا) سنة 50(اعتقال واختفاء األشخاص الثالثة وعىل رأهسم قاسم عيل قاسم الغويل 
فقد داهم أفراد من األمن الساييس، بلابهسم المدين وأقنعهتم وأسلحهتم، والمصحوبني بعسكريني مزنل المعين بعنف . العام
أمر قضايئ أو أية توضيحات أو حىت  وبدون تقديم أيّ . أطلقوا زخات من أسلحهتم األوتوماتيكية عىل المزنل قبل اقتحامه. بكري

تكبيل السيد قاسم الغويل مابرشة بعد فتحه للابب، ثم رشعوا يف تفتيش البيت دامئا هبمجية ودون التعريف هبويهتم، قاموا ب
قاموا أبخذ كل الواثئق المتعلقة هبوية أفراد األرسة والكتب والواثئق الشخصية إضافة إىل  .تفويض قضايئ تقديم أيّ 

ألم خوفا علهيا فاهنال علهيا عانرص الرشطة رضاب مما دفع لت اوا ولوج غرفة ابنة الضحية تدخّ ولااحلاسوب العائيل وعندما ح
ثم أخرجوه يف تلك احلالة رفقة أخيه . ابهنا حممد إىل التدخل حلماية أمه وأخته فأطلق عليه المهامجون الانر وأخثنوه ابجلراح

                                                 
ت ، قال مسؤولون مينيون لمنظمة العفو الدولية أن السفارة األمرييكة يف صنعاء قد أعطت تعليما2005سبتمرب /أيلولويف :"منظمة العفو الدولية  45

غري أن . ، كما أن السلطات ذركت أهنا يف انتظار استالم الملفات من الوالايت المتحدة قبل حماكمة الثالثةثةرساح األرسى الثال  إطالقواضحة بعدم 

" تحدةمسؤوال رفيعا يف األمن الساييس اليمين ذرك لمنظمة العفو الدولية أنه سيتم اإلفراج عن الثالثة إذا طلبت منه ذلك الوالايت الم

 fra-action-071105-http://asiapacific.amnesty.org/pages/yem  
 ,November 2008 22من سوراي واطالاب طرد 14 لـ ، 15آذار / االعتقال بدون حماكمة منذ مارس  ،اليمن): ابلفرنسية(باين الكرامة  46

 http://fr.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=370  
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 مادام الانئب العام يؤكد لها أنه زال جمهوالي مصريهم ال ورغم مجيع اخلطوات اليت قامت هبا األرسة لدى السلطات فإنّ . إبراهيم
  .47جواب بعد رفعه للقضية إىل مسؤول األمن الساييس لم حيصل حلد الاسعة عىل أيّ 

عانرص من مصالح  ض إىل حالة السيد حممد المقالح، الصحفي ومانضل حقوق اإلناسن، الذي اختطفتهوقد سبق لان التعرّ 
  .زال خمتفاي منذ ذلك الاترخيي ال والذي 2009 أيلول/ربسبتم 17يوم  األمن بصنعاء

  االحتجاز الرسي لرعااي أجانب —5.7

فهم  ،عىل اإلحصائايت لم حنصلض العديد من الرعااي األجانب لالحتجاز التعسفي يف السجون اليمنية لكنان هان أيضا يتعرّ 
  .لم تتدخل سفاراهتم دعم عائيل أو واسطة معينة، خاصة إذا غالاب يعيشون وضعية قاسية وال يستفيدون من أيّ 

إىل نداءا عاجال إىل جمموعة العمل حول االحتجاز التعسفي و  2009 نياسن/أبريل 1الكرامة يوم  منظمةيف هذا الصدد، وجهت 
قانونية يف  إجراءاترعااي كمرونيني حمتجزين رساي ودون أي  5المقرر اخلاص ابلتعذيب لدى األمم المتحدة عرضت فيه حالة 

مهنم هم الاسدة لودو موافو وبيري ابنكو  4وقد تم التعرف بوضوح عىل . 1995 ذارآ/مارساييس بصنعاء منذ مرزك األمن الس
ن هؤالء األربعة عرب سنوات من اعتقالهم، متكّ  9، أي بعد 2004 بآ/غسطسأ 13باترخي و. وبودلري ميشوب وزااشري وافو

ة قوق اإلناسن اليمنية، وهذه الوثيقة عابرة عن نداء استغاثأحد المحتجزين من تبليغ راسلة إىل منظمة هود للدفاع عن ح
ناسنية واإلهاانت اليت يتعرضون لها يوماي يف زنزانة ضيقة حتت األرض مبرزك األمن إيصف فهيا المحتجزون الظروف الال 

لية للتخريب ينتمون إىل شبكة دو"هؤالء األشخاص اخلمسة  أنّ  2005وقد أوضح وزير الداخلية سنة . الساييس بصنعاء
ة لم ميثلوا ووعد بتقدميهم إىل العدالة، لكهنم حلد الاسع" متورطة يف عملايت لرتوجي المخدرات وتبييض األموال وتزوير النقود

 نّ أ 2009 ذارآ/مارسوقد ذرك أحد المحتجزين مبرزك األمن الساييس بصنعاء بعد إطالق رساحه يف . هيئة قضائية ةأمام أي
  .48حايهتم قد تكون مهددة كمرونيني مأاسوية منذ عدة هشور وأنّ وضعية المحتجزين ال

  

  "بل مدنينيمن قِ "االحتجاز  —6.7

حالة أخذ  220فاألرقام الرسمية تشري إىل  ،هاالعتقاالت اليت يقوم هبا زعماء القابئل يف اليمن ابرز و االختطافات ةظل مشكلت
ستثانء بعض عملايت اختطاف األجانب اليت أسفرت واب . ذلك بكثريد احلقيقي أكرب من سنة لكن العد 15رهائن عىل امتداد 

أطفال،  من بيهنملكن العديد من الرهائن . األجانب، حايهتمومن الضحااي اآلخرين، اليمنيني  رهائن، لم يفقد أيّ  7عن مقتل 
الرهائن يتم أحايان حتويلهم إىل هؤالء  بل إنّ . يظلون قيد االحتجاز أهشرا بل سنوات طويلة حتت سمع وبرص السلطات العمومية

. ويف حالة حدوث االختطاف، يتفاوت رد فعل السلطات حسب هوية الضحية. سجون رسمية مبابدرة من منفذي االختطافات
ة التفاوض، كما هو الأشن يف حالة ولافإذا كانت هذه األخرية شخصية ابرزة، فإهنا تكون سباب يف انطالق عملية بوليسية مع حم

األجانب، حيث ميكن أن تستخدم واسئل ضخمة عىل المستوى العسكري، نظرا للضغط اإلعالمي والدويل، لكن  الرهائن
  .ضون لالعتقال أو العقاب سواء أكانت دوافعهم سايسية أم الالمختطفني يف معظم احلاالت ال يتعرّ 

نة ابلتحقيق يف األحداث المنسوبة إىل شخصايت من حمافظة إب، قام الربلمان بتفويض جل 8المقدمة من طرف  وىفبعد الشك
 شابط/فرباير(وفور انهتاء هذا التحقيق الذي امتد هشرين . الشيخ أمحد منصور، أحد الوجهاء وزعيم قبيلة هامة يف المنطقة

قامت اللجنة بصايغة تقرير ينص عىل مسؤوليته المابرشة يف احتجاز عدد بكري من األشخاص يف مزنله ) 2007 ذارآ/ومارس
دفع ارتفاعها عائالت أبكملها إىل مغادرة المنطقة واللجوء إىل صنعاء وأخذ الزكوات اليت " خاصة"خلاص واستخالصه رضائب ا

                                                 
 2009ر فرباي/شابط 23السيد قاسم الغويل وولداه، ضحااي اختفاء قرسي، منذ : ، اليمنبالغ الكرامة 47

http://ar.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3542   
كرث: ، اليمنبالغ الكرامة 48  2009 أبريل 2، عاما من مخسة كامريونيني 14 من االعتقال الرسي أل

http://ar.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3538  
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ينة الدولة والتحرش ابلناسء ورسقة احليواانت واالستحواذ عىل أراض زراعية كان جيرب  كان السكان قد أدوها من قبل إىل خز
ولم يكتف . تدخل لدى السلطات العمومية لمنع أداء أجور الموظفني يف منطقته، إلخالعائالت عىل إعادة رشاهئا منه وال

  .المشتكون بتنبيه السلطات المحلية بل قاموا بتنظيم جتمعات والتوجه إىل واسئل اإلعالم، دون جدوى

يع اإلجراءات القضائية ل رئيس اجلمهورية وأمره ابختاذ مجفبعد أن رفض حاكم إب يف البداية أن يليب نداءات اللجنة، تدخّ 
عىل أال تتوجه اللجنة إىل القرية األصلية  الرشطية الالزمة للدفع ابلقضية فقبل أخريا أن جيتمع أبعضاهئا، لكنه مع ذلك ألحّ 

ل أما احلاكم المحيل فيؤكد من جانبه أنه لم يتوصّ . للمشتكني مما منعها من جتميع معلومات عن وجود السجن الرسي
كما أنه يؤكد عدم معرفته .  كانت تصله عرب راسئل متكررة واليت كانت ترفع إىل السلطات القضائية للمحافظةاليت وىابلشكا

كمة عزلة الهبلة" خاص"بوجود سجن  وكجواب عن سؤال حول الميلياش اخلاصة للشيخ، اعرتف احلاكم أبهنا غري . يف منطقة األ
مت اللجنة بفرض عودة األشخاص الالجئني إىل ا تبعا لذلك، ق. المنطقة رشعية مثلها مثل احلواجز الطرقية اليت تقيمها يف

ة االلتحاق بقراهم، فوجئوا بعدة حواجز مشكلة من ولالكهنم عند حم. صنعاء، مع تقديم ضمانة محاية السلطات العمومية لهم
فتمت رسقة . الرسمينيعانرص ميلياش الشيخ حممد أمحد منصور الذي كان مصحواب مبدير المديرية وبعض المسؤولني 

 ل احلاكم لردّ ب األمر تدخّ أغراضهم الثمينة ورفض المعين التكلم مع أعضاء اللجنة الذين كان الضحااي قد أخطروهم وتطلّ 
لذلك تويص اللجنة إبقالة ممثلني للسلطة المرزكية وتدمري السجون اخلاصة . األغراض إلهيم ومتكيهنم من العودة إىل دايرهم

  .ؤولني جانئاي وعدم إهمال شكاايت السكان وإجناز ماشريع التنمية يف المنطقةوماتبعة المس

 بوضوح من خالل إنكار السلطات المحلية المطلق وتردد الدولة يف التدخل جبدية يف القضية مدى استبداد وبذلك يتبنّي 
الدولة هو العامل األاسيس الذي  فشل كما يظهر أن .49الشيخ حممد أمحد منصور الذي يبدو أنه يتمتع حبماية الدوائر العلاي

  .جيعل مثل هذه االنهتاكات اجلسيمة حلقوق اإلناسن ماتحة

   مرازك االحتجاز —8

  أماكن االحتجاز انتاشر —1.8

هذه السجون اليت تديرها وزارة الداخلية خمصصة  وطبقا للقانون، فإنّ  .سجن مرزكي اليمنية يوجد يف كل عواصم المحافظات
لقابئل أو مسؤولني رسميني ان تديهنم المحاكم، لكهنا يف الواقع تستقبل أيضا أشخاصا حيتجزون أبمر من زعماء لألشخاص الذي

  .أمر أو قرار من لدن سلطة قضائية مؤهلة يف غايب أيّ 

كما . اسعة حسب القانون الداخيل 24خاصة ابحلبس االحتايطي الذي جيب أال يتعدى أجل  عب الرشطة عىل مابنتتوفر شُ 
أمر قضايئ  توجد أيضا جمموعات من مابين االحتجاز تديرها اجلماعات أو إدارات عمومية أخرى يقوم مسؤولوها دون أيّ 

  .ابعتقال واحتجاز أشخاص مبربرات خمتلفة قبل إطالق رساحهم أو تقدميهم للمحاكمة أو حتويلهم إىل مؤسسة احتجاز رسمية

ويظل أكرب عدد . د سجن خاص اتبع لسجون البلدايت والرضائب والواجابتفمثال أاشرت واسئل اإلعالم المحلية إىل وجو
من األشخاص المحتجزين بصفة رسية عىل مستوى مرازك االحتجاز الاتبعة لمصالح األمن الساييس والمنترشة يف مجيع 

  .م طويلةترتاوح بني بضعة أايم وعدة هشور بل وأعوا ةالمديرايت، حبيث ميكن أن يقبع فهيا المشتبه هبم مد

فبعد . االحتجاز يف هذه األمكنة ال متتد طويال ةمد جهاز األمن الوطين عىل مرازك االحتجاز الرسي لكن يبدو أنّ  يسيطركما 
  .خضوع المهتمني الستنطاق ضابط هذا اجلهاز، يتم حتويلهم إىل مرازك اتبعة لمصالح األمن الساييس

سجن اجلوازات الاتبع لمصلحة الهجرة واجلوازات واجلنسية بينما يتم حتويلهم  أما األجانب المنتظر طردهم فيظلون حمتجزين يف
  .عند االشتابه يف قايمهم أبعمال إرهابية إىل مرزك لألمن الساييس يف انتظار إجالهئم

لنفوذ وزارة  وميكن للنايبة العامة أو اللجان الربلمانية أو وزارة حقوق اإلناسن القايم بزايرات مفاجئة إىل السجون اخلاضعة
  .بقسمبينما ختضع زايرات أماكن االحتجاز الاتبعة لمصالح األمن الساييس أو األمن الوطين لطلب رخصة . الداخلية

                                                 
ير جلنة تقيص احلقائق يف موضوع شكوى أهايل عزليت الصفة ورعاش  49   .إب حمافظة/اجلعاشن مديرية دي السفال/تقر
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  ظروف االحتجاز —2.8

واالزدحام وغايب العالج ونقص  والوخامةفانعدام الوقاية : ظروف االحتجاز يف سجون وأماكن احلبس التحفظي سيئة للغاية إنّ 
والمشينة خاصة إذا  ناسنيةإلال اتزيد من تدهور الوضع المرتدي أصال بسبب المعاملة  ،وغايب العمالة المؤهلة، إلخ التغذية

وغالاب ما ترفض السلطات منح تراخيص لزايرة هذه األماكن، فقد عجز المرصد اليمين . جاءت يف سايق االحتجاز الرسي
زال الهالل األمحر الدويل يفاوض منذ ي وال .بذلك ابستثانء سجن حجاجإذن  عن احلصول عىل أيّ  2008حلقوق اإلناسن سنة 

  .دون جدوى للحصول عىل ترخيص بزايرة المرازك الاتبعة لمصالح األمن الساييس أو األمن الوطين 2007سنة 

 ،الاثينكانون /أما اللجنة الربلمانية اخلاصة ابحلرايت العامة وحقوق اإلناسن فقد قامت بسلسلة من الزايرات يف يانير
إىل السجون المرزكية ومرازك االحتجاز المؤقت وكذا إىل أماكن احلبس االحتايطي يف  2007ذار آ/شابط ومارس/فرباير

  .200850 حزيران/يونيو 16مديرايت إب وذمار والبيضاء ثم نرشت تقريرها يوم 

فال الصغار يف السجن مع أمهاهتم وقد الحظت اللجنة عىل وجه اخلصوص ازدحاما لدى السجانء ووجود عرشات األط
وابلنسبة للظروف المادية، أاشرت اللجنة إىل نقص . كهولسنة معتقلني مع ال 18 و 15ومراهقني ترتاوح أعمارهم بني 

، ثم عدم كفاية كمايت الماء سعارمقارنة مع السنوات األخرى، رغم ارتفاع األ  2006ة ابلتغذية واخنفاض مزيانية السجون لسن
ابلنسبة للسجانء يف بعضها  إعادة الأتهيلللسجانء ونقص األدوية وغايب مصحة يف بعض السجون وانعدام المخصص 

  .أيضا، وقلة العانرص المكلفة ابألمن، إلخ

اللجنة استمرار االحتفاظ ابلمحتجزين رغم انهتاء مدة عقوبهتم وسجن أشخاص منذ عدة  تالحظعىل المستوى القانوين، 
  .وقلة القضاة يف منطقة البيضاء حيث ترتاكم القضااي وتؤجل اجللاست سنوات دون حماكمهتم

الصحية وطول أما يف مرازك االحتجاز الاتبعة للنايبة العامة، فقد الحظت اللجنة ارتفاع عدد المحتجزين وغايب الظروف 
  .ستنطاقاتعديدة تتعلق ابلمعاملة السيئة أثانء اال  تلقت شكاوىكما أهنا . اتجراءالمدة المخصصة لإل 

 اتجراءإل اللجنة بصفة خاصة مصالح األمن والرشطة القضائية ابحرتام الدستور والقوانني اليت حتكم أشكال االعتقال وا أوصتو
المحددة  ةكما أهنا تويص النايبة اباللزتام ابلمد. إىل العدالة وفق اآلجال المحددة يف القانون المهتمنيالقضائية وكذا بتقديم 

ء معاجلة القضااي والقايم بزايرات إىل السجون وإطالق رساح األشخاص الذين قضوا مدة عقوبهتم ومراقبة الرشطة قانوناي أثان
  .التعسفومصالح األمن والرشطة القضائية تفاداي لكل أنواع 

والصحة،  لالعماللجنة التعاون بني وزارات الداخلية والعدل وحقوق اإلناسن والشؤون االجتماعية و تعشجّ  ،من جهة أخرى
  .إضافة إىل الانئب العام ومسؤول السجون كما تقرتح تفويض جلنة تتكفل مباتبعة التوصايت

  التعذيب —9

فالنصوص تعاقب برصامة كل من . "حيظر القانون الداخيل ممارسة التعذيب واحلصول عىل اعرتافات ابلقوة أثانء التحقيق
االحتجاز  وتعترب ممارسة التعذيب البدين أو النفيس عند االعتقال أو أثانءيقرتف أو أيمر ابقرتاف فعل تعذييب أو ياسهم فيه 

إىل  2004شابط /فرباير 5يف مالحظاهتا الهنائية باترخي  قد نهبت وقد كانت جلنة مانهضة التعذيب. 51جرما غري قابل للتقادم
السلطات اليمنية لم تنكر  كما أنّ  52اعلنيممارسة بعض عانرص األمن له وغايب التحقيق حول هذه االدعاءات وعدم ماتبعة الف

  .وجود بعض حاالت التعذيب لكهنا تؤكد أهنا جمرد حاالت معزولة تتم معاقبهتا

                                                 
ير جلنة احلرايت العامة وحقوق اإلناسن بأشن ناتجئ الزايرة اليت قامت هبا إىل السجون المرزكية ومؤقتة نة احلرايت العامة وحقوق اإلناسنجل 50 ، تقر

  .2008يونيو  16، آل البيضاءوأماكن االحتجاز المؤقت من حمافظات إب و 
ير األ  51   .(CAT/C/16/Add.10) 2002أتكوبر  1، 1992من االتفاقية يف عام  19ادة مانهضة التعذيب وفقا للم المقدم من اليمن إىل جلنة ويلالتقر
ير ا، المالحظات اخلاتمية للجن31، الدورة نة مانهضة التعذيبجل 52   2004فرباير  5،  لليمنألويلة مانهضة التعذيب بأشن التقر

(CAT/C/CR/31/4) أ( 6. ، الفقرة(.  
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الواقع يكذب ادعاءات احلكومة اليمنية، فاألشخاص المعتقلون والمحتجزون لدى مصالح األمن الساييس يتعرضون  غري أنّ 
ويظل التعذيب وسيلة . ف االحتجاز الرسي فهي بذاهتا معاملة ال إناسنية ومشينةغالاب للتعذيب والمعاملة السيئة، أما ظرو

  .المشتبه هبم ثم تسجيلها يف حمارض االستنطاق واستعمالها ضدهم خالل المحاكمات" اعرتافات"معممة النزتاع 

كن للضحااي نظراي أن يتقدموا وفعال، مي. إبمكان الضحااي أن يودعوا شكاايهتم وأن المسؤولني يعاقبون هوتؤكد السلطات أن
التحقيق من طرف الانئب العام لكن  إجراءاتإىل الانئب العام أو الهأية القضائية المؤهلة إقليماي، وميكن تشغيل  اوىابلشك

اندرا ما يصل األمر إىل إدانة صاحب الشطط وخاصة إذا كان ينتمي إىل مصالح األمن أو كان شخصا ذا نفوذ، وبذلك يظل 
  .ع الفاعلني للعقاب مشكال اسئداعدم خضو

ضهم للرضب الشديد أبعني معصوبة وأيد مكبلة لفرتات طويلة وحرماهنم من الماء والطعام لقد حكى الضحااي عن تعرّ 
وتظل أشكال التعذيب الاسئدة هي اللكمات والركالت والرضب ابلهراوات أو أبعقاب . وتلقهيم للهتديد ابلقتل، إلخ

. بوا ابحلرق ابلسجائر والتعليق الطويل األمد واحلرمان من النوم واحلبس االنفراديذّ ك حاالت ألشخاص عُ هان كما أنّ . الباندق
من سجون مزدمحة وظروف صحية مرتدية ونقص يف : وتظل ظروف االحتجاز لقاسوهتا شكال من أشكال التعذيب حبد ذاهتا

  .العالج

بعض المعلومات  بل إنّ . 53طرف ضابط يف سجون الناسءبعض الناسء المحتجزات يكف تم اغتصاهبن من  روتكما 
ث عن زانزن حتت األرض مظلمة يف سجون مصالح األمن الساييس حيث يقبع عدد من السجانء السايسيني رفقة تتحدّ 

  .حمكومني ابإلعدام وآخرون معزولني عن رفاقهم مع منع عائالهتم من زايرهتم

بكريا من المحتجزين لقي حتفه، فحسب المرصد اليمين حلقوق اإلناسن، تويف عددا  ونظرا حلرمان المرىض من العالج فإنّ 
اسلم صالح أبو الشابب المحتجز لدى مصالح األمن الساييس لعباين وعامر السوري المعتقل يف السجن المرزكي لزجنابر 

  .54بعد حرماهنا من العالج 2009والمعتقلني خالل مظاهرات 

ترشين /أتكوبر 20فقد رصحت عائلة الهدودي يوم . اء إىل احلركة احلوثية أثانء احتجازهما أو عقبهأيضا مهتمان ابالنتم كما تويفّ 
اسعة فقط بعد إطالق رساحه من  48، األولترشين /أتكوبر 12ابهنا عبد الكريم الهدودي لقي حتفه يوم  أنّ  2008 األول

احتجازه الرسي الذي امتد من اترخي اعتقاله يف بداية  طرف مصالح األمن بسبب حرمانه من العالج بعد إصابته مبرض أثانء
ولم تعلم أرسته بوجوده يف سجن اإلصالحية بصعدة المعروف بسجن قزحة إال هشرين قبل إطالق رساحه الذي يبدو . 2007

  .55أنه لم يتم إال بسبب حالته الصحية المتدهورة

أهشر عىل اعتقاله ولم تسمح المحكمة اجلانئية اخلاصة  5بعد ، 2007أيلول /سبتمرب 30هاشم حجر يوم  ةتم اإلعالن عن وفاو
وقد أعلن حتالف المجتمع المدين . قبل ذلك إبخراجه من سجن صنعاء رغم أتيكد التقارير الطبية عىل تدهور وضعه الصحي

  .56ابلقتل ضد النايبة العامة وضد مدير سجن صنعاء شكوىمت عن أن عائلة الضحية قدّ ) أمم(

 من احتجازه يف مرزك ألوىلض للتعذيب الشديد طوال األهشر اتعرّ ، و2007الاثين كانون /يانيرالهيمي يف  اشيفقل اعتُ 
 23يده اليمىن وتكفه األيرس وإحدى رجليه، وذرك خالل ندوة صحفية عقدت باترخي  لشل أدى إىللمصالح األمن الوطين 

وبعد بضعة . ابل سكوته وأظهر آاثر التعذيب عىل جسدهالسلطات عرضت عليه قدرا من المال مق أنّ  2007 نياسن/أبريل

                                                 
ير الدولة حلقوق اإلناسناليت ورد ذركها يف مرزك القاهرة ،2008يوليو  1. ن احلقوق واحلرايتنية للدفاع ع، المنظمة الوطهود 53 يف المنطقة العربية  ، وز

  .83.ص ،2008مرب ، ديسن تصدير اإلرهاب إىل تصدير القمعم: 2008يف عام 
ير عن احلق يف التجمع السلمي ،قوق اإلناسنحل اليمين رصدالم 54    14ص 2008 ، نوفمربتقر
الشرتاكي اعات من وصوله اىل المستشفى، وفاة سجني وأتابع احلويث يف حمافظة صعدة بعد اس: عبد الكريم الهدوي، آخر ضحية لصالح السجون 55

  )s_details.php?lng=arabic&sid=4685http://www.aleshteraki.net/new )20/10/2008 ،الصافية
عن وفاة المعتقل هاشم حجر، والتحالف ) امم( التحالف/ / المجتمع المدين / / ، نرشة صحفية صادرة عن ة العربية لمعلومات حقوق اإلناسنالشبك 56

 ألولين اترش 15تم االطالع عليه يف (shtml-http://www.anhri.net/yemen/makal/2007/pr1005.2 )5/10/2007(، )امم(المدين 

2009(.  
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 2007 األولترشين /أتكوبرأايم، ألقى القبض عليه من جديد وتم تقدميه إىل المحكمة اجلانئية اخلاصة قبل أن يطلق رساحه يف 
  .ألسابب صحية

ورغم اعرتاف . مصالح االستخابراتقانونية من طرف  إجراءاتحمتجز دون  2008 نياسن/أبريل 3عبد اهلل الرميي المعتقل يوم 
السلطات ابرتكاهبا خطأ مرده إىل اشتابه يف اسمه وتوقع عائلته إلطالق رساحه فورا ومجيع اخلطوات والتدخالت خاصة من 

وبعد أن متكنت أرسته من زايرته بعد عدة أهشر وحبضور عانرص من . زال قيد االحتجازي طرف رئيس جملس النواب وانئبه، فال
  .57أمن الدولة، تزايد قلقها بفعل تردي وضعه الصحي الراجع فيما يبدو إىل تعرضه للتعذيب مصالح

والذين شكلت معاانهتم موضوع  2007 الاثينكانون /لقد خضع األشخاص المعتقلون يف منطقة صعدة ابتداء من يانير
لالحتجاز الرسي يف أماكن متاتلية ) انظر أعاله(موجهة من منظمتان إىل جمموعة العمل حول االحتجاز التعسفي  مذركة

زايرة  ولالستنطاق أحايان لعدة أاسبيع من طرف مصالح األمن الساييس دون أية إمكانية لالتصال ابخلارج ودون تلقي أيّ 
  .عائلية أو االستفادة من ماسعدة أي حمام

بعضهم يؤكدون  معصوبة وأيد مكبلة بل إنّ  الحتجازهم الرسي يف ظروف قاسية أبعني ألوىلحيكي معظمهم أهنم أمضوا األايم او
لكن السلطات ال تلقي ابال إىل االدعاءات اخلاصة . أهنم تعرضوا للرضب وأرغموا عىل توقيع واثئق دون أن يقرؤوا حمتواها

  .ابلتعذيب ولذلك ال أتمر بفتح حتقيقات وابلاتيل ال تتم ماتبعة ومعاقبة اجلالدين

  ا التعذيبالطرد حنو بلدان ميارس فهي —1.9

بعض األجانب المهتمني ابإلرهاب يتم طردهم دون أن يتمكنوا من االحتجاج بطريقة  الحظت جلنة حقوق اإلناسن أيضا أنّ 
ت احلكومة اليمنية عىل هذه االدعاءات يف تقريرها الدوري األخري المقدم إىل جلنة وردّ . قانونية عىل اإلجراءات المتخذة ضدهم

علهيا أن تشكل مع احلكومة جهبة لمواجهة هذه الظاهرة  لقد فهمت البالد أنّ : "راءاهتا اجلائرة مبا ييلحقوق اإلناسن بتربير إج
ورغم تربئة . 58"اخلطرية ولذلك يقبل اجلميع بوضع المصلحة الوطنية فوق أي اعتابر آخر ودعم اجلهد المبذول لمحاربة اإلرهاب

اليمن طرف موقع عىل  ومع أنّ . د حماكمهتم فقد صدر يف حقهم أمر ابلطردبعض األجانب المهتمني ابلقايم أبنشطة إرهابية بع
، فقد قام بطرد عدة أجانب حنو بلدان خيىش بقوة من أن 1991 األولترشين /أتكوبر 5معاهدة مانهضة التعذيب منذ 

  .أو المعاملة الإلناسنية والمهينة/ضوا فهيا للتعذيب ويتعرّ 

من الرعااي المرصيني، من ضمهنم  23اليمن إىل مصالح االستخابرات المرصية عىل األقل م ، سلّ 2004شابط /فرباير ففي هشر
الاسدة سيد عبد العزيز إمام الرشيف وحممد عبد العزيز اجلمل وعثمان السمان وطارق نعيم عبد اجلواد وحلمي شعابن 

مرص، تم إلقاء القبض علهيم واحتجازهم رساي وفور وصولهم إىل . وفوزي حممد عطا، المحكوم علهيم ابإلعدام غايباي يف بلدهم
 .حبيث لم تتمكن منظمتان من احلصول عىل أية معلومة عهنم

، هم الاسدة فرج عثمان حممد وحممد عبده حلظة واحد عسكريني ومدين 8، فر تسعة أشخاص، 2007متوز /يوليو 17وباترخي  
د وايسني عثمان عمار وعبد اهلل إبراهيم حممود وبرخت وجربت ضويت هييل مكييل ومجال حممود األمني ورساح أمحد دوا

يوهانس أبرهة وحممود أمحد عبد اهلل، كلهم من جنسية إريرتية، من بلدهم عىل منت مركب عسكري ونزلوا يف ميانء ميدي 
، فهؤالء لكهنم فوجئوا هبذه األخرية تضعهم يف مرزك احتجاز يف انتظار طردهم. شمال اليمن حيث سلموا أنفهسم للسلطات

                                                 
 ،2008أغسطس  2بالغ الكرامة، واالعتقال التعسفي واالحتجاز دون اتابع اإلجراءات القانونية الواجبة من قبل السيد عبد اهلل الرميي،  57

http://ar.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3437   
ير الدوري الرابع المقدم من اليمن إىل جلنة حقوق اإلناسن وفقا للمادة  58  2004 دسمرب 3، دنية والسايسيةاخلاص ابحلقوق الممن العهد الدويل  40التقر

(CCPR/C/YEM/2004/4). 
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وأخريا تم إجالؤهم إىل بلدهم يف هشر . ألشخاص التسعة لم يتمكنوا من تقديم طلب للجوء أو االحتجاج قانوناي عىل طردهما
  .59خرب عهنم الموايل ولم تتوصل منظمتان حلد الاسعة أبيّ أيلول /سبتمرب

 2001فقد توجها هناية  ة،السورياجلنسية ذوا أما األخوان أمحد عبد الوهاب عبد الغين وحممد عبد الوهاب عبد الغين خيطي 
اعتقال من طرف مصالح األمن الساييس رفقة  2003أيلول /سبتمرب 16لكهنما يوم ، للدراسة يف جامعة العلوم والتكنولوجاي

إىل هشرا يف سجن صنعاء، تم تقدميهم  17وبعد احتجاز جد قاس استمر . سبعة رجال آخرين اهتموا ابلقايم أبنشطة إرهابية
وهو الاترخي الذي أصبح فيه إطالق رساح أمحد خيطي  ،2006شابط /فرباير المحكمة اجلانئية اخلاصة لتمتد حماكمهتم إىل هشر

وكان . أهشر 4سنوات و  3 ـأهشر فعلاي والذي أجرب فيه عىل مغادرة البالد بينما حكم عىل أخيه ب 5 المحكوم عليه بسنتني و
أما حممد فقد ظل رهن  ،لم يكن لديه وثيقة السفر اليت كانت السلطات اليمنية قد احتجزهتاأمحد خيطي مطلواب يف سوراي و

  .االحتجاز بسجن قسم األمن الساييس بصفة تعسفية رغم إمتامه لمدة عقوبته

  أخرى وسجونحمتجزو غوانتانمو وبغرام  —2.9

ة غوانتانمو األمريكية بعد عودهتم بل إهنا تتحدث عن تؤكد احلكومة اليمنية رغبهتا يف التكفل ابلمحتجزين الاسبقني يف قاعد
ون عن شكوكهم حول لكن العديد من المالحظني والمدافعني عن حقوق اإلناسن يعرّب . إعداد مرزك لالستقابل لهذه الغاية

ودهتم إىل ض هؤالء السجانء للمعاملة السيئة واألحكام القاسية عند عالنوااي احلقيقية للسلطات ويتخوفون من أن يتعرّ 
ئة ميين معتقلني اثانن مهنم يف مرزك ابغرام األمريكي أبفغانساتن ازال حوايل مي ال 2009، متوز/يوليوبلدهم، فإىل حدود هشر 

  .واثانن آخران يف سجن أمريكي آخر

اقبهتم وإعادة ن اليمن مر برشط أن يؤمّ  همرساحسلطات األمريكية احلق يف إطالق ومنذ هشور أصبح لهؤالء السجانء يف نظر ال
ح برسعة المحتجزين الاسبقني الذين يبدو أهنا تظل تعتربهم هذه السلطات أتخذ عىل اليمن كونه يرسّ  كما أنّ . إدماجهم

  .رغم غايب األدلة عىل إدانهتم" حماربني أعداء"

جرمني، فعند عودهتم يتم احلكومة اليمنية تعامل المحتجزين اسبقا يف غوانتانمو أو يف سجون أمريكية أخرى كم والواقع أنّ 
احتجازهم يف بانايت األمن الساييس لمدد طويلة، كما وقع لوليد حممد هشري حممد القاديس الذي تم حتويله من غوانتانمو 

قانونية  إجراءاتوالذي لم يطلق رساحه إال بعد سنتني من االحتجاز التعسفي دون أية  2004 نياسن/ابي إىل اليمن يف أبريل
  .2006 رذاآ/يف مارس

رى، كما سلمت جثات من سجون رسية أمريكية أخ 4 مهنم من غوانتانمو و 14: سجني إىل اليمن 20وحلد الاسعة تم ترحيل 
 10باترخي  السيد أمحد عيل عبد اهلل، المتوىفففي حالة . قد انتحرا، إىل أرسيهتما حسب الرواية الرسمية األمريكية سجينني كاان

الكرامة أن  منظمةينني آخرين سعوديي اجلنسية، التمست أرسته اليت رفضت أطروحة االنتحار من مع سج 2006 حزيران/يونيو
تاسعدها عىل القايم بترشحي مستقل فقامت منظمتان بتويكل فريق طيب يديره األساتذ ابتريس ماجنان، مدير معهد الطب 

يران/يونيو 21فتم الترشحي يوم ، الرشعي لكلية لوزان ير اخلاص به عددا فى العسكري بصنعاء وتضمّ ابلمستش 2006 حز ن التقر
السلطات األمريكية امتنعت عن التعاون مع  من المالحظات اليت تثري تاسؤالت عديدة حول األسابب احلقيقية للوفاة، ومبا أنّ 

مة القضية إىل الفريق الطيب السويرسي وتزويده ابلمعلومات المطلوبة لتسليط الضوء عىل أسابب الوفاة، فقد رفعت الكرا
  .60ارج قضائيةالسيد المقرر اخلاص حول اإلعدامات اخل

  .ض احلقوق األاسسية لمواطنهيا لالنهتاكرد فعل رسمي للحكومة اليمنية حول تعرّ  وجتدر اإلاشرة يف هذا الصدد إىل غايب أيّ 

                                                 
 .2008 أغسطس/ آب  8، ن طاليب اللجوء اإلريرتينيم 9توقيف واحتجاز : ، اليمنبالغ الكرامة 59

?option=com_content&view=article&id=3166http://ar.alkarama.org/index.php  

 
 2007مايو  29، الحتجاز يف معتقل خليج المعسكراتأمحد عيل عبدهللا وفاة أثانء ا: الوالايت المتحدة بالغ الكرامة 60

.org/index.php?option=com_content&view=article&id=20http://en.alkarama  
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  خالصات وتوصايت —10

خلية مرتبطة ابلرصاعات المحلية يف الشمال واجلنوب ترجع الوضعية المثرية للقلق حلقوق اإلناسن ابليمن إىل عوامل دا
والوضع االقتصادي وطبيعة النظام كما تنبع من عوامل خارجية، خاصة تلك المرتبطة مبطالب وضغوط الوالايت المتحدة عىل 

  .البلد لينخرط يف احلرب الدولية عىل اإلرهاب

فإن ذلك لم يؤد ميداناي إىل حتسني فعيل لوضعية حقوق  وإذا كان اليمن قد حقق خطوات معتربة عىل المستوى الترشيعي،
ير الدوري الاسبق بل يبدو أهنا عىل العكس تزداد تدهورا يوما بعد يوم   .اإلناسن منذ مراجعة التقر

زال غايب السلطة القضائية المستقلة وانعدام مراقبة الهايكل المنأشة لمحاربة اإلرهاب من طرف سلطة مدنية وتواصل ي فال
وللحد من هذه الممارسة، عىل . مل مببدأ عدم ماتبعة المسؤولني عوامل حاسمة يف استمرار ممارسة التعذيب يف اليمنالع

  :اللجنة أن تدعو الدولة الطرف إىل

  

  .اختاذ اإلجراءات المانسبة لأتمني استقاللية حقيقية للسلطة القضائية  —1

ن الساييس واألمن الوطين، حتت مراقبة السلطات المدنية ومتكني وضع مجيع أماكن االحتجاز، مبا فهيا مؤساست األم  —2
  .اللجنة الدولية للصليب األمحر ومنظمة وطنية مستقلة من زايرهتا دون قيد أو رشط

   .احلظر الرسمي جلميع مرازك أو أماكن االحتجاز غري اخلاضعة لسلطة الدولة  —3

  .ز إناسنيةالهسر عىل أن يتمتع مجيع المحتجزين بظروف احتجا  —4

  .ات المتعلقة ابالعتقال االحتايطيجراءلصارم لمقتضايت القانون واإل فرض التطبيق ا  —5

تسجيل األشخاص الموضوعني رهن االحتجاز وتبليغ أرسهم فورا مبكان احتجازهم وإبمكانية  اتإجراءإناشء تطبيق   —6
  .ونيةزايرهتم واختاير طبيب يقوم بفحصهم فور انهتاء مدة احتجازهم القان

  .القايم بفحص تلقايئ من طرف طبيب ختاتره الضحية أو أرسهتا يف حالة وجود ادعاءات ابلتعذيب أو المعاملة السيئة  —7

القايم بتحقيقات يف مجيع حاالت االدعاء حبدوث التعذيب واإلعالن عن ناتجئها مع توضيح تفاصيل المخالفات وتوارخيها   —8
  .والعقوابت المقررة عىل الفاعلني والمسؤولني واسم الفاعلني وأماكهنا وظروفها

ضمان حق ضحااي التعذيب يف تقديم شكايهتم دون اخلوف من أي انتقام أو اضطهاد يكفما كانت طبيعته، حىت إذا لم   —9
  .تؤكد ناتجئ التحقيق ادعاءاهتم والمطالبة جبرب الرضر واحلصول عىل ذلك يف حالة أتكد هذه االدعاءات

قضايئ إال ضد الشخص المهتم  إجراءيع لأتمني عدم استخدام أي ترصحي ينزتع حتت التعذيب من طرف أي تعديل الترش  —10
  .هبذه الممارسة

 األولكانون /ديسمرب 18التفكري يف المصادقة عىل الربوتكول االختايري لمعاهدة مانهضة التعذيب المربمة باترخي   —11
2002.  

  

مات المقدمة يف إطار هذه الماسهمة مفيدة ابلنسبة لمراجعة اللجنة للتقرير الدوري وأتمل منظمة الكرامة أن تكون المعلو
الاثلث لليمن، ونظل رهن إاشرة اللجنة لمدها عند االقتضاء مبعلومات إضافية حول القضااي الماثرة يف هذه الوثيقة أو أي 

  .مأسلة أخرى

اللزتاماهتا طبقا لمعاهدة مانهضة التعذيب وتطبيق المالحظات  كما ستواصل الكرامة مراقبة مستوى احرتام احلكومة اليمنية 
  .الهنائية بصفة خاصة للجنة


