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 حترك عاجل
 طالب جلوء معرض خلطر اإلبعاد والتعذيب

 

خطر اإلبعاد الوشيك من سويسرا إىل اليمن، حيث ميكن أن يتعرض خلطر يواجه طالب اللجوء اليمين سعيد علي مشروخ 
 التعذيب وغريه من ضروب سوء املعاملة لصلته حبركة استقالل اجلنوب يف اليمن. 

 

، غري أن سلطات اهلجرة السويسرية 2010فرباير/شباط  18تقدَّم سعيد مشروخ بطلب للجوء لدى وصوله إىل سويسرا يف حيث 
وأمرت ابعتقاله إىل حني إبعاده من سويسرا. وأعطي مخسة أايم ليتقدم بطعن يف القرار، وفقاً  ،مارس/آذار 9 رفضت طلبه يف

مارس/آذار، بيد أن "احملكمة اإلدارية االحتادية السويسرية"  16إلجراءات اللجوء السويسرية. وتقدم حماميه بطلب الطعن يف 
أبريل/ نيسان من "منطقة زيورخ كلوتني للرتانزيت" إىل  16مت ترحيل سعيد مشروخ يف أبريل/نيسان. و  13رفضت استئنافه القرار يف 

من واجب السلطات السويسرية، مبقتضى قانوهنا الوطين والقانون الدويل، أن زيورخ كلوتني، متهيداً لإلبعاد. رغم أنه سجن مطار 
 من االنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان.  وغريه ،خلطر التعذيب اال تعيد أي شخص إىل دولة ميكن أن يتعرض فيه

 

تناهض اليت شبوة يف جنوب شرقي اليمن، حمافظة املعارض يف  "احلراك اجلنويب"  ـب من املفهوم أن سعيد مشروخ على صلة وثيقةف
 دعو إىل استقالل اجلنوب. سياسات احلكومة يف جنوب اليمن وت

 

ات ضد تقاعس احلكومة عن التصدي للتمييز الذي يتعرض له أهل جنوب البالد. وقد نظَّم "احلراك اجلنويب" عدداً من االحتجاج
العصا الغليظة، حيث لقي متظاهرون سلميون مصرعهم يف  سياسة واتسم رد احلكومة على هذه االحتجاجات ابستخدام

الع األعمال االحتجاجية واحتجازهم. ومنذ اند ،الشوارع، بينما جرى اعتقال قادة االحتجاجات الذين يطرحون مطالب حملية
ابلقبض على آالف املتظاهرين واملتفرجني وقادة "احلراك اجلنويب" وانشطيه،  من، يف بعض األحيان،، قامت قوات األ2007يف 

قادة "احلراك اجلنويب" ومنتقدي سياسات احلكومة يف على استهداف السلطات اليمنية بصورة متكررة  قد دأبتوبتوقيفهم. و 
 اليمن  وإذا ور منظمة العفو الدولية بواعث قلق من أن سعيد مشروخ سوف يواجه خطراً دامهاً إذا ما أعيد قسراً إىل. وتسااجلنوب

 تعتربه منظمة العفو من سجناء الرأي. ما سجن عند عودته، فلرمبا 
 

 ، أو بلغتكم األصلية:أو األملانية أو اإليطالية لررنسيةابيرجى الكتابة فوراً 

 

ات السويسرية على عدم إعادة سعيد مشروخ قسراً إىل اليمن، فمن املرجح أن يواجه التعذيب وانتهاكات السلط ثحل -
 إذا ما أعيد  هناك اإلنسانية هخطرية أخرى حلقوق

 

 التعرض اطريواجهون خمتوفري احلماية الدولية ملن واجباهتا مبقتضى القانون الدويل يف لدعوة هذه السلطات إىل الوفاء ب -
تهاكات خطرية حلقوقهم اإلنسانية، وضمان عدم ترحيل سعيد مشروخ قسراً إىل اليمن أو إىل أي دولة ميكن أن يواجه فيها مثل نال

 هذه االنتهاكات 

لدعوهتا إىل إعطاء سعيد مشروخ الفرصة كي يطعن يف أي قرار إببعاده من سويسرا، مبا يف ذلك، عند الضرورة، عن  -
 ومساعدته على إجياد التمثيل القانوين املناسب بتمويل من الدولة  ،لب جلوء جديدطريق السماح له بتقدمي ط



  

احلماية  هيف انتظار إجراء مراجعة جديدة لطلبسعيد مشروخ  ر يف بدائل مناسبة العتقالالسلطات على النظ ثحل -
 الدولية، وتقدمي املساعدة القانونية له كي يطعن يف استمرار اعتقاله. 

 
 إىل:  2010 يونيو/حزيران 1تبعثوا مبناشداتكم قبل يرجى أن 

 
 

Alard du-Bois Reymond  
Director, Federal Office for Migration 

Quellenweg 6 
CH 3003 Bern-Wabern, Switzerland 

 79 93 325 31 41+فاكس: 
  info@bfm.admin.chبريد إلكرتوين: 

 Dear Mr du-Bois Reymondطريقة املخاطبة: 

 
Eveline Widmer-Schlumpf  

Head of Department, Federal Department of Justice and Police  
Federal Palace, West Wing  
CH 3003 Bern, Switzerland  

 32 78 322 31 41+فاكس: 
 info@gs-ejpf.admin.chبريد إلكرتوين: 

 Dear Federal Councillor طريقة املخاطبة:

 
 

ويرجى التشاور مع مكتب فرعكم، إذا كنتم  كم.اناملعتمدين لدى بلد يسرالسو املمثلني الدبلوماسيني  إىلوابعثوا بنسخ 
 بعد التاريخ املذكور أعاله.  تعتزمون إرسال املناشدات

 
 
 
 
 
 
 

 حترك عاجل 
 طالب جلوء معرض خلطر اإلبعاد والتعذيب

 



 معلومات إضافية
 

، 1951وطين والقانون الدويل، مبا يف ذلك "االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني" املؤرخة يف حتظر التزامات سويسرا مبوجب قانوهنا ال
إبعادة أي شخص إىل دولة ميكن أن يتعرض  عليها القيامو"اتفاقية مناهضة التعذيب" و"االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان"، 

 . فيها خلطر التعذيب وغريه من االنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان
 

 وتساور منظمة العفو الدولية بواعث قلق بشأن اإلجراءات السويسرية اخلاصة ابللجوء، وال سيما ابلنظر إىل إمكان رفض
ويف العديد من  ة كي يباشروا تقدمي طلبات اللجوء.منح الفرصة لألشخاص ممن ال حيملون واثئق هوية شخصي السلطات

ثيل القانوين إبشراف من الدولة ملن ال يستطيعون تسديد نفقات خدمات احملامني يف رفض املوافقة على توفري التم رياحلاالت، جي
ن غري الشرعيني يف عن ذلك، ميكن أن حيتجز املهاجرو  املرحلة األوىل من تقدمي طلب اللجوء وما يتعلق به من قرارات. وفضالً 

 تهم. حتديد هوي خالل فرتةشهراً، مبا يف ذلك  18انتظار طردهم ملدة تصل إىل 
 

على نطاق واسع يف اليمن. حيث ورد أن عشرات  وحبسب ما يرد من تقارير، فإن التعذيب وغريه من ضروب سوء املعاملة متفش  
قد تعرضوا للضرب، بينما استخدمت ضدهم الغازات املسيلة للدموع  اجلنوباملعتقلني ممن قبض عليهم ابلعالقة مع احتجاجات 

ابستقالل اجلنوب، وابإلفراج عنهم. وجرى تعليق سبعة  تطالبعقب إطالقهم هتافات  2009يف أحد السجون يف أغسطس/آب 
من املعتقلني، الذين ارأتت السلطات أهنم قادة احملتجني، من معاصمهم وكواحلهم لعدة ساعات، حسبما ذُكر، ما تسبب هلم 

 آبالم مربحة. 
 

ابحتجاجات قام هبا جنود هذه بدأت و سنوات الثالث املاضية. وقد شهد جنوب اليمن مظاهرات احتجاج متفرقة على مدار ال
متقاعدون من اجلنوب تصاعدت شكاواهم من أهنم ال يتلقون املعاملة نفسها اليت يتلقاها اجلنود الشماليون من حيت التوظيف 

الدميقراطية الشعبية، املعروفة عادة والرواتب ومرتبات التقاعد. ومعظم اجلنود املتقاعدين ينتمون إىل اجليش السابق جلمهورية اليمن 
، مت دمج جيشي اجلمهورية العربية اليمنية، املعروفة ابسم "اليمن 1990ابسم "اليمن اجلنويب". ويف أعقاب توحيد البالد يف 

، 1994يف ، وجيش مجهورية اليمن اجلنويب يف جيش واحد جلمهورية اليمن اجلديدة. بيد أنه وبعد اندالع احلرب األهلية الشمايل"
من اجليش. ويزعم هؤالء،  يمن الشعبية الدميقراطية" السابقنب، مت فصل العديد من جنود جيش "مجهورية الباليت انتهت هبزمية اجلنو 

ومعهم من ظلوا يف اجليش املوحد احلايل، أهنم يواجهون التمييز ابملقارنة مع اجلنود القادمني من جيش "اجلمهورية العربية اليمنية". 
عارم لدى أهل اك اجلنويب" قد انبثق يف األساس من هذه االحتجاجات، وأشعل فتيله كذلك شعور ى ما يبدو فإن "احلر وعل

 اجلنوب أبهنم يتعرضون للتمييز. 
 

     MDE 43/001/2010رقم الوثيقة:     UA 84/10عاجل حترك 
 2010 أبريل/نيسان 20اتريخ اإلصدار: 

 


