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 حترك عاجل 
 مبعزل عن العامل اخلارجي اعتقال انشطة

 

نوفمرب/تشرين الثاين زهرة صاحل، الناشطة يف احلراك  8حتتجز السلطات اليمنية مبعزل عن العامل اخلارجي منذ 
غريه من ضروب سوء املعاملة. وتساور منظمة العفو تعاين من اجلنويب يف اليمن. وهي معرضة خلطر التعذيب أو 

تكون قيد االحتجاز لسبب وحيد هو تعبريها السلمي عن حقها يف حرية الدولية بواعث قلق من إمكان أن 
 التعبري والتجمع، ولذا فمن املمكن أن تكون سجينة رأي.

 

نوفمرب/تشرين الثاين يف عدن، جبنوب  8سنة، يف  39حيث قبضت قوات األمن على زهرة صاحل، البالغة من العمر 
أحد الفنادق. وهي معتقلة منذ ذلك الوقت دون أن يسمح هلا ابالتصال  اليمن، أثناء انتقاهلا بسيارة يف طريقها إىل

 اجلنائي" يف عدن.  أهنا حمتجزة يف "وحدة البحثمبحام أو بعائلتها. ويعتقد 
 

وطبقاً ملعلومات تلقتها منظمة العفو الدولية من مصادر يف اليمن، وصل منتسبون لقوات األمن إىل بيتها قبيل منتصف 
/تشرين الثاين للقبض عليها، ولكن عائلتها أبلغتهم أبهنا مل تكن يف املنـزل ورفضوا السماح هلم بتفتيش نوفمرب 7ليلة 

نوفمرب/تشرين الثاين وأفرج عنه بعد ساعتني. ويف حوايل  8البيت دون إبراز مذكرة تفتيش. وقبض على والدها يف صباح 
لبيت ولكنها مل تتمكن من العثور عليها. وقبض عليها الساعة العاشرة من صباح اليوم نفسه، فتشت قوات األمن ا

نوفمرب/تشرين الثاين عندما أوقفت قوات األمن سيارة كانت تقلها. ومل تتضح أسباب  8من مساء  6.30حوايل الساعة 
 يفم القبض عليها، ولكن مصادر يف اليمن أعربت عن اعتقادها أبهنا استهدفت لكوهنا انشطة ال تعوزها اجلرأة يف الكال

 "احلراك اجلنويب"، وملشاركتها يف مظاهرات االحتجاج. 
 

ابلعالقة مع االحتجاجات يف جنوب  2009وكانت قد تعرضت لالعتقال فيما مضى ليومني يف أكتوبر/تشرين األول 
ت انبثق عن موجة احتجاجات بدأ ،ائتالف لعدد من اجلماعات السياسية أن "احلراك اجلنويب"، وهواليمن. واملعروف 

 وترى فيه احلكومة اليمنية جتسيداً للدعوة إىل استقالل اجلزء اجلنويب من البالد.  2007يف 
 

 :أو بلغتكم األصلية اإلجنليزيةلعربية أو ابيرجى الكتابة فوراً 

 

حلث السلطات على ضمان احلماية لزهرة صاحل من التعذيب وغريه من ضروب سوء املعاملة، والسماح هلا  •
تلقي الرعاية الطبية اليت ميكن أن تكون حباجة بهلها، و أبحامني من اتتيارها ومبعة ابالتصال املنتظم على وجه السر 

 إليها؛

 

لدعوة السلطات إىل الكشف عن أي هتم وجهتها ضدها، وإىل ضمان اتساق أية إجراءات قانونية تتخذ  •
 ضدها مع املعايري الدولية للمحاكمة العادلة؛

 



قلقكم من إمكان أن تكون حمتجزة لسبب وحيد هو ممارستها السلمية حلقها يف حرية لإلعراب عن بواعث  •
التجمع، ولإلشارة إىل أن منظمة العفو الدولية سوف تعتربها، يف هذه احلالة، سجينة رأي وتدعو إىل اإلفراج عنها فوراً 

 وبال قيد أو شرط. 
 

 إىل:  2011 يناير/كانون الثاين 27يرجى أن تبعثوا مبناشداتكم قبل 

 

 اتليةالدوزير 
 مطهر رشاد املصري اللواء

 وزارة الداتلية
 صنعاء، مجهورية اليمن

  899 331 1 967+/532 514 1 967+/511 332 1 967+فاكس: 

    moi@yemen.net.ye  بريد إلكرتوين: 

 صاحب املعايل طريقة املخاطبة:
 
 
 

 رئيس اجلمهورية
 سيادة الرئيس علي عبد هللا صاحل

 ب رئيس مجهورية اليمنمكت
 صنعاء، مجهورية اليمن

  147 274 1 976+فاكس: 

 سيادة الرئيس طريقة املخاطبة:
 

 وابعثوا بنسخ إىل: 

 

 وزيرة حقوق اإلنسان
 معايل الدكتورة هدى علي عبد اللطيف البان

 وزيرة حقوق اإلنسان
 صنعاء، مجهورية اليمن

  700 419 1 967+/555 419 1 967+/838 444 1 976+فاكس: 

    mshr@y.net.ye  بريد إلكرتوين: 

 معايل الوزيرة طريقة املخاطبة:

 

ويرجى التشاور مع مكتب فرعكم،  كم.اناملعتمدين لدى بلد يمنللاملمثلني الدبلوماسيني  إىلأيضاً وابعثوا بنسخ 
  بعد التاريخ املذكور أعاله. إذا كنتم تعتزمون إرسال املناشدات



 حترك عاجل 
 اعتقال انشطة مبعزل عن العامل اخلارجي

 

 معلومات إضافية
 

االحتجاجات جنود  هذه مظاهرات االحتجاج املتقطعة يف جنوب اليمن. وبدأاندالع مضى حنو ثالث سنوات على 
د من عدم تلقي املعاملة والرواتب وعائدات التقاعد نفسها زايمتقاعدون من اليمن اجلنويب كانوا يشتكون على حنو مت

اليت يتلقاها اجلنود املتحدرون من مشال البالد. ومعظم هؤالء اجلنود املتقاعدين هم من املنتسبني السابقني جليش مجهورية 
إدماج جيشي   1990إثر توحيد البالد يف حيث مت اجلنويب. السابقة، املعروفة ابسم اليمن الشعبية اليمن الدميقراطية 

ليمنية، املعروفة ابسم اليمن الشمايل، يف جيش واحد جلمهورية اليمن اجلديدة. بيد أن اليمن اجلنويب واجلمهورية العربية ا
، اليت 1994الشعبية طردوا من اجليش عقب احلرب األهلية لسنة  الدميقراطية العديد من احلنود السابقني جلمهورية اليمن

يل املوحد، أهنم يعانون من التمييز ابملقارنة انتهت هبزمية اجلنوب. ويزعم هؤالء، ومعهم من ظلوا يف صفوف اجليش احلا
هذه االحتجاجات، إضافة  كان وليدمع اجلنود القادمني من جيش اجلمهورية العربية اليمنية. ويبدو أن "احلراك اجلنويب"  

 إىل معاانة اجلنوبيني من التمييز العام، حسبما يرون.  

 

شأن ما يراه تقاعساً من جانب احلكومة عن التصدي للتمييز الذي نظَّم "احلراك اجلنويب" عدداً من االحتجاجات بقد و 
 قتل عشرات رد احلكومة على هذه االحتجاجات ابستعمال العصا الغليظة. حيث واتسميعانيه أهايل جنوب البالد. 

بدا أن يف العديد من احلاالت، و  ماكن اليت وقعت فيها االحتجاجات،األ ابلقرب من ممن تواجدوا املتظاهرين أو من
قد قتلوا تارج نطاق القانون ودون أن يشكلوا أي تطر على حياة قوات األمن أو اآلترين. ومنذ بدء  هؤالء

، قبضت قوات األمن على آالف املتظاهرين واملارة، واعتقلتهم تعسفاً يف العديد من احلاالت،  2007االحتجاجات يف 
 كما اعتقلت قياديني وانشطني يف "احلراك اجلنويب". 

 
تقريراً سلط الضوء على اللجوء املتصاعد من جانب  2010وقد أصدرت منظمة العفو الدولية يف أغسطس/آب 

ولتكميم أفواه منتقديها.  هات اليت تواجهري القانونية للرد على التحداياحلكومة اليمنية إىل القوانني القمعية واألساليب غ
 MDE)رقم الوثيقة:  اليمن: القمع حتت الضغوطملعنون وملزيد من املعلومات، يرجى العودة إىل التقرير ا

 ، يف املوقع: 2010(، أغسطس/آب 31/010/2010
http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/report/yemen-abandons-human-rights-

name-countering-terrorism-2010-08-24 
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