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 تحرك عاجل
 عن العالم الخارجي أستاذ جامعي يمني بمعزل  احتجاز 

عن العالم الخارجي  السياسية، ُمحتجًزا بمعزل   شخصياتال يزال يوسف البواب، األستاذ الجامعي وأحد ال
خطًرا متزايًدا يواجه حيثما ، 2019إبريل/نيسان  2منذ  صنعاءجهاز األمن السياسي في مقر لدى 

. واُتهم في إبريل/نيسان 2016أكتوبر/تشرين األول  20بالتعرض للتعذيب. فقد كان معتقاًل منذ 
ونية الُمتخذة بحقه عيوب خطيرة، وقد شابت اإلجراءات القانبُتهم ُيعاَقب عليها باإلعدام.  2017
والتأخيرات الغير مبررة في على ذمة المحاكمة،  ه المطولضه لالختفاء القسري، واحتجاز يتعر  تتضمن

وعدم حصوله على  ،السيئة المعاملة ضروب ه للتعذيب وغيره منتعرضعن مزاعم ورود و  محاكمته،
تدعو منظمة العفو سلطات األمر الواقع الحوثية إلى إسقاط كافة التهم طبية. لذا، رعاية  وأمحام  

ملفقة  على خلفية تهم   تهكمتجري محا نه على الفور، إذ ترى المنظمة أنهالموجهة بحقه واإلفراج ع
 ه السلمية لحقه في حرية التعبير.بهدف معاقبته على ممارست تخدمستُ ا
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 2عن العالم الخارجي منذ  بجامعة صنعاء، مُحتجزًا بمعزل   للسانياتاسف البواب، أستاذ ال يزال يو 
معتقاًل  35مَُثل أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء، إلى جانب  ن، حي2019إبريل/نيسان 

ية، آخرين؛ وتتضمن التهم الموجهة بحقهم التجسس لصالح التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعود
وأثناء جلسة المحاكمة، ناشد يوسف  .قانون اإلجراءات الجزائيةلوفًقا  والتي تحمل عقوبة اإلعدام اإللزامي

معتقلين اآلخرين، مُبينًا كيف تعرض هو واآلخرون للتعذيب وغيره من سوء عن ال البواب القاضي نيابةً 
تعليق الضمن ذلك تعرضهم للضرب، و تو بمقر جهاز األمن السياسي في صنعاء،  المعاملة أثناء احتجازهم

ولم يأمر القاضي  ،بسالسل حديدية. بيد أن إفادة يوسف لم تلق أي رد  من المحكمة التكبيلمن السقف و 
 مزاعم تعرضهم للتعذيب وغيره من سوء المعاملة. بشأنبإجراء تحقيق  

جلسة محاكمته لحضور ، لم يُحَضر يوسف البواب إلى ساحة المحكمة 2019إبريل/نيسان  6وفي 
 ة. وسأل محاميه عن مكان وجوده وحالته الصحية وما إن كان حيًا أم ال؛ إال أن هذه األسئلة لم تلقالتالي

. وفي 2016لالختفاء القسري لثالثة أشهر بعد اعتقاله في  إجابة من المحكمة. كما قد تعرض يوسف أي
 ُأتيح له مرة واحدة فقطسرته بزيارته. كما نهاية األمر، نُقل إلى مقر جهاز األمن السياسي، وُسمح أل

 .2017تجواب األولي في مارس/آذار خالل االس االستعانة بمحام  
ال  هعنه على الفور، إذ أناإلفراج التهم الملفقة الموجهة بحق يوسف البواب، و  إسقاط نحثكم علىو 

التدخل ثكم أيًضا على ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير. كما نحإال لمجرد تجري معاقبته 
تاحةالسيئة المعاملة من ضروب وغيره حمايته من التعرض للتعذيب لضمان  العالج الطبي المالئم ، وا 

  ، واالتصال المنتظم بمحاميه وأسرته، وذلك ريثما يُفرج عنه.له
       وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير

 
 

 

 

 

 

 



 معلومات إضافية

أحد الرموز  كما أنه، للسانياتعاًما ويعمل أستاًذا  45يبلغ من العمر  ،ة أبناءلخمس يوسف البواب أب  
 ،هم جميًعاوالقوات الموالية ل ،شخًصا آخرين اعتقلهم الحوثيون  35السياسية. وتجري محاكمته إلى جانب 

 .2016و 2015بين عامي 
مسجد  محلي  خروجه من ، اعُتقل يوسف البواب تعسفًيا، أثناء2016أكتوبر/تشرين األول  20في ف

منزله، حيث تعيش  من مساء ذاك اليوم، داهمت سلطات األمر الواقع الحوثية الحق   وفي وقت   بصنعاء.
وثيقة جامعية.  150زوجته وأبناؤه الخمسة، وصادرت متعلقاته، بما في ذلك حاسوبه الشخصي و

مقر جهاز ته من العثور عليه لدى تمكن أفراد أسر  ختفاء القسري لثالثة أشهر، قبل أنيوسف لال تعرضو 
 أثناء 2017، وُسمح لهم بزيارته. واسُتجوب للمرة األولى في مارس/آذار األمن السياسي في صنعاء

 8محام ؛ ثم اُتهم بعد ذلك في ُيتاح له فيها االستعانة ب حضور محاميه؛ وقد كانت تلك المرة األولى التي
تحالف الذي تقوده رين، بعدة جرائم، تضمنت مساعدة الشخًصا آخ 35، إلى جانب 2017إبريل/نيسان 

كما ؛ وتدبير عمليات اغتيال ،المملكة العربية السعودية بمعلومات استخبارية تتعلق بأهداف عسكرية
ب على معظم هذه التهم باإلعدام. وشابت اإلجراءات القانونية الُمتخذة بحق يوسف البواب طوال فترة ُيعاقَ 

على ذمة  المطولواحتجازه تعريضه لالختفاء القسري، وتضمنت هذه المخالفات ة. اعتقاله، عيوب خطير 
عن مزاعم ورود و واحتجازه بمعزل عن العالم الخارجي، المحاكمة، والتأخيرات الغير مبررة في محاكمته، 

 طبية.رعاية  وأوعدم حصوله على محام   السيئة، المعاملة ضروب ه للتعذيب وغيره منتعرض

لتحالف الذي تقوده القوات الحوثية، والحكومة اليمنية، وا جميع أطراف الصراع، ومن بينهمع وهكذا، ضل
من المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة، والقوات اليمنية المدعومة من اإلمارات، في  كل  

اعتقل الحوثيون ة، ممارسات االعتقال التعسفي. ففي المناطق التي وقعت تحت سيطرة القوات الحوثي
الطائفة وأبناء  المدافعين عن حقوق اإلنسانو  الصحفيينوكذلك  ،منتقديهم والمعارضين لهم تعسفًيا

أخضعوا العشرات لمحاكمات جائرة، واالحتجاز بمعزل  عن العالم الخارجي، كما  احتجزوهم؛و  ،البهائية
. كما قيادات حزب اإلصالح أو أعضائه أو مؤيديهمن فين ستهدَ لب المُ واالختفاء القسري. وكان أغ

وغيرهم من  ،للمدافعين عن حقوق اإلنسان ،تعرضت الحكومة اليمنية التي تحظى باالعتراف الدولي
النشطاء بالمضايقة والتهديد واالحتجاز التعسفي؛ بينما شنت القوات اليمنية المدعومة من اإلمارات في 

، نشرت 2018ففي مايو/أيار  الختفاء القسري.وا من عمليات االعتقال التعسفي حملةً  جنوب البالد
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رجاًل داخل شبكة سجون سرية على  51منظمة العفو الدولية تقريًرا يبّين تفاصيل حاالت احُتجز فيها 
، وتضمنت تلك الحاالت أفراد وقوات يمنية تعمل خارج نطاق قيادة حكومة البالد ،أيدي القوات اإلماراتية

       .2018ومايو/أيار  2016اعُتقلوا بين مارس/آذار 

 

  اإلنكليزيةأو  العربية اللغةلغة المخاطبة المفضلة: 

 لغة بلدكاستخدام  يمكن

 2019 أيار/مايو 30 في أسرع وقت ممكن قبل:وُيرجى المبادرة بالتحرك 

 وُيرجى مراجعة فرع منظمة العفو الدولية في بلدك، في حالة إرسال المناشدات بعد الموعد المحدد.

 (المذكر)صيغ  يوسف البواباإلشارة الُمفضلة:  السم وصيغا


