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 عاجل  تحرك
 تعسفًيا  ُاحُتِجز بريطاني مواطن سراح إطالق
 عاًما،  30 العمر من البالغ سيمونز، لوك البريطاني المواطن سراح الحوثية الواقع األمر سلطات أطلقت

  تعسفًيا سيمونز اعتقلوا قد الحوثيون  وكان. آخرين أجنبًيا ُمحتجزًا  13 جانب  إلى نيسان،/أبريل 24  في
  كان أنه بسبب اليمن، غرب بجنوب تعز، مدينة في أمني تفتيش  بنقطة  2017 نيسان/أبريل 4  في

 .محاكمة أو تهمة دون  تَجزًاُمح أعوام خمسة أمضى وقد ". بريطانًيا  سفر جواز يحمل"

 . المناشدات أرسل من كلل الشكر وجزيل. تحركاتال من المزيد إلى حاجة ال

  تعسفًيا  الحوثية الواقع األمر سلطات  تحتجزه كانت  الذي ،سيمونز لوك البريطاني المواطن سراح قطل  أ  
 . 2022  اننيس/أبريل 24 في  اليمن، عاصمة صنعاء،  في أعوام خمسة من ألكثر

  نيسان/أبريل 4 في اليمن، غرب  بجنوب  تعز،  مدينة في يأمن  تفتيش بنقطة  تعسفًيا  عت ق لا   قد  وكان
  قاض   أمام يمث ل ولم تهم أي سيمونز إلى ت وَجه  ولم. بريطانًيا سفر جواز يحمل كان أنه بسبب  ،2017

 .أعوام خمسة طوال احتجازه فترة خالل وقت  أي في

  اتهمته الحوثية الواقع األمر سلطات  إن  الدولية العفو لمنظمة سيمونز لوك أقارب  من اثنان وقال
ه  لم لكنها البريطانية، الحكومة لصالح بالتجسس م   ولم رسمًيا، التهمة هذه إليه  ت وج  .  ت ثبتها أدلة أي ت قد 

  2 في صدر سيمونز، عن باإلفراج أمر على الدولية العفو منظمة اطَّلعت  ذلك، إلى وإضافة
لها التي تنفيذيةال هيئةال وهو اليمن، في األعلى السياسي المجلس عن 2018  األول نون كا/مبرديس   شكَّ

 . ت دينه  التي األدلة توف ر لعدم سيمونز لوك سراح  بإطالق األمر وَطاَلب  ،ءبصنعا  الحوثيون 

 األمر ات سلط أيدي على السيئة المعاملة ضروب   من وغيره للتعذيب  تعرَّض  سيمونز بأن  مزاعم ووردت 
 في وا حت ج ز جاسوس، بأنه" االعتراف" على إلرغامه  محاولة في استجوابه، جلسات  خالل الحوثية الواقع

 . احتجازه من األخيرة األربعة شهراأل خالل االنفرادي الحبس
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رت   أنها لها بيان   في الع مانية الخارجية وزارة أعلنت  ،2022  نيسان/أبريل 24 وفي ب ل َيسَّ   إلطالق الس 
  الحوثية الواقع األمر سلطات  احتجزتهم قد  كانت  الذين سيمونز، لوك بينهم من  أجنبًيا، مواطًنا 14 سراح

 . نيسان/أبريل 24 في مسقط، الع مانية، العاصمة إلى صنعاء  من نقلهم  تم قد و  اليمن، في

  مثلي   الذي نيالبريطا  البرلمان عضوو  أسرته هانظمت  ستمرةم حمالت  بعد  سيمونز لوك سراح إطالق وجاء
  عن تهوزوج  سيمونز لوك َجد   أعرب  الدولية، العفو منظمة إلى رسالة فيو . الدولية العفو ومنظمة منطقته
 . سيمونز لوك سراح إطالق أجل من نظمتها التي الحملة  على  للحركة شكرهما

 (المذكر صيغ) سيمونز لوك: الُمفضلة اإلشارة وصيغ االسم

 4/22 العاجل لتحركا يخص ما في خيرواأل الثاني التحديث هذا كان

 :السابق العاجل التحرك رابط

https://www.amnesty.org/ar/documents/mde31/5171/2022/ar/ 
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