
Centerforconstitutionalrights 

 الدستورية الحقوق مركز

 

 
 1121 ، شباطفبراير/ 12

 

 السيدة تيريزا ماكهنري، رئيس

 وزارة العدل األمريكية

 الجنائيالقسم 

 ةلخاصا مالحقاتالوحقوق اإلنسان قسم 
 جادة بنسيلفانيا، نورثوست 051

 1112-11501واشنطن، دي سي 
 

 (hrstips@usdoj.gov)البريد اإللكتروني و فيديرال إكسبريسالـ مرسل عبر 
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 علي عبد هللا صالح
 

 

 :عزيزتي السيدة ماكهنري
 

ضاد  أدلاة موقاوق  وجادت فاي الويياات المتحادةحالياا موجود شخص أكتب إليكم ألبلغكم أن هناك 
إذ   .ن الوييات المتحادة الجناائيبها لفتح تحقيق في انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان بموجب قانو

تاوفير الماالذ انمان فاي الويياات  منا ل"تنسيق الجهاود باين الوكاايت،  بـ نشير إلى تعهد إدارتكم
موقاوق فتح تحقيق فوري في ادعاءات  مننا نطلب من مكتبكإف 1"،المتحدة لمنتهكي حقوق اإلنسان

ابتاداء   عبد هللا صالح عليمن  أو أمر /توجيه وقيادة و في ظل ةرتكبمتعذيب أعمال بحدوث بها 
 .1122 شباط فبراير/من 

 

وفقااا نخاار و 1121،2كااانون القاااني يناير/ 12الوييااات المتحاادة فااي  الااىوصاال الساايد صااالح 
ريتااز فناادق نيويااورك فااي مدينااة فااي  فإناام مقاايم حاليااا  مكااان وجااود ،  عاانالمعلومااات المعروفااة 

 3و، نيويااااااااااورك، نيوياااااااااااورك ساااااااااانترال بااااااااااارك أفنيااااااااااا 51الواقاااااااااا  فاااااااااااي كااااااااااارلتون 

 

 ، منطقة سنحان، ايحمربيت قرية  في 2091 آذار مارس/ 12من مواليد  علي عبد هللا صالح،

                                                
 :على متوفرةقسم"، الالخاصة ، "عن  مالحقاتالوقسم حقوق اإلنسان  ،الجنائي القسموزارة العدل،  1
.http://www.justice.gov/criminal/hrsp/about/ 
، 1121 كانون القانييناير/ 11، نيويورك تايمز، بية في نيويوركرعاية ط للحصول علىزعيم اليمن يغادر ، كازينوفلورا،    2

for-gheadin-leaves-president-http://www.nytimes.com/2012/01/23/world/middleeast/yemeni- على متوفرة

us.html  علىمتوفرة  1121 كانون القاني يناير/ 10اليومي،  يالصحف البيان الخارجية،، ؛ وزارة 

http://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2012/01/182360.htm#YEMEN  ( تفيد أنم تم منح علي عبد هللا صالح تأشيرة
لوزارة  البيان الصحفي اليومي انظر أيضاكن متوفرا في اليمن(، تلقي العالج الطبي الذي لم يلهدف  فقطدخول الوييات المتحدة 

يوفر متنفسا للمضي لقد غادر البالد لتلقي العالج الطبي و -)صالح(   أنم "عن واق  يفيد) 1121 كانون القاني يناير/ 11، الخارجية
 بفترة اينتقال"(  قدما

  متوفرة على، 2102 شباط  5نيويورك تايمز ، يس اليمنيعلى الرئ وحذاءاهانات  يلقونمحتجون مات فليغنهايمر،   3
-yemens-saleh-ahabdull-ali-jeer-protesters-http://www.nytimes.com/2012/02/06/nyregion/manhattan

president.html   ين لم:صرانم يخاطبو / أو يلقي التحية ريتز كارلتون وفندق خرج من يقد شوهد صالح 

http://www.youtube.com/watch?v=XSMMWlDAi60&feature=related (5 /؛1121، اط شبفبراير) 
http://www.youtube.com/watch?v=94anlgf2Ano&feature=context&context=C35f8a30ADOEgsToPDs

kKzaPDT_Vu9YhDeqKHfGw3W (20 1121شباط ير/فبرا). 

http://www.justice.gov/criminal/hrsp/about/
http://www.nytimes.com/2012/01/23/world/middleeast/yemeni-president-leaves-heading-for-us.html
http://www.nytimes.com/2012/01/23/world/middleeast/yemeni-president-leaves-heading-for-us.html
http://www.nytimes.com/2012/01/23/world/middleeast/yemeni-president-leaves-heading-for-us.html
http://www.nytimes.com/2012/02/06/nyregion/manhattan-protesters-jeer-ali-abdullah-saleh-yemens-president.html
http://www.nytimes.com/2012/02/06/nyregion/manhattan-protesters-jeer-ali-abdullah-saleh-yemens-president.html
http://www.youtube.com/watch?v=XSMMWlDAi60&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=94anlgf2Ano&feature=context&context=C35f8a30ADOEgsToPDskKzaPDT_Vu9YhDeqKHfGw3W
http://www.youtube.com/watch?v=94anlgf2Ano&feature=context&context=C35f8a30ADOEgsToPDskKzaPDT_Vu9YhDeqKHfGw3W
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تشاارين نوفمبر/ 10فاي و  2012عاام  تماوزيوليو/ 21محافظاة صانعاء، أصابح رئيساا للاايمن فاي 
.، نقل سلطات الرئاسة إلى نائبم عبد ربم منصور هادي1122 القاني

4 

 

بعا  عان لسايد صاالح لمانح الحصاانة يشمل تمرير قانون قد من ايتفاق اينتقالي  رغم أن جزء
ن مااأي حصااانة باا يتمتاا ئاسااتم، تجاادر اإلشااارة إلااى أناام ي األفعااال التااي ارتكباات خااالل فتاارة ر

بغا  وذلاك  نون الدولي، بما في ذلك التعاذيبالخطيرة للقااينتهاكات  عدد منالمالحقة الجنائية ل
5م؛منصابالنظار عاان 

تبار أعمااال سايادة أو أعمااال ألن مقاال هاذ  األعمااال ليسات، وي يمكاان أن تع 
عاالوة علاى  .أن تدخل في نطاق سلطة مسؤول 6بموجب القانون الدولييمكن  كما أنم ي حكومية

ذيب يشااكل قاعاادة ماان قواعااد القااانون ساالطات دوليااة أن حظاار التعااعاادة ت وقااررساابق قااد فذلااك، 
تطبياق بسامح يي  ذيالا( بجوس كاوغنمبدأ الشُّفعة )المعروف في القانون الدولي  بموجبالدولي 

 تمتعاامأو  أهليااة كاتباام بموجااب ا  الفعاال قانونيااماان قاعاادة قااانون عرفااي يجعاال  علااى نحااو مخااالف
.بقمسؤول سامنصب ب

7
نلحاظ أنام  الدولاة، بشاأن حصاانة رئايس أي حجا  إلى حد إمكانية تقاديم  

 متبقية حصانات أية اليوم و رئاسيةالت نتخاباتجري اي مجلس تعاون دول الخلي بموجب اتفاق 

                                                
 وفرةمت، 1122 تشرين القانينوفمبر/ 10، ذي غارديان، صفقة في المملكة العربية السعودية عقد بعد يغادر رئيس اليمنتوم فين،  4

  quits/print-president-11/nov/23/yemenhttp://www.guardian.co.uk/world/20 .على
 كانون ايولديسمبر/ 21بـ  ةعتمدالمالالإنسانية أو المهينة، ، من المعاملة أو العقوبة القاسية  ااتفاقية مناهضة التعذيب وغيره انظر 5

2029 ،1465 U.N.T.S. 85, 23 I.L.M. 1027 ؛Regina v. Bow Street Metro. Stipendiary Magistrate, Ex 

parte Pinochet (No. 3), .  أعمال رتكابهم احال في إيّ لرؤساء الدول الحصانة من المالحقة الجنائية ُتمنح  اإلشارة إلى أن تم 
 29الزعيم اليمني، ميامي هيرالد،   يستطي  استجوابرول روزنبرغ، قاضي غوانتنامو يانظر على سبيل المقال، كا .عذيبت

وزارة كشاهد(؛ كارول روزنبرغ،  استدعائممن دبلوماسية صالح البحصانة  يقرُّ ختم، التحت  صدر)في قرار  1121 شباط فبراير/
 :علىوفرة مت، 1121 شباط فبراير/ 2، ميامي هيرالد، زعيم اليمنيال ان يستجوبوايمكن لمحامي غوانتانامو ي  : الخارجية

http://www.miamiherald.com/2012/02/08/2631128/state-department-guantanamo-lawyers.html   الذي (
 شفهية"( ةشهادب اإلديءعلى  إرغامم" لـ طلبل بناء  تم تمديد ادعاء الحصانة  ، قدفي هذ  القضيةم، شير إلى أني
 2) 01¶ ، قرار بشأن المسائل المبدئية، IT-02-54-PT  ، القضية رقمالمدعي العام ضد ميلوسيفيتشعلى سبيل المقال،  انظر  6

بموجب برغ العسكرية مكمات مجرمي الحرب أمام محاكم نور، محاجادجمانت( )نقال عن نورمبرغ 1112 تشرين القانينوفمبر/
الحصول  ،وفقا لسلطة الدولة، خالل فترة تأدية وظيفتم كل من يخالف قوانين الحربي يمكن ل)" 21م رق كونترول كاونسيل قانون

)قضية ، IT-95-14-AR ((؛ المدعي العام ضد بالسكيتش، "بموجب القانون الدوليطة الدولة سلنطاق  تخطىعلى حصانة إذا 
ن عن ]جرائم الحرب والمسؤولي يمكن ألولئك ( )"2001 أكتوبر/تشرين ايول 10) 92¶ (،  لإلدالء بالشهادةمذكرة احضار 

رتكبوا مقل هذ  وا قد القضائية الوطنية أو الدولية حتى لو كانة االسلطبحصانة  واحتجيأن  إلبادة الجماعية[والجرائم ضد اإلنسانية وا
محكمة إسرائيل العليا ) ILR 277 ،310  01، ضد أيخمان إسرائيل حكومة وكيلبصفتهم الرسمية "(؛  عند قيامهم بمهماتهمالجرائم 
،  صارمةال اتمروحظم رقيخ ما لى فعلفر  عقوبات عان تمن المستحيل بالنسبة لدولة  م( )"ينص القانون الدولي على أن2011عام 

لشخص الذي كان طرفا في هذ  الجريمة تحمل " تنص بأنم ي بد ل"الجريمة الدولية الفكرة التي تشكل جوهر مفهومن فإ وبالتالي
 " (األحكام الجزائية مهزلة تصبحذلك، ل األنم خالف فعلمالمسؤولية الفردية ل

اذ قرار يتم اتخ قانون الدوليللوفقا  بأنم  فترا ن اييمك)"ي  لورد ميالت، رأي All E.R. 97, 179 2 ,179(، 0بينوشيم ) انظر 7
 نفس "( مإلى فرضالقانون م  ايلتزام الذي يسعى  واسعةحصانة منح نفسم  الوقت وفي جريمة تحت مبدأ الُشفعة عن حصول
تتوفر فيها عناصر جريمة دولية ضد اإلنسانية و شكلت؛ رأي اللورد براون ويلكنسون، )" هل يمكن القول بأن ارتكاب جريمة المصدر

التعذيب  القيام بأعمالللقول بأن  م ي بد من وجود أسس صلبةة نيابة عن الدولة؟ أعتقد أنرسمي ةصفدر عن اصهو فعل  مبدأ الشُّفعة
في قرار  ادا  ، كما تمت مناقشتهولد و آلي قضية النقيب الموريتاني انظر أيضا(  "وظيفة الدولةل يشكل مهاما  تابعة     ي يمكن أن

على اينترنت متوفر ، 1110 مارس/آذار 21(، 13113/03)الطلب رقم  ولد دا  ضد فرنساالمحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، 
 http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item¼1&portal¼hbkm&action> على الموق  باللغة الفرنسية 

¼html&highlight¼ould%20%7C%20dah&sessionid¼23103930&skin¼hudoc-en> 

http://www.guardian.co.uk/world/2011/nov/23/yemen-president-quits/print
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لام ، بتلاك الحصاانة صاالحلسيد ا بانم هنالك جدال حول مسألة تمت ، التي يمكن القول دولة رئيسل
 .اعتبارا من اليوم ةوجودد متع

 

 قااد كااان أيضااا  ف الحيات رئاسااة الجمهوريااة اليمنيااةصااب متمتعااا  علااي عبااد هللا صااالح  بينمااا كااان
ب رئاايس ئاارئاايس الااوزراء وناو تعيااين نائااب الاارئيس عاان، ماان ضاامن أمااور أخاار ، مسااؤوي  
، 8شارف علاى السالطة القضاائيةكاان يرأس مجلاس القضااء األعلاى، الاذي كما أنم كان ي الوزراء
9قااوات المساالحة اليمنيااةلل ا  قائااد فة  إلااى كوناامإضااا

 يتمتاا الساايد صااالح ن باإلضااافة إلااى ذلااك، كااا  .
 ةتورطامكانات أنهاا  بينن المختلفة، بما فيها تلك التي تعلى الجيش وقوات األم المطلقة السيطرةب

وتشاامل الحاارس الجمهااوري، وهااي ي؛ لمتظاااهرين علااى مااد  العااام الماضااالعنيااف لتفريااق الفااي 
قااوات األماان المركاازي )وحاادة شاابم و 10،ماان القااوات الخاصااة بقيااادة ابناام أحمااد صااالحوحاادة 

التاي يرأساها ابان شاقيق السايد صاالح، الجنارال يحياى  11وزارة الداخلياة(تابعاة رساميا  لاعسكرية 
13األمن العامإضافة  إلى  12،محمد صالح

. 

 

 تالرئيس صالح قد استخدمأكد مفو  األمم المتحدة لحقوق اإلنسان تقارير تفيد بأن إدارة وقد 
 ياألمنية تحت تصرفها، ردا على التظاهرات، بما فيها وكايتالقوات ووحدات المسلحة ال كافة
أدنى من حد  تحترئيس ال مباشر من قبل تعمل تحت إشرافستخبارات الرسمية التي "اي

." الرقابة البرلمانية أو القضائية
14

 

 

                                                
بيد أنم قبل  ؛.ئيةالقضاالسلطة  يعمل تحت إشرافمستقل كيان المجلس األعلى للقضاء فإن  ،يدستور اليمنلل 1112تعديل  بموجب 8

 ئية القضاالسلطة سيطرة على بالرئيس يتمت   وض  هذا التعديل كان

. http://www.globalsecurity.org/military/world/yemen/government.htmالسلطة القضائية  يةاستقالل لقد انعدمت
جلسة   ،99القسم  التعذيب،المالحظات الختامية للجنة مناهضة  انظرالسلطة التنفيذية"  من قبل تدخل ل" ، من ضمن أمور أخر ،نظرا

من أي تدخل، ئية القضاخلو السلطة كفل يالدولة أن فريق صي بأن "على )التي تو 21 ، الفقرة1121 ايار مايو/ 29 - نيسانأبريل/ 11
 "( في الممارسة العملية أوفي القانون سواء  ن السلطة التنفيذية، مي سيما 

 توفرة علىم(، 1112شباط ، ير/فبرا 21) 211، 220، 222، 211البنود دستور اليمن،    9

http://www.unhcr.org/refworld/docid/3fc4c1e94.html. 
 على متوفرة، 1122كانون القاني   11نشل تايمز، افاين، وض  حد لنظام الرئيس صالحل  يناشدون نواليمني فيلدينغ سميث،  ابيغايل 10

00144feab49a.html#axzz1mPALMYkR-997c-11e0-29f6-http://www.ft.com/intl/cms/s/0/933ca0c4 ،
 متوفرة على للحفاظ على سلطة األب معارك، اليمنرئيس أحمد علي صالح، ابن  انظر أيضا

http://www.huffingtonpost.com/2011/06/10/ahmed-ali-saleh-yemen-president-son-_n_874815.html. 
تقرير المفو   "،اليمن الىتقرير مفو  األمم المتحدة لحقوق اإلنسان عن الزيارة التي قام بها مكتب المفو  لحقوق اإلنسان " 11

،" بر/ايلول ية العليا لحقوق اإلنسان في سبتممكتب المفوض، )"تقرير 1122، سبتمبر/ايلول 21 ،29السامي لحقوق اإلنسان 
 .15-19 أ(، في الفقرات مستند نا كـه لمرفقا

12
 على متوفر: اليمن، 1121هيومن رايتس ووتش، التقرير العالمي  

 http://www.hrw.org/world-report-2012/world-report-2012-yemen. 
، "قوات األمن هاجمتأن لى نص ع)الذي ي انظر؛ 90في الفقرة كتب المفوضية العليا لحقوق اإلنسان ايلول لمسبتمبر/تقرير  انظر 13

نها عصابات تقف موقف المتفرج خالل الهجمات التي تشكانت ، أو متظاهرين ،مسلحين يرتدون مالبس مدنية برفقة في بع  األحيان
 ،1122 آذارمارس/ 22الشرطة في وقف الهجمات على المتظاهرين، فشل (؛ هيومن رايتس ووتش، اليمن:  "مسلحة

protesters-attacks-stop-fail-police-http://www.hrw.org/news/2011/03/11/yemen  األمن العام )الذي يصف
 ( قوات شرطة في اليمنك

  11-21 تاالفقرايلول للمفوضية العليا لحقوق اإلنسان، سبتمبر/تقرير  14

http://www.globalsecurity.org/military/world/yemen/government.htm
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/933ca0c4-29f6-11e0-997c-00144feab49a.html#axzz1mPALMYkR
http://www.hrw.org/news/2011/03/11/yemen-police-fail-stop-attacks-protesters
http://www.hrw.org/news/2011/03/11/yemen-police-fail-stop-attacks-protesters
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 : انتهاكات ضد المدنيينولغاية اليوم 2100 شباطفبراير/ منذ الوضع في اليمن -0

 

 1122 شااباط فبراير/الاايمن فااي  ماانظاااهرات وايعتصااامات الدائمااة فااي ماادن مختلفااة تباادأت ال
مان النااس الاى الشاوارع مئاات انيف  جلباتو، 1122واستمرت طوال الفتارة المتبقياة مان عاام 

 .اإلصالح السياسيعلى  هايحقونو ة باحترام حقوق اإلنسان األساسيةالحكوم يطالبون
من باين  15

فااي  ميادان الحرياةو رات كانات سااحة التغييار فاي صانعاءتظااهال التاي ساارت فيهااأبارز المواقا  
المادنيين: فاي  ع  الحوادث ايكقر دموية ضاد المتظااهرينبهذ  المواق  أيضا  دارت فيو  .تعز
 10فااي صاانعاء، بااين التغيياار رح المئااات فااي ساااحة ماادنيا وُجاا 50تاال ، قُ 1122آذار مااارس/ 22
 ميادان الحرياةخارين فاي آرح مئاات مدنيا وجُ  51من  أكقرل تقُ ، 1122تموزيوليو/ 0و  ايارمايو/

 فايالمتظااهرين العازل مان  15تل أكقر من ، قُ 1122 ايلولسبتمبر/ 20و22يومي في في تعز، و
 .المدينتين كلتي

الهجاوم علاى المتظااهرين فاي عادن  كاان ومن بين الحوادث األخر  المشابهة 16
 جريحاا  251قتيال واصاابة اكقار مان  11 ـيقدر بخلف ما الذي  ،1122 شباط فبراير/في 

وكاان 17

.مئات الضحايا من األطفال عدد كبير من
18 

 

فاي  ةومنهجيا ةواساعحقوقياة  نتهاكااتحصالت ا، هناا الماذكورةضافة إلى اينتهاكات الجنائياة باإل
جهاود علاى  رداالحكومة األسااليب الوحشاية والقمعياة  حيث استخدمتاليمن خالل العام الماضي 

وشاملت   .احترام الحقاوق األساسايةبا المطالباة المواطنين اليمنيين للتعبيار عان آرائهام السياساية و

ن الحرمااكاذلك والارأي عن ور السياسي التعبيفي والتجم  هذ  اينتهاكات الحرمان من الحق في 
 .وايعتقاال وايحتجااز التعسافي والحرمان من حرياة التنقال من الحصول على الرعاية الطبية

19 
 حياث قوةباالالحرماان مان هاذ  الحقاوق  مت إذ ،تجلى ذلك في الوفيات واإلصابات الموصوفة هناو

الذخيرة الحياة مان وصاص المطاطي الروالقنابل المسيلة للدموع والبنادق و الهراوات :استخدمت
التاي اساتقبلت المستشافيات أيضاا ولام تان   .القناصة وقاذائف الهااون ضاد المتظااهرين العازلقبل 

مؤقتااا  هاالمستشافيات أو قصافايساتيالء علاى : هنااك أيضاا حاايت حياث تام  معاالجتهمالجرحاى ل
 شاهرأمستشفى واحد من قبل القوات العساكرية لمادة  لاحتالتم قد و

مسااءلة عان  ةأيا تجار  لام و 20
 .هذ  اينتهاكات

 

                                                
  12-21 ، الفقراتالمفوضية العليا لحقوق اإلنسان الصادر في سبتمبر/ايلولهذ  الفقرة في المقام األول على  تقرير  تستند 15
 ، ص1121 شباط فبراير/، "ي أماكن آمنة: حملة اليمن على ايحتجاجات في تعز،" هيومن رايتس ووتش، انظر على سبيل المقال 16

 هنا كمستند ب( مرفقة  "،تقرير هيومان رايتس ووتش تعز)" 05
، راج  "أيام من إراقة الدماء في عدن،" 1122 شباط فبراير/للحصول على معلومات بشأن الهجمات على متظاهرين في عدن في  17

 هنا كمستند ج( ن" المرفق عدهيومان رايتس ووتش تقرير ، )"1122 مارس/آذارهيومن رايتس ووتش، 
المفوضية حث على حماية المدنيين العزل،" تجديد للعنف في مدينة تعز، والتصعيد الالي تدين ، "اليمن: بيانظر، على سبيل المقال 18

عن وفاة قالقة أطفال في أقل من أسبوع، قالت نافي يتحدث بيان نقال عن ) 1122 كانون ايولأكتوبر/ 1 العليا لحقوق اإلنسان في
قتلى أو  واعزل، بمن فيهم األطفال الصغار جدا، وترك ر على مدنيينقد أطلق النال: "لحقوق اينسانبيالي مفو  األمم المتحدة 
قوات األمن فان وقف إطالق النار، لالمتتالية  ايتفاقاتمروع ومخيب لآلمال للغاية على الرغم من انم ألمر   مصابين بجروح خطيرة

 " (العزل المتظاهرين ستمر في استخدام الذخيرة الحية ضدتالحكومية 
، 1122، التقرير السنوي لعام  ؛ احتجاج صامدسبتمبر/أيلول الصادر عن المفوضية العليا لحقوق اإلنسان تقرير اانظر عموم 19

 .29-20هيومان رايتس ووتش عدن ، ص تقرير ؛ 525-510الفيدرالية الدولية / المنظمة الدولية ضد التعذيب، اليمن، ص 
 .12-12تقرير هيومن رايتس ووتش تعز، ص  انظر 20
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قانون الواليات المتحدة التعذيب،  قانونتحقيق بموجب جراء إل بها موثوق سسأ -2

 )أ( 2431و 2431، الفقرات 01رقم 
 

على النحو  لتعذيبحول القيام بأعمال ا حعلي عبد هللا صال م هناك ما يبرر اجراء تحقيق 
لدعم المطالبات المقدمة ضد السيد صالح بموجب بها  وقوقم أسس وتوجد هناالمنصوص عليم 

جريمة وهي  21،)أ( 1091و 1091، الفقرات 22قانون الواليات المتحدة رقم التعذيب،  قانون
 .ات إدارتكممهمتق  ضمن 

 

تقباات أن عناصاار التعااذيب، حسااب التعريااف  1122اط شاابفبراير/لقااد وقعاات حااوادث كقياارة منااذ 
 فايعازل  ونمادني عندما كان فعاال  ، وقعت هذ  الحوادث أوي    .مكتملة التعذيب،قانون الوارد في 

قياادة و / و اوامارو تايهجوتتصرف بموجب ت كانت القوات اليمنية التي" تحت سيطرةأو  عهدة"
، على المحتجين المدنيين الرئيس صالح فعال   قواتسيطرت .  علي عبد هللا صالح من أو تعليمات

 كانات التايالمادن أو المنااطق  الادخول والخاروج مانمراقبة نقاط  علىو من ضمن أمور أخر ،
مشاارفة علااى   مواقاا تذالمحيطااة، واتخاا المخيماااتوكااذلك فااي  مسااتمرة تظاااهرات تجااري فيهااا
نفساية أو  ةجساديآيم بات صاالح ، تساببت أعماال قاوااقاني  .نومتظاهريتواجد فيها الالمنطقة التي 

أو  ةالجساديأو التهدياد بإلحااق انيم  يمحااق انإلل: نتيجاة  المادنيين بين معاناة أدت إلى أو  شديدة
، وي سيما فاي ضاوء اساتخدام جنودالتهديد بالموت الوشيك الناجم عن أعمال وال  ةالشديدالمعاناة 

تهدياد باالموت الوشايك كذلك الو من ايحتجاجات في اييام ايولىالذخيرة الحية ضد المتظاهرين 
التاي نارياة اللألعيارة  ةلطبيعاة العشاوائيلنظارا احتمااي  وخوفاا  حقيقياين ، والاذي كاان للفرد انخر
 .مجموعات المتظاهرين من قبل قوات الرئيس صالح على كانت ُتطلق

 

 :دعم تهمة التعذيب تالحوادث التي تشمل و
 

  ماان أسااطح المباااني  ياران،لصااالح الن ونموالااال اطلاق، 1122 آذارمااارس/ 22يااوم فاي
بادأ اطاالق الناار   22ء فاي صانعاالتغييار  ميدان في العزلعلى المتظاهرين  ،مجاورةال

 تشخصاااا واصااااب 50 نيقناصااات طلقاااات القتلااا 23صاااالة الظهااار، انتهااااءفاااور تقريباااا 
24المئات

. 

                                                
21

 آالمإللحاق  ،على وجه التحديد ،هدفي( "التعذيب" يعني فعل ارتكبه شخص يتصرف تحت لون من القانون 2رف التعذيب بأنه )يع 

تحت أو  عهدته فيآخر  بفردقوبات قانونية( ع التي تنجم عن عرضيةالأو المعاناة  المأو معاناة )بخالف اآل نفسية شديدةأو  ةجسدي

د يهدتتعمد أو بالء معن: )أ( ينجم ي يسببه أو ذأو معاناة شديدة" يعني الضرر النفسي لفترات طويلة الة شديد آالم نفسية( "1) تهسيطر

 شديد أو معاناة شديدة ، ]...[  ةجسدي آالمإلحاق ب

 أو معاناة، أو ةشديد ةجسدي المآل،  عن قرب للموتن يتعرض اآخر من شأنه  اأن شخصبتهديد  (ج) موت وشيك، أوب تهديد  (ج (

 " [...] شخصيةلللحواس أو ل ةلعرقلة عميق مقصودةمواد مسببة للهلوسة أو غيرها من اإلجراءات استخدام 
 .1122 ايلول،سبتمبر/ 20ليمن"، مجلس حقوق اإلنسان، ل المفوضية العليا لحقوق اإلنسانتقرير زيارة مفو  " 22
انترناشيونال  قة القورة،العشرات من المتظاهرين، منط تقتل هاالشرطة اليمنية وأنصارديفيد غودمان ،  دجايو كازينوف لورا 23

 .1122 آذار، 20هيرالد تريبيون، 
ين رتشأكتوبر/ 11-229ير الشرق األوسط رقم ، تقرانترناشونال كرايزس غروب ، "يمينز قاوقرن كواستشن نقطة اينهيار؟" 24

على  وفر، مت1122 ايول
<http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/Middle%20East%20North%20Africa/Iran%20Gulf/Yemen/
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  خااارج مكتااب منطقااة القاااهرة قااوات األماان اليمنيااة  أطلقاات ،1122، ايااارمايو/ 10فااي

 حياث تحاول الاىكالشانيكوف  مساتخدمة ساالح علاى متظااهرين ياران الن ،لألمن العام
ب اكقاار ماان يصااكمااا أُ شخصااا  11علااى ايقاال تاال قُ و 25دام ساات أيااام تعااز علااىهجااوم 

أطلاق  حياث ميادان الحرياةمان مكان قرياب تراج  انيف من المتظاهرين إلى   .111
األمان العاام و الشارطة العساكريةواألمان المركازي وعشرات من الحارس الجمهاوري 

 الليال خاللو  .على المتظاهرين بالذخيرة الحية يرانالن ،يرتدون الزي العسكريالذين 

امات وق جهاات عادةقوات األمن النار على المتظاهرين من  أطلقتاليوم التالي،  ولغاية
بعادها   ة يتعسافبطريقاة الناار اطاالق  نفأستمن بعدها بالتراج  لكي تعود من جديد وت

ساوائل  تحتاوي علاى رماي زجاجااتمان خاالل  خيام المتظااهرينقوات األمن أحرقت 
المتظااهرون  يقاملام و  .ميدان الحرياةالمتظاهرين في  ت مخيماتوجرف لالشتعال ةقابل
داخال خياامهم عنادما بادأت قاوات د كبيار مانهم كاان عادو بأي أعماال عنافساحة الفي 

جااوار الحاارس الجمهااوري وقااوات أخاار  الااى قاام انتقاال وماان   .راطااالق النااا ايماان
  .الطاواقم الطبياة مان عاالج الجرحاى واومنعا عتقاالقاموا بعملياات ا المستشفيات حيث

األطباااء  واجنااود الغاااز المساايل للاادموع فااي مستشاافى الصاافوة الخاااص، وأماارالأطلااق و
المستشافى  كل من كان داخلوطلبوا التوقف عن عالج المرضى، بديد السالح تحت ته

 علااى إصاااباتأعقاااب بنااادقهم  وأقحمااوا النااار فااي الهااواءالجنااود  أطلااقكمااا  ةغااادربالم
26المرضى

بجنادي طلاب منام كياف  وقد أخبر أحد ايطبااء  . كالشاينكوف  وهاو يصاو 
 27جسامك "عان جعل رأساك يطيار ن، سوف غادرتإذا لم  :: "قالوا ليقائال  لم في وجهم

حياث  ايارمايو/ 02 فيحصل األيام التالية، بما في ذلك هجوم  خاللالحملة استمرت و
متظااهر فاي مسايرة سالمية علاى طاول الشاارع  111على  يرانالن  األمنأطلقت قوات 

 نذوالااذين كااانوا يلااوإطالق النااار علااى المتظاااهرين باا واالرئيسااي فااي تعااز، واسااتمر
 اربالفر

28
سانوات  السات ابانمان باين الاذين اصايبوا فاي اطاالق الناار العشاوائي كاان  .

صالح الدين أحمد عبد ، الذي أصيب في بطنم برصاصة طائشة بينماا كاان يقاف أماام 
 .منزلاام

ساايارات األماان  قااوات األماان مااناطلقاات  حزيرانيونيااو/فااي القالااث ماان و 29
ون صااالة العصاار فااي مسااجد علااى المتظاااهرين بينمااا كااانوا يغااادر النياارانالمركاازي 

.السعيد بالقرب من ميدان الحرية
30

 
                                                                                                                                       

114%20Breaking%20Point%20--%20Yemens%20Southern%20Question.pdf> at 10.  أحمد انظر أيضا ،
ذي ، ايطارات المشتعلةاستخدام بالشرطة تمن  الفرار قناصون على أسطح المنازل يقتلون العشرات في اليمن، الحاج وزينة كرم، 
التي جرت العنف أعمال المسؤولين عن  اءلة أولئكمس ي بد منأوباما ، " )نقال عن الرئيس 1122 مارس/آذار 20بوسطن غلوب، 

)نقال عن  1122 مارس/آذار 20، واشنطن بوست، قتلوا في الهجوم الذي وق  في اليمن  متظاهر 91، المسماري حكيم ؛،"(اليوم
أن بظاهرات تبالسماح بال  تعهدبالتقيد بئيس صالح دعو الراالرئيس أوباما،" انني ادين بشدة اعمال العنف التي وقعت في اليمن اليوم، و

 "( تجري بطريقة سلمية
 .05-01، تقرير هيومان رايتس ووتش تعز، مسحوب من التقرير ذا ه 25
 .19-10هيومان رايتس ووتش تعز،   تقرير 26
 .11تقرير هيومان رايتس ووتش تعز،   27
 .05-01هيومان رايتس ووتش تعز،   تقرير 28
 .09يومان رايتس ووتش تعز،  ه  تقرير 29
 .05-01هيومان رايتس ووتش تعز،   تقرير 30
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  الحااارس الجمهاااوري المااادنيين عناااد نقااااط التفتااايش المقاماااة حاااول تعاااز وأساااواق قتااال
 ، عناادما1122 حزيرانيونيااو/ 11فااي  حادقااة مشااابهةماارة واحاادة  تحصاال 31 المدينااة
خاارج تعاز، مماا البريحاي لاى حافلاة صاغيرة عناد نقطاة تفتايش عياران جندي النأطلق 

32عامااا واصااابة شااخص آخاار 25أساافر عاان مقتاال صاابي عماار  
 تاام تفتاايش قاادكااان   .

أسالحة  ةأيعلى  العقورانم لم يتم  علىالشهود ؤكد يلمضي قدما، وبالها ، وأذن الحافلة 
.مقاتلين على متنها أو

33
 

 األمان المركازي وقاوات حكومياة أطلقت قاوات ، 1122، ايلولر/سبتمب 20و  22في و
فااي صاانعاء، ممااا أساافر عاان  أخار  النااار مباشاارة علااى متظاااهرين ماان رمااة الحجااارة

فااي األيااام التاليااة قتلاات قااوات ايماان عشاارات المتظاااهرين و .شخصااا   01 مقتاال نحااو
34وقاااذائف الهااااون ين باااإطالق الناااار وقنابااال صااااروخيةوغيااارهم مااان المااادني

تاااوفي   .
أياام مان اصاابتم فاي  إلعاالم بعاد خماسلالعربية لوكالة من ا حسن الوضحي الصحافي
الطريقااة التااي  تصااويرببنفساام قااام  قااد، وايلولساابتمبر/ 20نيااران القناصااة فااي بوجهاام 

.تعر  فيها لإلصابة
علاى  ردا  ، في تعز، ساار المتظااهرون ايلولسبتمبر/ 20في و 35
الحاارس  جنااودو األماان المركاازي علااى ياادعلاايهم النااار ق طااالتاام ااعتااداءات صاانعاء و

فاي متمركزين وشرطة األمن العام، فضال عن رجال في قياب مدنية كانوا  الجمهوري
36الشارع المباني على جانبي

.هذ  الهجماتحصول نفت الحكومة قد و  .
37

 

 
رتكبتهاا أجهازة احاايت محاددة مان التعاذيب  عانلحقاوق اإلنساان  ايعلاىالمفو  أفاد 

في حالة واحدة، تعر  للتعذيب قالقة أشخاص، مما أد  إلى وفااة   38 لحكوميةاألمن ا
كان قد تعر  للضرب بالبنادق، بالكهربااء، بانم يقدم تقريرا لقالث النجا قد و .شخصين

.لشنقمعانى من محاويت كما أنم  سجائر على جسد طفاء الإلو
39

 

 

اقنين مان سااكان بااالتاي لحقات  ةيدالشاادم والمعانااة يالسايد صااالح أيضاا المساؤولية عاان انيتحمال 
يخاوة حكايم ساالم ا  .إلى الايمن فاي العاام الماضاي لزياارة عاائالتهم اسافر نالوييات المتحدة الذي
ولياااام المستشاااار ماا   لتقياااان فاااي مديناااة ديربااورن بويياااة ميشاايغان، حياااث ااوأمااين ساااالم يعيشاا

طاقااة الب وهااو يحماالنوات عشاار سااالعاااش حكاايم فااي الوييااات المتحاادة لمااا يقاارب ماان   .غودمااان
كااان امااين و  .فااي الاايمنلاام ساابعة أطفااال  عالااةإل محلاايمصاان  عماال ميكانيكيااا لي وكااان الخضااراء

 أيضا يحمل هوما ي يقل عن خمس سنوات، ولفي الوييات المتحدة شقيقم 

                                                
 .19-12تقرير هيومان رايتس ووتش تعز،  31
 .11-12هيومان رايتس ووتش تعز، تقرير ؛ 152-199، 1121 شباط ، هيومن رايتس ووتش، ورلد ريبورتو 32
 .152-199، 1121 شباط هيومن رايتس ووتش،  ،ورلد ريبورتو 33
 المصدرنفس  34
 نفس المصدر 35
  .01-05تقرير هيومان رايتس ووتش تعز، 36
 نفس المصدر 37
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 .زوجتم وطفلم في اليمن عالةسابقا في أحد المطاعم المحلية إلو عمل  خضراءالبطاقة ال

 

فاي سايارة ما   ا، عندما كان حكيم وامين في اليمن لزيارة عائالتهما1122 حزيرانيونيو/ 10في 
أباين وعادن  بينعلى الطريق سيارتهم ف يقتم تو، خالد وابن عمهما سالم صالح ُيدعى آخر شقيق

أن ساابب تااوقيفهم  لهاام سايارة، وقياال 91نتظااار ماا  حااوالي مان قباال الجاايش اليمنااي، اضاطروا لال
مغاادرة وبينماا القاادرين علاى يكوناوا  ملا  .قنابالال لرماي نمتجهاة الاى أبايطاائرة  بعود إلى تحليق
عنادما جااءت الطاائرة و   .وهماا علاى الطرياق لاألذ  مان تعرضاهم شعرا باالخوف كانا ينتظران

أ  رلقاد    صااروخين نادما أساقطت علايهم الطاائرةع شعرا بالرعابأخيرا من اتجا  خلي  عدن، 
شقيقهما خالاد علاى سقط و  .الصواريخبأحد  يوقتم، ويننصفمقسوما الى  اسالم ابن عمهم األخوة
هاو يقاوم باساتمرار باساتخراج وحكايم رق معظام جساد تاحا، كما رجلم نتيجة لحروق في األر 

ليساار ، ولاام يعااد قااادرا علااى فااي عيناام االبصاار أيضااا  ، كمااا أناام فقاادشااظايا صااغيرة ماان المعاادن
تعتقاد ت بعا  الشاظايا رأسام واصاابإذ  مماقلاة حاروق وجاروح شاظايامان امين  ويعاني  .العمل

نتيجااة  ماان منزلاام  الهااربويحاااول  يسااتيقظ كاال ليلااة فهااو اغمدعائلتاام أناام قااد اصاايب بتلااف فااي الاا
 .أيضا قادرا على العمللم يعد و خوفالب لشعور 

 

تحات  فعاال  ا كانااإلخاوة ساالم  ألن السايد صاالحما  لتعاذيب باح تحقياق فات ايضااهذ  الحادقة دعم ت
 نموقوفااو نامحاصار اعنادما كانا تعمال تحات توجيام الارئيس صاالحالتاي لقوات اليمنية اسيطرة 

ن آيم ياايعان وماا زاينتيجاة لاذلك  القاد عانا  .علايهم ةصواريخ اليمنيال سقوط لد من قبل الجيش 

 هماشاقيقلوشايك اللماوت افضال عن  ،الوشيك أيضا  لخطر الموت ا ، وتعرض نفسية شديدةبدنية و
 .قتل فعال  وابن عمهما، الذي 

*** 
قانون الوييات المتحدة رقم الوييات المتحدة لجرائم الحرب،  قانونينطبق نذكر أنم، لألسف، 

من القوات  ادأو فر ا  أميركي ا  مواطنكان الضحية أو الجاني  فقط في حال، 1992، الفقرة 22
 .المسلحة األميركية

نحث أيضا ننا فإالتحقيق في التعذيب،  علىفي حين يركز هذا الطلب  40
ارتكبت في اليمن منذ  جرائم ضحيةُيعتبر  اأمريكي التحقيق في ما إذا كان مواطنعلى ا ممكتبك

سفر  يما في ضوءبدء القتال بين القوات الحكومية اليمنية وقوات المعارضة المسلحة، ي س
 .إلى اليمن ايميركيأعضاء المجتم  اليمني 

واس  للمبادئ النتهاك الل نظرا  لهذا السبب، و 41

لتحقيق على القيام با كمحث مكتبن فإنناستهداف المدنيين، ي الواضح يةلتمييز والتناسبلاألساسية 
 مفصلةالمعلومات ال على وجم التحديد، واستنادا إلى .جرائم الحربقانون انتهاكات محتملة لفي 
   0المادة  منلتحقيق في ارتكاب اينتهاكات التالية على القيام با كمحث مكتبننا نفإ، هنا

                                                
جريمة ، أو الهذ  مقل المرتكب ل فردن اليكوالقضائية على جرائم الحرب عندما " سلطةالتطبيق جرائم الحرب  قانونمنح ي   40
 من 212أو من مواطني الوييات المتحدة )كما هو محدد في القسم  ايميركيةي القوات المسلحة جريمة عضو فمقل هذ  الضحية لال

  "، الفقرة(2قانون الوييات المتحدة رقم  قانون الهجرة والجنسية
 .90-92ص  تقرير هيومن رايتس ووتش تعز، انظرمناقشة وجود نزاع مسلح غير دولي في اليمن، ل   41
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والتسبب عمدا في إصابة  القتل – إنسانيةالمعاملة القاسية أو الال - يتفاقيات جنيف: التعذيب
()أ(،)ب(،)د( 2)د() 1992، الفقرات 22قانون الوييات المتحدة رقم  رانظ .جسدية خطيرة

 و)هـ( 

 

*** 

 

فاي  واي تتارددالرجااء ان   .نقدر اهتماامكم العاجال بهاذ  المساألة، ونتطلا  إلاى ردكام الساري  إننا

 kgallagher@ccrjustice.orgد ايلكتروناي عبر البرياأو 212-614-6455 على الرقمايتصال بي 

 .معلومات إضافية ةبحاجة إلى أيكنتم  انأسئلة أو  ةأي ملديك تإذا كان

 

 

 

 م  خالص التقدير،

 

 

 كاقرين غايغر

 كبار موظفي النيابة

 

 

 

 
 مرفق

 

لحقوق اإلنسان عن الزيارة التي قام بهاا مكتاب المفاو  ألمم المتحدة ايعلى لمفو  التقرير  -أ
المفاو  الساامي لحقاوق اإلنساان  ،1122 ايلولسابتبمبر/ 21لحقوق اإلنسان إلى الايمن،  ايعلى

22/12   

 

"ي أمااااكن آمنااااة: حملااااة الاااايمن علااااى ايحتجاجاااات فااااي تعااااز،" هيااااومن رايااااتس ووتااااش،  -ب
 1121 شباط فبراير/

 

 1122 آذار  0الدماء في عدن" هيومن رايتس ووتش،  "اليمن: أيام من إراقة -ج

 

مقدم من مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنساان، وهاي منظماة غيار حكومياة ذات  خطيبيان  -د
، 1122، اياارمايو/ 19، األمام المتحادة فاي  مركز استشااري خااص لاد  مجلاس حقاوق اإلنساان

 .912/منظمة غير حكومية/21أ/المفوض السامي لحقوق اإلنسان/
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