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ع  خفاء القسري وقا نةعتقال التعسفي و ر ال ع  تقار ر السا ول إ التقر ر  من التقر  
 

 

ــادة  ــ ـــ ـــ ــ ـــر املــ ـــ ـــ ـــ ــادة )  48(تحظــ ــ ـــ ـــ ــ ـــة و املــ ـــ ــ ـــ ـــة اليمنيـــ ـــ ـــ ـــ ــ ور م ــــــتور ا ـــ ـــ ــــن دســ ـــ ــ ـــ ـــة ) 9(مــ ـــ ـــ ـــ قوق املدنيــ ـــا ــ ـــ ـــ ــــاص بـــ ـــ ـــ ــ ــ ــــدو ا ـــ ـــ ــ ــد الــ ـــ ـــ ــ ــــ ـــــن الع ـــ ــ مــــ
ـــه  ـــ ــ أنـ ـــ ــ ــادة ع ــ ــ ـــــنص املـ ــراد، وتــ ــ فـــ ــــــاز  ـــــفي أو احتجـ ــــــال التعســ عتقـ ـــــيمن،  ــــل الــ ـــن قبـــ ـــ ــا مـ ـــ ــ ــــــادق عل ــــــية، املصـ ــــــوز "والسياسـ ال يجـ

ـــا لإل  ــ ــانون وطبقـــ ـــ ــ ــا القـ ــ ـــ ـ ــــنص عل ـــ ــباب يـ ــ ــ ــــه إال ألســ ــ تــ ـــــن حر ــــد مـــ ـــ ــان أحـ ــ ــ ـــــهحرمــ ــرر فيـــ ــ ـــ ـــراء املقـ ـــ ص ". جــ ـــــ ـــ ــــالغ أي  ـــ ــــب إبـ ـــ ــــا يتوجـ ــ كمــ
مة توجه إليه عا بأية  ذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبالغه سر  . يتم توقيفه بأسباب 

ــــــن  ــدا مـ ـــ ــا، واحــ ــ ــة دوليـــ ـــ ميــ ــية ا ــ ساســـ ــــــوق  قـ ـــــن ا ا مــ ــ ـــ ــ ـــــددا كب ــال عــ ــ ــا يطـــ ــ ـــا مركبـــ ــ ــ ا ـــاره ان ــ ــــري باعتبــ ـــــاء القســـ ختفــ ــــل  مثـــ و
ــيمة  ـــ ــ سـ ــــات ا ـــ ـ ا ن ن  ـــــ ــــدى بـــ ــ ـــه تتعــ ـــ ــة عنــ ـــ تبـــ ــــــرار امل ضــ ـــون  ــ ـــ ــاك  ــ ـــ ـ ن ــــذا  ـــ ـ ــامة  ــ ـــ ــــن جسـ ـــ ــد مـ ـــ ــ ـ ــا يز ـــ ـــان، وممـــ ــ ســـ ــــــوق  قــ

ــــــوف  ـ ــــب وا ــ ــــث الرعـ ــو بـــ ـــ ــ ــته  ــ ــــــن وراء ممارســـ ــــدف مـ ـــ ــا دام ال ــ ـــه مـــ ـــ ــع برمتـ ــ تمـــ ــــل وا م، بـــ ـــائال ـــ ــال عـ ـــ ن لتطــ ـــر ــ ايا املباشــ ــ ـــ ــ ال
ــاة ـــ ــ يـــ ــ ا ـــ ـــ ــ ــــق  ـــ ـــ ــر ا ــ ـــ ــاره يكســـ ـــ ـــ ــا باعتبــ ــ ـــ ـــؤالء جميعـــ ــ ـــ ــ ــــدى  ــ ـــــدور إ. لــــ ــ ــ صـــ ـــ ـــ ــ ــــدافع إ ــ ــو الــــ ـــ ـــ ــ ــاك  ــ ـــ ـــ ن ــــذا  ـــ ـــ ــع و ـــ ـــ ــــة جميــ ـــ ـــالن حمايـــ ـــ ــ عــ

ـــدة  ــ ـــ ــم املتحــ ــ ـــ ــ ـــة لألمـ ـــ ــ ـــة العامــ ـــ ـــ معيـ ــرار ا ــ ــ ـــ ــــــب قـ ـــ ــــأل بموجـ ـــ ــ املـــ ـــ ـــ ــ ـــر ع ـــ ــ شــ ـــــد و ـــ ـــذي اعتمــ ـــ ـــ ـــــري، والـ ـــ ـــــاء القســ ـــ ختفــ ــــــن  ـــ اص مـ ـــــ ـــ ــ
ختفاء القسري سنة 18/12/1992املؤرخ  ) 133/47( اص من    .  2007م واتفاقية حماية جميع 

نة  - ر ال ع ال ادرجت  تقار  :فيما ي الوقا
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ع  خفاء القسري وقا نةعتقال التعسفي و ر ال ع  تقار ر السا ول إ التقر ر  من التقر  
 

ي  - و ة ا جماعة ا سو ع امل   :الوقا
 

ري واقعة اعتقال  -1   : محافظة ذمار  – ي صا الع
ـــة     ـــ ـــ ـ ــد قر ــ ـــ ــــن مواليــــ ـــ ـــليل(مـــ ــ ـــ ـــة ) الشـــ ـــ ـــ ـ ــــوران(مدير ـــ ـــة ) ضــــ ـــ ـــ ــــــار(محافظـ ــ ـــالل ). ذمـــ ـــ ــ ـــه جـــ ـــ ـــ ـــا ابنــ ــ ـــ ــ ـــا روا ــ ـــ ــــــية كمـــ ـــ ع القضـ ـــا ــ ـــ ص وقـــ ــــــت ـــ وتـ

ــه ـــ ـــة أنــ ـــ افظـ ــ ا ـــ ــ ـــة  ـــ نـ ـــد ال ــ ــــدى راصــ ــاء لـــ ــــ دعـ ـــة  ـــ ــه أوراق حالـ ـــ ـــا احتوتــ ــ ــــب مــ حســـ ـــد : و ـــ ـــة وعنـ ـــ ــام جماعـ ــ ــ ي(قيـ ــــو ـــ ـــــيطرة ) ا بالســ
ــمة  ــ ـــ ــ العاصــ ـــ ـــ ـ ــنعاء(ع ــ ـــ ــ ) صــ ـــ ـــ ــــان 21/9/2014ـ ــ ـــ ــــذي  ــ ــ والـــ ـــ ـــ ــــون الرسـ ــ ـــ ــ التلفز ـــ ـــ ـ ــــام مب ــ ـــة باقتحـــ ـــ ــ ماعـ ـــــن ا ــ ــر مــ ـــ ــ ـــــت عناصــ ـــ م قامـ

ــــون  ـــ ــ التلفز ـــ ـ ــة مب ـــ ــ حمايــ ـــ ــ ــــؤول ع ــــة املســ ــــة الثالثـــ بـــ ــــد للكت ـــــل كقائــ عمــ ية  ــ ـــ ـ ــام . ال ــ ــد اقتحـــ ـــ ية عنــ ــ ـــ ـ ـــن ال ـــــب إفـــــــادة ابــــ حسـ و
ــــالق ـــــم إطـــ ــ تــ ـــ ــ ــة املب ـــ ماعــ ــر ا ــ ن  عناصـــ ـــر ــ ــــانوا حاضــ ـــ ـــذين  ــ ــــده الــ ـــــالء والـــ وه زمــ ــ ـــ ــ ـــا أخ ـــ ـــه كمـ ــ جرحــــ ـــ ــ ـــا أدى إ ــــده ممــــ ــ والـــ ـــ ــ ــــــار ع النـ

ــ  ـــ ـ ل القا ــــــ ــ م ـــ ـ ـــة  وليـــ ـــات  ــى العالجـــ ــــث تلقــــ ـــر حيــ ــــــ دمحم الشـــ ل القا ــــــ ــ م ـــ ـ ــــه إ ـــم نقلــ ــــده تـــ ــــد جــــــرح والــ عــ ـــه  ــة، وأنـــ ــ الواقعــــ ــــ
ـــة  ـــت جماعـــ انـــ ــــذي  ــ امللعــــــب الــ ـــ ـ ــــه إ ــم تــــــم نقلــ ــ ـــن ثــ ي(ومـــ ــــو ــ ـــد ) ا ــا عنـــ ـــ ـ ــتقال ل ـــذه معــــ خ . اقتحــــــام العاصــــــمةتتخـــ ــــك التــــــار ــذ ذلــ ــ ومنــ

ـــة  ـــ ـــ ــادات جماعـ ــ ـــ ـــن قيـــ ـــ ـــ ــــدد مـ ــ ـــ ــه عـ ـــ ـــ ـــا لــ ــ ـــ ــ ــ قطع ـــ ـــ ــ ـــود ال ـــ ـــ ـــم الوعـ ــ ـــ ــه رغــ ـــ ـــ ــــروف اعتقالــ ـــ ــ ـــة ظـ ــ ـــ ـــه ومعرفــ ــ ـــ ارتــ ــــه بز ـــ ــ ـــمح لـ ـــ ــ ســ ــــــم  ـــ ن لـ ــ  ـــ ـــ ــ وح
ي( و ن) صعدة(و) صنعاء( ) ا ارته إال أن ذلك لم يتم ح  م بز   .بالسماح ل

ود       :أقوال الش
د    ـــا ــ ــد الشــ ـــ ـــه ) ع، ع، أ(أكــ ـــ ــد مقابلتـ ــ ية عنـــ ــ ـــ ــ ــرة ال ــ ـــراد أســـ ــ ــــض أفــ عـــ ــع  ـــ ـــــب مــ ــ ية ذ ــ ـــ ــ ــاء ال ــ ـــــن اختفـــ ة مــ ــ ـــ ــ ــــد ف عـــ ـــه  ـــ ـــة بأنـ ـــ نـ ل

ــه ـــ ــراج عنـــ ــ ــ فــ ية و ــ ـــ ـــ ـــان ال ـــ ــ ـــة م ــ ــــــوع معرفـــ ــــة موضــ ــ عــ ـــة , ملتا ـــ ــ محافظــ ـــ ـــ ــــــادات  ـــــبعض القيــ ـــــوا بـــ ـــم التقـــ ـــ ــ ــــعدة(وأ ـــ م ) صـ ــــدو ـــ ووعـ
ـــابق  ــ ر السـ ـــوز ـــع الـــ ــ ــلوا مـ ــ ـــه، وتواصــ ــ ــات(بــــــاإلفراج عنـ ــ ـــد عقبــ ــة بر ) أحمـــ ـــ ـــــاءات قبليـ ــد لقـ ـــ ـــم عقـ ــا تـــ ـــ ــــوع كمـ ــــأن املوضــ ــيخ شــ ــ ــــة الشــ عايــ

ــ( ـــ ــ ــــــن ) دمحم ال ــــت مـ انـــ ــا  ــــ ـ ل ــــود  ـــ ــــذه ا ـــ ـــه، إال أن  ــ ـــراج عنــ ـــ فـ ية و ــ ـــ ــ ــ ال ـــ ــــة مصــ ــ ــــة بمعرفـ ــــواب للمطالبـــ ــــس النـــ ـــــو مجلـــ عضــ
ية بجلطة مرضية. دون جدوى  ب والد ال يجة لذلك أص ته النفسية, ون ورت    .وتد

د  ـــا ــ ـــــاد الشــ ـــا أفــ ـــ ص ا) ع، م ، ن(كمـ ـــــ ــ ـــن ال ـــ وه عـ ــ ـــ ــ ية أخ ــ ـــ ــ ـــالء ال ـــ ــــن زمـ ــ ـــدد مـ ـــ ــــــأن عـ ـــام باعبـ ـــ ــــذي قـ ــ ــهلـ ـــ ية ونقلــ ــ ـــ ــ ــــــال ال  تقـ
ــد  ـــ ص يــ ـــــ ــ ــــول  ـــ ــان مج ــ ـــ ــ م ـــ ــ ــــوج(إ عـــ ـــا  ــ ـــا صــ ــ ــ ) صــ ـــ ــ ل القا ـــــ ــ ــ م ـــ ــ ية إ ــ ـــ ــ ـــل ال ـــ ــــذي نقـ ــــــو الـــ ـ ص  ـــــ ــ ــــذا ال ـــ وأن 

ـــر( ــ ـــب ) دمحم الشــ ـــ ــ ملعـ ـــ ــ ـــتقال  ــ ـــان معــ ـــ ـ ــدما  ــ ية عنـــ ــ ـــ ــ دوا ال ـــا ــ ــــرون شــ اص آخـــ ـــــ ــ ـــذلك أ ـــ د بـ ــ ـــ ــا شــ ـــ ـــب، كمــ ـــ ــ امللعـ ـــ ــ ـــم إ ـــ ــن ثـ ــ ــ ومـ
         .الثورة
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ع  خفاء القسري وقا نةعتقال التعسفي و ر ال ع  تقار ر السا ول إ التقر ر  من التقر  
 

يجة    :الن
ـــن ـــ ـــــالل مــ ــ ـــا خـ ــ ــ ورد مــــ ـــ ادة ـــ ــ ـــ ود، شـــ ـــــ ـــا الشــــ ــ ـــــمنته ومـــ ــــف أوراق تضــــ ـــ ــــــية، وملـ ــد القضــ ـــ ـــــت فقــــ ـــ ـــــدى ث ــة لـــ ـــ نــــ ـــــؤولية ال ــة مســـ ـــ  جماعــــ

ي و ع عوج صا صا واملدعو العاصمة امانة  ا م التا ية القسري  خفاء ثم ومن عتقال عن ل   .لل
يعب اعتقال  واقعة  -2 ميقا  :محافظة البيضاء  – د الرب احمد ا

ــــــوم  ـــافرا يــ ــ ــــان مســـ ـــ ـ ـــه  ـــ ــــــاد بأنــ ـــة أفــ ــ نـــ ـــل ال ـــ ــــــن قبــ ـــه مــ ـــ ــــد مقابلتــ ـــ ــــادر 23/8/2015عنـ ـــ ــاء، وغـ ــ ـــ ــــة البيضـ ــ ــ محافظــ ـــ ـــ ـــه  ـــ ــارة والدتــ ـــ ـــ م لز
ـــة  ـــ ــ نقطـــ ـــ ـــ ـ ـــــوله إ ــ ـــــد وصــ ـــ ــــــرة، وعنـ جـــ ــيارات  ـــ ـــ ـــــدى سـ ـــ ن إحـ ـــــ ـــ ــ مـ ـــ ـــ ـ ــنعاء ع ـــ ــ ــــس(صــ ــ ـــ ـــة ) ادر ـــ ــامي املقابلـــ ـــ ــ ــ ــــــم الر اشـــ ا أبو ــد ـــ ـــ ــ قائـ ـــ ـــ ـ ال

ــــة رداع،  ــ ــــس بمدينـ ـــ ــــدهللا إدر ـــؤتمري عبـــ ـــ ي املـ ــــو ـــ ــــــادي ا ـــــت القيـ ــ ــــــم لب ـ ـــــأخرج ل ــات، فــ ــ ــ ـ و ــراز ال ـــ ــوا إبــ ــ ــيارة وطلبـــ ـــ ـــــف الســ ـــم توقيــ ـــ تـ
ـــائال م قـــ ـــــد ــا أحـ ـــ ـ صــــــية، فتأمل ـــه ال ــ ــدما : بطاقتـ ــ ــيارة، وعنـــ ــ ـــــن الســ ـــــزل مـ ـــــرد انـ ــنعم، فـ ـــ ــــه بــ ي؟ فأجابــ ـــا ــ ميقـ ــــد الــــــرب ا ـــــت عبــ أنــ

ـــاول  ــ ـــه فحـ اتفـــ ش  ـــــ ــــه وتفتـ شــ ــام بتفت ـــ ـــذي قـ م الـــ ـــــد ــــة قائـ ــ غرفــ ـــ ـ ــــذه إ ـــم قــــــاموا بأخــ ــه، ثـــ ــادرة بدونــــ ــ جــــــرة باملغــ ــيارة  ــ ــر ســ ــــزل أمــــ نــ
ــــف وال  ـــه موظــ ـــه إلثبــــــات أنـــ تـــ و ـــه  ــنة، وأبــــــرز لـــ ــ مــــــن ســــ ــــ ـــذ أك ــاء منـــ ــ ــــدخل البيضــ ــنعاء ولــــــم يــ ــ ــــف قــــــادم مــــــن صــ ـــه موظــ م أنـــ ــاع إقنــــ

ـــه  ــال لــ ــ ، فقــ ــ ـــ ــ عم ـــ ــــد ذلـــــك"زال  ـــك يؤكــ ـــة عملــ ــ ـــالغ مــــــن ج ــدنا بــ ــنعاء وعنـــ ــ ــ صــ ـــ ـــة  ــــن املرتزقــ ــتم مــ ــ ــــر ". أنـ ـــه أنكــ ية بأنــ ــ ــــ ــاد ال ــ أفـ
ــــــك  ــد ذلـ ـــ عــ ــــــوا، و م فرفضـ ـــــ ــــــرته لتطميــ ــال بأسـ ـــ تصــ م  ـــــ ــــب مــ ــ وطلـــ ـــ ــ ـــذوه إ ـــ ـــه وأخـ ـــ يـ ــــوا عي ــ ــداه وغطـ ــ ـــدوا يـــ ـــ ــــه وقيـ ــ ياتـ ــــذوا مقت اخـــ

ـــة رداع ـــــوار قلعـــ ــادة بجـ ــ ن القيــ ـــــ ـ ـــه  ـــد أنـــ ــ عـ ــا  ـــــم فيمــــ ـــل علـ ــ معتقـــ ـــ ـ ة إ ـــــكر م العسـ ـــوم ـــد طقـــ ــــل . أحـــ ــــك املعتقــ ــ ذلــ ـــ ـ ــــه و ـــــاد بأنــ وأفـ
ـــــس  ـــن نفـــ ـــ م مـ ــــــاف ـــم اختطـ ـــ ــــذين تـ ــ ــالع الــ ـــ ــــــز واب والضــ عـ ــاء  ـــ ـــــن أبنــ ن مـــ ـــــ ــــن املعتقلــ ــ مـــ ـــ ــ ـــع الكث ـــ ـــرف مــ ـــ ــــدى الغـ ــــــوه إحـــ ــــب أدخلـ يـــ الر

ــ ـــ تالنقطـــ ـــــ ئة الصـــ ــ ـــ ــداه، . ة ســـ ــ ـــ ـــد يـ ـــ ــاموا بتقييــ ــ ـــ ــاالت، وقـ ــ ـــ ـــدى الصـ ــ ــ إحـــ ـــ ـــ ـــــتدعاؤه إ ــ ـــــم اسـ ــاءا تـــ ـــ ــــــرة مســـ ــاعة العاشــ ـــ ــام الســـ ـــ ــ ــ تمـ ـــ ـــ و
ــــق  ـــمت املطبـــ ــــن الصــــ ـــاعة مـــ ــع ســــ ـــ ــ ــــد ر عـــ ـــــدي، و ــ حديــ ـــ ــ ــ كر ـــ ــ ــــوه  ع ــــق، وأجلســـ ـــرف التحقيـــ ـــ ــــدى غـ ــوه إحـــ ــ وغطـــــــوا عينـــــــاه، وأدخلـــ

م ـــا ــ ـــه فأجـــ ـــ ــــه وعملــ ـــ ــــن وظيفتـ ــ ــمه وعــ ــ ـــ ــــن اسـ ـــ ـــألوه عـ ـــ ــ...ســ ـــ ـــه بصـــ ـــ ــــه أن يجيبــ ــ ــــب منــ ـــ ــــم طلـ ــ ، ثــ ــ ـــ ـــ ــئلة ا ـــ ســـ ـــة  ـــ ــن بقيــ ــ ـــ ـــــراحة عـ دق وصـــ
ـــة  ـــ ــــــأن طبيعــ ــــــاب  بــ ــنعاء، فأجــ ـــ م بصـــ ــــك ــاكن ســــ ــ ـــــن أمــــ ــ ـــدوان، وأيـ ـــ ــــوى العــ ــ م لقــ ـــــد ـــذين جنـــ ــ ــراد الـــ ـــ فـــ ـــــدد  ــ ــــم عـ ــأله  كــــ ـــ ـــــق، فســـ فوافـــ
ـــــواره،  ـــــف بجــ ـــاحبه الواقــ ــار لصــــ ــ ــــذاب، وأشـــ ــــه كـــ ــه بأنـــ ـــ ــرد عليــ ــ ــــول، فـــ ـــا يقـــ ـــ ــة بمـ ـــ ـــه أي عالقــ ـــ س لـ ـــــ ـــــاس، ولــ ــــة النــ دمـــ ـــة  ـــ ــــه مدنيـ عملـــ

ــــــراف ــــس واطـ ـــ ــ مال ـــ ــ ــدًا ع ــ ــاءًا متجمـــ ــ ــ ــــــب مـ ــام  فصـ ــ ـــه فقــــ ـــ ــ زميلـ ـــ ــ ـــار إ ـــ ــــزمن أشـ ــن الـــ ــ ــ ـــة مـ ــ ــ ــد بر ـــ عــ ـــالوقوف، و ــ ــره بــ ـــ ــــــم أمــ ية ثـ ــ ـــ ــ ال
ــه،  ـــ ــ اطرافــ ـــ ــ ــــة إ ــ ائيـ ر ــــالك ك ــــت أســـ ـــ ب ــام بت ــ ـــم قـــ ـــ ــــــراك ثـ ـ ــتطيع ا ــ ــي ال اســـ ــ ــ ـ ية ا ــ ـــ ــ ــــس ال ــــت أحســـ ء ثابـــ ــ ـــ ــ ــ  ـــ ــ ــ إ ـــ ــ ـــــده أك بتقييــ

ـــده  ــ ــا جســـ ـــ ــ ــ خاليـ ـــ ـــ ـــة  ـــ ــــل خليــ ـــ ـ ـــه  ـــ ت بــ ـــــ ـــ ــا، ا ــ ـــ ائيـ ر ــارا ك ــ ــ ـــه تيــ ـــ ـــلط عليــ ـــ ية(وســ ــ ـــ ـــ ــــــادة ال ــــب إفــ ـــ ــــــن )حسـ ـــوى مــ ـــ ــــان يتلــ ـــ ـ ــم، ، و ــ ـــ لـ
ــــد ال  ــ ــ حــ ـــ ـــ ــًا إ ـــ ـــ ــدًا وم ــ ـــ ـ ــــان مج ـــ ـ ـــه  ـــ ــــــت لكنــ ـــــن الوقــ ــ ــ مـ ـــ ـــ ــم م ـــ ــــدري كـــ ـــ ــم يـ ــ ــ ــه، ولــ ـــ ــــــئلة عليـــ ســ ــــــرح  ــ طــ ـــ ـــ ــتمرا  ــ ـــ ـــــق مسـ قـــ ـــــل ا ــ وظـ
ـــان،  ـــ ــ ــــــادر امل غــ م  ـــــد ــــدام احـــ ـــ ـــــمع أقـ ــم ســـ ــ ــ ـــدة، ثــ ــ شـــ ــوا  ــ ــاء فرفضــــ ـــ ــن املـــ ــ ــا مــــ ــــ ــ و م  ــ ـــ ــــت مـــ ــ ـــــديد، وطلبــ ــ ــــش شـ عطــــ ـــــعر  ـــور، وشـــ ـــ يتصــ

ـــــعقه ب ــــــاودة صــ ـــة بمعـ ـــ ـــام البقيـ ــ ــ قــ ـــ ـــت قصــ ـــ ـــد وقـ ـــ عـ ـــــق، و قــ ــــه ا ــ ــد أنـ ـــ ــــــم واعتقــ ـــة لـ ـــ ـ ــ غيبو ـــ ــ ــــل  ــو ودخـــ ــ ــــد الـــ ــ فقـــ ـــ ــ ــــــاء ح ـ ر الك
ـــو  ــ ـــم حلــ ــــ ـــدو أ ــارد، إذ يبــــ ـــ ــاء البــ ــ ــ ــــل باملـ امـــ ــــة بال ـــه مبتلـــ ــ ــالة وثيابــ ـــ ـــــط الصــ ـــًا وســ ـــــده ملقــــ ـــعر إال وجســ ـــ شـ ـــــتمرت، ولـــــــم  ــم اســ ــ ــــدري كـــ يـــ

عا وعطشانا د والصعق جا عد من شدة ال ان ير عاشه و   . قيوده وقاموا بصب املاء عليه إل
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ع  خفاء القسري وقا نةعتقال التعسفي و ر ال ع  تقار ر السا ول إ التقر ر  من التقر  
 

ـــــد ــــأن أحـــ ــ ــــدا بــ ـــ ية مفيـ ــ ـــ ـــ ع ال ـــا ــ تـــ ــاح و ــ ـــ ـــدرس"م صـ ـــ ــد الــ ــ ـــ عيـ ــــك أو  ـــ ــر أمامـ ــ ــ ضــ ــ ا ـــ ـــ ــــم ع ـــ بصـ ــــل س ــ ـــه "ــ ـــ ية أنــ ــ ـــ ـــ ــاد ال ــ ـــ ؟ وأفـ
ـــاب  ــ ــــــاد اجـــ ــ ال ـــاق، و ــ فـــ ـــــأل  ــــر يمـــ ــ ـــــالة الفجــ ــــــؤذن لصـــ ـــــوت املــ ـــــمع صـــ ــ سـ ــا  ــــ ــ ـــان حي ـــ ـــــك"ــ ـــم لـــ ـــ ــ ابصــ ـــ ـــ ــــه ح ــ ــا فيــ ــ ــ ــ أرى مــ ـــ ـــ ـــرد " دع ـــ فــ

ــــق  ـــ قـ ــــه ا ــ ــــــام ع"عليــ ــاد قــ ـــ ـــ ال ــاه، و ــ ـــ ب عينـ ـــــ عصـــ ـــداه، و ـــ ـــط يــ ـــ ــ ــادة ر ــ ــ ــام بإعـــ ــ ــ ام، وقــ ــ ـــ ـــ ح ل  ــــــتا ســ ــا  ــــ ـــــت مــ ــ ــال أنـ ــ ــ ــه، فعــ ـــ ــ رجليــــ ـــ ـــ
ــه ـــ ــ راســ ـــ ــ ــــــار ع ــــالق النـ ــــــك إطـــ ــ وشـ ـــ ــ ـــه ع ـــ أنـ ـــزاء، و ـــ جـ ب  ـــــ ــ م  ـــــد ــمع أحــ ــ ـــه، وســـ ـــ ــــــس رأسـ ــة تالمـ ـــ ـــة بندقيــ ـــ ـ ــــعر بفو ــأة شـــ ــ ــ . وفجـ

ية ــ ـــ ــ ـــول ال ـــ ـــأت : "يقـ ــ يـــ ن، و ادت ــ ـــ ــــت الشــ ـــة، نطقــــ ـــ عـ ــــــات مر ظــ ـــت  ـــ انـ ــــــاوي،  ــع املأســ ـــ ــــذا الوضــ ــــ ــــــن  ـــالص مـ ــ ـــ ــــت ا ـــ ـــال تمن ـــ فعــ
ـــول  ــ ـــ ـ ــادم ا ــ ـــ ــة و "للقــ ـــ ـــ ــــق الرصاصـ ـــ ـــــم تنطلــ ــ ــــــاد ولــ ــــغط الزنـــ ــ ا ضـــ ــ ـــ ـــ ـ ــاح ، وأخ ــ ـــ ــا "صــ ــــ ــ ــــك يـ ـــ ، حظــ ــ ـــ ـــ ـ ة فا ــــذخ ـــ ـــــزن الــ ـــ ــــف مخـ ـــ يالالســ

ـــــك ــــــر وال نقتلــ ضـ ــ ا ـــ ــ ــــم ع ــــــك تبصـــ ـــش رأيـ ـــ ـ ــ إ ـــ ــ ية ". داع ــ ـــ ــ ـــول ال ـــ ــــمت، وال "يقـ ــــــمة، فبصـــ ـــــن البصـ ــــــاص مــ ــــه ال منـ ــ ـــــت أنـ أدركــ
ــ  ـــ ــ الســ ـــ ــ ـــوا م ـــ ـــــر وطلبـ ــان اخــ ــ ــ ـ ــ م ـــ ــ ي ا ــــذو ن واخـــ ـــــ ـــــوب العينــ ـــا معصــ ـــ ــمات وانـ ــ ـــدة بصـــ ــ ــ عــ ـــ ــ ـــــذوا م ية اخــ ــ ـــ ــ ــــــاذا ال ــ مـ ـــ ــ أدرى ع

ـــت  ـــ ـــم فقلـ ـــ ـ ــتعانة  ــ ســـ ـــــفله دون  ــ اســ ـــ ــ ــلم ا ــ ــ الســـ ـــ ــ ــن اع ــ ــــقطت مـــ ـــأة ســـ ــ ـــام وفجــ ــ ع لألمــ ـــا ــ ون تــ ــــــاح ــم يتضـ ــ ــ ـ ــــــردوا و ـــــتطيع فـ ال أســ
  .وشعرت بان العمود الفقري انكسر واحسست بالدماء تخرج من ف وانفي

ـــذين  ــ ي الــ ـــــ ــ ن غ ـــــ تطفــ ـــــن ا ــد مــ ــ ـــا والعديـــ ـــ ــــذي انـ عـــ ـــا و ــ ــاموا باعتقــ ــ ــــذين قـــ اص الـــ ـــــ ــ ـــت أن  ــ ـــا عرفــ ــ ــــن اعتقــ ــ ة مـ ــ ـــ ــ ــــد ف عـــ و
ـــن ـــ م مــ ــــــاف ـــم اختطــ ــ ــــم تـــ ــ ــ ــ رداع  ـــ ـــ ـــــس  ــ ـ ـــة ادر ـــ ـــه : نقطــ ـــ ــبة اليــ ــ ـــ سـ ـــة  ـــ ــــــميت النقطــ ــــذي ســ ـــ ص الـ ـــــ ـــ ــو ال ـــ ــ ـ ــــــس و ــ ــ ادر ـــ ـــ ـــدهللا ع ـــ عبــ

ـــة  ـــ ـــ عــ ــر التا ـــ ــ ـــ ـــــن العناصـ ــ ـــ م مـ ــيع ــ ـــ ــ ـــا وجمــ ــ ـــ ـــار وابوصـــ ـــ ـــ ـــو مختــ ـــ ـــ ــــــال وأبــ ـــ ــــــو نضــ ـــ وش وأبــ ـــا ــ ـــ ــــــرى الطـــ ـــ ــــو ذكــ ـــ ـــ ــمه أبـ ــ ـــ ـــ ي اسـ ـــا ــ ـــ ص ثـــ ـــــ ـــ ــ ـ و
ــــس ــ ـــ ــ ادر ـــ ــــ ـــدهللا ع ـــ ـــــادة عبــ ـــت قيــــ ــ ي وتحــــ ــــو ـــ ــ ــــة ا ــ ـــه . ماعــ ـــ ــ نقلـــ ـــ ـــ ـــم نق ـــ ــ رداع تـــ ـــ ــــ ــــل  ـــ ــ املعتقــ ـــ ـــ ة  ــ ـــ ــــ ت ف ـــــ ــــــن وامضــــ ــ مـــ ـــ ــــ ــ أك ـــ ــــ إ

ــــــن  ــــة مــ ــ لمـ ـــه ال ــ عنيـــ ــا  ــــ ـــــل مـ ـــ ا ب ــاو ــ ــــل مأســـ ـــذا املعتقـــ ـــ ــ ــــان  ــ ـ ـــار، و ـــ ــة ذمــ ـــ ــ محافظــ ـــ ـــ ــــر  ــ ـــل أخـ ــ ــ معتقــ ـــ ـــ ــــه إ ــ ــم نقلـ ــ ــ ا تــ ــد ـــ عــ ـــــل، و معتقــ
حيــــــاء الســــــكنية الناشــــــئة،  ـــد  ــ أحـــ ـــ ـ ــع  ـــور مرتفــــ ســـ ــا  ــــان محاطــــ ــ ة، و ـــرّ ــ ـــة السـ منيـــ ي  ـــا ــ ــــد املبـ ــارة عــــــن أحــ ــ ــــــان عبــ ـــث  ، حيـــ ــ ــــ مع

، وا ــ ـــ ـــ ــــذا املب ـــ ـ ـــة  ـــ ــا طبيعــ ـــ ــــــاس مـــ ــــم النــ ــ علــ ة ال وال  ــــــغ ــــة صــ ـــ ــ غرفـ ـــ ـــ ــعه  ـــ ــ ـــــم وضـ ــه تـــ ـــ ــابه، وأنـــ ــ ــ ـــا شــ ـــ ـــة، أو مــ ــ ــــه مدرســـ ـــ ـــراه يظنـ ــ ـــذي يـــ ـــ لــ
ا  ــاوز مســــــاح ـــ ـــــع 3×4تتجـ ــ مـ ـــ ـ ـــدة ) 22(م ــ ــــوات ملـ مــ ــــداد  ــ عــ ـــ ـ ــــــان  ــذا امل ـــ ـ ــ  ـــ ـ ـــانوا  ـــ ــدة، و ــ ـــــن محافظــــــات عــ ــتقال مـ ـــ ر ) 6(معـ ــ ـــ أشـ

ء ــ ـــ ـــ ــ ـــل  ـــ ـــ ـ م  ــ ـــ ـــ ـــا عـــ ـــ ـــ ـ ـــوا ف ـــ ـــ ــلة منعـ ــ ـــ ناء: متواصـــ ــ ـــ ـــ ــ ــــة بال ــ ـــ اصـ ــــــوال ا ـــ مــ ــادرة  ـــ ــ ــاموا بمصـــ ــ ـــ ــ ـــارات، وقـ ـــ ــ ــ ــــــال والز ـــ ا تصــ ـــرف ـــ ـــ ، وصــ
م  ـــا ــ ـــ ـــــل أوقــ ــ ـــ ـــون  ــ ـــ شــ ع ـــانوا  ـــ ـــ ـ ن، و ـــــ ـــ ــ ا ال ــد ـــ ـــ ــ ــ ير ـــ ـــ ــ ـــة ال ــ ـــ قــ ا ال بالطر ــــدو ـــ ـــ ــ ير ـــ ـــ ــ ـــة ال ــ ـــ قــ ــاء  -بالطر ـــ ـــ ــ املســ ـــ ـــ ــ ــا  ــــ ــ ــ  -خصوصــ ـــ ـــ ــ

ــع  ـــ ــ ــا أر ـــ ــــــرف لنــ ــا يصـ ـــ ــــــل مــ ـ ــــوع، و ــامبو ممنـــ ـــ ــــوع، والشــ ــ ــــابون ممنـ ــ ـــــذلك، والصـ ـــــمع كــ ـــة، والشــ ــ ــــــابيح ممنوعــ ــــدامس، فاملصـ ــــالم الـــ ــ الظـ
ـــــو طحي ـــ ــع كيلـ ـــ ــ ــ ــــــرديء، ور ــــــوع الـــ ــ ــــــن النـ ــ ــــــث مـ ن مثلـــ ـــــ ـــ ــــــات جـ ـــــدد حبـــ ــ ــبح، ولعــ ــ ـــ ـــة الصــ ــ ـــ وجبـ ــ  ـــ ـــ ـ ـــــن ا ــ ــيال مــ ـــ ـــ ـــــة، وقلـ ينا) 23(يــــ ــ ـــ ـــ . ـ

ية  ــ ـــ ـ ـــول ال ــــة دجــــــاج، يقـــ ـــع حبــ ــ ـ ـــة رز ور ن إدام، وثالثـــ ـــر ــ ــن نفـ ــ ــــون مــ ــ ــاء تت ـــ ـــة العشـ ــ ـــت وجبـ انـــ ــاج "و ــ ـــة دجــ ــ ــع حبـ ـــ ـ ـــا ر ــ ـــم بـ اقســـ
ـــــدد  ـــــنفس العــ ا) 23(لــ ـــر ــ ـــــي قســ ــــف ومخفــ ــــــن "مختطـــ ا مـ ــ ـــ ــ ـــة، وكث ــ ــام الزنزانــ ـــ ــــن حمــ ــا مـــ ـــ ــ ــــل عل ـــــة، ونحصـــ ـــرب فملوثــ ــ ــاه الشــ ــ ــا ميـــ ، أمـــــ

ــ ـــ ـــ ــاري حيــ ـــ ـــ ــ ــاه ا ــ ــ ـــ ــــــتلط بميـ ـــ ـــا يخـ ـــ ـــ ية. ان ممـ ــ ـــ ـــ ــ ـــول ال ـــ ـــ ـــة : يقـ ـــ ـــ ـــــراض املعديـ ــ مـــ ــــــار  ـــ شـ ــ ان ـــ ـــ ــ با  ــ ـــ ـــ ي ســ ــــــار ــ ــ ــع ال ــ ـــ ــــذا الوضـــ ـــ ــ ـ ــــان  ــ ـــ ـ
م  ــ ـــ ـــ ــ ضــ عر ــــان  ــ ـــ ـــ ناء، و ــ ـــ ـــ ــ ــ ــاد ال ــ ـــ ـــ ــ أجســ ـــ ـــ ــ ــ ن،  ـــــ ـــ ــ ـــل، والكــ ـــ ـــ ـــــل القمـــ ــ ـــ ــــرات، مثــ ـــ ـــ شــ ــــــرت ا ـــ ــ شـ ــــــرب، وان ـــ ـــ ــــدري، وا ــ ـــ ـــ ــا ا ــ ـــ ـــ خصوصــ

ــــذي قــــــ ــ الــ ــــ ـــوش املب ــ حـــ ــــ ـــاعة  ــع ســـ ــــ ــــدة ر ن وملــ ر ــ الشــــــ ـــ ـ ــرة  ــــوى مــــ ــات ســ ــ ــــن املمنوعــ ــــمس مــ ـــورة، ثــــــم للشــ فـــ ــالقبور ا ــ بــــ ـــ ـ د امت
ــــــور  ــــــن جــ م مــ ـــــد ــات أحـــ ــ ــ ان أو مــ ــــالط ــ م بــ ـــر ــ ـــم ضـــ ـــ ـــا تــ ـــ زة إذا مــ ـــا ــ م جـــ ــابر ــ ـــال أن مقــــ ـــ ــو نضــ ــ ــد أبــــ ـــ ـــ ـــــل، و ـــرف املعتقـــ ـــ ـــــددنا مشــ ـــ



 

-6-  

ع  خفاء القسري وقا نةعتقال التعسفي و ر ال ع  تقار ر السا ول إ التقر ر  من التقر  
 

ــــذيب ـــ ـــ ـــد . التعـ ـــ ـــ ــ ــــول  ـــ ــ قــ ـــــتقالت "و ــ ـــ ــ معـ ـــ ـــ ــ ـ ا  ــ ـــ ـــ ــ شـ ع ــــــا  ــ ــ كنـــ ـــ ـــ ــ ـ ـــة ال ــ ـــ الـــ ــــك ا ـــ ـــ ــ تلـ ـــ ـــ ــ ـ ــنا ع ــ ـــ ــ ـــارا مستحســ ــ ـــ ـــوت خيـــ ـــ ـــ ـــان املــ ـــ ـــ ــ ـــة  ـــ ـــ ولألمانــ
شيات   ".املل

ــ ـــ ـــ ـــا اســـ ــ ـــ ــــدى الليــ ـــ ــ احــــ ـــ ـــ ــ ــــدوا و ـــ ــ ـــــد أن أوصــ ــ عــــ ــــون،  ــ ـــ وثيـ ــــــرب ا ـــ ــ ــــل ف ـــ ـــــوار املعتقــــ ـــ ا بجــ ـــــكر ــ ــــا عســــ ــ ـــ ـــالف موقعــ ـــ ـــ ان التحـ ــ ـــ ـــ ـــ دف ط
ـــة  ـــن نافــــــذة الزنزانـــ ـــــادى مـــ م ونـ ـــرف ــــــى مشـــ ة أ ـــر ـــــاء الضـــ ـ ـــد ان ــ عـ ـــواب و ـــاة "بـــ يـــ ــ ا ـــ ـ ــ  ـــ ـ ن؟ أمني ــا مالعــــــ ــاء يــــ ــــوا أحيــــ ــا زلتــ ــ ـــل مــ ـــ

ة ــو ــ ـــ ـــ ـــالء مشــ ــ ـــ ـــ ـــــم أشـ ـــ ــ ــ". أن أراكــ ـــ ـــ ــ ــاكن اســ ـــ ــ ـــ ــ أمــ ـــ ـــ ــ ــ م  ــــــع ـــ ـــدون وضـــ ــ ـــ ـــ ــــانوا يتعمـ ـــ ـــ ــ ــــــم  ـــ ـــ ية أ ــ ـــ ـــ ــ ــ ـــول ال ـــ ـــ ــ ــــرب يقـ ـــ ـــ ان لضــ ــ ـــ ـــ ــ ــ داف الط
ر ن ب ه التحالف: عصفور شو دث أمام العالم ل ي استغالل ا م، والثا   .ول التخلص م

ـــة  ـــ ــــفي واقعــ ــ ـــال التعســ ـــ ــاء باالعتقــ ــ دعــــ ـــة  ـــ ــ واقعــ ـــ ـــ ــافة إ ـــ ـــــمنت باإلضـــ ــ تضـــ ـــ ـــ ـــة ال ــ ــــذه الواقعـــ ــــ ــ  ـــ ـــ ــــق  ــــة التحقيــــ نــــ ـــت ال ــ ــد تولـــ ــ وقــــ
ـــــدد  ادة عــ ــ ـــ ـــالل شــ ـــ ــــن خـ ـــذيب، ومـــ ــ ــاء بالتعــ ـــ ـــــق باالدعــ ـــــرى تتعلــ ـــــاء أخــ ــــل ادعــ ــ معتقـــ ـــ ــ ية  ــ ـــ ــ ــع ال ــ ـــــانوا مـــ ــ ـــذين  ــ ن الــ ـــــ ــــن املعتقلــ مـــ

م  ــ ـــ م، ومـــ ـــادا ــ ــ إفـــ ـــ ــــ ــــة إ ــ نــ ــــــتمعت ال ـــــذين اســـ ــــــار، والـــ ــــة ذمــ ـــ ــ مدينــ ـــ ـــ ــــة رداع أو  ــ ـــة  36) ع.م.ع(بمدينــ ـــ ـــــن رداع محافظـــ ــنة، مـــ ــ ـــ ســ
ــــــن  مـــ ــ  ـــ ـــ ـ ــ مب ـــ ــــ ي  ــو ــ ـــ ــ ــــة ا ــ ـــدى جماعـــ ـــ ـــل لـــ ـــ ــــان معتقـــ ــ ـــ ـــه  ـــ ـــة بأنـــ ــ ـــ نـ ـــل ال ـــ ــــــن قبـــ ـــه مـــ ــ ـــــماع أقوالــــ ـــ ـــد سـ ــ ـــ ــاد عنـ ــ ـــ ـــــذي أفــ ــ ــاء، والــ ــ ــ البيضـــ

ــ ردا ـــ ـــ ــ ــزي  ــ ـــ ــــرب املركــ ـــ ــــد الـــ ـــ ـــال عبـــ ـــ ــــــم اعتقـــ ــ ـــه تــ ـــ ــــل بأنــــ ــ ــ املعتقـــ ـــ ـــ ــ ـــة ع ـــ ــ راسـ ـــام ا ــ ـــ ــ ـــــون م ـــ ـــانوا يتولــ ـــ ـــ ـــذين  ــ ـــ ـــــود الــ ـــ نــ ــا ا ــ ـــ ونــ ع، وأخ
ـــالتحقيق  ـــ ـــاموا  بــ ـــ ــــذين قــ ـــ ن الـ ـــــ ققـــ ـــــل ا ــ ــــن قبـ ـــ ـــذيب مـ ـــ ــــــرض للتعــ عــ ـــه  ـــ ــنعاء، وأنــ ــ ــ ــ صــ ـــ ـــ ــــوازات  ـــ ـ ــ ا ـــ ـــ ــــل  ـــ عمـ ــــذي  ــ ي الــ ـــا ــ ميقـــ ا

د  ـــا ــ ــوال الشـ ــ ـــة ألقــ ــ نـ ـــا اســــــتمعت ال ـــه ، كمـــ ــات منـــ ـــ افـ ع اع ـــــ ـ ــــه ل ــــدى  ســــــنة 39، )أ.ق.ع(معــ ــــف لــ ــــان مختطــ ــ ـــه  ــــاد أنـــ ــــذي أفــ الــ
ـــــس  ــ ــ ــــدهللا ادر ـــ ــــة عبــ ـــ ـــانوا بنقطــ ـــ ـــ ـــذين  ــ ـــ ـــراس الـ ـــ ـــ ـــة رداع، وأن ا ـــ ــ مدينـــ ـــ ـــ ـ ــــزي  ـــ ــــــن املركــ مـــ ــ  ـــ ـــ ـ ــ مب ـــ ـــ ـ ـــــودع  ـــ ي، ومـ ــــو ـــ ــ ــــة ا ــ جماعـــ
ــنعاء  ــ ـــ ــ صـ ـــ ـــ ــــوازات  ـــ ـ ة ا ــ ـــ ــ مصـــ ـــ ـــ ــــل  ـــ عمـ ــــذي  ــ ي الــ ـــا ــ ميقـــ ــــــرب ا ــــد الــ ــ ــابط عبــ ـــ ـــال الضـــ ــ ــــــم اعتقـــ ـــه تــ ـــ وه بأنــ ــ ـــ ـــ ـــة رداع أخ ـــ بمدينــ

ن ع سليمه للمشرف د، وأنه تم    . النقطة للتحقيق معهش

يجة    : الن
ـــــذيب   ــــفي والتعــ ــــــال التعســـ ــالتعرض لالعتقـ ــ ــ ــاء بـ ــــ دعـ ع  ـــا ــ ــــن وقــ ــ ـــــدد مـ ــ عــ ـــ ــ ــافة إ ـــ ــة، باإلضــ ـــ ــــذه الواقعــ ـــ ــ  ـــ ــ ــــق  ــــالل التحقيـــ ـــــن خـــ مــ

ي  ــــو ــــ ــيات ا ــ شـــ ــــة أن ميل نـــ ن ل ـــــ ـــس، تبــ ـــ ـ ـــة إدر ـــ ــماة نقطـ ــ ــ ية، واملسـ ــ ـــ ــ ـــا ال ـــ ـ ــــــار إل ــ أشـ ـــ ــ ش ال ـــــ ـــة التفتــ ــ ــ نقطــ ـــ ــ ـــــدثت  ــ حــ ـــ ــ ال
ــدة ــ ـــا املتواجــ ــ ــــوات صـ ـــد  وقــ ــاك ضــــ ــ ــ ن ــــذا  ــ ـــاب  ــ ـ ــــؤولة  عــــــن ارت ــ املســ ـــ ـ ـــس،  ـــ ــــدهللا إدر ــــدعو عبــ ــــادة املــ قيــ ـــة رداع، و ــ ــ مدينـ ـــ ـ

ــــر  مـــ ـــو  ــ ـ ــــة، و نــ م أمــــــام ال ــايا ــ ن املنظــــــورة قضـــ ـــر ــ خـ ايا  ــ ـــ ـ ـــن ال ـــــدد مــــ ــ عـ ـــ ـ ــافة إ ـــ ي، باإلضـ ـــا ــ ميقــ ــــد الــــــرب ا ية عبــ ــ ـــ ـ ال
ـــــات واملوا ــ ـــة ولالتفاقيــ ـــ عات الوطنيـــ ـــر ــ ـــ شـ ــا لل ــــ ــا وفقـــ ـــ ـــ ـ ــــب عل ـــ عاقــ ـــة  ـــ مـــ ـــــد جر ــ عــ ــــذي  ــ ــــل الـــ ـــ ــــــن قبــ ــا مـــ ــ ـــ ــ ــــــادق عل ـــة املصـــ ـــ ــ ـــق الدوليـ ــ ـــ ثيـ

ة اليمنية ور م   . ا
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  :محافظة عمران  -دمحم منصور بدر الدين اعتقالواقعة  -3
ــــل  ـــ ــــــن قبــ م مـــ ــــــماع ــ ــــم سـ ـــ ـــــذي تــ ـــ ود الـ ـــــ ـــ ادة الشـ ــ ـــ ـــ ــ شـ ـــ ـــ ـ ـــا ورد  ـــ ية، ومـــ ــ ـــ ـــ ـ ـــــادة ذوي ال ـــ ــ إفـ ـــ ـــ ـ ــاء  ـــ ـــ ــا جـ ــ ـــ ــــب مــ ــ ـــة بحســـ ـــ ص الواقعـــ ــــــت تـــ

م  ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــة، ومـ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ نـ خ )ض.ح.ص(، و)م.ا.م.ح(، و)ظ.ع.ح.ص(ال ــــــار ــ ـــ ـــ ـــه بتـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــادة 5/3/2017، أنـ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ي بقيــ ــــو ـــ ـــ ـــ ــ ــ ــيا ا ـــ ـــ ـــ ــ ـــ شـ ــــــت ميل ـــ ـــ ــ م، قامـــ
ــال  ــ ــا واعتقــ ــ ـــة قينــ ــ ـــــات بمنطقـ ــــة للبنـ ـــة رقيــ ــ ــــه مدرسـ مــ ـــران بمدا ــ ـــة عمـ ــ محافظـــ ـــ ـ ـــد  ـــ ـــال يز ـــال عيـــ ـــة جبـــ ـــ ــ مدير ـــ ـ ــيا  ــــرف امليلشــــ مشــ
ـــه  ـــ ـــة أنــ ـــ ــ ــــة ب ــ افظــ ـــــن ا ن أمـــ ـــــ ـــ ــ  ـــ ـــ ـــه  ـــ ــاموا بإيداعــ ـــ ــة، وقـــ ـــ ــ املدرســـ ـــ ـــ ــــدرس  ــــل مــــ ـــ عمـ ــــذي  ــ ــــدين الــ ـــدر الــــ ـــ ـــــور بــ ــتاذ دمحم منصـــ ـــ ســـ

د للمقاومة، وال  مةمؤ اب أي جر ام بارت ظة دون أن يوجه إلية أي ا   .زال معتقال ح ال

يجة   :الن
ـــؤولية  ـــ ــــة مســ ـــ نــ ـــدى ال ــ ـــت لـــ ـــ ــ ــد ث ــ ـــ ــــــية، فقــ ــــف القضــ ـــ ــــــمنته أوراق وملـ ــا تضـــ ــ ــ ود، ومــ ـــــ ادة الشــــ ــ ـــ ــ شـــ ـــ ـــ ـــا ورد  ـــ ــــالل مـــ ـــ ــــن خـ ـــ ـــة مـ ـــ جماعـــ

ـــــد ـــ ــــؤولية مـ ــ ــ مســـ ـــ ـــ ـ ــافة إ ـــ ـــــران، إضــــ ـــ ـــة عمـ ـــ ـــــد محافظـــ ــ ــ ـــال يز ـــ ـــــل عيـــ ــ ـــة جبــ ـــ ـــ ــ مدير ـــ ــــ ـــة  ـــ ماعـــ ـــرف ا ــ ــادة مشــــ ــ ــ ي بقيـــ ــــو ـــ ــ ن ا ـــــ ـــ ـ ير ال
ية منصور دمحم منصور بدر الدين عرض له ال عتقال التعسفي الذي    .  حتياطي  محافظة عمران عن 

  :  محافظة عمران -اعتقال عبده احمد قيدلهواقعة  -4
ــة،  ـــ نــ ـــل ال ـــ ــــن قبـ م مـــ ــــــماع ــــم سـ ـــذي تـــ ـــ ود الـ ـــــ ادة الشــ ــ ـــ ية وشــ ــ ـــ ــ ـــــادة ذوي ال ــ إفــ ـــ ــ ــاء  ـــ ــا جــ ــــ ـــــب مـ ـــة، بحســ ـــ ــــذه الواقعـ ـــ ص  ــــــت وتـ

م  ـــــ ـــ ــ ـــ خ ) ظ.ح.ص(، و)ظ.ع.م.س(، و)ظ.ع.ح.ص(ومــ ــــــار ــ ـــ ـــ ــــه بتـ ــ ـــ ـــ ــ أنـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــة 5/3/2017ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ محافظـ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ي  ــو ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــيا ا ـــ ـــ ـــ ــ شــ ــــــت ميل ـــ ـــ ــ م، قامـ
ـــــران  ـــ ن عمـ ـــــ ـــ ـ ـــه  ـــ ســـ م، وح ـــــد ـــ ــازه لـ ــ ـــ ــيدلية، واحتجــ ـــ ـــ ــــه بالصـ ـــ ـــر عملــ ـــ ــــن مقـــ ـــ ــــه مــ ــ ــد قيدلـــ ــ ـــ ــــده احمــ ـــ ــــدكتور عبــ ـــ ـــال الــ ــ ـــ ــــــران باعتقـ عمـــ

ــ أي  ـــ ـــ ــ ــ ـــه ع ـــ ــ ــتم عرضــــ ــ ـــ ــ ــــــم يـــ ـــ ـــه، ولـــ ـــ ــ ــــة إليــــ ــ ـــ ـــ ــة موج ـــ ـــ ـــة جنائيــــ ــ ـــ مــــ ـــاك أي  ـــ ـــ نـــ ـــون  ــ ـــ ــــ ـــاطي، دون أن ت ـــ ـــ ـــزال حتيــ ـــ ــ ـــائية، وال يــــ ـــ ـــ ـــة قضـــ ـــ ــ ــــ ج
ر ذا التقر خ    .محبوسا ح تار

يجة   :الن
ـــــؤولية ـــة مســـ ـــ نـــ ـــدى ال ــ ـــت لـــ ـــ ــ ــد ث ــ ـــ ــــــية، فقــ ــــف القضــ ـــ ــــــمنته أوراق وملـ ــا تضـــ ــ ــ ود، ومــ ـــــ ادة الشــــ ــ ـــ ــ شـــ ـــ ـــ ـــا ورد  ـــ ــــالل مـــ ـــ ــــن خـ ـــ ــة مـ ـــ  جماعــــ

افظة باالعتقال التعسفي للدكتور عبده أحمد قيدله م  ا ي  محافظة عمران بقيادة املشرف  و   .  ا
طام للطفل ق اعتقال واخفاء قسري  واقعة -5   :محافظة البيضاء  –ائد أحمد صا القا ا

ــــل  ـــ ــــن قبــ ــ م مــ ــــــماع ـــم ســ ـــ ـــــذين تــ ود الــــ ـــــ ادة الشـــ ــ ـــ ــ شـــ ـــ ـــ ـــا ورد  ـــ ية، ومـــ ــ ـــ ـــ ـــــادة ذوي ال ــ إفـــ ـــ ـــ ـــا ورد  ـــ ــــب مـــ ـــ ـــة، بحسـ ـــ ص الواقعــ ــــــت وتــ
م  ـــــ ـــ ــ ـــ ــة، ومـــ ـــ ـــ ـــ ــ نـــ خ )ح.ع.ص.م(، و)ح.ع.ص.ع(، و)ح.ح.ن(ال ــــــار ــ ـــ ـــ ـــه بتــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــة 24/10/2016، بأنــ ـــ ـــ ـــ ــ عــ ة تا ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــــر مســـ ــ ـــ ـــ ـــــت عناصـــ ـــ ــ ـــ م، قامـــ

ــ ا ـــ ـــ ـــا القا ــ ـــــد صــ ـــــد أحمـــ ــــل قائـــ ـــــاف الطفــــ ـــا باختطــ ــ ـــــوات صـــ ي وقـــ ــــو ــــ ــيا ا ـــ ة مليلشــ ــــــب ــ الصــ ـــ ـــ ــ  ـــ ـــ ـــة  ـــ لــ ـــــوار م ــــن جــ ـــام مــــ ـــ طــ
ية أي  ــ ـــ ـــ ـ ــرة ال ــ ـــ ــــــرف أســ عـــ ن ال  ــ  ـــ ـــ ـ خ وح ــــــار ــ ـــك التـ ــ ـــ ـــذ ذلـ ـــ ـــه منـــ ـــ ــة، وأنـــ ـــ ـــ ـ ــــه النار ــ ــذ دراجتـــ ــ ـــ ــــــاء، وأخــ ــــة البيضـــ ـــ ـــة رداع محافظــ ـــ ــ مدينـ
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ـــات  ــ ـــ ــ ــــع ا ــ ـــ ميـ م  ــــراجع ــ ـــ ـــرغم مـ ــ ـــ ـــة بــ ــ ـــ ـــة إليــ ـــ ـــ ـ ـــة املوج ــ ـــ مــ ــ ال ـــ ـــ ــ ـــه أو ح ــ ـــ ــــــن حالتــ ـــ ية أو عـ ــ ـــ ـــ ــ ــــــال ال ـــ ــــان اعتقـ ــ ـــ ـ ــن م ــ ـــ ــ ــات عـ ــ ــ ـــ معلومـ
شيا ا عة مليل امنية التا ي بمدينة رداع وال تنكر وجوده لد   .و

يجة   :الن
ـــؤولية  ـــ ــــة مســ ـــ نــ ـــدى ال ــ ـــت لـــ ـــ ــ ــد ث ــ ـــ ــــــية، فقــ ــــف القضــ ـــ ــــــمنته أوراق وملـ ــا تضـــ ــ ــ ود، ومــ ـــــ ادة الشــــ ــ ـــ ــ شـــ ـــ ـــ ـــا ورد  ـــ ــــالل مـــ ـــ ــــن خـ ـــ ـــة مـ ـــ جماعـــ

ـــــس  ــ ـ ـــــد هللا إدر ــــدعو عبـــ ـــ ــادة املـ ــ ـــ ـــة رداع بقيــ ــ ــ مدينـــ ـــ ـــ ي  ــو ــ ـــ ـ ـــة  -ا ـــ ـــ ــ املدير ـــ ـــ ي  ــو ــ ـــ ـ ــيا ا ـــ شـــ ــــرف ميل ـــ ــــري  -مشــ ـــ ــــــاء القســ ختفــ ــــــن  عــ
ي   .ةلل

  :  محافظة البيضاء –للطفل صا احمد صا العباب  واقعة اخفاء قسري  -6
ــــل  ـــ ــــن قبـ ـــ م مـ ــــــماع ـــم ســ ـــ ـــــذين تــ ود الـــ ـــــ ادة الشـــ ــ ـــ ــ شـــ ـــ ـــ ـــا ورد  ـــ ية، ومــ ــ ـــ ـــ ـــــادة ذوي ال ــ إفـــ ـــ ـــ ــاء  ـــ ــا جـــ ـــ ــ ــــــب مـ ـــة، بحســ ــ ص الواقعـــ ــــــت تــ

م  ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــة، ومـــ ــ ـــ ـــ ـــ نــ خ )ش.م.ا.ع(، و)ز.م.ص.م(، و)ع.ص. س(ال ــــــار ــ ـــ ـــ ــه بتـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ أنـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ية 1/6/2016،  ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــــال ال ـــ ــ ـــ ـــــم اعتقــ ـــ ــ ـــ ـــا م، تـــ ــ ـــ ـــ ـــ صـــ
ـــرب،  ــ ــــالة املغــــ ــ ـــــد صــ عــــ ل  ـــــ ـــ ــ امل ـــ ـــ ــــه إ ــ ــاء عودتـــ ــ ـــ ــاء أثنـ ــ ـــ ــــة البيضـ ــ ـــة رداع محافظـــ ـــ ــ ـــــد مدير ــة دار النجــــ ـــ ــ ــ نقطـ ـــ ـــ ـــاب  ــ ـــا العبــــ ــ ــد صـــ ــ ـــ احمـ
ــــــان  ـــ ــ ــ م ـــ ـــ ــ ـ ــــذه إ ـــ ــ ــاموا بأخــ ـــ ـــ ــ ـــة، وقـ ـــ ـــ ــ النقطــ ـــ ـــ ــ ـ ي  ــو ــ ـــ ـــ ـ ــيا ا ـــ ـــ شـــ ن مليل ع ـــا ــ ـــ ة التـــ ــ ـــ ـــ ــ ــــــر املسـ ـــ ـــــن العناصــ ــ ـــ ـــة مـ ـــ ـــ ــتوقفه مجموعــ ــ ـــ ـــ ــــــث اسـ ـــ حيــ

ـــول  ــ ـــ ـ ــو. مج ــ ـــ ــ ــيا ا ـــ ـــ ــ ميلشـ ـــ ـــ ـ ن  ــــؤول ـــ ــ املســ ـــ ـــ ـ اب إ ـــــذ ـــ ـــم الـ ـــ ــا تـــ ــ ـــ ــــالق وحينمــ ـــ ـــــل إطــ ــ ـــــن أجــ ـــ ية مـ ــ ـــ ـــ ـ ــرة ال ــ ـــ ـــل أســ ـــ ــــــن قبـــ ــ ـــة مـ ــ ـــ عـ ي للمتا
ــال،  ــ عتقـــ ــام مـــــــن  ـــ ــــدة أيــ ــــد عـــ عـــ ــــه، ثـــــــم  ـــل معـــ ـــب للتواصــــ ـــــض أي طلــــ ـــــم رفـ ــا تــ ــــراحه، كمـــــ ـــالق ســـ ـــض إطــــ ــــة رفــــ ــ البدايـــ ـــ ــ ــراحه تـــــــم  ــ ســ

ار وجوده ائيا، وان ء. تم إخفاؤه  عرف عنه  ية مختفي وال  ر، وال ذا التقر خ    .ومنذ ذلك الوقت، وح تار

يجة   :الن
ــــــن  ــيا مــ ــــ شــ ـــــؤولية ميل ــــة مســـ ـــ نـ ـــدى ال ــ ـــت لـــ ــ ـــ ــد ث ــ ـــ ــــــية، فقـ ــــف القضــ ـــ ـــــمنته أوراق وملـ ــا تضـــ ــ ـــ ود، ومـ ـــــ ادة الشـــ ــ ـــ ــ شـــ ـــ ـــ ـــا ورد  ـــ ــــالل مــ ــ خــ

ــــري  ـــ ــاء القســـ ــ ـــ ختفــ ــــــن  ـــة عـــ ـــ ـــ ــ املدير ـــ ـــ ـ ي  ــو ــ ـــ ـــ ــيا ا ـــ ـــ شـ ــــرف ميل ـــ ــــس، مشــ ـــ ــ ـــــد هللا إدر ـــ ـــــدعو عبـ ــ ـــــادة املـــ ـــ ــة رداع بقيـ ـــ ـــ ــ مدينـ ـــ ـــ ـ ي  ــو ــ ـــ ــ ا
ية   .لل

عاقة(  واقعة اعتقال -7 وولي) من ذوي  ة – د بخيت خادم الر  : محافظة 
خ  ــــــار ــ ـــه بتــ ـــ ــ ــــة، أنــ ــ ـــ نـ ـــدى ال ــ ـــ ــية لــ ــ ــ ـــ ـــــف القضـ ــ ــــــمنه ملـــ ـــ ـــا تضـ ـــ ـــ ــا ملـ ــــ ـــ ـــة، وفقـ ـــ ـــ ص الواقعـ ــــــت ـــ ة 5/6/2017تـ ـــــ ـــ ــــة مســ ـــ ــ ــــت مجموعـ ـــ ــ م، قامـ

ـــــة،  ــ ـــة  ـــ س محافظـ ـــــ ــ قــ ـــ ــ ــــة ب ــ ـ ي بمدير ــــو ـــ ــــة ا ــ ـــــرف جماعـ ف، مشــ ـــر ــ ــــدهللا الشــ م عبـــ ـــرف ـــ ــــــادة مشـ ي بقيـ ــــو ـــ ــــة ا ــ ماعـ ـــة  ـــ عـ تا
و  ية وليد بخيت خادم الر ل ال ة غ معلومة) عام 18(باقتحام م   .واعتقاله، ونقله إ ج

ــة ـــ ـــ نـــ ـــل ال ـــ ــ ــــن قبــ ـــ م مــــ ــــــماع ــ ــــم ســ ـــ ــ ـــذين تــ ـــ ـــ ود الـ ـــــ ـــ ادة الشـــ ــ ـــ ـــ ية، وشـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــــادة ذوي ال ـــ ــ إفـــ ـــ ـــ ــ ـــا ورد  ـــ ـــ ــــب مــ ـــ حســـ ــــم: و ــ ـــ ــ ، )ر.ش.م.ع: (و
ـــة ): ب.م.ع(و ـــ ـــ ـ ــ  ـــ ـــ ــ س  ـــــ ـــ ــ قــ ـــ ـــ ــ ــــة ب ــ ــــ ــ مدير ـــ ـــ ــ ن  ـــــوثي ـــ ــ ـــرف ا ــ ـــ ـــــادة مشــ ـــ ة بقيــ ــ ـــ ـــ ـــة مســ ـــ ـــ دوا مجموعـ ـــا ــ ـــ م شــ ـــأ ــ ـــ ـــــادوا بــ ـــ ــــذين أفــ ـــ والـــ
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ــــتحم ـــ ــ ــ تقـ ـــ ـــ ــ ف و ـــر ــ ـــ ــــدهللا الشــ ـــ ،  عبـــ ــو ــ ـــ ـــ ــــــادم الر ـــ ــــت خـ ـــ ــ ـــد بخيـ ـــ ـــ ــــاب وليـ ــ ـــ ــو الشـ ــ ـــ ـــ ـــت الر ـــ ـــ ـ ــ ب ـــ ـــ ــ م ب ــــــار ــ ل جــ ـــــ ـــ ــ ـــن ذوي (م ـــ ـــ ــو مـ ــ ـــ ــ ـ و
ة غ معروفة)عاقة، وغ قادر ع امل عسفي، واقتياده إ ج ل  ش  .  ، وقاموا باعتقاله 

يجة  :الن
ــ ـــ ـــ ــ ـــا احتوتـ ـــ ــ ية، ومـــ ــ ـــ ـــ ــ ـ ــارب ال ـــ ــ ـــ ود، وأقـ ـــــ ـــ ــ ادة الشـ ــ ـــ ـــ ــ ــ شـ ـــ ـــ ــ ـ ـــا ورد  ـــ ـــ ـــة، ومــ ــ ـــ نـــ ـــا ال ـــ ــ ـــ ــ أجر ـــ ـــ ــ ـ ــات ال ـــ ــ ـــ ــــالل التحقيقـ ـــ ـــ ــــن خـ ــ ـــ ر مــ ــــــار ــ ه التقـــ

ـــة  ـــ ـــ ـــة  ـــ س محافظـــ ـــــ ـــ ــ قـ ـــ ـــ ـ ــــة ب ــ ـــ ي بمدير ــــو ـــ ــ ــــة ا ــ ــ جماعـــ ـــ ـــ ـ ــاك  ــ ـــ ــ ن ــــذا  ـــ ــ ــــــن  ـــــؤولة عـــ ــ ــــة املســ ــ ـــ ـــة أن ا ـــ ــ نـ ن ل ـــــ ـــ ـــــور، تبـ ــ والصــ
ف(بقيادة املدعو  ة)عبدهللا الشر ي  املدير و   .، مشرف جماعة ا

ديدة -صًا ) 20(واقعة اعتقال  -8  : محافظة ا
ـــــد ـــ ــية لـ ــ ـــ ــــف القضــ ـــ ـــــمنه ملــ ــ ــا تضــ ـــ ــ ـــا ملــ ـــ ـــــة، وفقـــ ـــ ص الواقعـ ــــــت خ تـــ ــــــار ــ ــــه بتـ ـــ ـــة، أنــ ـــ ــ نـ ة 6/3/2016ى ال ـــــ ـــ ــــة مسـ ـــ ـــــدمت مجموعــ ــ م، أقــ

ــال  ــ ة باعتقـــ ـــــكر ـــــم عســ ــ عشـــــــرة أطقــ ـــ ــ ــة مـــــــن أك ـــ ونــ ـــــــرة م ـــة الز ــــ ـــا بمدير ــ ـــوات صــ ي وقــــ ــــو ـــ ــــة ا ماعـــ ـــة  عــــ ــًا مـــــــن ) 20(تا ــ مواطنـــ
ة الز مأبناء عزلة الشعابية بمدير ايا  ديدة وال  : رة محافظة ا

ية م  العمر اسم ال
 عام 16 عسراحمد بن احمد يح  1
 عام 60 احمد احمد ع شار 2
ي محسن شار 3  عام 55 احمد تر
 عام 24 احمد دمحم شو جوادي الشع 4
 عام 64 احمد يح عسر شار الشع 5
 عام 15 حسن احمد دمحم الشع 6
 عام 15 حسن ع غالب شار 7
 عام 58 زايد احمد دمحم شار 8
وش احمد 9  عام 28 سامي دمحم جر

 عام 42 شار دمحم احمد الشع 10
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 عام 16 عادل احمد احمد ع الشع 11
 عام 27 عبده احمد يح عسر 12
 عام 28 ع احمد احمد ع الشع 13
 عام 65 ع احمد ع شار الشع 14
ي محسن 15  عام 38 ع احمد تر
ط 16 ان شو بر  عام 35 ع ج
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م ـــــ ـــ ــ ـــ ـــة، ومـــ ــ ـــ ـــ ـــ نــ ــــم ال ـــ ــ ـــ ـــ ـ ــــــتمعت ل ــ ـــ ـــ ـــذين اســ ــ ـــ ـــ ـــ ود الــ ـــــ ـــ ــ ـــ ادة الشـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ايا، وشـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــــادة ذوي ال ـــ ـــ ـــ ــ إفــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــا ورد  ـــ ـــ ـــ ــ ـــــب مــ ـــ ـــ ــ حســـ ،  )ع،ج،ش: (و
ــــق )أ.ع.ي.ح(و ـــ ــ ـــد املوافـ ـــ ــ حــ ــــــوم  ـــ ــباح يـ ـــ ــ ــ صـــ ـــ ـــ ــ ـــه  ـــ ـــ ــــــوات  م،6/3/2016، أنـ ـــ ي وقـ ــــو ـــ ـــ ــــة ا ــ ـــ ــــن جماعـ ـــ ة مـــ ــ ـــ ـــ ــــة مســ ـــ ــ دوا مجموعـ ـــا ــ ـــ شــ

ــــدعو ـــ ـــــادة املــ ـــ ــرة بقيـ ــ ــ ـــ ـــة الز ـــ ــ ـ ـــا بمدير ــ ــال / صــــ ــ ـــ ــــوم باعتقــ ـــ ة، تقــ ـــــكر ــ ـــم عســ ــ ـــ ـــــرة أطقـ ـــ ـــــن عشـ ــ ــ مــ ـــ ـــ ـ ـــه أك ـــ ــ ــــد، ومعـ ـــ ــــده احمــ ـــ ــادق عبــ ــ ـــ صــ
ـــه  ـــ ــــرج عنـ ــ ـــــذي أفـ ـــب، الــ ـــ ـــن غالـ ـــ ــ حسـ ـــ ــ ـــن ع ـــ ــــل حسـ م الطفـــ ـــــ ــن بيــ ــ ــ م، ومـ ــازل ـــ ـــل منــ ـــ ـــــن داخـ ــعابية مــ ــ ـــة الشـــ ــ ــاء عزلــ ــ ـــــن أبنـــ اص مــ ـــــ ــ أ

عد أن قامت و  ن،  ر نعد ش م اليزال معتقًال ح  ن معظم ، وأخر ال يم   .الدته بدفع مبلغ مائ الف ر

يجة  :الن
وراق  ر و ــــــار ـــه التقـــ ـــ ــا احتوتــ ـــ ايا، ومـــ ــ ـــ ـــ ود وذوي ال ـــــ ادة الشــــ ــ ـــ ــ شـــ ـــ ـــ ـــا ورد  ـــ ــة، ومــ ـــ نـــ ـــا ال ـــ ـــ ــ أجر ـــ ـــ ــات ال ـــ ــ ــــالل التحقيقـ ـــ ــــن خـ ـــ مـ

ــاك  ــ ــ ن ــــذا  ــ ـــــؤولة عــــــن  ـــة املسـ ـــ ـــة أن ا نـــ ن ل ـــــ ــية، تبـ ــ ـــــف القضــ ـــة بملـ ـــة املرفقـــ ـــ ــ مدير ـــ ـ ـــا  ــ ــــوات صـ ي وقــ ــــو ــ ــــة ا ــ جماعــ ـــ ـ
رة عزلة الشعايبة بقيادة املدعو   .صادق عبده احمد/ الز
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ع  خفاء القسري وقا نةعتقال التعسفي و ر ال ع  تقار ر السا ول إ التقر ر  من التقر  
 

  : امانة العاصمة  – الطفل سفيان ي دمحم لطف النمرواقعة اعتقال  -9
ــد   ـــ ـــن مواليـــ ـــ ــــمة 1999/ 31/8مــ ـــ ــــة العاصـ ـــ ــنعاء(م  أمانـ ــ ـــ ــاء) صـ ــ ـــ ـ ر ـــة للك ـــ ـــة العامــ ـــ ـــــوار املؤسســ ـــة، بجـــ ــ ــــارع مكـــ ــ ـــر شــ ــ ـــراف الشـــ ـــ ــ  .، ا

ـــد  ـــ ــــن مواليـ ـــــ دمحم مـــ ــ ية ي ــ ـــ ــ ـــد ال ــ ــ أقـــــــوال والــ ـــ ــ ــاء  ـــ ـــــه1959جــ ؛ أنــ ـــر ــ ـــــــراف الشــ ــ ا ـــ ــ ــــــمة،  ـــة العاصـ ـــة أمانــــ ـــ ـــة الداخليـ يمــــ : م ا
ــــق  ـــ ــ ــاء املوافـ ــ ـــ ـــوم الثالثـــ ــ ـــ ــــــن يــ ـــ ــــــرا مـ ـــ ـ ــرة ظ ــ ــ ـــ ـــة عشـ ــ ـــ ــــاعة الثانيــ ــ ـــ ــــــام السـ ــ ــ تمــ ـــ ـــ ــــفيان 16/11/2011ــ ـــ ــ ـــــدث سـ ـــ ــ ــل ا ـــ ــ ــــــال الطفـــ ـــ ـــــم اعتقـ ـــ م تــ

ــ ـــن قبــــ ـــــاء مــ ر ــام للك ــ ــة العــ ــار أمـــــام املؤسســـ ــ ــ شـــــارع املطــ ـــ ــــر  ـــة النمـ ــــن جماعــ ــر مــ ــ ــا عناصـ مـــ ــ مت ــــ ـــا ع انــ ن  ي(ل طقمـــــ ــــو ـ وتــــــم ) ا
ــ  ـــ ـــ ــــذيب النف ــ ن للتعــ ـــــ ـــ ة ال ــ ـــ ــ ــــالل ف ــــــرض خــــ عــ ي، و ـــا ــ نــ ــــث ا ن البحــــ ـــــ ـــ ــ  ـــ ــ ـــــاده إ ـــم اقتيـــ ــ ح وتـــ ـــــ ــ ـــرب امل ـــ ـــه بالضــ ـــ ـــــداء عليــ عتــ

ــارع املطــــــار ـــ ــ شـ ـــ ـ ـــــراق  ـــــادث إحـ ـ ـــــرض  عـ ــــذي  ـــــي الــ ـ ـــــدنان املرا ــية عـ ـــ ــ قضـ ـــ ـ م  ــ ـــ ــيد املـ ــ ــــه رشــ ـــار أخيــ ــ ـــه إحضـ ـــــب منـــ ــاء . وطلـ ـــ ــــم إبقـ وتــ
ــــة ســــــنه، ا ــة رغـــــم حداثـ ــــ ــات النار ــ ــــع املفرقعـ يـ ــــه ي ــــــام بأنـ ــــة ا ـــداد الئحـ ـــه بإعــ ــــــام لــ ــرار ا ــ ــــداد قـ ــــم إعـ ـــزي وتـ ن املركـــ ـــــ ــ ال ـــ ـــدث  ــ

ن رغم حداثة سنة   .والزال  ال
د       ـــا ــ ــــر ) م، أ، م، أ(الشــ ــ ـــــن العمـ ـــالغ مــ ـــ ـــة  24البـ ـــ ــــه مدينـ ــ ــال إقامتـ ـــ ــا، محــ ــ ـــز(عامـــ ــ ــ ـــواد حز ــ ــــــم ). ســ ـــه تـ ـــ د بأنـ ـــا ــ ــــة الشــ ــــــب روايـــ حسـ و

ـــال الط ـــ ي اعتقـــ ــــو ـــ ــ ــــة ا ــ ــــــن جماعـــ ـــراد مـــ ــ ـــ ــا أفـ ـــ ــ مــ ــ مت ـــ ـــ ـ ن ع ـــــ ـــ ـــــل طقمـ ــ ــــن قبــ ــ ــــــر مـــ ـــــ دمحم النمـــ ـــ ـ ـــــفيان ي ــ ـــــل ســ ـــ ــنعاء(فـ ــ ـــ ــارع ) بصــ ـــ ـــ ــ شـ ـــ ـــ ـ
ـــا ــ ــ يومنـ ـــ ـ ــ ح ـــ ـ ــــذيب النف ــــرب والتعــ ـــاك للضــ نـــ عــــــرض  ي و ـــا ــ نـ ــــث ا ن البحــ ـــــ ـ ــ  ـــ ـ ـــــاده إ ـــار، وتــــــم اقتيـ د  .املطـــ ـــا ــ ع، م، (الشـ

ــــر ) ع، أ ــ ـــة  22العمـ ـــ ــ مدينـ ـــ ــ ــيم  ــ ـــا، يقـــ ـــ ـــز(عامـ ــ ــ ـــواد حز ــ ــه) ســ ـــ د أنــ ــ ـــ ــمة وشــ ــ ـــة العاصـــ ــ ــــق  أمانــ ــــــاء املوافـــ ـــوم الثالثـ ـــ ــ يـ ـــ م 16/11/2014ــ
ـــة  ماعـــ ــا  مــــ ــ انتما ـــ ـ ــــدل ع ــــس تــ ــ ــــدون مال ــا عناصــــــر يرتــ ـــ مـ ن عل ـــــ د طقمـ ـــا ــ ــار شـ ــ ــ شــــــارع املطــ ـــ ي(ـ ــو ــ ــ ـــي ) ا ــ ـــال الطفـ تــــــم اعتقـــ

م،  ـــــيطر ـــــت ســـ ــ ــع تحـ ــ ـــ ــــذي يقـ ـــ ي الـ ـــا ــ نـــ ــــث ا ـــ ن البحـ ـــــ ـــ ــ  ـــ ـــ ــــذه إ ـــ ـــم أخـ ـــ ح، وتــ ـــــ ـــ ـــرب امل ـــ ــه بالضــ ـــ ـــداء عليـــ ـــ عتــ ــــــم  ــامي وتــ ـــ ــ ــــفيان أمـ ـــ سـ
فادةومازال معتقال ح    .ذه 

ـــة  ـــ ـــــث بمحافظـــ ـــ ـــــن والبحـ ـــ مـ ـــة  ـــ ـــل نيابـــ ـــ ــــن وكيـــ ـــ ــادرة عــ ـــ ـــ ـــــذكرة صـ ــ ية مــ ــ ـــ ـــ ـ ـــد ال ــ ـــ ـــــدم والـ ـــ ــنعاء(وقـ ــ ـــ ــــفيان )صــ ـــ ـــــل ســ ـــ ــــــأن الطفـ ــ ــد بـ ــ ـــ ، تفيــ
ـــط ـــ ــــة فقــ ــ ينــ ـــــوس كر ــه محبـــ ـــ ــر أنـــ ــ ــ ـــد . النمــ ـــ ــذة ضــ ــ ــــفية املتخــــ ــ ـــراءات التعســ ــ جـــ ــــــأن  شــ ــام  ــ ـــــب العــــ ــ النائـــ ـــ ـــ ــــة إ ــ وى مقدمــ ـــــ ـــذلك شـــ ـــ وكــ

ــــذل ـــ ي، وكـ ـــا ــ نـــ ــــث ا ـــ ــ إدارة البحـ ـــ ـــ ـــتقال  ــ ــــــازال معـــ ــــذي مــ ـــ ية الـ ــ ـــ ـــ ــــــأن ال شــ ون  ـــــ ـــ ــ إدارة ال ـــ ـــ ــا إ ــ ـــ ـ ــــدم  ـــ ــ تقـ ـــ ـــ وى ال ـــــ ــــدم شـــ ـــ ك قـ
  .اعتقال ولده

يجة    : الن
ــا  ــــ ــ ــ ــــري، باعتبار ـــ ــاء القســـ ــ ــ ـــ ختفـ ــــفي و ـــ ــ ـــال التعسـ ـــ ـــ عتقـ ــاك  ــ ـــ ـــ ــاءات ان ـــ ــ ـــة بادعـــ ــ ـــ ــــاله واملتعلقــ ــ ـــ ــا أعـ ــــ ـــ ـ ــــــار إل ـــ ع املشـ ـــا ــ ـــ ــــالل الوقــ ــ ـــ ــــن خـ ـــ مـــ

ـــا ــ ـــة ادعـــ ــ ــــة أن ثمـــ ـــ نـ ـــــدت ال ــ ــتمر، وجـ ــ ـــ ــاد مسـ ــ ــ ــ ازديــ ـــ ـــ ــا  ــــ ــ و ـــة  ـــ نــ ـــا ال ـــ ــ ـــت  ـــ ــ حققــ ـــ ـــ ـــاالت ال ـــ ــ ــد ا ــ ـــ ـــة أحـ ـــ نــ ـــا ال ـــ ــ ــــت ف ـــ ءات حققـ
ـــه  ـــ ـــلت إليـــ ـــ ــا توصـــ ــ ـــ ا ومــ ـــأ ــ شــــ ـــائج  ـــ ــديم النتـــ ــ ـــ ـــوم بتقــ ـــ ــــوف تقـــ ـــ ــــراف ســ ــ طـــ ـــض  ـــ عـــ ا  ــ ـــ ـــا مارســــ ـــ ـــ ــر م ــ ــ خـــ ـــــزء  ــ ــ ــ ا ـــ ــــ ــــق  ـــ ـــت تحقــ ـــ ومازالـــ

ايا ا القضاء إلنصاف ال ات ذات العالقة و مقدم ي الذي ستقدمه ل ا ا ال ر   .ضمن تقر
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يواقعة اعتقال منذر حس - 10 تمحافظة  –ن دمحم احمد الروحا و   :  ا
خ  ــــــار ــ ـــه بتـ ـــ ـــة، أنـــ ــ ـــ نـ ـــدى ال ــ ـــ ــية لـ ـــ ــ ـــــف القضــ ــ ـــــمنه ملــ ـــ ـــا تضـ ـــ ـــا ملـــ ـــ ـــة، وفقـــ ــ ـــ ص الواقعـ ــــــت ة 22/1/2017تـــ ـــــ ـــ ــــة مسـ ـــ ــــت مجموعــ ــ م، قامـــ

ـــت  ـــ ـــ ــ و ــــة ا ــ ـــ ـــة محافظــ ـــ ـــ لــ ـــة الطو ـــ ـــ ــ ـــان مدير ــ ـــ ـــة روحـــ ــ ـــ ـــ ــه بقر ـــ ـــ لـــ ــن م ــ ـــ ــ ي مــ ـــا ــ ـــ ــد الروحـــ ـــ ـــ ن دمحم أحمـــ ـــــ ـــ ــ ـــذر حسـ ــ ـــ ية منـــ ــ ـــ ـــ ــ ـ ــــــال ال ـــ باعتقــ
ول  ان مج  . وأخذه إ م

ية، ــ ـــ ـــ ـــ ـــــادة ذوي ال ـــ ــ إفـــ ـــ ـــ ــ ـ ـــا ورد  ـــ ـــ ـــــب مــ ــ حســــ ــــم و ــ ـــ ــ ــــة و ـــ ـــ نـ ــــم ال ـــ ــ ــ ــــــتمعت ل ــ ـــذين اســـ ــ ـــ ود الـــ ـــــ ـــ ــ ادة الشـ ــ ـــ ـــ ــ ــــر ) ي.م.ح: (وشـ ــ ـــ ) 39(العمــ
ــنة، و ـــ ـــ ــ ــــر ) أ.ع.م.س(ســـ ــ ـــ ـــ ـــاعة ) 36(العمــ ـــ ـــ ــ ـــام الســـ ــ ـــ ـــ ــ تمـــ ـــ ـــ ــ ــــ ــــه و ـــ ـــ ــ ــنة، أنــ ــ ـــ ـــ خ ) 12:00(ســــ ــــــار ــ ـــ ـــرا بتـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــًا 22/1/2017ظ ــ ــ ـــ ـــ دوا طقمــ ـــا ــ ـــ ـــ م، شـــ

ــــدخ ــة، يـــ ـــ ــ ـــن املدير ــ ــــدير أمــ ـــه مـــ ــو نفســــ ــ ـــ ــــة، و لــ ـــة الطو ــــ ــ ملدير ـــ ــ م ــــرف  ــــادة املشـــ ي بقيـــ ــــو ـــ ــــة ا ماعـــ ع  ـــا ــ ًا تــ ـــــكر ـــة عسـ ــــ ــ قر ـــ ــ ل إ
ـــــة لـــ ـــة الطو ـــ ــ ـــان بمدير ــ ــــــرج . روحـــ ــــدما خــ ـــ ــــــتدعائه، وعنـ ــاموا باســ ــ ـــ ي قـ ـــا ــ ن الروحـــ ـــــ ــــذر حســـ ــ ية منــ ــ ـــ ـــ ل ال ــ ـــ ـــ ــ م ـــ ـــ م إ ــــــول ـــــد وصــ ــ وعنـ

ـــول  ــ ـــ ــان مج ــ ــــ ــ م ـــ ـــ ـــم إ ـــ ـ ـــــذه مع ـــه، وأخـــ ــ ــــــاموا باعتقالـــ ل قـ ـــــ ـــ ــن امل ــ ــ م مــ ــ ـــ ــ . علــ ـــ ـــ ــــه ح ــ ــان اعتقالــ ــ ــ ــ ـــــروف م ــ معــ ـــ ـــ ية غ ــ ـــ ـــ ـــــزال ال واليــ
 .  ن

يجة  :الن
ـــا ــ ـــ ـ ــ أجر ـــ ـــ ـ ــات ال ـــ ــ ــــالل التحقيقــ ـــ ــــــن خــ ـــة  مـــ ـــ ـــ ـــة أن ا ـــ ــ نـ ن ل ـــــ ـــ ــر، تبـ ــ ـــ ــ ـــواه التقر ـــ ــ ـــا احتـ ـــ ــ ود، ومـ ـــــ ـــ ادة الشـ ــ ـــ ــ شــــ ـــ ـــ ـ ـــا ورد  ـــ ــة، ومـــ ـــ ـــ نـ ال

لة  ة الطو ي بمدير و اك  جماعة ا ن ذا  ة –املسؤول عن  ت بقيادة مدير املدير و   .محافظة ا
ع واقعة اعتقال - 11  :  محافظة ذمار – رفاد صا عامر ابو شا

ــــدا  ـــ ــ ــــة ا ــ ـــ ي بمدير ــــو ـــ ــ ــــة ا ــ ماعـــ ـــة  ـــ عـــ ــة تا ـــ ـــ ـــــة، أن مجموعـ ـــ نـ ـــدى ال ــ ـــ ــية لـ ـــ ــ ــــف القضــ ـــ ــمنه ملــ ــ ـــ ــا تضــ ــ ـــ ــا ملــ ــــ ـــــة، وفقـــ ـــ ص الواقعـ ــــــت تـــ
ول  ان مج سه  م ع وح ية رفاد صا عامر أبو شا   . محافظة ذمار، قامت باعتقال ال

ــــم ــ ـــ ـــ ــــ ــــة، و ـــ ــ ـــ نــــ ــــم ال ـــ ــ ـــ ـــ ــــــتمعت ل ــ ـــ ـــ ـــذين اســ ـــ ــ ـــ ـــ ود الـ ـــــ ـــ ــ ـــ ادة الشـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ية، وشـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ــــــادة ال ـــ ـــ ــ ـــــب إفــ ــ ـــ ـــ حســ ، أن )،م،أن،ص(، و)ر.ح.س.ب: (و
ــار،  ــ ـــ ـــة ذمـــ ـــ ـــ ـــة بمدينـ ـــ ـــ يـ ــــة الغر ــ ـــ ــــــن املنطقـ ــ ــــــرف أمــ ـــ ــــالمي، مشـ ــ ـــ ــ السـ ـــ ـــ ــ ــو ع ـــ ـــ ــادة أبــ ــ ــ ـــ ي، بقيـ ــــو ـــ ـــ ــــة ا ــ ـــ ماعـ ـــة  ـــ ـــ عـ ة تا ــ ـــ ـــ ـــة مســ ـــ ـــ مجموعـ
ــال  ــ ــــــاموا باعتقـــ ي، قـ ـــا ــ ــ ــا الغر ـــ ــ ـــو زكر ـــ ــــدعو أبـ ــذا املـــ ـــ ي، وكــ ـــا ــ نــ ــــث ا ــ إدارة البحـــ ـــ ــ ـــة  ـــ ماعـ ـــرف ا ــ ان، مشــ ــ ـــ ــ ــر ط ـــ ــــــو نصــ ــــدعو أبـ واملـــ

ـــل إمــــــام وخطيـــــب عمـــ ــــذي  ــامر، والــ ـــا عـــ ية رفــــــاد صـــ ــ ـــ ـــة  ال ـــرع جمعيـــ س فـــ ــار، ورئــــــ ــ ذمـــ ــــ ـــة  بيـــ ـــة ال ليـــ ــ  ـــ ــ  ــــ يمــــــان  ــــامع  جــ
ـــه  ـــ ــــن قبلـ ــا مـــ ــ ـــ ر ــــــمانة تـــــــم تحر ــــد وضـ ـــ تع ــــة، و ــاطة قبليـــ ــ ـــه إال بوســـ ــراج عنــــ ــ فـــ ــتم  ــ ــــم يـــ ية لـــ ــ ـــ ــ ـــار، وأن ال ــ ــــة ذمــ ــ بمحافظـــ ـــ ــ ق

ة إليه سو مة م ناك أي جر ون  دون أن ت ن عليه، و  .  ومن الضم
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يجة  :الن
ــ  ـــ ـــ ـ ــات ال ـــ ــ ــــالل التحقيقــ ـــ ـــــن خــ ـــ ــة أن مـ ـــ ـــ نـ ن ل ـــــ ـــ ــية، تبـ ــ ـــ ــــف القضــ ــ ــــــواه ملـــ ــا احتـــ ــ ـــ ود، ومــ ـــــ ـــ ادة الشـ ــ ـــ ـــ ــ شـ ـــ ـــ ـ ـــا ورد  ـــ ــة، ومـــ ـــ ـــ نـ ـــا ال ـــ ــ ـ أجر

ــــــم  ــ ــا، و ـــ م آنفـــ ـــر ــ ـــــم ذكـــ ــــــن تــ ـــــادة مــ ــــــار بقيـــ ــة ذمــ ـــ ــــدأ مدينــ ــ ــ ــــة ا ــ ــ ي بمدير ــــو ـــ ــــة ا ــ ــ جماعــ ـــ ـــ ــاك  ــ ــــ ن ــــذا  ـــ ــــــن  ـــــؤولة عــ ـــة املســـ ـــ ـ ا
ـــــرف الب( ان مشــ ــ ـــ ــ ــر ط ـــ ــــــو نصــ ــار، وأبـ ـــ ــــة ذمــ ــ ــــة بمدينـ ــ يـ ــــة الغر ــ ــــن املنطقـ ــ ــــرف أمـ ــ ـــالمي مشـ ـــ ــ السـ ـــ ــ ــو ع ـــ ــا أبــ ــــ ـ ـــو زكر ـــ ي، وأبـ ـــا ــ نــ ــــث ا حـــ

ي ا   ).الغر
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ــــــن  ــر مـــ ــ ـــ خ العاشــ ــــــار ـــيال بتـــ ــ ــــع لــــ ــ ــــــاعة التاســـ ـــام الســ ـــ ــ تمـــ ـــ ــــ ـــه  ـــ ـــة انـــ ـــ نـــ ـــدى ال ــ ـــاك لــــ ـــ ــ ن ـــــف  ــــــمنه ملــــ ــا تضـــ ــ ــ ــًا ملـــ ــ ــ ـــة وفقـــ ـــ ص الواقعـــ ــــــت تــ
ــــــان  ـــ ــــق 1437رمضــ ـــ ــ ــ املوافــ ـــ ـــ ـــ ــ 2016\6\15ـ ـــ ـــ ــ ـ ــــاله  ـــ ور اعــــ ـــــذ ـــ ية املـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــان ال ـــ ــ ـــ ــا  ــــ ــ ــــــاء مـــ ـــ ـــث م واثنــ ـــ ـــ ــــة دمــ ــ ـــ ــام ملدينــ ـــ ـــ ــ ــارع العـ ــ ــ ـــ / م –الشــ

م  ـــــ ـــ عضــ ــــدي  ــ ـــا  يرتــــ ــ ـــ ــابق صــ ــ ـــ ـــة الســـ ـــ ـــــوات حليفــــ ــ ي وقـــ ــــو ـــ ـــ ــــة ا ــ ـــ ماعـ ن  ع ـــا ــ ـــ ن التــ ـــــ ـــ ـــــن املســ ـــ ــــة مــ ـــ ــتوقف مجموعـــ ــ ـــ ــــــالع اســـ الضــــ
ـــاموا  ــ ــم قــ ــ ــ ــن ثـ ــ ــ ــــــادق ومـ ــاب البنـ ــ ــــرب بأعقـــ ــ ــــه بالضـ ـــداء عليـــ ـــ ــاموا باالعتـ ـــ ية وقــ ــ ـــ ــ ـــــكري ال ـــزي العســ ـــ ــر الـ ـــ خــ ـــــبعض  ي والــ ـــــد ـــــزي املــ الــ

ــــــاده ــيارات واقتيــ ــ ـــ ــــدى السـ ـــ ــ احـ ـــ ـــ ــــه ا ــ ـــة  بحملــ ـــ انــ ــا لإل ــــ ــ ــــرض خالل ـــ عـ ر  ــ ـــ ــــدة شـــ ـــ ية مـ ــ ـــ ـــ ـــه ال ــ ــ فيـــ ـــ ـــ ـــروف ام ـــ ــ معــ ـــ ـــ ــــان غ ــ ــ ــ م ـــ ـــ ا
ـــد  ـــ عــ ـــه   ـــ انــ ــــن م ـــ ــــف عـ ـــ ــتم الكشـ ــ ـــ ــــــم يـ ـــــل ولــ ـــــن املعتقـــ ــ ن عـ ــــؤول ـــ ـــــل املسـ ـــن قبـــ ـــ ـــانية مــ ـــ ســ ـــة الالإ ــ ـــرب واملعاملـــ ــ ـــه بالضـــ ـــ ـــداء عليــ ـــ عتــ و

ة ي  املدير و ية لدى عدد من قيادات جماعة ا عض اقارب ال   .وساطات وتدخل من 
ــا ورد ـــ ـــ ـــ ـــــب مــ ــ ـــ حســـ م و ـــــ ـــ ــ ــة ومـــ ـــ ـــ ـــ نــ ـــل ال ـــ ــ ـــ ــــــن قبــ ـــ ـــ م مـ ــــــماع ــ ـــ ـــم ســ ـــ ــ ـــ ـــــذين تــ ـــ ـــ ود اللــ ـــــ ـــ ــ ادة الشـــ ــ ـــ ـــ ــ ية وشـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــــادة ال ـــ ـــ ــ افـ ـــ ـــ ــ و ) أ.م.ل.ج: (ـــ

ن ) أ.ن.ص.ر( ع ـــا ــ ـــ ـــــكري تـــ ـــ ــــم عســـ ـــ ن طقــــ ـــــ ـــ ــ ــ مـ ـــ ـــ ـــ ــــــكري ع ــ ي وعســـ ـــــد ـــ ـــزي مـــ ــ ـــ ة بـــ ــ ـــ ـــ ـــه مســـ ـــ ـــ دوا مجموعــ ـــا ــ ـــ م شـــ ـــا ــ ـــ ــــادوا بـــ ــ ـــ ــــذين افــ ـــ واللــــ
ــالقو  ـــ ــ ــــاده بـ ـــــادق واقتيــــ ــاب البنـــ ــ ــ ية بأعقــ ــ ـــ ـــ ــ ال ـــ ـــ ــــرب ع ـــ ــــداء بالضـ ــ ــاموا باالعتــ ـــ ـــا قـــ ــ ي وصـــ ــــو ـــ ـ ــــة ا ــ ــــــان ماعــ ــ ــ م ـــ ـــ ـــازه  ـــ ة واحتجــ

ان اعتقاله مة جنائية او يتم معرفة م ر بدون ان توجه اليه أي  ول ملدة ش   .مج

يجة   :الن
ـــة  ـــ ـــ ــ ـــة ان ا ـــ ــ نــ ن ل ـــــ ـــ ــر تبــ ــ ــ ـــ ـ ـــواه التقر ـــ ــ ـــا احتــ ــ ـــ ود ومــ ـــــ ـــ ادة الشــ ــ ـــ ـــ ــ شــ ـــ ـــ ــ ـــا ورد  ـــ ـــ ـــة ومـ ــ ـــ نــ ـــا ال ـــ ــ ــ ــ اجر ـــ ـــ ــ ــات ال ـــ ــ ــــالل التحقيقـــ ـــ ـــــن خـــ ـــ مــ

ـــا ب ــ ـــ ــــــوات صـ ي وقـــ ــــو ـــ ــ ــــة ا ــ ــ جماعـــ ـــ ـــ ـ ــاك  ــ ـــ ــ ن ــــذا  ـــ ــ ــــــن  ــــؤولة عـــ ـــ ـــث املســ ـــ ـــة دمـــ ـــ ــ ــ مدينـ ـــ ـــ ـ ـــة  ـــ ماعـــ ـــرف ا ــ ـــ ـــادة مشـ ــ ـــ ـــة  –قيـ ـــ محافظـــ
  .الضالع

ي دمحمواقعة  - 13 ا ي  اعتقال    :محافظة إب  –ع العزا
ـــة  نـــ ـــل ال ـــن قبـــ م مـــ ــــذي ثــــــم ســــــماع ود الــ ـــــ ادة الشـ ــ ـــ ــ شـ ـــ ـ ـــا ورد  ية ومـــ ــ ـــ ـ ـــــادة ذوي ال ــ إفـ ـــ ـ ــاء  ـــ ــا جـ ــــب مــــ ــــة بحســ ص الواقعــ تــــــت

م  ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ خ )) م  –م  -ع –ع (( و )) أ  –ق  -ن –د ((و )) أ  -ث  –م  –ر ((ومــ ــــــار ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــه بتـ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــاعة 3/4/2017انـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــــوا السـ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ حــــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ م و
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ع  خفاء القسري وقا نةعتقال التعسفي و ر ال ع  تقار ر السا ول إ التقر ر  من التقر  
 

ـــة  ـــ ـــة بمدينـــ ـــ ــــــوال املدنيـــ حـــ ة  ــ ـــ ــ مصــــ ـــ ــــ ـــه  ـــ ــ عملـــ ـــ ــــ ــــداوم  ـــ ـــي يــ ـــ ــ ـ ــ العزا ـــ ــــ ي دمحم ع ـــا ــ ــــ ية  ــ ـــ ــــ ـــان ال ـــ ـــ ــا  ــــ ـــــاء مـــ ــباحا وأثنــــ ــ ــ ــــــرة صـــ العاشـــ
ــــدة م ـــ ــ / القاعـــ ـــ ـــ ــ ــ  ـــ ـــ ــ ـــــن السيا ــ مـــ ــ  ـــ ـــ ــ ـــة  ـــ ماعــــ ـــرف ا ــ ـــ ـــــادة مشــ ـــ ـــا بقيــ ــ ـــ ــــوات صــ ــ ي وقــــ ــــو ـــ ـــ ــــة ا ــ ــــــن جماعــــ ن مــــ ـــــ ـــ ـــــر مســ ــ إب حضـــ

ـــــدعو  ــــة املـ ــ ـــه مــــــن / املدير ــ ــم اعتقالـ ــ ـــم تــ ــ ثـــ ـــ ـ ــ خــــــارج املب ـــ ـ ية إ ــ ـــ ـ ـــــتدعاء ال ـــــم اسـ ـــة وتـ ـــــوال املدنيـــ حـ ــــر  ــ مقــ ـــ ـ ـــواد إ ــ الـــ ـــ ـ ــو ع ـــ أبـ
ـــة  ـــ ظـــ ــ ال ـــ ـــ ـ ــــة ح ــ ـــدى جماعـــ ـــ ـــل لـــ ـــ ية معتقـــ ــ ـــ ـــ ـ ـــــزال ال ـــ ـــا يـ ـــ ــ ومـــ ـــ ـــ ـ ـــــن السيا ــ مــ ــ  ـــ ـــ ـ ــ مب ـــ ـــ ـ ـــــاده ا ـــ ن واقتيـ ور ـــــذ ـــ ن املـ ـــــ ـــ ـــــل املسـ ــ قبــ

دين للمقاومة  عة انه من املؤ   .بذر

يجة   :الن
ــ  ـــ ــ ـــا ورد  ـــ ــــالل مـ ــ ــــن خـ ـــة مـــ ـــ الـ ــــــف ا ـــــمنته أوراق وملـ ــا تضــ ــ ــ ود ومـ ـــــ ادة الشــ ــ ـــ ــــذا , شــ ـــ ــــــن  ــئولة عـ ـــ ـــة املســ ـــ ـ ـــة ان ا ـــ نـ ن ل ـــــ ــــد تبــ ــ فقـ

ـــــدعو  ــة إب املــ ـــ ــــدة محافظــ ـــة القاعـــ ـــ ــ مدينـ ـــ ــ ـــة  ـــ ماعـ ـــرف ا ــ ـــــادة مشــ ـــا بقيــ ــ ـــوات صــ ـــ ي وقـ ــــو ـــ ــــة ا ــ ــ جماعـ ـــ ــ ــاك  ــ ـــ ــ / ن ـــ ــ ــو ع ـــ ابــ
  .الواد 

مان واقعة اعتقال - 14   :  محافظة عمران دمحم ملقي دمحم د
ص  ــــــت م تـــ ــ ـــ ـــ ود، ومــ ـــــ ـــ ــوال الشـ ــ ــ ية وأقـــ ــ ـــ ـــ ـ ـــــادة ذوي ال ـــ ـــــب افــ ــ ــــة بحســ ــ ــــر ) ف.أ.ف.م(الواقعـــ ــ ــنة،   ٣٧العمـــ ــ ـــ ــــر ) م.ص.أ.ع(ســ ــ العمــــ

ــــق  ٣٢ ـــ ـــد املوافـ ـــ حــ ــــــوم  ــباح يــ ــ ـــ ـــن صـ ــ ــرة مـــ ــ ــ ـــاعة العاشــ ـــ ــام الســ ـــ ــ تمـــ ـــ ـــ ـــه  ـــ ــنة، بانــ ـــ ــ ــــــن ٢٠١٧/١/٢٠سـ ـــة مــ ـــ ية للمالحقــ ــ ـــ ـــ ــــرض ال ـــ عـ م 
ــلة  ـــ ــ ـــ ــــوق القشـ ــ ـــ ـــن ســ ـــ ـــ ـــه مــ ـــ ـــ ــــت باعتقالــ ـــ ــ ي وقامــ ــــو ـــ ـــ ـ ــــة ا ــ ـــ ماعــ ـــه  ـــ ـــ عــ ه تا ــ ـــ ـــ ــ ـــه مسـ ـــ ــ ـــــل مجموعـــ ــ ــــر قبــــ ــ ـــ ــــه مقــ ـــ ـــ ــاموا بإيداعـ ـــ ـــ ــران وقـــ ــ ــ ـــ عمــ

ــــرع ــ ـــ ـــاب بالصــ ـــ ـــ ــــه مصـ ـــ ــ ونـ ـــة  ـــ ـــ ــ دو ــارة و ـــ ـــ ــ ـــه الز ـــ ــ ــع عنــ ــ ـــ ـــة ومنــــ ـــ ـــ افظـ ــــزي با ــ ـــ ن املركـ ـــــ ـــ ــ ـــانوا . ال ـــ ـــ ــ ــــــن  ـــ ود ممـ ـــــ ـــ ــد الشــ ــ ـــ ــاد أحــــ ــ ــ ـــ ــا افـ ـــ ــ كمـــ
ـــى  ــ ــ ــــة ير ــ حالــ ـــ ــ ــــان  ــ ــــة و نفراديــ ـــة  ـــــن الزنزانــــ ــــه مـ ــــد خروجـــ عــ ــــزي  ن املركــ ـــــ ــ ــ ال ـــ ـ ية  ــ ـــ ــ ـــى بال ــــه التقـــ ية انــ ــ ـــ ــ ــع ال ــ ن مــ ـــــ معتقلـ

عرض ب ما  س ا جسديا ونفسيا  ية ل ب حالته ال س عذيب و   .له من اعتداء و

يجة   : الن
ادة  ــ ـــ ـــات وشــ ـــ ــد املعلومـ ـــ ـــــن مــ ــل مــ ــ ـــ ــــــادات  ــ إفـ ـــ ــ ــتماع ا ــ ســـ ـــــر و ــ ـــواه التقر ـــ ـــا احتـ ــ ـــة ومــ ــ نــ ـــا ال ـــ ـ ــ اجر ـــ ــ ــات ال ـــ ــــالل التحقيقــ ــــن خـــ مـــ
ــــذا  ـــ ــ ـــاب  ــ ــــ ــــــن ارت ـــــؤولة عـــ ــ ــ املســ ـــ ــــ ـــــران  ــــة عمـــ ــ ــ محافظـــ ـــ ــــ ـــة  ـــ ماعـــ ـــرف ا ــ ــادة مشــــ ــ ــ ي بقيــ ــــو ـــ ــ ــــة ا ــ ــــة أن جماعـــ ـــ نــ ن ل ـــــ ود تبــــ ـــــ الشـــ

  .اكن
ايا  - 15   :  محافظة البيضاء - واقعة اعتقال سبعة من ال

خ  ــــــار ــ تـــ ـــ ـــ ــُه  ـــ ــ ـــة بانــ ـــ الــ ــــــف ا ــ ملـــ ـــ ـــ ـــا ورد  ـــ ــــب مـــ ـــ ـــة بحسـ ـــ ص الواقعـــ ــــــت ــــــن 2017/ 08/ 25 : تــ ــــة مـــ ــ ــام مجموعــ ـــ ــــزوب قــــ ــ ــــة الــ ــ ـــ ــ قر ـــ ـــ م و
ــية  ــ ـــ شــ ـــة القر ــ ـــ ـ ــ مدير ـــ ـــ ـ ــة مب ـــ ـــ ـــا بنقطـ ــ ـــ ــابق صـ ـــ ـــ س السـ ــــــرئ ــ ـــــوات الـ ـــ ي وقـ ــــو ـــ ــ ــــة ا ــ ماعـــ ن  ع ـــا ــ ـــ ن التـ ـــــ ـــ ـــزوب –املسـ ـــ ـــق الـــ ـــ ـــ  -طر
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ـــد ر  ـــ ـــ ـــ ــ احــ ـــ ـــ ــ ـــ ـ م ا ــاد ــ ـــ ــ ـــ ـــــم اقتيــ ـــ ــ ـــ ــن ثـ ــ ـــ ـــ ــ م ومــ ــال ــ ــ ـــ ـــ ـــاه واعتقــ ـــ ـــ ــ م ادنـــ ــــــما ـــ ـــ ورة اســ ـــــذ ـــ ـــ ايا املـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـ اض ال ــاع ـــ ـــ ــ ــاء ، بــــ ــ ـــ ــ ـــ ــــة البيضــ ــ ـــ ـــ داع بمحافظــ
ي  مدينة رداع  و ماعة ا عة    .املعتقالت التا

ايا    : اسماء ال
  :سم 

زرق -1   دمحم احمد ع 
زرق -2   غازي احمد دمحم 
زرق -3   جابر ع بن ع 

زرق -4   قايد صا 
زرق -5   ياسر احمد ع 

  احمد قايد دحومة -6
وعري  -7   رامي صا دمحم ا

  

م ـــــ ـــ ـــة ومـ ـــ ــ نـ م ال ــ ـــ ـــ ـــــتمعت الـ ـــ ـــذين اسـ ــ ـــ ود الـ ـــــ ـــ ادة الشـ ــ ـــ ـــ ايا وشـ ــ ـــ ـــ ـ ـــــادة ذوي ال ـــ ــ إفـ ـــ ـــ ـ ـــا ورد  ـــ ــــــب مـــ حســـ ، ) ا.ا.م.م(و ) ش.م.ا.م: (و
ــــق  ـــ ــ ـــة املوافــ ــ ـــ معـــ ـــــوم ا ـــ ــباح يـــ ــ ـــ ــ صــــ ـــ ـــ ـــ ــــه و ـــ ـــــ2017/ 08/ 25 : فانــــ ـــ ـــ ــــة ا ــ ـــ ماعــ ـــة  ـــ ـــ عــ ة تا ــ ـــ ـــ ـــة مســـ ـــ ـــ ـــــدمت مجموعــ ــ ـــ ــــــوات م ، أقـ ـــ ي وقــ و

ــية  ــ ـــ ـــ شــ ـــة القر ــ ـــ ــ منطقــــ ـــ ـــ ــ ــ ـــا  ــ ـــ ـــابق صــــ ـــ ــ ـــ ـــا السـ ــ ـــ ــــ ـــزوب –حليف ـــ ـــ ــ ـــق الـ ـــ ــ ــــ ــبعة  -طر ـــ ـــ ـــ ايا السـ ــ ـــ ـــ ــ ــ ـــاف ال ـــ ــ ــاء بإيقــــ ــ ــ ـــ ــــة البيضـــ ـــ ـــ رداع بمحافظــ
ــبوع  ــ ــ ــــن اســ ــ ــ مــ ـــ ـــ م ألك ـــا ــ ــــة رداع واخفـــ ــ مدينــــ ـــ ـــ ـــة  ـــ ماعــ ــــة ل ــ عــ ــتقالت التا ــ ـــ ــــد املعـ ــ احــــ ـــ ـــ ـــم ا ـــ ــ م ونقل ــال ــ ــ ـــــم اعتقــ ـــن ثـــ ـــ ن ومــ ور ـــــذ املـــ

مة  اب أي جر ام بارت م أي ا   .جنائية من دون ان يوجه ال

يجة   :الن
ــاك  ــ ــ ن ــن ذلــــــك  ــ ــئولة عــ ـــ ـــة املسـ ــ ـ ـــة ان ا نـــ ن ل ـــــ ــــة ، تبـ الــ ــا تضــــــمنُه ملــــــف ا ـــة ومــــ نـــ ـــا ال ـــ ــ اجر ـــ ـ ــات ال ـــ ــــالل التحقيقـ مــــــن خــ

شية رداع محافظة البيضاء   ة القر ا السابق صا  مدير ي وقوات حليف و   . قيادة جماعة ا
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امي   واقعة اعتقال - 16  :   محافظة اب –) ش. ي. ا. م(ا
ــــق  ــد املوافــ ـــ حـ ــ صــــــباح يـــــــوم  ـــ ـ ـــه  ـــة، أنــــ ــ نـ ـــدى ال ــ ـــــق لـ ـــمنه ملــــــف التحقيــ ــ ــــا تضـ ــــًا ملـــ ـــة، وفقــ ص الواقعـــ ــاء 27/8/2017تــــــت ـــ م، وأثنــ

ــــــامي  ـ ّية ا ــ ـــ ــ ـــان ال ـــ ـ ــا  ــــ ـــات ) ش. ي. ا. م(مـ ــ ــــة امللفــ ــ ـــه حقيبـ ـــ ـــــطحبا معـ ـــامي مصــ ـــ ـــــه كمحـ ـــة عملــ ـــ ــة للممارسـ ـــ كمــ ــ ا ـــ ــ ــــة ا ــ قـ ــ طر ـــ ــ
اصة بالقضايا تم اعتقاله  محل ل ي وقوات صاا و وراق من قبل عناصر من جماعة ا ر   .تصو

م  ــ ـــ ــة، ومــ ـــ نــ ـــل ال ـــ ــــن قبـ ــم مـــ ـــ ــ ــتماع ل ــ ســـ ــــــم  ـــذين تـ ـــ ود الـ ـــــ ادات الشــ ــ ـــ ــــــادة شــ ــ افـ ـــ ــ ـــا ورد  ـــ ــــــب مـ حسـ . م(و ) ه. ش. م(, )ع. ن. ن(و
ــن امل) م ع ــ ــ مـــ ــــــوات  ـــدون زي قــ ــ ي يرتــــ ــــو ـــ ـ ــــة ا ــ ماعـــ ن  ع ـــا ــ ـــم تــــ ـــ ن طقــ ـــــ ــ مــــ ـــ ـــ ن ع ـــــ دوا مســــ ـــا ــ م شــــ ـــا ــ ــــادوا بـــ ــ ـــــذين افـــ ــــزي والـــ ـــ ركــ

ية  ــ ـــ ــــ ــــــال ال ــــــاموا باعتقـــ ــا قـــ ـــ ــ ـــة حينمـ ــ ماعــــ ــة با ـــ ــــق خاصــــ ــ ــــــون لواصـــ حملــ ــــدا ) ش. ي. ا. م(و ـــ ـــة اب وتحديــ ــ ـــة جامعــــ ـــ ــــــام بوابـــ ـــن امـــ ـــ مــ
ر  ــو ــ ـــه لتصـــ ـــ ية اليـ ــ ـــ ــ ـــول ال ـــ ــاء دخـ ــ ـــــل اثنـــ ــ ــرة ا ــ ـــم محاصـــ ـــ ـــة حيـــــــث تـ ـــ امعـ ــــة ا ــ ـــام بوابـ ــ ــع امــ ـــ ـــذي يقــ ـــ ر الـ ــو ــ ـــل التصـــ ـــ ــام محـ ــ ــ ـــــن امـ مــ

ــــــاز التل ــذ ج ــ ـــم اخــ ــــن اســــــمة تـــ ية عــ ــ ـــ ـ ـــــؤال ال ـــــد سـ عـ وراق و ـــض  ــ فــــــوق عـــ ـــ ـ ــــذه ا ـــه واخــ ــ ـــن ثــــــم تــــــم تكتيفـ ـــه ومـــ ــ ــــــاص بـ فــــــون ا
ــ  ـــ ـ ــ مب ـــ ـ ـــائن  ـــ ـــل ال ــ املعتقـــ ـــ ـ ية ا ــ ـــ ـ ـــل ال ـــم نقـــ ة تـــ ــ ـــ ـ ــــد ف عــ ــة ثــــــم  ـــ ولـ ــــة مج ــ ــ ج ـــ ـ ـــــادة ا ـــة واقتيـ ــ ماعـ ع ل ـــا ــ ـــم العســــــكري التـ الطقـــ

 .من السيا  مدينة اب 

يجة  :الن
ــا  ــــ ــ ود، ومـ ـــــ ـــ ادات الشـ ــ ـــ ـــ ــ شـ ـــ ـــ ـ ـــا ورد  ـــ ـــة، ومـــ ــ ـــ نـ ـــا ال ـــ ــ ـ ــ أجر ـــ ـــ ـ ــات ال ـــ ــ ــــالل التحقيقــ ـــ ـــــن خــ ـــ ـــث مـ ـــ ـــــن الباحـــ ــ ــــــوع مــ ــر املرفـــ ــ ـــ ــ ـــواه التقر ـــ ــ احتـ

ي  و اك  جماعة ا ن ذا  ة املسؤولة عن  نة أن ا ن ل ي، تب  .امليدا
عالميـــــــــة للمـــــــــؤتمر الشـــــــــع  - 17 نـــــــــة  ـــــــت جـــــــــالل الســـــــــلطان واقعــــــــة اعتقـــــــــال عضـــــــــو ال ــ و محافظـــــــــة  –العـــــــــام فـــــــــرع ا

ت  و  : ا
ـــة  ـــ نـ ـــدى ال ــ ــية لــ ـــ ــــــف القضــ ـــــمنه ملـ ــا تضــ ــ ــــب مـــ ــــة بحســـ ــ ص الواقعـ ــــــت ادة تـ ــ ـــ ــ شــ ـــ ــ ــاء  ـــ ــا جــ ــــ ية ومـ ــ ـــ ــ ــادات ذوي ال ــ ــ افـــ ـــ ــ ـــا ورد  ـــ ومـ

م  ـــــ ـــ ــ ـــ ود ومـ ـــــ ـــ ــ ـــ ـــاعة ) م.ش.ع(و ) ر.ع.ي: (الشـ ـــ ـــ ــ ــــد الســـ ـــ ـــ ــ حــ ــــــوم  ـــ ــ ــباح يـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ صــ ـــ ـــ ــ ـــ ـ ــــه و ـــ ـــ ــ خ  12:00بانــ ــــــار ــ ـــ ــرا بتـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـ ـــت 2/9/2018ظ ـــ ـــ ـــ م قامــ
ــــط  ـــال الناشـــ ـــ ــــدين باعتقـ ــــــرف الـــ ــــف شـ ــ لطـــ ـــ ــ ــ يح ـــ ــ ـــــدامللك ع ــــدعو عبــ ــــــادة املـــ ي بقيـ ــــو ـــ ــــة ا ــ ـــر جماعـ ـــ ـــن عناصـ ـــ ة مـ ــ ـــ ــــة مســ جماعـــ

ـــــ ـــــؤتمر الشـ ــ حــــــزب املـ ـــ ــالرجم ـ ـــ ـــه بـ لـــ ــام م ـــ ــلطان مــــــن امـ ــ ــــالل الســ ــــت جــ ــ و ـــرع ا ـــــؤتمر فـــ ـــة للمـ عالميـــ ـــة  نـــ ــو ال ـــ ــام وعضـ ــ ع العــ
ر,  خ كتابة التقر ية ال يزال معتقل ح تار ومة الشرعية  وان ال اليا ال تتواصل مع ا مة انه من ا  .ب
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ع  خفاء القسري وقا نةعتقال التعسفي و ر ال ع  تقار ر السا ول إ التقر ر  من التقر  
 

يجة   : الن
ـــمنه  ــ ـــ ـــا تضـ ـــ ية ومـــ ــ ـــ ـــ ـ ـــــادة ذوي ال ـــ ــ افـ ـــ ـــ ـ ــاء  ـــ ــا جــــ ــ ـــ ود ومــ ـــــ ـــ ادة الشـ ــ ـــ ـــ ــ شـ ـــ ـــ ـ ـــا ورد  ـــ ـــة ومـــ ـــ نـــ ـــا ال ـــ ــ ـ ــ اجر ـــ ـــ ـ ــات ال ـــ ــ ــــالل التحقيقــ ـــ ــــــن خــ مـــ

ــية  ــ ـــ ــــف القضـ ـــ ــــق بملـ ـــ ـــة واملرفـ ــ نـــ ع ل ـــا ــ ي التـــ ــــدا ـــ ــــــث امليـ ـــــن الباحــ ــ ــــوع مـ ــ ـــر املرفــ ـــ ــ ــــذا , التقر ـــ ـ ــــــن  ــئولة عــ ــ ـــ ــــة املسـ ـــ ـ ـــة ان ا ـــ نــ ن ل ـــــ تبـــ
م باملد ي بقيادة املشرف  و اك  جماعة ا ة عبدامللك ع يح لطف شرف الدين ن  .  ير

 : محافظة اب  )ر . غ.ع . ع(واقعة اعتقال   - 18
س  ـــــ ـــ ــ مــ ـــــوم ا ـــ ـــ ــ يــ ـــ ـــ ــ ــ ـــه  ـــ ـــ ـــة، بأنــــ ـــ ـــ ــ نـ ـــدى ال ــ ـــ ـــ ــية لــ ــ ـــ ـــ ــــف القضــ ـــ ـــ ـــــمنه ملـــ ـــ ـــ ـــا تضـ ـــ ـــ ــــًا ملــــ ــ ـــ ـــــة، وفقـــ ـــ ــ ص الواقعـــ ــــــت ـــ ــ ــام 12/7/2018تـ ــ ـــ ــ ــ تمــــ ـــ ـــ ــ ـــ م 

ــاعة ـــ ــــم) 11:00(الســـ ــ ـــه طقـــ ـــ ضــ ـــابحة اع ـــ ـــة ســـ ـــ ــ منطقـــ ـــ ــــ ـــائن  ـــ ــ ــــوق ال ــ ــــــو الســـ ية نحـــ ــ ـــ ــــ ـــه ال ــ ــــــاء توجـــ ــــــباحا، واثنـــ ع  صـــ ـــا ــ ـــــكري تــــ عســــ
ــراد  ــ ــ ـــ فـ ــــــن  ـــ ــــة مـ ـــ ــ ــــه مجموعـ ـــ ــ ـــة ومعـ ـــ ــ ـــــو فاطمــ ـــ ــــدعو ابــ ـــ ي املـــ ــــــيا ـــ ــة السـ ـــ ـــ ــ ــــة بمدير ـــ ماعـــ ــ ل ـــ ـــ ــ م ــــرف  ـــ ــ ـــادة املشـ ــ ـــ ي بقيــ ــــو ـــ ـــ ــــة ا ــ ماعــــ
ـــاس  ـــ ــ ــــــام النـ ية أمـــ ــ ـــ ـــ ـ ــــــال ال ــــــاموا باعتقـــ ــــذي قـــ ـــ ي والــ ـــــد ـــ ـــزي املـ ـــ ــــدي الـــ ـــ ـــــبعض يرتــ ـــ ـــــكري والـ ــ ــــــزي العســ ــــدي الـــ ـــ م يرتــ ـــــ ـــ عضـ ن  ـــــ ـــ املسـ

ـــو  ـــ ـــد حـــ ـــ ـــه وعنــ ـــ ـــم انــ ــ ــــة ثــــ ـــ ـ ـــن املدير ــ ــ إدارة أمـــ ـــ ــــ ــــه إ ــ ـــــرك بــ ـــاعة والتحـــ ـــ ــ ) 5:00(ا الســ ـــ ــــ ــــة ا ــ ــيارة خاصــ ــ ـــ ســ ية   ــ ـــ ـــ ـــل ال ـــ ــــــم نقــ ــاء تـــ ــ ـــ مسـ
ر ذا التقر خ كتابة  ية معتقل ح تار افظة وما يزال ال من السيا با  .ن 

ــــــان  ـــس امل ــ نفـــ ـــ ـ ـــانوا  ـــ ـــذين  ــ ــــة الـ نــ ـــل ال م مــــــن قبـــ ـــم ســــــماع ـــــذين تـــ ود اللـ ـــــ ادات الشـ ــ ـــ ّية وشـ ــ ـــ ـ ــ إفــــــادة ال ـــ ـ ـــا ورد  ــــب مـــ حســ و
ــــــال ال ـــ ــ ـــه اعتقــــ ـــ ــ ـــ ـــم فيــــ ــ ـــ ـــ ــــذي تــــ ـــ ـــ ــ ية الـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ م) ر . غ.ع . ع/ (ــ ـــــ ـــ ــ ـــ ـــاعة ) ن. ح. س(و ) م. ع. ا(و .) ع.ع. ص: (، ومــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــــام السـ ـــ ــ ــ تمــــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ـــه   ـــ ــ ـــ بأنــــ

خ ) 11:00( ــــــار ــ ــباحا بتـ ــ ـــ ــ 12/7/2018صــ ـــ ـــ ــ ـــدواجن  ـــ ــ ـــابحة للـ ــ ـــ ـــة سـ ــ ـــ ـــة مزرعـ ـــ ــ ــــن بوابــ ـــ ـــالقرب مــ ــ ـــ ــ بـ ـــ ـــ ـ ية يم ــ ـــ ـــ ـ ـــان ال ـــ ــ ــ ــا  ــــ ــ ــاء مـ ــ ــ م واثنـــ
ـــة وا ـــ ــ ــ ــــــن باملدير مـــ ـــة إلدارة  ـــ عــــ ة التا ـــــكر ــ ــــم العســـ ـــ طقــ ـــد  ـــ ــه أحــــ ـــ ـــ ــــــف أمامــ ــابحة توقـــ ـــ ـــ ـــوق ســ ـــ ــ ســـ ـــ ـــ ــ م ــــرف  ـــ ــــتخدمه املشـــ ـــ ســ ــــذي  ــ لــــ

ـــت  ـــ ة  وقامـــ ــ ـــ ـــ ــر املسـ ـــ ـــ ـــــن العناصـ ـــ ــــة مـ ــ ــــــم مجموعـــ ــــن الطقـــ ــ ــــت مـــ ـــ ـــه ونزلــ ـــ ــــــو فاطمـــ ــــدعو أبـــ ــ ــــة املـــ ــ ـــ ــ املدير ـــ ـــ ـ ي  ــو ــ ـــ ــ ــــة ا ــ ماعـــ ع  ـــا ــ ـــ التـ
ـــة  ـــ ـــن املدير ــ ــو إدارة أمـ ــ ـــا نحــ ـــ ــــه جنو ـــــوا بــ ـ ـــم وتحر ــــوق الطقـــ ــ فــ ـــ ـ ــــذه إ ـــه وأخــ ــ شـ ــام بتفت ـــ ــــه والقيـ ـــــم تكتيفــ ية ومــــــن ثـ ــ ـــ ـ ــــــق  ال بتطو

ـــة م ــ امســـ ـــاعة ا ـــ ــــــوا الســ ـــد حــ ـــ ــ وعنــ ـــ ـــ ـــــن السيا ــ مـ ن  ـــــ ـــ ــ  ـــ ـــ ي إ ــو ــ ـــ ـ ــــة ا ــ ــــــر جماعــ ـــــل عناصــ ــــــن قبـــ ية مــ ــ ـــ ـــ ـــل ال ـــ ــــم نقــ ـــ ــاء تـ ــ ـــ سـ
ر  افظة حيث اليزال معتقل ح كتابة التقر  .با

يجة  :الن
ــــذا  ـــ ــ ــــــن  ـــــؤولة عـــ ــة املســــ ـــ ــــ ـــة أن ا ـــ نـــ ن ل ـــــ ود ، تبــــ ـــــ ادات الشــــ ــ ـــ ــ شــــ ـــ ــــ ـــا ورد  ـــ ـــة، ومـــ ــ نــــ ـــا ال ـــ ـــ ــ أجر ـــ ــــ ــات ال ـــ ــ ــــالل التحقيقــ ـــ ــــن خــ ـــ مــ

ي بقيادة م و اك  جماعة ا ي ن ة السيا ماعة  مدير   .محافظة اب املدعو أبو فاطمة  –شرف ا
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 :  ذمارمحافظة  –يوسق املقد وع احمد املقد  واقعة اعتقال عبدالرحمن املقد و - 19
خ  ــــــار ــ ــ تـــ ـــ ـــ ــ ــــه و ـــ ـــة بانــــ ـــ ـــ نـ ـــدى ال ــ ـــ ــية لـــ ــ ــ ـــ ـــــف لقضـ ــ ـــمنه ملــــ ــ ـــ ــا تضــ ــ ـــ ـــا ملــــ ــ ـــ ـــة وفقــ ـــ ـــ ص الواقعــ ــــــت ـــ ايا 25/2/2017تـ ــ ـــ ـــ ـــ ــرور ال ــ ـــ ــاء مــــ ـــ ـــ م واثنــ

ـــا  ــ ـــ ــــدالرحمن صــ ــ ـــة عبـــ ـــ منيــــ ـــة  ـــ ــ النقطــــ ـــ ـــ ـ ــ  ـــ ـــ ــ ــــد املقد ـــ ـــــد احمـــ ــ ــ احمــ ـــ ـــ ــ ــ وع ـــ ـــ ــ ــ املقد ـــ ـــ ــ مصـ ـــ ـــ ــ ـــــف ع ــ ــ و يوســـ ـــ ـــ ـ ــــد املقد ـــ احمـــ
ـــارب  ــ ــة مــ ـــ ــ محافظــ ـــ ــ ـــار ا ـــ ــة ذمـ ـــ م مـــــــن محافظــ ق ـــر ــ ــ طــ ـــ ــ ـــــــم  ــــــاء و ــــة البيضـ ــ ـــة رداع محافظـ ــــ ــ مدير ـــ ــ ــارون  ــ ـــ ـــو  ــ ــــة ابــ ــــة بنقطـــ املعروفـــ

ــتقالت ولــــــم  ــ ــــدة معــ ــ عــ ــــ ـــم ا ــ م ونقل ــال ــ ـــة واعتقــ افلـــ م مــــــن ا ــــم انــــــزال ـــاب تــ ـــ ـــة ر ن حافلـــ ــ مــــــ ـــ ــــد مــــــرور ع عــ م   ــ ـــراج عــــ فـــ ــتم  ــ يــ
ر  صفقة تبادل  سعة اش  .حوا سنة و

م  ــ ـــ ـــ ــ ـــ ود ومــ ـــــ ـــ ــ ـــ ادة الشــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ شــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ــاء  ـــ ـــ ــ ـــ ــا جــ ــــ ـــ ـــ ــ ايا ومـ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ــــــادة ال ـــ ـــ ــ ــ افـ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ـــا وردة  ــ ـــ ـــ ـــ ـــــب مـ ــ ـــ ـــ حســ خ ) ب ح م (و ) ع ص ع ( و ــــــار ــ ـــ ـــ تـ ــــه و ـــ ـــ ــ فانـــ
ـــد 25/2/2017 ـــ ــ احمــــ ـــ ـــ ـ ــ وع ـــ ـــ ـ ــ املقد ـــ ـــ ــ مصـ ـــ ـــ ـ ـــــف ع ــ ــ و يوســ ـــ ـــ ـ ــــد املقد ـــ ـــا احمــ ــ ـــ ــــدالرحمن صـ ــ ايا عبـــ ــ ـــ ـــ ـ ــرور ال ــ ـــ ــــــاء مــ م واثنـــ

ــــــن ا م مـ ق ـــر ــ ــ طــ ـــ ــ ـــــــم  ــــة البيضـــــــاء و ــة رداع محافظـــ ـــ ــ ــ مدير ـــ ــ ــارون  ــ ـــ ـــو  ــ ــــة ابــ ـــة بنقطـــ ـــ ـــة املعروفـ منيــــ ـــة  ــ النقطــــ ـــ ــ ــ  ـــ ــ ــــد املقد حمـــ
ـــد  ـــ ــارون قائـــ ــ ــ ـــ ـــو  ــ ـــ ــــدعو ابـ ـــ ــــل املــ ـــ ـــن قبــ ـــ م مـــ يقاف ــ ـــ ـــ ــم اسـ ــ ــ ـــا تـــ ــ ـــ ــــل جمـ ـــ ـــة نقــ ــ ـــ ن حافلـ ـــــ ـــ ــ مـ ـــ ـــ ـ ــارب ع ـــ ـــ ــــة مـ ـــ ــ محافظــ ـــ ـــ ـ ـــار ا ـــ ــ ــة ذمـ ـــ ـــ محافظـ

ـــب  ــا طلـــ ــ ـــ ـــع عل ـــد ان اطلــــ عـــ ــية و ـــ صــ م ال ــائق ــ م بطـــ ـــــ ــــب مـ ــــذي طلـــ ـــة الـــ ــ النقطـــ ـــ ــ م ا ــاد ــ ـــم اقتيـــ ــــم تـــ ــــاص ثـــ ـــــن البـــ ول مـ ـــــ ــ م ال ــ ـــ مــ
ــــــوا  ــ ــا  ــــ ـــ ــزوا ف ــ ــ ــــة احتجــ ــ ــ النقطـــ ـــ ـــ ة  ــــــغ ـــة صـــ ـــ ـــد  36غرفــ ـــ عـــ ن  ــاملعتقل ــ ـــ ــة بـ ـــ ـــة مكتظــــ ـــ ــــت الغرفــ ــ انـــ ــــرب و ــ ـــل او شــ ـــ ـــ ـــدون ا ــ ــاعة بـــ ـــ ســــ

ـــدة  ــ ـــ م ملــ ــال ــ ــ ــتمر اعتقــــ ــ ـــ ــاك اســ ـــ ــ نـــ ــــة و ـــ خيـــ ــة رداع التار ـــ ـــ ــ قلعـ ـــ ـــ ــ ـــائن  ـــ ــ ـ ي وال ــــو ـــ ـــ ــــة ا ــ ماعــــ ع  ـــا ــ ـــ ـــل التـ ـــ ــ املعتقــــ ـــ ـــ ــ ـــم ا ـــ ــ ـ ـــــم نقل ــ ـــك تـــ ـــ ــ ذلـ
ا ـــــد عــ ــــــم  ن تـ ـــوم ـــ ـــت  يـ ـــ ر تحـ ــ ـــ ـــــعة اشــ ســ ــنة و ـــ ــ ســ ـــ ــ ـــد ع ـــ ـ ــا يز ـــ ـــاك مــ ـــ نـ ــوا  ــ ـــث قضـــ ـــ ــــــنعاء حيـ ــ صـ ـــ ــ ــــزي  ن املركـــ ـــــ ــ ــ ال ـــ ــ ـــم ا ـــ ـ ـــــم نقل تــ

ـــة  ـــ ــاء او النيابـ ــ ــ القضـــ ـــ ــ م ع ـــــ ــتم عرضــ ـــ ــام او يــ ـــ ــ ـــــم اي ا ــ ــــه ل ــ ــــن دون ان يوجـ ـــة الشـــــــرعية ومـــ ـــ ومـ ــ ا ـــ ــ ن ع ــــو ـــم محســـ ـــ ـ ــــة ا عـــ ذر
ي  و ومة وجماعة ا ن ا م   صفقة تبادل ب فراج ع  .ولم يتم 

 :يجة الن
ـــة  ـــ ـــة ان ا نـــ ن ل ـــــ ود تبـ ـــــ ادة الشـ ــ ـــ ــ شـ ـــ ـ ــاء  ـــ ــا جـ ــ ــية ومــ ــ ـــــف القضــ ـــــمنه ملـ ــا تضـ ـــ ـــة ومـ نـــ ـــا ال ـــ ــ اجر ـــ ـ ــات ال ـــ ــــالل التحقيقـ مــــــن خــ
ــ  ـــ ــ ــافة ا ـــ ــارون اضــ ــ ــ ـ ـــو  ــ ــــدعو ابــ ــــة رداع املـــ ـــ ــ مدير ـــ ــ ـــة  ـــ منيـ ـــة  ـــ ــد النقطـ ـــ ــادة قائــ ــ ي بقيـــ ــــو ـــ ــــة ا ــ ـــــم جماعـ ــ ــاك  ــ ـــ ن ــــــن  ــئولة عـ ـــ املســ

ن ذا  ن   م ماعة املسا   .اك  با قيادة ا
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ـــــــاء  - 20 ـــــــدري  واقعـــــــــة اعتقـــــــــال واخفــ يــ ـــــــــ قاســـــــــم صـــــــــا ا يـــــــــدري وع ـــــــدري وقاســـــــــم صـــــــــا دمحم ا يــ ـــــــــ دمحم صـــــــــا ا ع
يدري  يدري وأحمد دمحم صا ا يدري وسعيد صا محسن ا مهمحافظة –وصا محسن دمحم ا   :  ر

خ  ــــــار ــ ـــه بتـ ـــ ـــة أنـــ ـــ ــ ص الواقعـ ــــــت ايا 19/1/2019تـــ ــ ـــ ـــ ـ ــــــال ال ي باعتقـــ ــــو ـــ ــ ــــة ا ــ ماعـــ ـــة  ـــ عـــ ة تا ــ ـــ ـــ ــــة مسـ ـــ ــــــت مجموعــ ــ : م  قامـــ ـــ ـــ ـ ع
ــــعيد  ـــ ــــدري وســـ ـــ يـــ ـــــن دمحم ا ـــ ـــا محســ ــ ـــ ـــدري وصــ ـــ ــ يــ ـــا ا ــ ـــ ــــم صــ ــ ــ قاســـ ـــ ـــ ــ ــــدري وع ـــ يـــ ـــا دمحم ا ــ ـــ ــــم صــ ــ ــــدري وقاســــ ـــ يـــ ـــا ا ــ ـــ دمحم صـ

ـــــ ـــ ــ ــ ــرادي  ــ ـــ ــ ـــ ــ ا ـــ ـــ ــ ــ ــــة ب ــ ـــ ـــن عزلـــ ـــ ــ ـــ ــــدري مـ ـــ ـــ يــ ـــا ا ــ ـــ ـــ ــــد دمحم صـ ــ ـــ ــــدري وأحمـــ ــ ـــ يـــ ـــــن ا ــ ـــ ـــا محســ ــ ـــ ـــ ـــة  صـ ـــ ـــ مـــ ـــة ر ـــ ـــ ــ ـــور محافظـ ـــ ـــ ــ ـــة مسـ ـــ ــ ـــ ـ مدير
ا م قسر ول وإخفا ان مج م إ م   . واقتياد

م  ــ ـــ ــة ومــ ـــ نــ م ال ــ ـــ ــتمعت إلــ ــ ــــذين اســـ ود الـــ ـــــ ـــــوال الشــ ــ اقــ ـــ ــ ـــا ورد  ـــ ــة، و مـ ـــ نــ ـــدى ال ــ ــية لــ ــ ــــــف القضـــ ـــمنه ملـ ــ ــا تضــ ــ ــــب مـــ ــ حسـ . ع: (و
ـــاعة )أ. ع. م. ي(و) أ. ع. م ـــ ـــ ــــــاء الســ ـــ عـ ر ــــــوم  ـــ ــ يــ ـــ ـــ ـــ ـــه  ـــ ـــ خ ) 9:00(، فأنـ ــــــار ــ ــباحًا بتـــ ــ ــ ـــ ـــــلت 9/1/2019صــ ــ ـــه م وصـــ ـــ ـــ ونــ ة م ــ ـــ ـــ ـــة مســـ ـــ ـــ حملــ

ــــــن  ــــدعو) 7(مــ ـــ ــــــادة املـ ي بقيــ ــــو ـــ ـ ــــة ا ــ ماعــ ـــة   ـــ عــ ة  تا ـــــكر ــــم عســـ ــ ـــة / أطقــ ـــ ــ ــ قر ـــ ـــ ــــة إ ــ افظــ ــة با ـــ ماعـــ ــــــرف  ا ـــــرادي مشــ ـــ ـــــؤاد ا فـــ
ــتم  ــ ـــ ــــــم  يـــ ــة  اذا لـــ ـــ ـــ ــ ـــا القر ــ ـــ ـ ــازل أ ــ ــ ــ منــــ ـــ ـــ ـ ــــد بتفج ـــ ديـــ ــة وال ـــ ـــ ـ ــار القر ـــ ــ ــاموا بحصـــ ــ ـــ ــــة ، وقــ ـــ مـــ ـــة ر ـــ ــــورة محافظـــ ـــ ــــة مســـ ـــ ــ ـــرادي مدير ـــ ـــ ا

ــاء ا ــــ ـــن أبنــ ــ ــــة مـــ ماعــــ ن ل ــــو ــــليم املطلــــ ــ ــ سـ ـــ ـــ ــــدري وع يــــ ـــا دمحم ا ــ ـــم صـــ ـــ ـــدري وقاســ ــ يــ ـــا ا ــ ـــــ دمحم صـــ ـــ ايا ع ــ ـــ ـــ ــــم ال ــــ ــــة و ـــ لقر
ـــدري  ـــ ـــ يــ ـــا ا ــ ـــ ــــد دمحم صـــ ـــ ــــدري وأحمــــ ـــ يــــ ـــــن ا ــ ـــا محســــ ــ ـــ ــــعيد صـــ ـــ ــــدري وســـ ـــ يــــ ـــــن دمحم ا ـــ ـــا محســـ ــ ـــ ـــــدري وصـــ ــ يــــ ـــا ا ــ ـــ ـــم صـــ ــ ـــ قاســ

ــــعوا لل ــــة او يخضـــ ــوا للنيابـــ ــ ــــرط أن يحولـــ شـــ م  ــلم ـــ ســ ــ  ـــ ــ ايا ع ــ ـــ ــ ـــا ال ــ ــ ـــــق أ ـــة ، وافــ ـــ ـ ـــا القر ــ ــ ــــع أ ــ ـــذ ورد مـ ـــ ــد أخـ ـــ عــ ـــانون اذا و ـــ قـ
ــــــؤاد  ــــدعو فــ ـــ ـــــادة املـ ـــة بقيـــ ــ ماعـــ ــر ا ــ ـــ ــ عناصـ ـــ ـــ م ا ــ ـــ ايا انفســـ ــ ـــ ـــ ــــليم ال ـــ سـ ـــد  ـــ عــ ــــه و ـــ ـــم أنـ ــ م ، ثـــ ـــــد ـــات ضـــ ـــ امــ ــــة ا ــ ــاك ايــ ـــ ــ نـ ـــت  ـــ انــ
ـــة  ـــ اولــــ ـــة  ـــ ماعـــ ن ل ع ـــا ــ ـــ ن التـ ــئول ــ ـــ ــ املســـ ـــ ـــ ـ ايا  ع ــ ـــ ـــ ـ ـــا ال ــ ـــ ـ ــردد أ ــ ــ ـــــرغم تــــ ـــ ـ ـــــول، و ـــ ـ ـــان  مج ـــ ـــ ــ م ـــ ـــ ــ م  إ ــاد ــ ـــ ـــم اقتيــ ـــ ــ ــــــرادي  تـ ـــ ا

م ، ــال ــ ــ ــان اعتقــ ــ ــ ــ ـــة م ــ م أو معرفـــ ـــا ــ ــ أبنـــ ـــ ـــة مصـــ ـــ ـــة  معرفـ ـــ ــ كتابــ ـــ ـــ م ح ـــا ــ ه ابنـــ ــ ـــ ــــــص مصـــ ـــة تخــ ـــ ـــــن أي معلومــ ــم عـــ ــ ــ ـ ــتم اطالع ــ ـــم يــــ ــ لـــ
ر   . التقر

يجة   :الن
ــــــواه  ــا احتـــ ـــ ــ ــــــم، ومـ ــ ــتماع ل ــ ـــ سـ ود و ـــــ ية والشـــ ــ ـــ ــــ ــادات ذوي ال ــ ـــ ـــــن إفـ ــ ــــــا ورد مـ ــة، ومــ ـــ نـــ ـــا ال ـــ ـــ ــ أجر ـــ ـــ ــات ال ـــ ــ ــــالل التحقيقـ ـــ ــــن خـ ـــ مـ

ــــــادة ي بقيـــ ــــو ـــ ــ ــــة ا ــ ــة أن جماعـــ ـــ ـــ نـ ن ل ـــــ ـــ ــــة تبـ ــ ـــــن الواقعـــ ــ ـــات عــ ـــ ـــن معلومـــ ــ ـــ ــية مـ ــ ـــ ــــف القضــ ـــ ـــراد/ ملــ ـــ ـــ ـــــؤاد ا ـــ ـــة فـ ـــ ماعـــ ـــــؤول ا ـــ ي مسـ
اك ن ذا  اب  ن عن ارت م املسؤول افظة    . با
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ة الشقعة  - 21 ا قر  :  محافظة  –واقعة اعتقال أ
خ  ــــــار ـــه بتـ ـــ ــــة أنـ ص الواقعـــ ــــــت ــ 2/8/2015تـ ـــ ــ ـــة  ـــ ن محافظـ ـــــ ـــة تــ ـــ ـ ــ مدير ـــ ــ ـــا ع ــ ـــوات صــ ـــ ي وقـ ــــو ـــ ــــة ا ــ ـــــيطرة جماعـ ــــــاء ســ م واثنـ

م باعتقال عدد  عة ل ن محافظة من ) 37(قامت عناصر تا ة ت ة الشفعة مدير   .أنباء قر
م  ــ ـــ ـــ ــ ود ومـ ـــــ ـــ ــ ادة الشـ ــ ـــ ـــ ــ ايا وشـ ــ ـــ ـــ ــ ـ ــــــادة ال ـــ ــ إفــ ـــ ـــ ــ ـ ـــا ورد  ـــ ـــ ــة ومــ ـــ ـــ ــ نـ ـــدى ال ــ ـــ ــــــية لـــ ـــ ــــــف القضــ ـــ ـــمنه ملــ ـــ ــ ــا تضـــ ــ ــ ـــ ـــــب مــ ـــ ــ حسـ و ) م.ف.ع.ع(و

خ ) د.م.ع.ف( ــــــار ــ ـــه بتـ ـــ ـــة 2/8/2015فأنـــ ـــ ن محافظـــ ـــــ ـــ ــة تـ ـــ ـــ ـ ــ مدير ـــ ـــ ـ ي  ــو ــ ـــ ــ ــــة ا ــ ــــــز جماعـــ ــ ــــــاء تمركـ ــباحًا واثنـــ ــ ـــ ــــــرة صــ ــــــاعة العاشـــ ــ م السـ
ــ ـــ ـــــر مســ ـــت عناصـ مــــ ،  دا ــ ـــ ـــــــوف ـ ــــوا ا ــــف وزرعـــ ل مكثــ ـــــ شــ ـــــاص  ـــــوا الرصـ ـــة وأطلقــ ـــ ـــن منـــــــازل القر ـــــدد مــــ ـــة  عـ ماعــــ ـــــن ا ة مـ

م  ــــدد ـــ ـــ ـــة وعــ ــ ـــ ـــ ـ ــاء القر ــ ــ ـــ ـــــن أبنـــ ـــ ــ ــد مــ ــ ـــ ـــ ـــان متواجــ ــ ـــ ـــ ـ ــــــن  ـــ ــــــل مـــ ـــ ـــ ــوا  ــ ـــ ـــ ــال واعتقلــ ـــ ــ ـــ طفــ ــــــاء و ـــ ســـ ن ال ـــــ ـــ ــ ــــالح ) 37(بــ ـــ ــ ــــــوة الســـ ــ ـــ م بقـ ـــــادو ـــ ـــ واقتـ
ــاءة  ــ ـــ ـــم إســـ ــ ـــ ــا تــ ــــ ــ ــــذاء كمــ ــ ـــ ــاء او غـ ــ ــ ـــ ـــــدون مـ ـــ ــام بــ ــ ــ ـــ ــة أيـ ـــ ـــ ــدة ثالثــ ــ ـــ ــاك ملـــ ــ ـــ ــ نـ م  ــــــاز ــ ـــم احتجــ ـــ ـــ ـــــرف وتـ ـــ ـــــدى الغــ ـــ ــ احــ ـــ ـــ ــ م  ــــعو ـــ ــ م ووضـ ــــــامل ـــ معـ

م  ايا  م بالفاظ بذيئة ، وال م بالضرب والسب والتلفظ عل عتداء عل   :و
  العمر  سم  م
اج 1   سنة 59  احمد عبدهللا دمحم ا
  سنة 54  قحطان دمحم غالب ناصر 2
  سنة 52  عبدهللا عبده ع عبدهللا 3
  سنة 56  احمد صا فرج عبدهللا 4
  سنة 89  عبدهللا صا سالم مبارك 5
  سنة 62  احمد حيدره احمد املقداد 6
  سنة 53  عبدهللا دمحم عوض بحران 7
  سنة 64  عبده علوان سعيد 8
  سنة 24  احمد مصطفى دمحم صا  9

  سنة 26  دمحم عبدهللا احمد حسن 10
  سنة 36  عارف محمود خضر عوض 11
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  سنة 53  عبده صا عقالن 12
د 13   سنة 40  ناصر احمد دمحم فر
  سنة 28  احمد ام سعيد عبدالرب 14
ع دمحم عقالن جابر 15   سنة 49  ود
  سنة 52  عبدالفتاح دمحم غالب 16
ندي شميله 17   سنة 40  جميل دمحم 
  سنة 21  عبد مرشد عبد ع 18
  سنة 36  دمحم عبد ع عبدهللا 19
ندي شميله 20   سنة 42  مارس دمحم 
  سنة 30  دمحم صا عبدهللا احمد 21
يل عبدهللا احمد حسن 22   سنة 31  ن
  سنة 49  فضل الوحش منصور نا 23
دان 24   سنة 43  من عبده ع سو
س احمد عبدهللا 25   سنة 33  ان
ن احمد فضل قوز 26   سنة 35  حس
س 27   سنة 36  فكري ع دمحم د
  سنة 31  عوض عبدهللا فرج دمحم 28
  سنة 54  اشم حسن صا سالم 29
  سنة 50  صا عبدهللا احمداحمد  30
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بان قحطان دمحم غالب 31   سنة 27  و
  سنة 25  من احمد دمحم قايد 32
ران 33   سنة 57  جواد مفتاح صا 
  سنة 42  صابر حامد عبدهللا سالم 34
ر ناصر عوض 35 سيم جو ا    سنة 39  عبدال
ي  36   سنة 34  عمار عمر فرتوت خض
  سنة 42  توفيق سيل سالم نصره 37

  

يجة   :الن
ـــــؤولة  ــــة املسـ ــ ـــة ان ا نـــ ن ل ـــــ ود، تبـ ـــــ ادة الشـ ــ ـــ ايا وشـ ــ ـــ ـ ـــــوال ال ــ اقـ ـــ ـ ـــا ورد  ــة ومـــ ـــ نـ ـــا ال ـــ ــ أجر ـــ ـ ــات ال ـــ ــــالل التحقيقـ ــــن خــ مــ

ي ن بمحافظة   املدعو عبدالرزاق املرو وثي ي ، بقيادة مشرف جماعة ا و اك  جماعة ا ن ذا    .عن 
اشم محافظة البيضاءية من قبل ) 51(واقعة اعتقال عدد  - 22   :  نقطة ابو 

خ  ــــــار ــ تــــ ــــه و ـــ ـــ ـــة بانــ ـــ ـــ ص الواقعـــ ــــــت ـــ ــال 13/1/2017تـــ ــ ـــ ــ ــباب اعتقـــ ــ ــ ـــ ـــة اســـ ـــ ـــ ــ ـــم ملعرفـ ـــ ــ اشــــ ـــو  ــ ـــ ـــة ابــــ ــ ـــ ـــ ــ نقطـ ـــ ـــ ــ ــ ود ا ـــــ ـــ ــ ــاب الشــ ــ ـــ ـــ ــ ــــــاء ذ ـــ م واثنـــ
ية  ــ ـــ ــــ ــــــم ) ن.أ.م.ع(ال ـــــن تـــ ن ممــــ ـــــ ـــ ـــــن املعتقلـ ــ ـــــدد مــ ــــــاك عــــ نـــ ـــدوا ان  ـــ ـــه وجـــ ـــ ــــان املنطقـــ ــ ــــــن اعيـــ ـــــطاء مـــ ـــ ـــن الوسـ ــ ـــه مــــ ـــ ــ ـــم مجموعـ ـــ ـــ ومع

ن و  ــــــافر ـــ ـــــن املسـ ـــ ــــه مــ ــ ـــ ــ النقطـ ـــ ـــ ــ م  ــــــاز ــ م احتجــ ــــدد ـــ ــــة إب وعـــ ــ ـــ ــــــاء محافظـ ـــ ـــن ابنـ ـــ ـــ ن مـ ـــــدني ـــ ـــال املــ ـــ ــ ــــــم ) 51(العمــ ـــ م تـ ــيع ــ ـــ ــ ـــل جمـ ـــ ـــ معتقـ
م  النقطة  اشم  مدينة رداع اثناء مرور م من قبل افراد نقطة ابو   .اعتقال

ــــــن  ـــم مــ ـــ ـ ــتماع ل ــ ســـ ــــــم  ــــذين تـ ود الـــ ـــــ ـــــادة الشــ ـــغ وإفــ ــ ـــــوال املبلــ ــ اقــ ـــ ـــ ـــا ورد  ـــ ـــة ومـ ـــ نـ ـــدى ال ــ ــية لــ ـــ ــــــف القضــ ـــمنه ملـ ـــ ـــا تضـ ـــ ــــب مـ ــ حسـ و
م  ـــــ ـــ ــ ـــة ومــ ــ ـــ ـــ نـ ـــل ال ـــ ــ ـــ ــــق ) ج.ق.ع.م(و ) ع.س.أ.ع(قبـ ـــ ــ ــة املوافـــ ـــ ـــ ـــ معـ ـــــوم ا ـــ ـــ ــ يـ ـــ ـــ ــ ــ ـــه  ـــ ـــ ــ 13/1/2017فانـــ ـــ ـــ ــ ــ ود ا ـــــ ـــ ــ ــاب الشــ ــ ــ ـــ ـــ ــــــاء ذ ـــ م واثنـــ

ية  ــ ـــ ـــ ــ ــــــال ال ـــ ــباب اعتقـ ــ ـــ ـــة اســـ ـــ ـــ ـــم ملعرفـ ــ ـــ اشــ ـــو  ــ ـــ ــــة ابــ ــ ـــ ــــــاجئوا ) ن.أ.م.ع(نقطـ ـــ ــــة تفــ ــ ـــ ــاء املنطقـ ـــ ـــ ـــــن ابنــ ـــ ـــــطاء مــ ـــ ـــــن الوســ ــ ـــدد مـــ ـــ ـــ ـــة عـ ـــ ـــ رفقـ
ن و  ـــــدني ـــال املــ ن والعمـــ ــــن املســـــــافر م مــ م واحتجـــــــاز ــــم ايقـــــــاف ن ممـــــــن تــ ـــــ ــــن املعتقلــ ـــدد مــ ـــود عــــ ـــة بوجـــ ـــن ابنـــــــاء محافظــــ م مـــ ــيع ــ جمـــ

م  ــــدد ـــ ـــات ) 51(إب وعـــ ــ ـــ يانــ ــماء و ـــ ــ ـــف باســـ ــ ـــ ــية كشــ ــ ـــ ــ ـــــف القضـ ـــ ـــق بملــ ـــ ـــ ـــــم مرفـ ـــ اشــ ـــو  ــ ـــ ـــة ابــ ـــ ــ ـــل نقطــ ـــ ـــ ــــن قبـ ـــ م مـــ ــال ــ ــ ـــ ـــــم اعتقـ ـــ ـــل تــ ـــ ـــ معتقـ
ــــد   ـــ ـــم واحـ ـــ ية رقــ ــ ـــ ـــ ــــم ال ـــ ـــدأ باسـ ـــ ايا يبــ ــ ـــ ـــ ــــــم ) م.ي.ح.ب(ال ية رقــ ــ ـــ ـــ ــــم ال ـــ ــ باسـ ـــ ـــ ت ــ( 51و ـــ ـــ ــــــن ) م.م.ع.ـ ايا مــ ــ ـــ ـــ ــع ال ــ ـــ وجميـ
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اف ـــــن ا ــــة مــ ات مختلفــ ــــدير ـــــن مــ ــة إب ومـ ـــ ـــة ابنــــــاء محافظـ عــــ ـــم التا اشـــ ـــو  ــ ـــة ابـ ــ ــراد نقطـ ــ ـــــل افــ ــــن قبــ ـــفيا مــ ــ عسـ م  ــال ــ ــم اعتقــ ــ ـــة تــ ظـــ
م بالنقطة  ي  مدينة رداع بمحافظة البيضاء اثناء مرور و   .ماعة ا

يجة   :الن
ــة،  ـــ نــ ـــدى ال ــ ـــوفات لــ ـــ ــر والكشـ ـــ ــ ـــواه التقر ـــ ــا احتـ ـــ ود، ومــ ـــــ ادة الشــ ــ ـــ ــ شــ ـــ ــ ـــا ورد  ـــ ـــة، ومـ ــ نــ ـــا ال ـــ ـ ــ اجر ـــ ــ ــات ال ـــ ــــالل التحقيقــ ــــــن خـــ مـ

ــة ـــ ــ ـــة ان ا نــــ ن ل ـــــ ــــدهللا  تبــ ــــدعو عبـــ ــ  رداع املـــ ـــ ــ ـــة  ماعــــ ـــرف ا ــ ــــــادة مشــ ي بقيـ ــــو ـــ ــــة ا ــ جماعـــ ـــ ــ ــاك  ــ ـــ ن ــــذا  ـــ ــــؤولة عـــــــن  املســـ
امي  اشم الر س واملدعو ابو    .ادر
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كومة   - عة ل منية التا ات  ش الوط وا  : ا
 
ر سيف/  قسري فاء واقعة اخ -1 ان الواقعة . الصال أيوب شا  :  عز محافظة –م

ـــة   ـــ ــ ـــ ـــ ود الواقعــــ ـــــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــــاد شــ ـــ ـــ ــ ــــــوم ) ع.ط.ع(و) ق.ط.أ(أفــــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ يـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــرا  ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــــة عصـــ ـــ ــ ـــ ـــ امســـ ــاعة  ا ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــرة  الســ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ــر مـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ د آخـــ ــــو ـــ ـــ ـــ ــ ية شـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ أن ال
د 12/6/2016 ـــا ــ ــ الشـــ ـــ ـــ ــر إ ــ ــــث حضــــ ــ ــــه، حيــ ــ ــــــاص بــ ــــــغ خــ ــــاص صــ ـــــوق بــــ ســـ ـــو  ــ ـــ ــــرب، و ــ ــــل املغــ ـــة ) ق.ط.أ(م، قبــــ ـــ امســ ـــاعة ا ـــ الســ

ــ ــــع إليــــــك وســــ ــــل مشــــــوار وأرجــ ـــه ســــــوف أعمــ ــ ــائال لـ ـــ ـــه قـ ــــاص بـــ ــ ــات ا ــ ـــده القــ ــــرك عنـــ ـــوم، وتــ ـــك اليـــ ــ ذلـــ ـــه ــــ ــ  ســــــوى، إال أنـــ ـــ ـ وف نتع
د  ـــا ــ ـــ ــاد الشـ ــ ـــ ـــا أفــ ــ ـــ ـــان، كمـ ـــ ــ ـ ـــه م ــ ـــ ـــم لـ ـــ ــ علـ ــــــم  ية ولـــ ــ ـــ ـــ ـ ــى ال ـــ ــ ن اختفــ ـــــ ـــ ـ ــــك ا ـــ ــذ ذلــ ــ ـــ ـــب ومنــ ـــ ــ ـ خ ) ع.ط.ع(ذ ــــــار ــ ـــه بتـ ـــ م 29/7/2016أنـــ

ــــل  ــ دخــ ـــ ـ ـــدباب ح ـــع الـــ بـــ ــــه ت ـــب، وأنــ ــ ـ ص غر ـــــ ـ ســــــوقه  ــــان  ــ ـــفل، و ــ سـ ــــر  ــ ــارع التحر ــ ــ شــ ـــ ـ ية  ــ ـــ ـ ـــاص بال ــ ـ ـــدباب ا د الـــ ـــا ــ شـ
نا خا ا املقاومة  ضة ال يتخذ نمدرسة ال  .صا للمحتجز

يجة   :الن
ــاء  ـــ ختفــــ ن أن  ـــــ ود تبــــ ـــــ ادة الشـــ ــ ـــ ية وشــــ ــ ـــ ـــ ــوال ذوي ال ــ ــ ــ أقـــ ـــ ـــ ـــا ورد  ـــ ـــة، ومـــ ــ نـــ ـــا ال ـــ ـــ ـــت  ـــ ــ قامــ ـــ ــــ ـــق ال ـــ ـــراءات التحقيــ ـــ ــــالل إجـــ ــ خــ
ــية  ــ ــ القضـــ ـــ ــ ــــق  ـــازال التحقيـــ ــاك، ومــــ ــ ـــ ن ــــذا  ـــ ــــــن  ــة عـ ـــ ـــؤولية املقاومــ ـــ ـــر مسـ ــ ــا يــ ــــ ـــة ممـ ــــــيطرة املقاومــــ ـــع لسـ ــ اضــ ــــع ا ــ ـ ــ املر ـــ ــ ــــان  ـــ

ن نة ح    .من قبل ال
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م  ــ ـــ ود، ومــــ ـــــ ادة الشــــ ــ ـــ ــ شــــ ـــ ــــ ــاء  ـــ ــا جــــ ــ ـــ ية، ومــ ــ ـــ ــــ ـــــادة ذوي ال ــ إفــــ ـــ ــــ ـــا ورد  ـــ ــــب مـــ ـــ ـــة بحســ ــ ص الواقعــــ ــــــت ، )م.ح.ح.ت(، و)ن.ع.ف(تــ
خ  ــــــار ـــه بتــ ـــ ـــــواء 3/6/2016أنــ ن للـــ ع ـــا ــ ن التـــ ـــــ ــــن املســـ ـــ ــــة مـ ـــ ـــــر مجموعـ ــ ـــاحة  22م، حضـ ـــ ــ ســ ـــ ـــ ــــوط إ ــ ش الــ ـــــ ـــ ن  ل ع ـــا ــ ــا، التـــ ــ ـــ ـ مي

ـــة  ـــ ــــة منطقـ ـــ ر ــ ا ـــ ــ ـــم إ ـــ ـ اب مع ـــــذ ــــليمان الــ ـــــد ســـ ـــــد أحمــ ـــــرم حميــ ية أكــ ــ ـــ ــ ـــن ال ـــ ــــوا مـ ــز وطلبـــ ــ عـــ ـــة  ـــ رة مدينـ ـــا ــ ــــة القــ ـــ ــــــافر مدير صـ
ـــليم  ـــ سـ ـــه  ـــ ـــه لرفضـ ــ ــــــق معــ ـــة التحقيـ ـــ ـ ـــالقوة ب ــ ـــذه بــ ـــ ـــم أخـ ـــ م تـ ــ ـــ ية طلــ ــ ـــ ــ ـــــض ال ــــدما رفــ ــ ــــفي، وعنـ ــ ــ اليوسـ ـــ ــ ــــة مرت بـــ ــــد الكت قائـــ

ــ ـــ اصـ ــفيات ا ــ شــ ــــدى املس ا إلحــ ــليم ـــ سـ ـــــر و حمـ ـــالل  ـــ ــــة لل عــ ــــة التا ــــــزة الطبيــ ج ـــدد مــــــن  ــ عـــ ـــ ــ خ وح ــــك التــــــار ــذ ذلــ ـــ ـــه ومنـ ة، وأنـــ
عرف عنه أي معلومات ية مختفي وال  ر، اليزال ال ذا التقر خ كتابة    . تار
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ــــــة يجـــــــ   :الن
ـــــدعو  ـــ ــــؤولية املـ ـــ ــــة مســ ــ نـــ ـــدى ال ــ ـــــت لــــ ــ ــ ــد ث ــ ـــ ــــــية، فقــ ــــف القضـــ ــ ــــــمنته أوراق وملـــ ــ ـــا تضـ ـــ ود، ومـــ ـــــ ـــ ادة الشـ ــ ـــ ــ شــــ ـــ ــــ ـــا ورد  ـــ ــــالل مـــ ـــ ــــن خــ ــ مـــ

ـــــواء  ــــــادة اللــ ــ قيـ ـــ ــ ـــفي  ـــ ــ اليوسـ ـــ ــ ــاء  22مرت ـــ خفــ ــــفي و ــــــال التعســـ عتقـ ـــة  ـــ ـــــن واقعـ ــــوط عــ ــ ش الـ ـــــ ــ ع ل ـــا ــ ــز، التــ ــ عـــ ــــــور  ـــا محـ ــ ــ مي
تصة ة ا نة احالة أوراق ملف القضية ا النيابة العسكر ية وتقرر ال   .القسري لل

ي /خفاء قسري واقعة ا -3 وال يم عبدهللا دمحم ع ا   :  ابرا
ية ــ ـــ ـــ ــ ــوال ذوي ال ــ ــ ــ أقــــ ـــ ـــ ــ ـــا ورد  ـــ ــــــب مــــ ـــة، بحســــ ـــ ــ ــــذه الواقعــ ـــ ـــ ص  ــــــت ــــــم تـــ ــــ ــــــتمعت ل ــ ـــذين اســ ـــ ــ ود الــ ـــــ ـــ ادة الشــ ــ ـــ ـــ ــ شــ ـــ ـــ ــ ــاء  ـــ ـــ ــا جــ ــــ ، ومـــ

خ   ــــــار ــ ـــ ــــه بتـ ـــ ــ ــة، بأنــــ ـــ ـــ ـــ نـ ـــة 7/1/2016ال ـــ ـــ اصـــ ـــــن ا ــ ـــ مـــ ــــــوات  ـــ ــن قـــ ــ ـــ ـــ ـــة مـــ ـــ ـــ ــ ـــــت مجموعـ ـــ ـــ ــابقا(م، قامــ ـــ ــ ـــ ـــزي ســـ ــ ـــ ـــ ــــــن املركـ ــ ـــ ــــــاز )مــ ـــ ، باحتجــــ
ــراء  ــ ــ ـــع وشـ ــ ــ بيــ ـــ ــ ــــل  عمـــ ية  ــ ـــ ــ ـــان ال ـــ ـ ـــث  ـــ ــأرب، حيـ ــ ـــة مـــ ـــ ــــالم بمدينـ ــ الســـ ـــ ــ ــــــن  ي، مـ ـــوال ـــ ـ ــ ا ـــ ــ ــــدهللا دمحم ع ــ يم عبـ ــــــرا ية إبـ ــ ـــ ــ ال

ـــديزل والب ــادة الـــ ــ ، ثــــــم مــ ــ ـــ ـ و ــ املــــــرة  ـــ ـ ـــه  ــراج عنـــ ــ فــ ــيطة تــــــم  ــ ســ ــام  ــ ا بأيــ ــد عــــ ــأرب، ثــــــم  ــ ــة مــ ـــ ــ مدينـ ـــ ـ ــــوداء  ــ الســــــوق الســ ـــ ـ ول  ــــــ
ــــــوا ــد حــــ ــ ـــ عـــ ــــه و ـــ ــال  إنــ ــ ـــ ــام بأعمـــ ـــ ــ ـــط للقيـــ ـــ ــــت تخطــــ ـــ انــ ــا  ــــ ــ ــ ــل أ ـــ ــ ـــابة قيـــ ــ ـــ ــ عصـ ـــ ـــ ــ ــــبض ع ــ ــــــزي القــــ ـــن املركــــ ـــ مـــ ــــــوات  ــــت قــــ ــ ن، ألقــــ ر ـــــ ـــ شـ

ــــــرات ــــفه ومتفجـ ـــوات ناســـ ـــ م عبـ ـــــد ـــد لــ ـــ ــــــارب، ووجـ ــــة مـ ــ مدينـــ ـــ ــ ـــه  ـــ يـ ــــــاء ا. تخر ــد إلقـ ــ عـــ ــال و ــ ــم اعتقـــ ــ ــ ــابة تـ ـــ ــــذه العصــ ـــ ــ  ـــ ــ ــــبض ع لقـــ
ـــليمان ـــ ـــــد دمحم ســ ــر يــــ ــ ـــ ص آخــ ـــــ ـــ ــ  ـــ ــــ ــافة إ ـــ ية إضــــ ــ ـــ ـــ ــابه .   ال ـــ عصــــ ــاط  ــ ـــ رتبــ ـــه  ـــ مـــ ــــومي ب ـــ ـــن القـ ـــ مـــ ــــــاز  ـــ ــ ج ـــ ـــ م  ـــداع ـــ ــم إيـــ ـــ وتــــ

ـــفة ــ ـــــوات الناســـ ــــرات والعبـــ ـــه املتفجــــ ـــ ــــط لزراعــ ــ ــــت تخطــ ــ انــ ة  ــ ـــ خ . مســـ ــــــار ــ تــ ـــ ـــ ــــــاء ح ــ القضــ ـــ ـــ ــــه إ ــ ـــه أو إحالتــ ـــ ـــراج عنــ ـــ فــ ــتم  ــ ـــم يــــ ــ ولـــ
ر ذا التقر  .كتابة 

  :يجة الن
ــــــاز  ـــــادة ج ـــؤولية قيـ ــ ــــة مسـ نــ ـــدى ال ــ ــــــت لـ ــد ث ــ ــية، فقــ ــ ــــا تضــــــمنته أوراق وملــــــف القضــ ود، ومــ ـــــ ادة الشـ ــ ـــ ــ شـ ـــ ـ ـــا ورد  ــــالل مـــ ـــــن خــ مـ
ــ  ـــ ــ ــية إ ــ ــــــف القضـــ ــــة أوراق وملـ ــ ـــة إحالـ ـــ نـ ــرر ال ــ ية، وتقـــ ــ ـــ ــ ـــفي لل ـــ ـــال التعسـ ــ عتقــ ـــة  ـــ ـــــن واقعـ ـــارب عــ ـــ ــــة مـ ــ ـــومي بمحافظـ ـــ ـــــن القـ مــ

تصة زائية ا   .النيابة ا
ش  / اخفاء قسري واقعة  -4  :   محافظة حضرموت - نائف مبارك سعيد باحم

ــــق  ـــ س املوافـ ـــــ مـــ ـــــوم ا ــ يـــ ـــ ـــ ـــه  ـــ ـــة، أنــ ــ نـــ ـــدى ال ــ ــية لـــ ــ ــ ــــــف القضــ ــا مللــ ــ ـــ ـــة، وفقـ ــ ص الواقعـــ ــــــت ة 9/2/2017تــ ـــــكر ــ ـــــوة عسـ ـــــت قـــ م، قامـــ
ـــرموت،  ـــ ـــة حضــ ـــ ر بمحافظــ ــ ـــ ـــ ـــة ال ــ ــ مدينـــ ـــ ـــ ية  ــ ـــ ـــ ـــا ال ـــ ــ ــــل  ـــ عمـ ــ  ـــ ـــ ـــة ال ــ ــــــرة البقالـــ ـــــرمية بمحاصــ ضـــ ــــة ا ــ ـــــوات النخبــ ـــة لقـــ ـــ عــ تا

ان يتواجد ف ة غ معروفةوال  ش، ثم قاموا باعتقاله ونقله إ ج  .ا الطفل نائف مبارك سعيد باحم
ــــم ــ ـــ ـــ ـ ــــة، و ـــ ــ ـــ نـ ــــم ال ـــ ــ ـــ ـ ــــــتمعت ل ــ ـــ ـــذين اســ ــ ـــ ـــ ود الــ ـــــ ـــ ــ ادة الشـــ ــ ـــ ـــ ــ ية، وشـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــــادة ذوي ال ـــ ـــ ــــب إفــ ـــ ــ ـــ حسـ ــــر ) ب.م.ر: (و ــ ـــ ـــ ــــــنة 25(العمـ ـــ ــ ، )ســ

ــــر ) أ.س.أ.ج( ــ ــــــنة 23(العمـــ س )ســـ ـــــ ـــ مـ ـــــوم ا ـــ ــ يـ ـــ ـــ ـ ـــه  ـــ ــادوا بأنـــ ــ ـــ ــذين أفــ ــ ـــ ـــــكر9/2/2017، والــ ــ ـــــوة عســ ـــ دوا قـ ـــا ــ ـــ ــــــوات م، شـ ــة لقـــ ـــ ـــ عـ ة تا
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ــــــن  ـــ ـــة مـــ ـــ ــ ـــ ونـ ــــرمية م ـــ ــ ضـــ ــــة ا ــ ـــ ن ) 12(النخبـــ ــيارت ــ ـــ ــ ن ســـ ـــــ ـــ ــ ــ مــ ـــ ـــ ــ ــ ـــانوا ع ــ ـــ ـــ ــ ـــة  ـــ ـــ ة رشاشـــ ـــــ ـــ ــ ــــون أســ ـــ ـــ حملــ ن، و ـــــ ـــ ــ ـــديًا ملثمــ ـــ ـــ ــ ــــــم (جنــ ـــ أطقــــ
ة ـــــكر ــ ـــاموا )عســ ــ ـــ ــم قـ ـــ ــ ش، ثــ ـــــاحم ـــ ــــعيد بـ ـــ ــارك ســ ـــ ـــ ـــائف مبـ ـــ ـــل نـــ ـــ ــ ــا الطفـ ـــ ــــ ــــد ف ـــ ــ يتواجــ ـــ ــــ ــات ال ـــ ــ روقــ ــــة ا ــ ــ محطـــ ـــ ـــ ـ ــــرون  ـــ شــ ــــــم ين ـــ ، و

م إ ــ ـــ ـــ وا أسـ ــــو ـــ ـــــانوا يصــ ـــ ـ ــــة، و ـــ طــ ــ ا ـــ ـــ ـ ــ  ـــ ـــ ـ ـــة ال ــ ـــ ـــــق البقالـ ـــ ـ ــــــن بتطو ــأل عـــ ــ ـــ ســ ـــة أو  ـــ ـــن البقالـــ ـــ ــ ب مـ ـــــ ـــ ـ ــــــاول أن يق ــــــن يحـــ ــل مـــ ــ ــ ـــ ــ  ـــ ـــ ـ
ش  ـــــاحم ــــعيد بــ ــارك ســ ـــ ـــائف مبــ ية نــــ ــ ـــ ـ ـــاموا باعتقـــــــال ال ـــم قـــ ــ ب، ثــ ـــــ ـــة )ســــــنة 15(السـ ــــ ــ ج ـــ ــ ـــم إ طقـــ ـــد  ن أحــــ ـــــ ــ مـ ـــ ــ ــــذوه ع ، وأخـــ

  .  غ معروفة

يجة  :الن
ــ ـــ ــــــية، تبـــ ــــف القضــ ـــ ـــواه ملـ ـــ ــا احتــ ـــ ود، ومـــ ـــــ ادة الشـــ ــ ـــ ــ شـــ ـــ ـــ ــاء  ـــ ــا جـــ ـــ ــ ـــة، ومـ ـــ نــ ـــا ال ـــ ــ ــ أجر ـــ ـــ ــات ال ـــ ــ ــــالل التحقيقـ ـــ ــــن خـ ـــ ــة أن مـ ـــ نــــ ن ل

ــــــوات  ــ قــ ـــ ـــ ش  ـــــاحم ـــــعيد بـــ ـــارك ســـ ـــ ـــائف مبــ ـــ ـــل نــ ـــ ــال الطفــ ـــ ـــن اعتقـــ ـــ ــــؤولة عــ ـــ ــة املسـ ـــ ـــ ــــــرمية(ا ضــ ــــة ا ــ ـــة ) النخبــ ـــ ومـــ ــــة ل ــ عــ التا
 .الشرعية

 :  محافظة مأرب  - مروان احمد محسن ع العوا / اخفاء قسري واقعة  -5
ـــاعة  ـــ ـــ ــ ــــــام الســـ ـــ ـــ ــ تمــ ـــ ـــ ــ ـــ ـ ـــه  ـــ ـــ ـــ ـــة، أنــ ـــ ــ ـــ نـــ ـــدى ال ــ ـــ ـــ ــية لـــ ــ ــ ـــ ـــ ــــف القضــ ـــ ـــ ــ ـــمنه ملــ ـــ ــ ـــ ــا تضـــ ــــ ـــ ـــ ـــا ملــ ـــ ـــ ـــ ــــة، وفقــ ـــ ــ ـــ ص الواقعــ ــــــت ـــ ــ خ ) 7:30(تـــ ــــــار ــ ـــ ــاًء بتـــ ــــ ـــ ــ مســـ

ـــد 6/3/2017 ـــ ـــ ــــــروان أحمــ ـــ ية مــ ــ ـــ ـــ ــ ـ ـــه ال ــ ـــ ـــل بـــ ـــ ـــ عمــ ــــذي  ــ ـــ ــــل الــ ــ ـــ ــ ـــام ا ــ ـــ ــأرب، باقتحـــ ــ ـــ ــ ــــة مــ ــ ـــ ـــن مدينــ ــ ـــ ن إلدارة أمـــ ع ـــا ــ ـــ ـــــود تـــ ـــ ــام جنـــ ــ ـــ ـــ م، قـ
ول  ان مج ، واعتقاله ونقله إ م   . محسن ع العوا

م ــ ـــ ـــ ــ ـــ ــة ومــ ـــ ـــ ـــ ــ نــ ــــم ال ـــ ــ ـــ ـــ ــــــتمعت ل ــ ـــ ـــ ـــذين اسـ ـــ ـــ ـــ ــ ود الـ ـــــ ـــ ــ ـــ ادة الشــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ شــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ــاء  ـــ ـــ ــ ـــ ــا جــ ــــ ـــ ــ ـــ ية، ومـ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ـــــادة ذوي ال ـــ ـــ ـــ ــــب إفـ ـــ ـــ ـــ حســ ، )ع.ي.ح.ي: (و
ـــاعة )ز.ح.م.ع(و ـــ ــ الســــ ـــ ـــ ــ ـــه  ـــ خ ) 7:30(، بأنـــ ــــــار ــ ــاًء بتــ ــ ـــ ن 6/3/2017مســـ ع ـــا ــ ـــ ــام، تــ ـــ ــ ـــن العـــ ـــ ــ مــ ـــــون زي  ـــ ســ ن، يل ـــــ ـــ ـــــود ملثمــ ــ ــام جنـــ ـــ ــ م، قـــ

ــ  ـــ ـــ ـــ ــ العوا ـــ ـــ ـــ ـــن ع ـــ ـــ ــد محسـ ــ ـــ ـــروان أحمــــ ـــ ـــ ية مــ ــ ـــ ـــ ــ ـــه ال ــ ـــ ـــل بـــ ـــ ـــ عمــ ــــذي  ــ ـــ ــاري الـ ـــ ـــ ـــــل التجـــ ـــ ـــ ـــام ا ــ ـــ ــأرب، باقتحــ ــ ـــ ــة مــــ ـــ ـــ ـــــن مدينـــ ــ إلدارة أمـــ
اب م ـــــذ ية الــ ــ ـــ ــ ـــن ال ـــ ــــــوا مـ ــم طلبـ ــ ــ ، ثـ ــ ـــ ــ ه ال ــو ــ ــــــن حاســـ ــــث عـ ــــه، والبحـــ ــ شـ ــارع وتفت ـــ ــــــائن بالشــ ـ ــــرطة ال ـــــم الشـــ ــ قســ ـــ ــ ـــم إ ـــ ـ ع

ــا  ــــ ــم ف ـــ ـــام تـ ــ ــــع أيـ ــ ــدة أر ــ ـــم مــ ــ ــ القسـ ـــ ـ ــــل  ــأرب، وظــ ــ ــن مــ ــ ع إلدارة أمــ ـــا ــ ـــــكري تـ ـــــم عسـ ن طقـ ـــــ ــ مـ ـــ ـ ـــــذه ع ـــم أخـ ــــة مــــــأرب، وتـــ ــام بمدينــ ــ العــ
ــه ـــ ارتــ ــــن ز ــرته مــ ــ ــع أســـ ـــ ـــول . منـ ــ ــ ــان مج ــ ـــ ــ م ـــ ـ ية إ ــ ـــ ــ ـــل ال ــــك نقــــ ــد ذلــ ـــ عــ نجاد . و ـــــ ـــت باالســ ية قامــــ ــ ـــ ـ ــرة ال ــ ود أن أســـ ـــــ وأفــــــاد الشــ

ــ ـــ ـــ ـــــطاء، مــ ـــ ـــن الوســ ــ ـــ ـــدد مــ ـــ ـــدوى، عــــ ـــ ـــــن دون جــــ ـــ م، ولكــ ـــــ ـــ ــ ابــ ـــ ـــ ــــان ومصــ ــ ــــ ـــة م ــ ـــ ـــة ملعرفــ ـــ ــــل وزارة الداخليــــ ــ ــــن ووكيــــ ـــ مـــ ـــــدير  ـــ م مــ ــ ـــ ـــ ن بيــ
ياة أم تم تصفيته ان اليزال ع قيد ا ان اعتقاله، وإن  عرف م ظة لم   .  وح ال
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يجة   :الن
ــــــية، ــــف القضــ ـــ ـــواه ملـ ـــ ــا احتــ ـــ ود، ومـــ ـــــ ادة الشـــ ــ ـــ ــ شـــ ـــ ـــ ــاء  ـــ ــا جـــ ـــ ــ ـــة، ومـ ـــ نــ ـــا ال ـــ ــ ــ أجر ـــ ـــ ــات ال ـــ ــ ــــالل التحقيقـ ـــ ــــن خـ ـــ ــة أن  مـ ـــ نــــ ن ل ـــــ تبـــ

ـــأرب  ــ ـــة مــــ ـــ ـــــن محافظـــ ــ إدارة امــــ ـــ ــــ ــاؤه  ـــ ، وإخفـــ ــ ـــ ــــ ــ العوا ـــ ــــ ـــن ع ـــ ـــــد محســـ ــ ـــــروان أحمــ ية مـــ ــ ـــ ــــ ــــــال ال ــــــن اعتقـــ ـــــؤولة عـــ ــة املســــ ـــ ـــ ا
ومة الشرعية عة لوزارة الداخلية  ا   .التا

عسفي -6  :محافظة عدن -بالل دمحم حسن احمد  /  واقعة اعتقال 
ـــاعة  ـــ ـــ ــ ــام الســــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ تمــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ـــه  ـــ ـــ ـــ ـــة، أنـــ ـــ ــ ـــ نــــ ـــدى ال ــ ـــ ـــ ـــ ــــــية لـ ـــ ــ ــــــف القضــــ ـــ ــ ـــمنه ملــــ ــ ـــ ـــ ـــا تضــــ ـــ ـــ ـــ ـــا ملـــ ـــ ــ ـــ ـــــة، وفقــــ ـــ ـــ ــ ص الواقعــ ــــــت ـــ ــ خ ) 1:00(تــــ ــــــار ــ ـــ ـــ ــــــرا بتـ ـــ ـــ ـــ ظ

ـــد 28/6/2016 ـــ ـــــن أحمــ ـــالل دمحم حســـ ــ ية بـــ ــ ـــ ـــ ــــــال ال ــــدن باعتقــ ـــ ـــة عـ ـــ ــــــر محافظــ ـــور مكســ ــ ــــة خـــ ـــ ـ ــ مدير ـــ ـــ ش  ـــر ــ ــــة العـــ ــ ـــت نقطــ ـــ م، قامــ
ولة) سنة 25( ة مج  . واقتياده إ ج

ــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ شــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ــاء  ـــ ـــ ــ ـــ ــا جــ ــــ ـــ ــ ية، ومــــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ـــــادة ذوي ال ـــ ـــ ـــ ــــب إفـ ـــ ـــ ـــ حســ مو ـــــ ـــ ــ ـــ ــة ومــ ـــ ـــ ـــ ــ نــ ــــم ال ـــ ــ ـــ ـــ ــــــتمعت ل ــ ـــ ـــذين اســــ ـــ ـــ ـــ ــ ود الـ ـــــ ـــ ــ ـــ ، )ك.ي.ع.م: (ادة الشــ
ــــــوم )ع.ع.ح.ح(و ـــ ــ ــــــرا يـ ـــ ــ ـ ــدة ظ ــ ـــ ـــ ـــاعة الواحــ ـــ ـــ ــ ــام السـ ــ ــ ـــ ــ تمـــ ـــ ـــ ــ ــ ـــه  ـــ ـــ ـــة 28/6/2016، بأنـــ ـــ ـــ ــ جولـــ ـــ ـــ ــ ــ ـــة  ـــ ـــ ائنـــ ش، وال ـــر ــ ـــ ـــ ــــة العـ ــ ـــ ــــت نقطـــ ـــ ـــ م، قامــ

ــــروه  ــ ــــــاء مــ ــــه أثنــ ـــ ــتقله، واعتقالـ ـــ ســـ ــــان  ــ ــ ــــذي  ــ ــــــاص الــ ـــن البــ ــ ــن مـــ ــ ــ ــــالل دمحم حســ ــ ية بــ ــ ـــ ـــ ــــــإنزال ال ــــــر، بــ ـــور مكســ ــ ـــة خـــ ـــ ــ ــاب مدير ــ ـــ الرحـ
ــة،  ـــ ــــــم بالنقطــ ــا لـ ــــ ـ ـــه، إال أ ـــ انـ ـــة م ــ ــــل معرفــ ــــــن أجـــ ــــه مـ ــ ـــث عنـ ـــ ــ البحـ ـــ ــ ــتمرت  ــ ــ ية اسـ ــ ـــ ــ ــرة ال ــ ـــة، وأن أســـ ــ ولــ ــــة مج ــ ـ ــ ج ـــ ــ ـــــاده إ واقتيــ

ع  ـــا ــ ـــد  التـــ ـــ ــ أحمــ ـــ ـــ ن ب ـــــ ـــ ــ  ـــ ـــ ــــه إ ــ ــــم نقلــ ية تــــ ــ ـــ ـــ ـــــت أن ال ــــــث عرفـــ ر، حيــ ـــــ ـــة أشـــ ـــ عــ ـــام وأر ـــ ــــــرور عــ ــد مــ ـــ عـــ ــــة إال  ــ يجــ ــ أي ن ـــ ـــ ــل إ ـــ تصـــ
ي بمحافظة عدن  -. للتحالف العر

يجة  :الن
ــ أج ـــ ـــ ــات ال ـــ ــ ــــالل التحقيقـ ـــ ــــن خـ ـــ ــة أن مـ ـــ نــــ ن ل ـــــ ــــــية، تبـــ ــــف القضــ ـــ ـــواه ملـ ـــ ــا احتــ ـــ ود، ومـــ ـــــ ادة الشـــ ــ ـــ ــ شـــ ـــ ـــ ــاء  ـــ ــا جـــ ـــ ــ ـــة، ومـ ـــ نــ ـــا ال ـــ ــ ر

ــــــوات  ــــدن، وقـ ــ ـــة عـ ـــ ــ محافظـ ـــ ــ ــــر  ــ ــــــور مكسـ ـــة خـ ـــ ـ ــ مدير ـــ ــ ش  ـــر ــ ـــة العــ ــ ــــــراد نقطــ ن أفـ ـــــ ـــا بــ ـــ كة مـ ـــــ ـــاك مشــ ـــ ـ ن ــــذا  ـــ ــــــن  ـــــؤولية عـ املســ
ي  مدينة عدن  . التحالف العر
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ــ ـــ ـــ ية تـ ــ ـــ ـــ ـ ـــــادة ذوي ال ـــ ــ إفـ ـــ ـــ ـ ــاء  ـــ ـــ ــا جـ ــــ ــــب مـــ ـــ ــــة بحســ ــ ص الواقعـــ ــــل , ت ـــ ــــــن قبــ م مـــ ــــــماع ــ ــــم سـ ـــ ـــــذي تــ ـــ ود الـ ـــــ ـــ ادة الشـ ــ ـــ ـــ ــ شـ ـــ ـــ ـ ـــا ورد  ـــ ومـــ

م  ـــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــة ومــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ نـــ خ )) س-غ-أ -ن((و )) أ  -ع-س-ش((و )) أ  -ع-ع-ع((و )) ع -ع-ر-ز((و )) أ -س-ع-ع/ ((ال ــــــار ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــه بتــــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ انــ
ـــــة2/7/2017 عــ ــاس التا ــ ــــو العبـــ ــــــب  أبـــ ـــراد كتائـ ـــ ـــــن افـ ة مــ ــ ـــ ــــة مســ ــــت مجموعـــ ـــــواء  م قامـــ ية  35للــ ــ ـــ ــ ــــــال ال ــز باعتقـ ـــ عــ ـــة  ـــ ــ مدينـ ـــ ــ
ــ /  ـــ ـــ ــــدي   ـــ ــــل جنـ ـــ عمـ ـــه  ـــ ونــ ـــه  ـــ ــتالم راتبــ ــ ـــ ــز السـ ــ ـــ عـ ـــة  ـــ ــ مدينــ ـــ ـــ ــــة إ ــ ــ ــن القر ــ ـــ ـــه مـ ـــ ــاء نزولــ ـــ ــــلوي أثنـــ ـــ ــــد هللا الصـ ــ ـــعيد عبــ ـــ ـــرف ســ ــ ــــــارف شـــ عــ
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ع  خفاء القسري وقا نةعتقال التعسفي و ر ال ع  تقار ر السا ول إ التقر ر  من التقر  
 

ـــــي وال  ية مختفــــ ــ ـــ ـــ ــــة وال زال ال ـــ ولـ ــان مج ــ ـــ ـ ــ م ـــ ــــ ـــــاده إ ــز واقتيـــ ــ ــ عــ ـــة  ـــ ــ بمدينــ ـــ ـــ ـــــرطة الشما ــ ــــم شــ ـــ ــ قسـ ـــ ـــ ي  ـــا ــ نـــ ــــث ا ـــ إدارة البحـ
ه ح ا ظة عرف مص   .ل

يجة    : الن
ــــــن  ـــ ــــة مـ ــ ـــ نـ ـــه ال ــ ـــ ـــت بــ ــ ـــ ــا قامــ ــــ ـــ ــية ومـ ــ ــ ـــ ـــــف القضـ ـــ ـــــمنه ملــ ــ ــا تضـــ ــ ــ ـــ ود ومـ ـــــ ـــ ادة الشــ ــ ـــ ـــ ايا وشــ ــ ـــ ـــ ــ ـــــادة ذوي ال ـــ ــ إفــ ـــ ـــ ــ ـــا ورد  ـــ ـــ ــــالل مـ ـــ ـــــن خـــ ـــ مــ
ـــــواء  ـــة للــ ـــ عـ ــاس التا ــ ــــــو العبـــ ــــب أبـ ــ كتائـــ ـــ ــ ــــعبية  ـــة الشـــ ــ ــ املقاومــ ـــ ــ ــاك  ــ ـــ ن ــــذا  ـــ ــ  ـــ ــ ــئولة  ـــ ـــة املســ ـــ ـ ـــة أن ا ـــ نـ ن ل ـــــ ـــات تبــ ـــ تحقيقـ

عز بقيادة املدعو  35   .عادل عبده فارع مدرع  مدينة 
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خ  ــــه بتـــــــار ـــة انـــ ــ نــ ـــدى ال ــ ــية لــ ــ ــــف القضـــ ـــمنه ملـــ ــ ـــا تضــ ــــًا ملــــ ــة وفقـــ ـــ ص الواقعــ ـــد 9/11/2017تـــــــت ـــ عـ ـــدة  ــ ــ تمـــــــام الســـــــاعة الواحــ ـــ ــ م و
ـــة إلدارة  ـــ ـــ عــ ــاب التا ــ ـــ ــ ــ ر ـــة  ـــ ـــ افحــ ــــوات م ـــ ــــة لقــــ ــ ـــ عــ ة تا ــ ـــ ـــ ــ ـــة مسـ ـــ ــ ــــت مجموعـــ ــ ـــ ـــل قامــ ـــ ـــ ــــــف الليــ ـــ ـــــدعو منتصــ ـــ ـــادة املـــ ــ ـــ قيـــ ـــدن و ــ ـــ ــن عـــ ــ ــ ـــ امــ

ية ة غ معروفة/ سران املقطري باعتقال ال   .يوسف صا احمد عبدهللا العمودي واحتجازه  ج
م ــ ـــ ــــة ومـــ ــ نــ ـــل ال ـــ ــــــن قبــ م مــ ــــــماع ــــم ســ ــ ـــذين تــ ـــ ود اللــ ـــــ ادة الشـــ ــ ـــ ية وشـــ ــ ـــ ـــ ـــــادة ذوي ال ــ افـــ ـــ ـــ ـــا ورد  ـــ ــــب مــ حســــ ــــر ) أ.ع.م.م: (و ــ العمــ

ــام و  44 ــ ــ ــــر ) أ.ع.ع(عــــ ــ ـــ خ  24العمـ ــــــار ــ تــ ــــه و ـــ ــام فانـــ ــ ــ ـــ ـــة 9/11/2017عـ ـــ ـــ ــــت مجموعـ ـــ ــ ـــل  قامـ ـــ ـــ ــــف الليـ ــ ـــ ـــد منتصـ ـــ ــ عــ ـــدة  ــ ـــ ــــــاعة الواحــ ـــ م السـ
ــــــن  ـــــف مـــ ـــ ية يوسـ ــ ـــ ـــ ـ ــــــال ال ية واعتقـــ ــ ـــ ــــ ــرة ال ــ ـــ ــــــاص بأســ ـــ ل ا ــ ـــ ـــ ـ ــام امل ـــ ــ ن باقتحــ ـــــ اص ملثمــــ ـــــ ـــ ـ ــرة ا ــ ـــ ــــن عشــ ــ ـــة مـــ ـــ ونـــ ة م ــ ـــ مســــ
ـــة  افحـــ ــــوات م ن لقـ ع ـــا ن تــ ن عســـــكر ن طقمـــــ ــ مـــــ ـــ ـــه ع ـــم نقلــ ـــن ثــــــم تــ ل ومــ ـــــ ان امل ــ ــــوس ســـ ــ نفـ ـــ ـــب  ــد ان اثـــــاروا الرعــ ــ عـ ل  ـــــ امل

ــاب ــ ــــ ـــد  ر ـــ عــ ــــــم  ــــه ولــ ـــ ــــن عائلتـ ــ ية عــ ــ ـــ ـــ ــــــار ال ـــــت اخبــ ــ ــر انقطعـ ــ ـــ ـ ـــة التقر ـــ ــ كتابــ ـــ ـــ ــــوم وح ـــ ـــك اليـ ــ ــــذ ذلـــ ـــ ـــة ومنـ ـــ ــ معروفــ ـــ ـــ ـــة غ ـــ ــ ــ ج ـــ ـــ ا
ية  ــ ـــ ــــ ــــــال ال ــــــان اعتقـــ ــ ـــة م ــ ــــة ملعرفــــ ـــ ـــــل العائلـ ــــن قبــــ ـــ ــتمرة مـ ــ ـــ ـــاوالت املســ ـــ ـــ ـــــرغم ا ــ ــــك بـ ـــ ر وذلــ ــ ـــ ــــــبعة اشـــ ء وســـ ــ ـــ ـــ ــــه أي  ـــ ــــــرف عنــ عــ

ان يتمتع باخال قعاليه ولم يكن له أي عالقة او ود بانه  ب الذي افاد الش   .شاط مر

يجة   :الن
ــــدن  ــن عــ ــ ــــليم مــــــدير امــ ســ ــــة ب نــ ــالرغم مــــــن قيــــــام ال ــ ــ ود و ادة الشــــــ ــ ــ شــــ ـــ ـ ـــا ورد  ــة ومـــ نــــ ـــا ال ـــ ــ اجر ـــ ـ ــات ال ــــن خــــــالل التحقيقــــ مــ

ــــــوا  ـــــمن  ـــــف متضــ ــــــاب بكشـ ر ـــة  افحـــ ــــوات م ـــد قــ ــــذي تقـــــــوم  41وقائـــ ــــدن والــ ـــة عــ ــ ــ محافظـ ـــ ـ ا  ـــر ــ ن قســ ـــــ فيـ ـــــن ا ص مـ ـــــ ـ
ـــات  ــ ـــ ــل ا ـــ ــ ــــن قبـ ـــ م مـ ــال ــ ــ م واعتقــ ـــا ــ ع اختفـــ ـــا ــ ــ وقـــ ـــ ـــ ـــالتحقيق  ـــ ـــة بــ ـــ نــ ــــود ال ـــ ـــــرغم الوعـ ــ ـ ـــدن و ــ ـــة عـــ ـــ ــ مدينــ ـــ ـــ ة  ـــــكر ــ ـــة والعسـ ـــ منيــ

ــواردة  ــ ـــ اص الـ ـــــ ـــ ــــــان  شــ ا  ــارا ـــ ــ ــ استفسـ ـــ ـــ ــالرد ع ـــ ــ ــة بـ ـــ نـــ ــاب ل ــ ـــ ـ ر ـــة  ـــ افحــ ــــوات م ـــ ـــد قـ ـــ ــــدن وقائــ ـــ ــن عـ ــ ــ ــدير امــ ــ ـــ ــا مـ ــ ـــ ـ ــ قطع ـــ ـــ ال
ــــة الي رد  ـــ نـ ــي ال ـــ ــــدم تلقـــ ـــرا لعــــ ـــ ــــودي ونظــ ـــ ــــــف العمـ ية يوســ ــ ـــ ـــ ــــم ال ا اســــ ــــــم ـــــن ضــ ــ مـــ ـــ ـــ ـــا وال ــ ـــ ــــــار ال ـــوف املشــ ـــ ــ الكشــ ـــ ـــ م  ــــــما اســ

ــارا ـــ ــ استفسـ ـــ ـ شــــــان ع ــابقا  ـــ ــا سـ ـــ ـ ــــن املشــــــار ال مــ س مجلــــــس  ـــــ ــ رئـ ـــ ـ ــــة ا ومــ ــــذكرة ا ــ مــ ـــ ـ ـــا ورد  ــاة مـــ ــ ــع مراعــ ـــ ــــه ومـ خــ ــ تار ـــ ـ ا ح
ية ــ ـــ ـــ ــ ــــــال ال ـــ ــــن اعتقـ ـــ ــ ــــــؤولة عـ ــ ــــة املســ ــ ـــ ـ ـــة ان ا ـــ ــ نــ ن ل ـــــ ـــ ــد  تبــ ــ ـــ ــــرعية فقـــ ــ ـــ ـــة الشـ ـــ ـــ ومـ ـــدن با ـــ ــ ــن عــ ــ ـــ ــدير امـــ ــ ـــ ـــة مـــ ـــ ـــ ـــــف / عالقـ ـــ يوســ
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ــــدعو ـــ ـــ ـــــادة املـ ـــ ـــاب بقيـــ ـــ ــ ـــ ر ـــة  ـــ ـــ افحــ ــــوات م ـــ ـــ ــ قـ ـــ ـــ ــ ـ ــــودي  ـــ ـــ ــــدهللا العمـ ـــ ـــ ـــــد عبـ ـــ ــ ـــا احمـ ــ ـــ ـــــران / صـــ ـــ ــ ــــــن سـ ـــ ـــة إلدارة امــ ـــ ــ عـــ ـــــري والتا ـــ ــ املقطـ
  .محافظة عدن 

  :  محافظة  - واقعة إعتقال عدد من ابناء محافظة البيضاء  -9
خ ــ تـــــــار ـــ ــ ـــه  ــة بأنــــ ـــ نــ ـــدى ال ــ ــية لــ ــ ــــف القضـــ ـــمنه ملـــ ــ ـــا تضــ ـــة بحســـــــب مــــ ص الواقعــــ ـــزام 10/12/2016تـــــــت ـــ ـ ن ل ع ـــا ــ ــراد تــ ـــ ـــام أفــ ــ م قــ

ـــة  ـــ ــ محافظـــ ـــ ـــ ـ ـــــل ج ــ ـــة حبيــ ـــ ـــ ــــة بمدير ـــ ـــة الواقعــ ـــ منيـــ ـــة  ـــ ــ ألنقطـــ ـــ ـــ ـ ــ  ـــ ـــ ـ ــاء م ـــ ـــ ــــة البيضـ ـــ ــاء محافظــ ـــ ــ ـــــن ابنــ ـــ ــــــبعة مـ ــاف ســـ ــ ـــ ــ ، بإيقــ ـــ ـــ ـ
ن يوما  سع ن ا  ن عشر اوح ما ب عسفيآ ملدة ت م    .واعتقال

ايا     :أسماء ال
  سم

  صالح صا ع العمري  -1
  دمحم ناصر عمر ع -2

  صا صا دمحم -3
  يوسف صا سعد بنه -4

  يوسف صا احمد -5
ي  -6   صا عبدهللا صا البج

  العمري  صالح صا ع -7
  

م  ــ ـــ ـــ ــ ـــة ومـ ـــ ــ نـــ م ال ــ ـــ ـــ ــ ـــــتمعت الـ ـــ ـــــذين اســـ ـــ ــ ود الـ ـــــ ـــ ــ ادة الشـ ــ ـــ ـــ ــ ــ شـ ـــ ـــ ــ ـ ــاء  ـــ ـــ ــ ايا وماجـ ــ ـــ ـــ ــ ـ ــــــادة ال ـــ ــ إفــ ـــ ـــ ــ ـ ــاورد  ـــ ـــ ــــــب ومـــ ـــ حســ و )م_س_ع: (و
ــــــن ) ب_م_ع_ع) (ص_ع_ص(و)ص_أ_ص(و)س_ص_ي(و )م_ص_ص(و )ع_ع_ن_م( ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــة مـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــاعة الثانيـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــد الســـ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــه وعنـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ،فإنـ

ــــق  ـــ ــ ت املوافـ ـــــ ـــ ـــــوم الســ ـــ ــاء يــ ــ ـــ ـــــ10/12/2016مســـ ـــ ــ م ـــزام  ـــ ــ ــ ــــــون ا ـــ بعـ ـــراد ي ــ ـــ ــام أفــ ـــ ـــ ــ ،  م ، قــ ـــ ـــ ــ ـــة  ـــ ـــ ــ محافظـ ـــ ـــ ــ ـــــل ج ــ ـــة حبيـــ ــ ـــ ــ بمدير
ــة ومــــــن  ـــ ــمة املؤقتـ ــ ــ العاصــ ـــ ـ م ا ق ـــر ــ ــ طـ ـــ ـ ــــــم  ــ و ـــ ـ م ـــزام  ـــ ــــة ل عــ ــــة التا منيــ ــاط  ــ ــــدى النقــ ــ احــ ـــ ـ ن  ور ـــــذ ايا املـ ــ ـــ ـ ـــاف ال بإيقـــ
ن  ـــر ــ ن العشــ ـــــ ــا بــ اوح مـــــ ــ ـــ ــ ــــه ت ات متفاوتـــ ــ ـــ ــ م لف ــال ــ ـــة  ، واعتقـــ ــــ ــ املدير ـــ ــ ــ  ـــ ــ م ـــزام  ــــ ـــــوات ا ع لقــ ـــا ــ ـــل التــ ــ املعتقــــ ـــ ــ م ا ــاد ــ ـــم اقتيـــ ثــــ

ـــرد وال ـــ ــ ــــــاء و ــ القضــ ـــ ـــ م ا ــال ــ ــ ــتم احــ ــ ــ ــــــن دون ان يــ ـــة ومــ ــ ـــــة جنائيـــ مـــ ــــــاب أي جر ــ ـــام بارت ــ ـــ ـــــوغ او ا ــ ــــك دون أي مسـ ـــ ـــوم وذلـ ـــ ن يــ ــــــع ســ
ــــــاز  ــوا لالحتجــ ــ ــ ــا يتعرضــ ــ ــ ــا مــ ــ ـــ ـــــذي غالبـ ــ ــمالية الـ ـــ ــ ــات الشـ ـــ افظـــ ــــــاء ا ـــــن أبنــ م مـــ ــــو ـــ ـ ـــة ول ـــ رات مناطقيــ ـــــ ـــ ــع وم ـــ ـــ ــــت ذرا ـــ باه وتحـ ــ ـــ شـــ
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ـــن ـــ ـــــل مــ ــ ـــة والتنقـ ـــ ركــ ــ ا ـــ ـــ ــــــم  ــ ـــــن حق ــــع مـــ ــ ـــفي واملنــ ـــ ــــــال التعســ عتقــ ـــزام  و ـــ ــ ـــــوات ا ــ بقـــ ـــ ســـ ــا  ــــ ـــة ملــ ــ عـــ ــــة التا ــ منيــ ــاط  ــ ـــ ـــل النقـ ـــ قبــ
  .م 

يجة   :الن
ــــذكرة  ــ ــ مـــ ـــ ـــ ـ ـــا ورد  ـــ ــــــاة مـــ ــع مراعـــ ــ ـــ ــة ومــ ـــ ـــ نـ ـــدى ال ــ ـــ ــية لـ ــ ـــ ــــــمنته اوراق القضــ ــ ــا تضـ ــــ ــ ـــة ومـ ـــ نـــ ـــا ال ـــ ــ ـ ــ أجر ـــ ـــ ـ ــات ال ـــ ــ ــــالل التحقيقــ ـــ ــــن خــ ــ مـــ

ــ  ـــ ـــ ــ ـــة  ـــ ـــ ــــدو واملؤرخـ ـــ ـــن الـــ ـــ ـــ مـ ـــــس  ــ س مجلـــ ـــــ ـــ ــ رئــ ـــ ـــ ــ ــــة ا ــ ـــ ـ ـــة املوج ــ ـــ ــــة اليمنيــ ــ ـــ ومـ ــارس  20ا ــ ــ ـــ ـــا 2018مـ ــ ـــ ــــــان مالحظــ ــ شــ ـــة م  ـــ ـــ ومـ ت ح
ـــرار  ـــ ــــب القــ ـــ ــــــن بموجـ مــ ـــــس  ــ ـــن مجلـ ـــ لة مــ ــ ـــ ـــة املشـــ ـــ نــ ع ل ـــا ــ ـــاليمن والتـــ ـــ ــ بــ ـــ ـــ اء املع ــ ـــ ـــ ـــــق ا ــ ـ ــر فر ــ ـــ ـ ــ تقر ـــ ـــ ـــة ع ـــ ـــة اليمنيــ ـــ ــ ور م ا

ــبوانية   2140 ـــ ــ ـــ ــــرمية والشــ ـــ ـــ ضــ ــــب ا ـــ ـــ ـــــوات النخــ ـــ ــ وقــــ ـــ ـــ ــ ــ م ـــزام  ـــ ــ ـــ ـ ـــــوات ا ـــ ــ بقــــ ـــ ـــ ــ ســ ــا  ــــ ــ ـــ ــــة مـ ــ ـــ ــا تبعيـــ ــــ ـــ ـــ ـــة ف ـــ ـــ ــ ومـ ــــت ا ـــ ـــ ـــذي نفــ ـــ ـــ والـــ
ــلطة الدو  ــ ـــ ــ ــــــن سـ ـــ ـــة عــ ــ ـــ ـــوات خارجـــ ـــ ـــ ـــا قــ ـــ ـــ ــ ــــرعية واعت ــ ـــ ـــة الشــ ـــ ـــ ومـ ـــد ل ـــ ـــ ــــة فقــ ــ ـــ ــــدفاع وال وزارة الداخليــ ـــ ــــــادة وزارة الــــ ـــ ـــع قيــ ـــ ــ بـــ ـــة والت ـــ ـــ لــ

ـــة   ـــ ــ بمنطقــ ـــ ــ م ـــزام  ـــ ــ ـــــوات ا ــ قــ ـــ ـــ ــاك  ــ ـــ ن ــــذا  ــــ ــــــن  ــئولة عـ ــ ـــه املســــ ــ ــ ـــة أن ا ـــ نــ ن ل ـــــ ــــرى  -تبــ ــ وتــــ ـــ ـــ ـــة  ـــ ــ محافظـ ـــ ـــ ـــــل ج حبيــ
ـــديم  ــ ـــ ــــة وتقــ ــ ـــ ــــلطة الدولـ ـــ ــ ـــــوات لسـ ـــ ــــذه القــ ــ ـــ ـ ــاع  ـــ ـــ ــ اخضــ ـــ ـــ ــ ــا  ــــ ــ مــ ــــــي بواج ـــ ـ ـــالف العر ــ ـــ ـــوات التحــ ـــ ـــ ـــة وقـ ـــ ـــ ومـ ـــام ا ــ ـــ ـــــرورة قيــ ـــ ـــة ضــ ـــ ـــ نـ ال

م ا القضاء   املسؤ  ذه الوحدات للمسائلة واحال ات   ا ن اب  ن عن ارت   .ول
ر وأخيهع محس /  اعتقالواقعة  - 10   : محافظة شبوة   - دمحم محسن ع/ ن ا

خ  ــــــار ــ ــ تـ ـــ ـــ ـ ـــه  ـــ ـــة بأنـــ ـــ ــ نـ ـــدى ال ــ ـــ ــية لـ ـــ ــ ــــــف القضــ ـــمنه ملـــ ــ ـــ ـــا تضـ ـــ ـــــب مـــ ــ ـــة بحســ ـــ ــ ص الواقعـ ــــــت ـــة 16/3/2018تـــ ـــ ــــوات النخبـــ ـــ ــــت قــ ـــ م، قامــ
ــــرة ـــ ــبوانية بمحاصـــ ـــ ـــ ــ  الشــ ـــ ـــ ـــ ية ع ــ ـــ ـــ ــ ـــن ال ـــ ـــ ــل مـ ــ ـــ ــــ ـــت  ـــ ـــ ــــق واعتقلـ ــ ـــ ـــة عتـ ـــ ــ ــ ــــاس بمدير ـــ ــة مــــ ـــ ـــ ــ ـــــأطراف قر ـــ ــع بــ ـــ ــ ن الواقـــ يت ــ ـــ ـــ ـــ ل ال ــ ـــ ـــ ــ م

ــــوداء  ـــ ــ ـــــكر السـ ـــ ــ معســ ـــ ـــ ــ م ا ــنقل ـــ ـــ ـــت بــ ـــ ـــ ــــــم قامـ ـــ ــن ثـ ــ ـــ ــ ي ومـ ــــــانو ـــ ـــوغ قـ ـــ ــ ــــفيا ودون أي مســ ــ ـــ عسـ ــ  ـــ ـــ ــ ر ـــن  ا ـــ ــ ـــه دمحم محســ ـــ ـــ ــ وأخيـ ـــ ـــ ــ ر ا
ة  ــ ـــ ـــ ـــاك لف ـــ نــ م  ــال ــ ــ ــم اعتقــ ــ ــ ــــث تــ ــ ــاف حيــ ــ ـــ ـ ــــة ب ــ ـــة بمنطقــ ـــ ماراتيــ ــــــوات  ــكر القــ ــ ـــ ــ معسـ ـــ ـــ ــــه ا ــ ـــق ومنــ ـــ ــــة عتــ ـــ ــاد بمدينـ ـــ ــــه دون اتخـــ ـــ لـ طو

م    .اي إجراءات قانونية تجا
م ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــة ومــ ـــ ــ ـــ نـــ م ال ــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــــتمعت الـ ــ ـــ ـــــذين اســـ ـــ ــ ـــ ود الـ ـــــ ـــ ــ ـــ ادة الشـ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ايا وشــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـ ـــــادة ذوي ال ـــ ـــ ــ إفـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـ ـــا ورد  ـــ ـــ ـــ ـــــب مــ ــ ـــ ـــ و ) أ.س.ع.س: (و بحسـ

ـــق) ح.س.ج( ــ ـــ ـــة املوافـــ ـــ ــ معــ ـــــوم ا ـــ ــباح يـــ ــ ـــ ــــن صـــ ـــ ــ ـــــف مـ ـــ ــــة والنصـــ ـــ ــ امسـ ـــاعة ا ـــ ـــ ــد الســ ـــ ــ ــــه عنـــ ــ ـــ ــــر 16/3/2018: بانـ ــ ـــ ــــرت عناصــ ــ ـــ م، حاصـ
ـــوات النخ ــ ــ بقـ ـــ سـ ــا  ــن مـــــ ــ ة مــ ــ ـــ ــ مسـ ـــ ــ وم ع ــال ــ ـــت بــ ـــم قامــــ ـــن ثـــ ــ ومـــ ـــ ــ ر ــــة دمحم ا ــ واخيــ ـــ ـ ن ع يت ــ ـــ ــ ل ال ــ ـــ ـ ــبوانية م ــ ــــة الشــ بـــ

ــــــم  ـــــن ثــــ ــ ــانون ومــ ـــ ـــ ـــــن القــ ــ ــــــوغ مــ ـــــق او مســــ ـــ ـــه حـ ـــ ـــفيا ودون اي وجـــ ـــ عســــ ن  ور ـــــذ ـــ ن املـ يت ــ ـــ ـــ ــ ــــــال ال ـــالقوة  واعتقـــ ـــ ــ ـــه بــ ـــ ل واقتحامـــ ـــــ ـــ ـ امل
ــ ـــ ــ معســ ـــ ــ ــــه ا ــ ــبوانية ومنـ ــ ـــة الشـــ ــ ـــــوات النخبــ ع لقــ ـــا ــ ـــق التــ ـــ ــــة عتـ ـــــوداء بمدينـــ ــــــكر الســ ــ معسـ ـــ ــ م ا ــنقل ـــ ـــت بــ ــ ـــة قامــ ـــ ماراتيـ ــــــوات  كر القـ

ــــالء  ـــ ــ ــتم اخــ ــ ـــ ـــم يـــ ـــ ـــ م ولـ ـــا ــ ـــ ـــة تجــ ـــ ـــ ـــراءات قانونيـ ـــ ـــ ـــــاد اي إجـ ـــ ــــه دون اتخــ ــ ـــ لــ ة طو ــ ـــ ـــ ــ ـــاك لف ـــ ــ نــ م  ــال ــ ــ ـــ ــــم اعتقـ ــ ـــ ــــث تـ ـــ ــاف حيـــ ــ ــ ـــ ـ ــــة ب ــ ـــ بمنطقـ
ــــــوات  ـــه قــ ـــ ــــذي قتلتــ ــ ــا الــ ـــ مـــ ـــان اخ ـــ ـــــن جثمــ ــــم  دفـــ ــــور مراســــ ــ ــــــية وحضــ ضــ ــــرض ال ــــــال ولغــــ عتقــ ــــــن  ــــة مــ ــ لــ ة طو ــ ـــ ـــ ــــد ف عــــ ما   يل ــ ـــ ســـ

ة عت   .ق محافظة شبوة النخبة الشبوانية  منطقة ماس بمدير
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ع  خفاء القسري وقا نةعتقال التعسفي و ر ال ع  تقار ر السا ول إ التقر ر  من التقر  
 

يجة   :الن
ـــة  ــبق بيانــــ ـــ ــا ســ ـــ ــاة مــ ــ ــع مراعـــ ــ ود ومــ ـــــ ادة الشــ ــ ـــ ايا وشــ ــ ـــ ــ ـــــادة ذوي ال ــ افـ ـــ ــ ـــا ورد  ـــة و مــــ ــ نــ ـــا ال ـــ ــ أجر ـــ ــ ــات ال ـــ ــــالل التحقيقــ مــــــن خـــ
ــــــوات  ـــ ــــرمية وقـ ـــ ضـــ ــبوانية وا ــ ـــ ـــة الشـــ ـــ ــ ـــــوات النخبــ ـــ ــ بقــ ـــ ـــ ســ ــا  ــــ ــ ـــن مــ ــ ـــ ـــة مــ ـــ ـــ ــة اليمنيـ ـــ ـــ ومــ ــــــف ا ـــ ــــــان موقـ ـــ شـ ـــابقة  ــ ـــ ـــة الســ ـــ ـــ ــ الواقعـ ـــ ـــ ــ

ـــة ان ا نـــ ن ل ـــــ ، تبـ ــ ـــ ـ م ـــزام  ـــ ـــة ا ـــق محافظـــ ــ ـــة عتـ ـــ ــ مدير ـــ ـ ــبوانية  ـــ ــــة الشـ ــــوات النخبــ ــ قــ ـــ ـ ــاك  ــ ــ ن ــــذا  ــ ــــؤولة عــــــن  ـــة املســ ـــ
اف محافظة شبوة ائن  ب ي  معسكر التحالف ال   .شبوة باإلضافة ا مسئولية قيادة قوات التحالف العر

ة املسالقة اقعة اعو  - 11 ان قر عز – تقال عدد من س  :  محافظة 
ــا  ــــ ــًا ملـ ــ ـــــة، وفقـــ ص الواقعــ ــــــت ــــــم تـ ــــذي تـ ــ ود الـ ـــــ ادات الشــ ــ ـــ ايا وشــ ــ ـــ ــ ــــــادة ال ــ إفـ ـــ ــ ـــا ورد  ـــ ـــة ومـ ــ نــ ـــدى ال ــ ــية لــ ــ ــــــف القضـــ ـــمنه ملـ ـــ تضـ

م ـــــ ـــ ــة، ومـ ـــ ـــ نـ ـــل ال ـــ ــ ـــن قبـ ـــ م مـــ ــــــماع ــ ــ: (سـ ـــ ـــ ــاعة) أ. ف.ف . ن(, )م ح.م (،.)ن. م. ز(، و )س. م. ــ ـــ ـــ ـــام السـ ــ ـــ ــ تمـ ـــ ـــ ـ ـــه  ـــ ــــــيال، ) 11:30(فأنـــ لـــ
خ   ــــــار ــ ــافر 2018\10\29بتـــ ـــ ـــ ـــة املعـــ ـــ ــ ـــ ــامقة مدير ــ ـــ ــ ــــة الســ ــ ـــ ــ ــ قر ـــ ـــ ــ ـ ـــا –م،  ــ ـــ ــز واثنـــ ــ ــ ـــ عــ ـــة  ـــ ـــ ان محافظــ ــ ـــ ـــ ــ ـــد سـ ـــ ـــ ــاف احــ ــ ـــ ـــ ـــل زفـ ـــ ــ ـــة حفـــ ـــ ـــ ء إقامــ

ــــب ب  ــ ـــ ــــفيان امللقــ ـــ ــ ـــه دمحم سـ ـــ ـــ ـ ــــدعو نز ـــ ـــة املــــ ـــ ـــ ـ ــ القر ـــ ـــ ـــ ــر ا ــ ـــ ـــغدري حضـــ ــ ـــ ــــــارع الشــ ـــ ـــا فــ ــ ـــ ـــب نــ ـــ ـــ يــ ــد م ـــ ـــ ــ ــــة و ـــ ـــ ش(القر ـــا ــ ـــ ـــه ) الطــ ـــ ـــ ومعــ
ـــــواء  ــراد اللــ ـــ ــــــن افــ ــــه مـ ـــــد ان  35مجموعـــ عــ ــ  ـــ ــ ــــــارع الرئ ــ الشـ ـــ ــ ــ  ـــ ــ ــرع ال ــ ـــة القـــ ــ ــ نقطــ ـــ ــ ي ا ـــأ ــ س ان يــ ـــر ــ ـــد العــ ــ ـــــن والــ ـــــب مــ ـــدرع وطلــ ـــ مـ

ــائق ــ ـــ ـــر دقـ ــ ــــد عشـــ ـــ عـ ــــــم  ــــــاف ثــ ــ الزفــ ـــ ـــ ت ـــه  ي ـــ عــ ــــه ار ـــ ــا ومعـ ــــ ــ ــــــار ال ة املشــ ـــــكر ــــة العســـ ـــ ــد النقطـ ــ ـــو قائــــ ــ ـــ ــــفيان و ــ ــه ســ ـــ ـــ ـــــدعو  نز ــــاد املـــ عــــ
ة  ـــــكر ــ ــــــم عســـ ـــ ــــــكري  –اطقـ ـــ ــــــزي العسـ ـــ ــر الـ ــ ـــ خـــ ـــــبعض  ـــ ـــدي الــ ـــ ـــ ــا يرتـ ــــ ـــ ي فيمـ ـــــد ـــ ـــزي املــ ــ ـــ م الــ ــ ـــ ـــ عضــ ــــدي  ــ ـــ ـــأفراد يرتـ ـــ ــ ـــة بــ ـــ ــ ـــد  –محملــ ـــ ـــ وعنـ

ـــل ية جميـــ ــ ـــ ـ ــابة ال ــ ــ إصــ ـــ ـ ب  ســــــ ــا  ـــة ممــــ ـــ عــــــض منــــــازل القر س و ـــر ــ ل العـ ــــــ ــ م ـــ ـ ـــأطالق النــــــار ع ــ م قــــــاموا بـ ــــم دمحم  وصــــــول , قاســ
ـــده  ــ ـــد عبــ ـــــرم احمــــ ـــده , واكــ ــ ـــل عبــ ـــ يـ ــد ن ــ ـــــدد , واحمـــ ــام عــ ـــ ـــم اقتحــ ـــ ــا تـ ــــة كمـــــ ــابات متفرقـــ ـــ ــال بإصــ ــ ــ ــــده الصـ ــز عبـــ ـــ ــ ــــــن ) 29(وعز ل مـ ـــــ ــ م

ــا  ــــ ــ ــازل وم ـــ ـــض املنــ ـــ عـ ــــل  ــار داخــــ ـــ ـــالق النــ ـــ ــال واطـ ــ طفــــ ــــــاء و سـ ــاب ال ـــ ــ ــا وار ـــ ـــ ــــــض م عـ ـــات  ــ ــ ـــــب محتو ـــ ا و ــ ـــ شــ ـــة وتفت ـــ ـ ــــــازل القر منـ
ـــذي تــــــم  ــ ــــيف الـ ــــده ســ ــــع عبــ ية عبدالواســ ــ ـــ ـ ل ال ــــــ ـــو م ــ ـ ــــرب  ـــه بالضــ ــداء عليـــ ــ عتــ ل و ـــــ ـ ــــل امل ـــار داخــ ــ ــــالق النـ ــه واطــ ـــ لـ ــام م ـــ اقتحـ

ــــــم  ـــث تــ ــ ـــه حيـــ ـــ ب وفاتــ ـــــ ـــرف ســـ ــ عـــ ي دون ان  ـــا ــ ـــــوم الثـــ ــ اليـــ ـــ ـــ ــو  ــ ـــ ية وتـ ــ ـــ ـــ ـــه ال ــ ــاءت حالتـــ ــ ــ ـــــذي ســ ــ س الـ ــــو ـــ ــــل يـ ـــ ــــه الطفـ ــ ـــه وابنــ ـــ ناتــ و
ـــــرة  ـــه مباشـــ ـــ ـــــدد , دفنــ ــ ــــــال عـ ــم اعتقــ ــ ــ ـــا تــ ـــ ــــدد) 45(كمــ ـــ ـــــداع عـ ــــم ايـــ ــ ــــث تــ ـــ م حبـ ــــــما ــــة بأســ ــ نــ ــتفظ ال ــ ـــ ــــة تحـ ــ ــ ــاء القر ــ ــ ـــن ابنــ ـــ ص مــ ـــــ  ـــ

ـــــدد ) 26( ــ ـــــمة وعـ ــ شـ ـــة ال ــ ــــن بمنطقـــ ـــ مـ ــ ادارة  ـــ ـــ ــ مب ـــ ـــ م  ــ ـــ ية مـــ ــ ـــ ـــــواء ) 19(ـــ ــر اللـــ ـــ ــ ــ مقـ ـــ ـــ ية  ــ ـــ ن   35ـــ ـــــ ــــة العـــ ـــ ــ منطقـ ـــ ـــ ـــــدرع  مـــ
ـــه  ـــ ــــدعو نز ـــــل املــ ــــن قبـ ــــة مــ ـــال العروســ ــم اعتقـــ ــ ــا تــ ش(كمــــ ـــا ــــرب ) الطـــ ـــا بالضــ ـــ ـــــداء  عل عتـ ـــد  عـــ ـــه  لـــ ــ م ـــ ـ ا ا ــذ ـــار واخــــ ـــوه عمـــ واخـــ

ــا  ـــ ـــراج ع فــ ــــك اليـــــوم ثـــــم تـــــم  ــاء ذلـ ــ ــ مسـ ـــ ــا ح ـــ ــــن عـــــدد واحتجاز ــا  عـ ــراج أيضـــ ــ فـ ــا  تـــــم  ــــك كمـــ ــد ذلـ ــ ـــة ) 39(عـ ــــد ثالثــ عـ ية  ــ ـــ
م    .ملدة ست أيام ) 6(ايام فيما استمر اعتقال البقية وعدد
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ع  خفاء القسري وقا نةعتقال التعسفي و ر ال ع  تقار ر السا ول إ التقر ر  من التقر  
 

يجة  :الن
ــــر  ــ ـــ ــ تقر ـــ ـــ ـ ــاء  ـــ ــا جــــ ــ ـــ م، ومــ ـــــ ــــــتمعت إلــــ ــ ـــذين اسـ ـــ ود الـــ ـــــ ـــ ادات الشـ ــ ـــ ــ شــــ ـــ ـــ ـ ـــا ورد  ـــ ـــة، ومـــ ــ ـــ نـ ـــا ال ـــ ـــ ــ أجر ـــ ـــ ـ ــات ال ـــ ــ ــــالل التحقيقــ ـــ ــــن خــ ــ مـــ

ــــــور  ـــ ول، والصـ ــال ــ ــ ـــ ـــف بـ ــ ـــ لــ ــق امل ــ ــ ـــ ـ ـــة الفر ـــ ـــ عـ ــــوط التا ــ ـــ ش الـ ـــــ ـــ ــ ـــــوات ا ـــ ـــإن قــ ــ ـــ ــ فــ ـــ ـــ ــ ر ــــة ل ــ ـــ ر الطبيـ ــــــار ــ ــازل، والتقــ ــ ـــ ــ ــــة للمنـ ــ ـــ املرفوعـ
ـــــواء  ــــــادة اللــ ــــد قيـ التحديـــ ــــرعية و ـــة الشـــ ـــ ومـ ــــة دمحم  35ل ــ ـ ــــدعو نز ـــــادة املـــ ــافر بقيــ ـــ ــ املعــ ـــ ــ ة  ـــــكر ـــرع العســ ـــ ـــة القـ ـــ ــــــراد نقطـ ــــدرع وافـ ــ مـ

اك  ن ذا  ة املسؤولة عن   .سفيان   ا
اري واقعة اعتقال   - 12  : محافظة مأرب  -عبدامللك ع حميد ال

خ  ــــــار ــــه بتـ ــة بانـــ ـــ نــ ـــدى ال ــ ــية لـــ ــ ــــــف القضـــ ـــواه ملـ ـــ ـــا احتـ ـــ ــا ملــ ــــ ـــة وفقـ ـــ ص الواقعـ ــــــت ـــدامللك 15/6/2018تـ ـــ ية عبــ ــ ـــ ــ ـــان ال ـــ ـ ن  ــ ـــ م وحـــ
ـــاري  ـــ ــ ـــد ال ــ ــ حميـــ ـــ ـــ ــــــنة 38(ع ــــــم ) ســ ـــأرب  تــ ـــ ـــة مــ ـــ ــ محافظــ ـــ ـــ ـــة الف ـــ ــ نقطــ ـــ ـــ ــــروره  ــ ــــــاء مــ ــــعودية وأثنــ ـــ ــة السـ ـــ يـــ ــــة العر ــ ــــن اململكــ ــ ــد مــ ـــ ــ عائـ

ستقلة واعتقاله من قبل أفراد النقطةإنزاله من ا ان   . لباص الذي 
م  ــ ـــ ــــة ومـــ ــ نــ ـــل ال ـــ ــــن قبــ ــم مــــ ــ ــ ــ ــتماع ل ــ ســــ ــــــم  ـــذين تــ ـــ ود الــ ـــــ ادة الشـــ ــ ـــ ية وشـــ ــ ـــ ـــ ـــــادة ذوي ال ــ إفـــ ـــ ـــ ـــا ورد  ـــ ــــب مــ حســــ ع ( و) ع.أ.ع( و

خ ) ذ.ص. ــــــار ـــرا بتـ ـــ ـــة فجـ ـــ ــــــاعة الثالثـ ـــام السـ ـــ ــ تمـ ـــ ــ ـــه  ـــ ــاري 15/6/2018فإنـ ـــ ــ ـــد ال ــ ــ حميــ ـــ ــ ـــــدامللك ع ية عبــ ــ ـــ ــ ــرور ال ــ ــــــاء مـــ ــ  م وأثنـ ـــ ــ
ـــا  ــــل جمـــ ـــاص نقــ ن بـــ ــ ــ مـــ ــــ ـــروان ع ـــة مـــ ــــه ابنــ ــا ومعــ ــــ ــــل ف عمـ ــ  ــــ ــــعودية ال ـــة الســ يــ ــــة العر ــــن اململكــ ــد مــ ــ ــو عائـ ــ ــ ــأرب  و ـــة مــــ محافظــ
ــــــم  ـــم تـ ــ ــــــن ثــ ـــأرب  ومـ ـــ ــــة مـ ــ ـــــن محافظـ ـــة إلدارة أمــ ـــ عـ ــ التا ـــ ــ ـــة الف ـــ ــ منطقـ ـــ ــ ـــة  ـــ منيـ ـــة  ـــ ـــراد النقطـ ـــ ـــــل أفـ ــــــن قبــ ـــــاص مـ ـــن البــ ــ ــــه مــ ـــــم إنزالـــ تــ

ـــدة  ــ ـــ ــا مــ ـــ ــ ـــ ــــــي ف ــ قــ ــأرب و ــ ـــ ـــة مـــ ـــ ـــن محافظــــ ــ ـــ ــ إدارة أمــ ـــ ـــ ــ ــــه إ ــ ــ  10نقلــــ ـــ ـــ ــ ـــــن السيا ــ مـــ ــ إدارة  ـــ ـــ ــ ــ مب ـــ ـــ ــ ــــه إ ــ ــم نقلــــ ــ ـــ ـــك تـــ ــ ـــ ــد ذلــ ـــ ــ عـــ ــــــم  ـــام ثــــ ـــ ــ أيــ
ــــــادات  ـــ ــــن قيـ ـــ ــــبعض مـــ ـــ ـــــماح لـــ ـــ ـــم الســ ـــ ــ ــــث تــ ـــ ــ ـــال حيـ ـــ عتقــــ ــــــن  ة مــــ ــ ـــ ـــ ــ ــــد ف ـــ عـــ ــــه إال  ــ ـــل معــــ ـــ ـــ ـــــن التواصـ ــ ــد مـــ ـــ ــ ــتمكن احـــ ــ ــ ـــم يــــ ـــ ــة ولــــ ـــ ـــ افظــ با
ــاء  ـــ ـــ ــ القضـ ـــ ـــ ـ ــــه ا ــ ــه أو إحالتـــ ـــ ـــ ــــام إليـ ــ ـــ ـــه أي إ ــ ـــ ور دون توجيـ ـــــذ ـــ س املـ ـــــ ـــ ــــــتمر حـ ية واســـ ــ ـــ ـــ ـ ـــارة ال ــ ـــ ـ ـــار بز ـــ ـــة ذمـــ ـــ ــ محافظـــ ـــ ـــ ـ ـــة  ـــ املقاومـــ

ــــــك  ــــــن وذلــ مــ ــ إدارة  ـــ ـــ ــ مب ـــ ـــ ــــل  ـــ ية معتقـ ــ ـــ ـــ ـــــزال ال ـــة واليـــ ـــ ــ ور م س ا ـــــ ـــــب رئـــ ـــــن نائـــ ـــه مـــ ــ ــاإلفراج عنـــ ــ ــ ــات بــ ـــ ـــ ـــدور توج ــ ــــرغم صـــ ــ بــ
ـــأرب  ــ ــــة مــ ــ محافظــ ـــ ـ ــ  ـــ ـ ـــــن السيا مــ ــد إدارة  ـــ ـــــة ضـ وى جنائيـ ـــــ ـــديم شـ ية بتقــــ ــ ـــ ـ ــرة ال ــ ـــد قامــــــت أســ ـــه، وقــــ خـــ ــ تار ـــ ـ ــ ح ـــ ـ السيا

عة إجراءات القض ناف محافظة مأرب وتوكيل محامي ملتا  .يةلدى نيابة است

يجة  :الن
ــ  ـــ ـــ ـــ ــ  ـــ ـــ ــ ـــــن السيا ــ مـــ ــمنه رد إدارة  ــ ـــ ــا تضـــ ــــ ـــ ود  ومـ ـــــ ـــ ادات الشــ ــ ـــ ـــ ــ شــ ـــ ـــ ـــ ـــا ورد  ـــ ـــ ــة، ومـ ـــ ـــ نــ ـــا ال ـــ ــ ــ ــ أجر ـــ ـــ ــ ــات ال ـــ ــ ــــالل التحقيقـــ ـــ ـــــن خـــ ـــ مــ

ــ  ـــ ــ ـــــؤرخ  ـــأرب املـ ــة مــــ ـــ ــاء 19/1/2019محافظـ ـــ ــــذي جــ دعــــــاء والـــ ـــة  ـــان واقعــــ شــــ ـــة  نـــ ـــل ال ــــن قبــــ ــا مــ ــ ـــ ـــه إل ــ ــار املوجــ ـــ ستفسـ ــ  ـــ ــ م ع
ــ معلو  ـــ ـــ ـ ــاء ع ــ ـــ ــــــبطه بنــ ـــــم ضـــ ــ ور تــ ـــــذ ـــ ــرد أن املـ ــ ـــ ــ الــ ـــ ـــ ـــاعدة ـ ــ ـــ ـــدعم واملسـ ــ ـــ ـــوف الـ ـــ ـــه بتـــ ـــ ـــالب وقيامـــ ـــ نقـــ ــ  ـــ ـــ ـ ــاركته  ــ ـــ ــبقة بمشــ ــ ـــ ــات مســ ــ ـــ مــ

ــ  ـــ ــــ ــــه ا ــ ــــــرد املوجــ ـــث أن الــ ــ ي وحيــــ ــــو ـــ ـ ــــة ا ــ ــ جماعــ ـــ ــــ ــــــادات  ـــن القيــ ـــ ـــدد مــ ـــ ــــة لعــ ــ ـــالغ ماليـــ ـــ ــاله مبــ ـــ ـــــالل إرســـ ـــــن خــــ ــ ن مـ ـــــ ـــة لالنقالبيـــ ـــ املاديــ
ــام  ــ ــ قيــ ـــ ـ ــر إ ــ شــ ـــال ولــــــم  عتقـــ ـــة  ـــرار بواقعـــ قـــ ـــــمن  ـــد تضـ ــأرب قـــ ــ ــ مــ ـــ ـ ــ  ـــ ـ ـــــن السيا مـ ـــــل إدارة  ــــن قبـ ــة مــ ـــ نـ ـــة ال منيــــ ـــات  ــ ـ ا
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ع  خفاء القسري وقا نةعتقال التعسفي و ر ال ع  تقار ر السا ول إ التقر ر  من التقر  
 

ــال  ــ ــتمرار اعتقـــ ــ ــ أن اســـ ـــ ــ ع ــا  ــــ ــو مـ ــ ـــ ــــة و ـــه للمحاكمـــ ـــ ـــه وإحالتـ ـــ ــــــق معـ ــاء للتحقيـ ــ ــ القضـــ ـــ ــ ور إ ـــــذ ـــة املــ ـــ ــال بإحالـ ـــ ــــت باالعتقــ ــ قامـــ ـــ ــ ال
ــادة  ــ ـــ ـــــنص املـ حة لـــ ـــر ــ ـــة الصـــ ـــ الفــ ــــــاءت با ـــد جــ ـــ ـــه قــ ـــ خــ ــ تار ـــ ـــ ــال وح ـــ عتقـــ خ  ــــــار ـــن تــ ـــ ــــدة مــ ـــ ــية واملمتـ ــ ــ ة املاضــ ــ ـــ ـــ ـــــوال الف ية طـــ ــ ـــ ـــ ال

ـــة  ) 48( ـــ ــ ــــة اليمنيـــ ــ ـــ ــ ور م ــــــتور ا ـــ ــــن دســ ـــ ـــة  مــــ ـــ ــ ـــات الدوليـــ ـــ ـــ تفاقيــ ـــــق و ـــ ــة و املواثيـــ ـــ ـــ زائيـــ ـــراءات ا ــ ـــ جـــ ــانون  ــ ـــ ــام قــــ ـــ ــ ـــ ـ ــــوص واح ـــ ونصــــ
ــئولة  ـــ ــــة املســ ـــ ــاك وان ا ــ ـــ ن ــــول  ة حصـــ ـــــ ــ ـــة  نـــ ـــدى ال ــ ــــت لــ ـــ ــد ث ــ ـــه فقـــ ــاء عليــــ ــ نــ ــــة، و ــــة اليمنيـــ ـــ ور م ـــــن ا ــا مــ ـــ ــ املصــــــادق عل

از املركزي لألمن السيا بمحافظة مأرب  .عنه  قيادة ا
 :  محافظة عدن – يد عارف سعيدواقعة اعتقال سع - 13

م  ــ ـــ ود ومــ ـــــ ادة الشـ ــ ـــ ــ شــ ـــ ـ ــاء  ـــ ــا جــ ــ ــــب مــ حســـ ــــة و نــ ـــدى ال ــ ــية  لـ ــ ـــــمنه ملــــــف القضـــ ـــا تضــ ــًا ملـــ ــة وفقـــــ ـــ ص الواقعـ ( و ) ر . ع.س: (تــــــت
خ )  م. ع. خ ــــه بتـــــــار رة 28/9/2015بانـــ ـــا ــ ــرزة القــ ــ ــ فـــ ـــ ــ ــيارته  ـــ ــ ســ ـــ ــ ـــائم  ــل نــــ ــ ــارف ســـــــعيد مقبـــ ــ ــــعيد عـــ ية ســـ ــ ـــ ــ ـــان ال ــــ ــا  م واثنـــــــاء مـــــ
ـــاعة  – ـــ ــام الســ ـــ ــ تمـــ ـــ ـــ ـــان و ــ ــيخ عثمـــ ـــ ــــــان الشـــ ــــــيخ عثمــ ــــرطة الشــ ــ ــــم شــ ــ ــــــراد قســ ـــن افــ ـــ ــــة مــ ــ ــــــر مجموعــ ــباحًا حضــ ــ ــ ــــــف صــ ــــة والنصــ ــ الثالثــ

ــــل  ـــــك تــــــم نقــ ــد ذلـ ـــ عـ ـــفة ثــــــم  ــــة ناســـ ــــة احزمــ ــــة ان لديــ مــ ـــــرطة ب ــــم الشـ ــ قســ ـــ ـ ية ا ــ ـــ ـ ـــذوا ال ي واخـــ يو ــ ـــ ــــد الصـ ــــدعو حمــ ـــــادة املــ بقيـ
ـــد ذلــــــك عـــ ـــازه  ـــان احتجـــ ـــ ـــد بم ــــم أحـــ علــ ر دون ان  ـــــ ــعة أشـ ــ ســ ــنة و ـــ ـــــدة سـ ــاك ملـ ــ نــ ـــي  ــ ــارق، حيــــــث بقـ ــ ـــكر طــ ــ ــ معسـ ـــ ـ ية ا ــ ـــ ـ تــــــم  ال

ية  ــ ـــ ــ ــم إعـــــــادة ال ـــ ــال تــ ــ عتقـــ ـــــف مـــــــن  ــنوات ونصــ ـــ ـــالث ســ ــرور ثــــ ــ ــــد مـــ عـــ ــــه و ــم انـــ ـــ ـــــرموت ثــ ـــة حضــ ـــال بمحافظــــ ن املكــــ ـــــ ــ ــ  ـــ ــ ــــة ا نقلـــ
ن ب احمد ناك عرفت اسرته انه موجود    ن ب احمد بمدينة عدن ، و   .ا 

يجة  :الن
ـــه  ـــ ــا احتوتـــ ـــ ــ ود ومــ ـــــ ـــ ادة الشـ ــ ـــ ـــ ــ شـ ـــ ـــ ـ ـــا ورد  ـــ ـــة ومـــ ـــ نـــ ـــا ال ـــ ــ ـ ــ اجر ـــ ـــ ـ ــات ال ـــ ــ ــــالل التحقيقــ ـــ ــــــن خــ ـــة مـــ ـــ ـــ ن ان ا ـــــ ـــ ـــور تبـ ــ ـــ ر والصـ ــــــار ــ التقـ

ن إلدارة امن محافظة عدن ع م افراد شرطة الشيخ عثمان التا اك  ن  .املسؤولة عن ذلك 
 :  محافظة شبوة -الطفل ي مبارك العولقي  واقعة اعتقال - 14

ــ ـــ ــباح يـــ ــ ــــــن صــــ ــرة مــ ــ ــ ــــــاعة العاشــ ــام الســ ـــ ــ تمـــ ـــ ـــ ـــه  ـــ ـــة بانــ ــ نـــ ـــدى ال ــ ــــــية لـــ ـــــف القضــ ــــــواه ملـــ ـــا احتــ ــ ـــا ملـــ ـــ ـــة وفقــ ـــ ص الواقعــ ــــــت ــاء تــ ـــ وم الثالثـــ
خ  ــــــار ــ ـــ ــال 18/12/2018بتـ ــ ـــ ــ ــبوة باعتقـــ ـــ ــ ـــ ـــة شــ ـــ ـــ ـــــاب محافظـــ ـــ ـــ ـــة نصـ ـــ ـــ ـــ ـــــن مدير ـــ ـــ ـــــدير أمـ ــ ـــ ن ملــ ع ـــا ــ ـــ ـــ ـــراد التـ ـــ ـــ ــ فـ ــــــن  ـــ ــــة مـــ ــ ـــ ــــت مجموعـــ ــ ـــ م قامـــ

 .من داخل املدرسة) سنة 13(الطفل ي مبارك العولقي 
م  ــ ـــ ـــ ــ ـــة ومـ ـــ ــ نـــ م ال ــ ـــ ـــ ــ ــــــتمعت إلـ ـــ ــــذي اســ ــ ـــ ود الــ ـــــ ـــ ــ ادة الشـ ــ ـــ ـــ ــ شـــ ـــ ـــ ــ ـ ــاء  ـــ ـــ ــا جـــ ـــ ـــ ية ومـــ ــ ـــ ـــ ــ ـ ـــــادة ذوي ال ـــ ــ إفـــ ـــ ـــ ــ ـ ـــا ورد  ـــ ـــ ــــب مــ ـــ حســــ ) أ.م.أ: ( و

خ ) أ.م.ص(و ــــــار ــاء بتـ ــ ـــوم الثالثـــ ـــ ــــــباح يـ ــــــن  صـ ــرة مـ ــ ـــاعة العاشـــ ــ ـــام الســ ــ ــ تمــ ـــ ــ ــــه و ــ 18/12/2018فإنـــ ـــ ــ ية ي ــ ـــ ــ ـــان ال ـــ ـ ــا  ــــ ــــــاء مـ م وأثنـ
ــــــن  ـــ ــــة مـ ـــ ــ ــــة مجموعـ ـــ ــ ـــاب وعليـ ـــ ــــــن نصــــ ـــ ـــة امـ ـــ ـــ ـ ع ملدير ـــا ــ ـــ ــــــم تــ ـــــر طقــــ ـــ ـــه حضــ ــ ـــ ـــة العوشــ ـــ ــ ــــل مدرســ ــ ــــــيم داخــــ ـــ ــى التعلـ ــ ـــ ـــــولقي يتلقـــ ــ ــارك العـــ ــ ـــ مبـــ

ـــة  وو  ـــ ـــ ـــن املدير ــ ـــ ــــدير أمـ ــ ــــوردي مـــ ــ ـــ ـــب ال ــ ـــ ـــالم طالـ ــ ـــ ــــدعو  سـ ـــ ــــادة املــ ـــ ـــــراد بقيــ ـــ ــ فـ ـــ ـــ ـ ــــدخول إ ــ ـــام بالـــ ــ ـــ ــم قـ ـــ ــ ــــة ثــ ــ ــوار املدرســـ ــ ـــ ــ جــ ـــ ـــ ـ ــــــف إ قـــ
ـــة   ــــ ع للمدير ـــا ــ ــــم التــ ن الطقـــ ـــــ ــ مــ ـــ ــ ــاده ع ــ ـــه واقتيـــ ــام باعتقالــــ ـــ ـــة قــ ـــاره إليــــ ــد إحضــــ ــ عـــ ية، و ــ ـــ ــ ـــب ال ــ ــار الطالــ ـــ ـــــب إحضــ ـــة وطلــ املدرســـ
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ع  خفاء القسري وقا نةعتقال التعسفي و ر ال ع  تقار ر السا ول إ التقر ر  من التقر  
 

اص  ـــــ ــ ـــد  ـــ ـــة الحـ ـــ عـ ــاة التا ــ ــ امليـــ ـــ ـــــر مواســ ــــه بكســ امـــ ــــده وا ديـــ ــــه و ابـــ ــــه وإر ــــق معـــ ــم  التحقيـــ ــ ــ ــــث تـ ــــة حيـــ ـــ ـــن املدير ــ ــ إدارة أمــ ـــ ــ إ
عد مرور ولم يف عتقال  16رج عنه    .يوم من 

يجة  :الن
ـــة  ـــ نــ ن ل ـــــ ية  تبـــ ــ ـــ ـــ ـــــادة ذوي ال ــ افـــ ـــ ـــ ــاء  ـــ ــا جـــ ـــ ــ ود، ومـ ـــــ ادة الشـــ ــ ـــ ــ شـــ ـــ ـــ ـــا ورد  ـــ ــة ومــ ـــ نـــ ـــا ال ـــ ــ ــ اجر ـــ ـــ ــات ال ـــ ــ ــــالل التحقيقـ ـــ ــــن خـ ــ مــ
ـــب  ـــ ــالم طالــ ـــ ـــة ســـ ـــ ــ ـــن املدير ــ ــــدير أمـــ ـــ ــادة مـ ــ ـــ ــاب بقيـ ــ ـــ ـــة نصـ ـــ ــ ـــــن مدير ــ إدارة أمـــ ـــ ـــ ـــه  ـــ ــئولة عنــ ـــ ـــة املســـ ـــ ــ ــاك وأن ا ــ ــ ــ ن ـــــوت  ــ ة ثبـ ــ ـــ ـــ

وردي   .    ال
ادي احمد دمحم  / اخفاء قسري واقعه  - 15 ري عبدال   : عز محافظة  -امل

خ  ــــــار ــ تـ ــــه و ـــ ـــة بانــ ــ ـــ ص الواقعـ ــــــت ية 24/4/2019تـــ ــ ـــ ـــ ـ ل ال ــ ـــ ـــ ـ ــــــرة م ي بمحاصـــ ـــــد ـــ ـــزي املـ ـــ ـــدون الـــ ـــ ــ ة  يرتـ ــ ـــ ـــ ــــة مسـ ـــ ـــــت مجموعــ ـــ م قامـ
ــــــن  ـــ مـ ـــكر  ـــ ــ ــ معســ ـــ ـــ ــ ة  ا ـــــكر ــ ـــم العســـ ـــ طقــــ ــــــن  ـــ ـــدد مـ ـــ ـــ ن عـ ـــــ ـــ ــ مــ ـــ ـــ ــ ـــــذه ع ـــ ــالقوة واخــ ـــ ـــ ـــه بــ ــ ـــ ــــري  واعتقالــ ــ ــــ ــــد دمحم امل ـــ ــ ادي احمـ ــدال ــ ـــ عبـــ

ة  يامي   مدير ول املركزي   منطقة ا ان مج   .املعافر ومن ثم  نقله  ا م
م   ــ ـــ ـــ ـــة ومــ ـــ ـــ نـ ـــل ال ـــ ــ ــــن قبــ ـــ ــ م مـ ــــــماع ــ ــــم ســ ــ ـــ ــــذين تـ ــ ـــ ود الـ ـــــ ـــ ادة  الشــ ــ ـــ ـــ ــ شــ ـــ ـــ ــ ـــا ورد  ـــ ـــ ية ومـ ــ ـــ ـــ ــ ـــــادة ذوى ال ـــ ــ إفــ ـــ ـــ ــ ــاء  ـــ ـــ ـــا جــ ـــ ـــ ـــــب مـ ــ حســـ و
خ ) ح،م،ع،ع(و)ف،ح،م،س(و) ع،ح،ع،ا(و)م،ع،ع(و) ن،أ،م،ا( ــــــار ــ ـــ ـــ تـــ ــــه و ـــ ـــ ــ ـــ ـــة 24/4/2019فإنــ ـــ ـــ ـــ ــ ــاعة  الثانيـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــــام الســــ ـــ ـــ ــ ــ تمـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــ م  و

ـــدمت  م ـــ ــ ــيال قـ ــ ــ ــــــف لـــ ــر والنصـــ ـــ ـــ ن عشـ ـــــ ـــ ــ مـ ـــ ـــ ـ ي  ع ـــــد ـــ ـــزي املـ ــ ـــ ـــــدي الـ ـــ ة  ترتـ ــ ـــ ـــ ــــة مسـ ـــ ــــــن ) 5(جموعــ ــــة  إلدارة أمـــ ـــ عــ ة تا ـــــكر ــ ـــــم عســ ـــ أطقـ
ل  ـــــ ـــ ـــ ــق م ــ ـــ ــ ـ ــاموا بتطو ــ ــ ـــ م قــ ــــــول ـــ ـــد وصـ ـــ ـــ ــ وعنــ ـــ ـــ ـــ ـــــل ح ــ ــــــا جبـــ ـــ ـــــدف وادي حنــ ـــ ــة العــ ـــ ـــ ـــ ــ قر ـــ ـــ ـــ ــ ا ـــ ـــ ــ ـــــل ح ــ ـــة جبــــ ـــ ـــ ـ ــدالو / مدير ــ ـــ ــ دمحم عبــ

ـــأ ــ ـــــادوا بــ ل أفــ ـــــ ــ م للم ق ــــو م وتطـــ ـــــدوم ب قــ ـــــ ـــــن ســ ـــة عــ ــ ــ ـــا  القر ــ ــ ــــض أ عـــ ــــل  ـــن قبـــ ـــ م مـ ـــــؤال ـــــد ســ ليل  وعنــ ــــدا ــاءوا عبـــ ــ ــ ــــد جـ م قـــ
ــــدعو ـــ ــــة املــ ــ ــــ ـــن املدير ــ ـــ ــــدير امـ ــ ــــــات مــــ ــ ـ ــ توج ـــ ـــ ــ ــاء ع ــ ـــ ــــــن / بنــ ـــوا مــــ ـــ ــ ل وطلبـ ـــــ ـــ ــ ـــاب امل ـــ ــــــرق بـــ ــ ـــاموا بطــ ـــ ــ ــــك قـ ــ ــد ذلــــ ــ ـــ عــ ــــــم  ـــار، ثــــ ــ ـــ ــــق الوقـ ـــ توفيـــ

ن  ـــــ ــ مــ ـــ ــ ـــــذه ع ـــه واخــ ــ ــم  اعتقالــ ـــ ية تــ ــ ـــ ــ ـــــروج ال ــــد خــ ــ عـ ــــه و ـــليم نفســـ ـــ سـ ل و ـــــ ــ ــن امل ــ ــ ــــروج مـ ـــ ـــــد دمحم ا ادي احمــ ــدال ــ ية عبـــ ــ ـــ ــ ال
ـــة  ـــ ــ  منطقـ ـــ ــ ــــزي  ــــــن املركـــ مـ ـــكر  ـــ ــ معسـ ـــ ــ ـــم ا ـــ طقـ ـــد  ـــ ـــه احـ ـــ ا نقلـ ــد ـــ عــ ــــــم  ه  تـ ــ ـــ ــ ــارة لف ـــ ــ ـــه الز ـــ ــــع عنـ ـــافر ومنـــ ـــ ـــة املعـ ــ ــ ــامي بمدير ـــ يــ ا

ر ه ح كتابة التقر عرف مص ية مفقود وال  ول والزال  ال ان مج يامي ا م   .من معسكر ا

يجة   : الن
ــــــن  ـــ ـــة مــ ـــ ـــ نـ ـــت ال ــ ـــ ــا قامــ ــــ ـــ ــية ومـ ــ ـــ ــ ــــــف القضـ ــ ـــــمنه ملــ ـــ ــا تضــ ــ ـــ ــ ود ومـ ـــــ ـــ ادات الشــ ــ ـــ ـــ ية وشــ ــ ـــ ـــ ــ ــادات ذوي ال ــ ـــ ــ ــ إفـ ـــ ـــ ــ ـــا ورد  ـــ ـــ ـــالل مـ ـــ ـــ ــــن خـ ـــ مـــ
ــــــن  ــــدير أمــــ ــ ــــادة مـــ ـــ ــ بقيــ ـــ ـــ ـ ـــــل ح ــ ـــة جبــ ـــ ــــ ـــــن مدير ـــ ــ إدارة أمـ ـــ ـــ ـ ــاك  ــ ـــ ــ ن ــــذا  ـــ ــ ــــــن  ــــؤولة عــــ ـــ ــــة املســ ـــ ــ ـــة أن ا ـــ ــ نـ ن ل ـــــ ـــ ــات تبـ ــ ـــ تحقيقــ

ة توفيق الوقار                                         .                                             املدير
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ع  خفاء القسري وقا نةعتقال التعسفي و ر ال ع  تقار ر السا ول إ التقر ر  من التقر  
 

إب احمد الزغ  واقعة اعتقال - 16   : محافظة عدن  –دمحم عبدالو
خ  ــــــار ــ ــه بتـــ ـــ ـــ ــــة بانـــ ــ ـــ ص الواقعــ ــــــت ـــ ـــة 6/2/2019تــ ـــ ـــ ــ ــاب بمدير ــ ـــ ـــ بـ د ا ــ ـــ ـــ ــ ـ ــام م ـــ ــ ـــ ـــــود باقتحـ ـــ ــ نـ ـــــن ا ــ ـــ ة مـ ــ ـــ ـــ ــ ـــة مسـ ـــ ــ ــــت مجموعـــ ـــ ـــ م قامـ

ية اب / املنصورة محافظة عدن واعتقال ال ول دمحم عبدالو ان مج   احمد الزغ بقوة السالح ونقله ا م
م   ــ ـــ ـــ ود ومـــ ـــــ ـــ ادة الشــ ــ ـــ ـــ ية وشــ ــ ـــ ـــ ــ ـــــادة ذوي ال ـــ ــ أفـــ ـــ ـــ ــ ـــا ورد  ـــ ـــ ـــة ومـ ــ ـــ نــ ـــدى ال ــ ـــ ــية لــ ــ ـــ ـــــف القضــــ ـــ ـــــمنه ملــ ــ ــا تضـــ ــ ــ ـــ ــــــب مـ ـــ حسـ و ) أ.ع.ع(و
خ )  ط.ض.ف( ــــــار ــــــر بتــ ــ ـــالة الظ ــ ــــد صـــ ــ عــ ـــدة  ــ ــاعة الواحـــ ـــ س الســـ ـــــ مـــ ـــــوم ا ــ يـــ ـــ ـــ ـــه  ـــ ــــود  6/2/2019فانــ ـــ نـ ـــــن ا ــ ــــة مـ ــ ـــام مجموعــ ـــ م قــ

ن  ع ـــا ــ ن التــ ـــــ ــــدن امللثمــ عـــ ـــاب  ــ ــ ر ـــة  ـــ افحـ ــــوات م ــــد قـــ ــادة قائـــ ــ ـــدن بقيـــ ـــ ــة عـ ـــ ـــن محافظــ ــ ع إلدارة امــ ـــا ــ ــاب التــ ــ ـــ ر ـــة  ـــ افحـ ــــق م ـــ لفر
ية ــ ـــ ـــ ــال  ال ــ ـــ د واعتقـ ـــــ ـــ ــام امل ـــ ــ ــاموا باقتحـ ــ ـــ ــم قـ ــ ــ ــــــن ثــ ـــدن ومــ ـــ ـــة عــ ـــ ـــــورة بمحافظــ ـــة املنصـــ ـــ ــ ــ مدير ـــ ـــ ـــاب  ــ بـــ د ا ــ ـــ ـــ ــــــرة م / بمحاصــ

د و  ـــــ ـ ــــلة امل ــ مغســ ـــ ـ ى  ــو ــ ـــــوم بتغســــــيل املــ ـــان يقــ ـــ ــــذي  ــ والــ ـــ ـ ــد الزغ ــ اب احمــ ــدالو ــ ن دمحم عبــ ـــــ ــ مــ ـــ ـ ـــة ع ولـــ ــــة مج ــ ــ ج ـــ ـ ـــــاده ا اقتيــ
رمة دور العبادة  م ومن دون مراعاة  عة ل   .احدى السيارات التا

يجة   :الن
ـــة  ـــ ـــ ـ ـــة ان ا ـــ ــ نــ ن ل ـــــ ـــ ود تبــ ـــــ ـــ ادة الشــ ــ ـــ ـــ ية وشــ ــ ـــ ـــ ــ ــوال ذوي ال ــ ــ ــ اقــــ ـــ ـــ ــ ـــا ورد  ـــ ـــة ومــــ ـــ ــ نــ ـــا ال ـــ ــ ــ ــ اجر ـــ ـــ ــ ــات ال ـــ ــ ــــالل التحقيقـــ ــ ـــ ــــن خـ ـــ مـــ

ـــة  ـــ عـ ــاب التا ــ ـــ ر ـــة  ـــ افحـ ــــوات م ــ قـــ ـــ ــ ــاك  ــ ـــ ن ــــذا  ـــ ــــــن  ــــؤولة عـ ـــة املســـ ـــ افحـ ــــوات م ــــد قـــ ــادة قائـــ ــ ــ ـــــدن بقيـ ـــة عــ ـــ ــــن محافظـ الدارة امـــ
عدن اب    .ر

ن واقعة اعتقال  - 17 تار وآخر ا عبدالواحد دمحم ال   :  ظة مأربفمحا -زكر
خ  ــــــار ـــه بتــ ـــ ـــة بانــ ـــ ص الواقعــ ــــــت ـــأرب 17/5/2017تــ ــ ـــة مــــ ـــ ــــــاص بمدينــ ــ ـــــن ا ــ ــــوات ألمـ ـــ ن لقــ ع ـــا ــ ـــــود التـــ ــ نـ ـــــن ا ــ ـــة مـ ــ ـــت مجموعـــ ـــ م قامـــ

ايا  ــ ـــ ـــ ـــن ال ـــ ـــة مــ ـــ ـــــدد ثمانيــ ــال عـــ ــ ـــ م باعتقـ ـــــ ــــبعض مـــ ـــ ـــــن الـ ــــــراج عـــ فــ ــارب و  ـــ ــــة مـــ ــ ــ مدينــ ـــ ـــ ـــالم  ـــ ــــرطة الســ ــ ـــم شــ ـــ ــ قســ ـــ ـــ م ا ــاد ــ ـــ واقتيـ
من السيا ن  مقر مب   ن معتقل خر   .فيما ال زال 

م  ــ ـــ ـــ ود ومـ ـــــ ـــ ادة الشـ ــ ـــ ـــ ايا وشـ ــ ـــ ـــ ـ ـــــادة ذوي ال ـــ ــ إفـ ـــ ـــ ـ ـــا ورد  ـــ ـــة ومـــ ـــ نـــ ـــدى ال ــ ـــ ــية لـ ــ ـــ ــــــف القضــ ـــمنه ملـــ ـــ ــ ـــا تضـ ـــ ــــب مـــ ـــ حســ ــ.م.ع.أ(و ـــ ـــ و ) ــ
خ ) ق.م.ق.و(و ) ش.س.ع( ــــــار ــ ـــ ـــه بتــ ــ ـــ ـــ ــــود 17/5/2017فانــ ـــ ـــ ــ نـ ـــــن ا ــ ـــ ـــة مـــ ـــ ـــ ــ ـــت مجموعــ ـــ ـــ ـــ ــاءًا قامـ ـــ ـــ ـــ ــــــف مســ ـــ ــ ـــرة والنصــ ـــ ـــ ـــ ـــاعة العاشـ ـــ ـــ ــ م الســ

ـــاه  ـــ ــ م ادنـ ـــــماؤ ـــة اســــ ـــ نـــ ايا  املب ــ ـــ ــــ ــــــال ال ن باعتقـــ ـــــكر ــ ن عســ ـــــ ن طقمــــ ـــــ ـــ ــ مـ ـــ ــــ ــأرب ع ـــ ــــة مــــ ــ ــــاص بمدينـــ ــ ـــ ـــــن ا ــ مــ ــــــوات  ن لقـــ ع ـــا ــ التــــ
ــ ـــ ـــ ـ ــارب  ا ـــ ــ ــــة مــ ـــ ــار بمدينــ ــ ــ ــــة املطـــ ــ ــ منطقـــ ـــ ـــ ـ ـــه  ـــ ن فيـــ ـــــ ـــ ـــــانوا مقيمـ ـــ ـ ــــذي  ــ ل الـــ ــ ـــ ـــ ـ ــن امل ــ ــ م مـــ ــاد ــ ـــ ايا  واقتيــ ــ ـــ ـــ ـ ـــة  ـــ م ثمانيـــ ــــدد ـــ ــــــم  وعــ قســـ

ــــــم  ــــ م و ــ ـــ ـــ ن مـ ـــــ ـــ ـــن اثنــ ــ ـــ ــــــراج  عـ فــــ ا  ــد ـــ ـــ عـ ــــــم  ــــــام  تــــ ــتة أيـــ ــ ــ ــــدة  ســــ ـــ ــاك ملــ ـــ ــ نـــ م  ــال ــ ــ ــــــم اعتقـــ ــــث تــــ ـــ ــارب حيــ ــ ـــ ـــة مـــ ـــ ــ ـــالم بمدينـ ــ ـــ ـــــرطة الســ ـــ شـ
ــ  ـــ ـــ ــر مب ـــ ــ مقـــ ـــ ـــ ن  ــ ـــ ن معتقلـــ ـــر ــ خـــ ايا  ــ ـــ ـــ ـــــزال ال ـــا ال يـــ ـــ س  فيمــ ـــــدع ــ ــــم الـ ـــ ــــــم قاسـ ية ســ ــ ـــ ـــ ـــداد وال ــ ـــ ــ ا ـــ ـــ ـــا ع ـــ ــ ية زكر ــ ـــ ـــ ال

م  ايا    :من السيا وال
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ع  خفاء القسري وقا نةعتقال التعسفي و ر ال ع  تقار ر السا ول إ التقر ر  من التقر  
 

ه  سم  م   مص
يوب مثمراد   1   ال يزال مخفي  عبدهللا م
تار  2 ي عبدالواحد دمحم ال   ال يزال مخفي  ا
تار  3 ا عبدالواحد دمحم ال   ال يزال مخفي  زكر
داد  4 ا ع ا فراج عنه  زكر   تم 
س  5 فراج عنه  سم قاسم دمحم الدع   تم 
إب سليمان مسبح  6   ال يزال مخفي  عبدالو
تار  7   ال يزال مخفي  ع مقبل دمحم ال
ي  8   ال يزال مخفي  ع دمحم الصعفا

يجة   :الن
ـــــؤولة  ــ ــــة املسـ ـــ ـ ن ان ا ـــــ ود تبـــ ـــــ ادة الشـــ ــ ـــ ية وشـــ ــ ـــ ـــ ــوال ذوي ال ــ ــ ــ اقــ ـــ ـــ ـــا ورد  ـــ ــة ومــ ـــ نـــ ـــا ال ـــ ــ ــ اجر ـــ ـــ ــات ال ـــ ــ ــــالل التحقيقـ ـــ ــــن خـ ـــ مـ

اص بمحافظة مارب بقيادة العقيد أبو دمحم الشعالن  من ا ن لقوات  ع نود التا م ا اك  ن   .عن ذلك 
  

 


