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مركز المعلومات یناشد فریق األمم المتحدة المعني باإلخفاء القسري العمل على إطالق 
 الناشط رضوان الحاشدي ورفیقھ في مأرب

-------------- 
 

سلطات الحكومة الیمنیة الشرعیة في   hritc  طالب مركز المعلومات والتأھیل لحقوق اإلنسان
مأرب بإطالق سراح الناشط واإلعالمي رضوان الحاشدي وسرعة الكشف عن مالبسات اختطافھ  

 .ورفیقھ صالح اإلبي
وبحسب تأكید أسرة رضوان فقد تم اعتقالھ فور وصولھ مطار سیؤن بحضرموت( شرق الیمن ) 

 .م نقلھ إلى مأرب، ثم ت2020یولیو  7أثناء قدومھ من القاھرة في 

وبحسب إفادات األسرة والمقربین منھما أیضا فإن رضوان كان برفقة  صدیقھ صالح االبي وتم 

وبعد شھر من االحتجاز تم ترحیلھما إلى سیئون   2020یونیو  8احتجازھما بالقاھرة في 

ى مبنى حضرموت وفي مطار سیئون تم احتجازھما، ثم قیل ألسرة رضوان الحاشدي أنھما أُخذا إل

 .السجن السیاسي في مأرب
 

وخاطب مركز المعلومات والتأھیل لحقوق االنسان المقرر الخاص بحریة الرأي والتعبیر باألمم 
وكذلك الفریق العامل المعني بحاالت االختفاء القسري أو غیر الطوعي التابع لألمم المتحدة  المتحدة

لواقعة التي تأكد منھا فریق الرصد بالمركز عبر في رسالة لھ الیوم طالبا تدخلھم العاجل لمتابعة ا
تواصلھم مع أسرة الحاشدي ومقربین كانوا معھ في  القاھرة التي جرى فیھ احتجازه بناءا على 

تنسیق أمني كما یقول المقربون مع الجھات الیمنیة ثم جرى ترحیلھم عبر الخطوط الجویة الیمنیة 
 .یولیو الجاري  7في 

ھ حتى اللحظة لم یتم الرد على استفسارات أسرتھ أو على أي اتصاالت لمعرفة وتؤكد المعلومات ان
 ..وضعھ وسبب ومكان االعتقال

 ر یصنف ضمن جرائم اإلخفاء القسروقال بیان المركز أن صمت الجھات الرسمیة على ھذا األم
ویخشى من تعرض رضوان وصالح للتعذیب، كما أن ھناك خشیة كبیرة على حیاة رضوان 

 .شدي  نظرا لتدھور صحتھ حیث یعاني من مضاعفات عملیة أجراھا مؤخرا في القلبالحا
 االستشاریة لدى المجلس اإلقتصاديوشدد المركز وھو منظمة إقلیمیة حاصل على الصفة 

 عتقلین وتمكین أسرھم ومحامیھم منواإلجتماعي باألمم المتحدة على سرعة إطالق سراح الم
 االحتجاز ألي أسباب قانونیة حسب قانونیة، ومراعاة إجراءات زیارتھم في حالة أي مطالبات

 .قواعد القانون الدولي لحقوق اإلنسان
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