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 بإعطاء اليمن يف النزاع أطراف تطالب ومحليّة دوليّة حقوقيّة مجموعات 8
 قرسا   واملخفينّي تعّسفا   املعتقلني  املدنينّي عن لإلفراج األولويّة

 
معرفتهم مصير مع اقتراب الحرب في اليمن من عامها السابع، تستمّر معاناة أفراد عائالٍت كثيرة من جّراء عدم 

جاز الرسميّة وغير الرسميّة التي تقع تحت سيطرة مختلف أطراف النزاع أقربائهم المخفيّين قسراً في مراكز االحت

  في اليمن.  
  

بال اليوم، وإذ نقف وقفة تضامن مع عائالت المئات من المدنيّين الذين إّما احُتجزوا تعّسفاً أو تّم اختطافهم أو إخفاؤهم قسراً، تارًة 
أو انتمائهم السياسي، أو طبيعة عملهم، أو نشاطهم الحقوقي، أو انتمائهم الديني، نطالب أطراف  سبب وطوراً على خلفيّة رأيهم

النزاع كافّة باالستجابة إلى نداءات األسر المفجوعة والكشف عن مصائر المخفيّين قسراً وأماكن تواجدهم واإلفراج الفوري عن 
  اً.  جميع المعتقلين تعّسف

  

، ظلّت أطراف النزاع في اليمن تولي 2018حتّى اليوم، ومنذ تحديد آليّة تنفيذيّة لتبادل األسرى ضمن إطار اتفاق ستوكهولم عام 
على حساب المعتقلين المدنيّين. ولذلك، نرى ضرورًة في أن تولي جميع أطراف النزاع  1العسكريّين المعتقلين لتبادل  األهميّة

أولويّة قصوى لإلفراج عن المدنيّين بشكل خاص، بمن فيهم النشطاء والصحافيّون، وأن تتعامل مع هذا الملّف بدرجة عالية من 
المعتقلين والمخفيّين قسراً، والمتروكين للنضال لوحدهم من أجل الجديّة نظراً إلى أنّه يطال حيوات اآلالف من اليمنيّين من أقرباء 

بحّقهم حكماً األربعة الذين أصدرت محكمة في صنعاء  الصحافيّونالكشف عن الحقيقة وتحقيق العدالة ألحبّائهم. ومن بين هؤالء، 

باإلعدام خالل نيسان/أبريل الماضي على خلفيّة نشاطهم الصحافي، وهم عبد الخالق عمران، وأكرم الوليدي، وحارث حميد، 
علماً أنّهم تعرّضوا أيضاً للتعذيب والحرمان من الرعاية  ،معتقلينوتوفيق المنصوري، ومعهم خمسة من زمالئهم، وهم ما زالوا 

الصحيّة على مرّ أكثر من خمس سنوات. وعلى امتداد اليمن، ما برح الصحافيّون يتعرّضون للمضايقة واالعتقال التعّسفي واإلخفاء  
خفي قسراً منذ أكثر من خمسة أعوام.  وحيدالقسري، ومنهم 

ُ
  الصوفي الذي أ

   
بقيادة المملكة العربيّة السعوديّة واإلمارات المّتحدة العربيّة وأنصار  التحالف، ارتكب أطراف النزاع، بمن فيهم باإلضافة إلى ما سبق

  االحتجاز، مّما أّدى إلى مقتل عدد من المعتقلين وإصابتهم بجروح.  مشروعة على مراكز (، اعتداءات غيرالحوثيّونهللا )

التذكير بأّن للمعتقلين حقوقاً أساسيّة، تشتمل على القدرة على الوصول إلى الدعم القانوني والمحاكمات يهّمنا في هذا اإلطار 
روف مراكز االحتجاز بحيث يتمّكن المحرومون من التي تحترم المعايير الدوليّة للمحاكمات العادلة. فضالً عن ذلك، يجب تحسين ظ

حريّتهم من الحصول على الرعاية الطبيّة ومستلزمات النظافة والصّحة. فمع احتمال انتشار فايروس كورونا داخل سجون مكتظّة 
ى حيوات جميع حيث الرعاية الصحيّة شبه معدومة أصالً، تصبح ظروف مراكز االحتجاز الحاليّة بمثابة خطر حقيقي ومباشر عل

  المعتقلين، وحرّاس السجون أيضاً. 

  
أيضاً وقف ممارسات التعذيب وضروب سوء المعاملة ومنع وقوعها، إذ من واجبهم احترام القانون اإلنساني على أطراف النزاع 

 الدولي، كما ينبغي محاسبة مقترفي االنتهاكات، ومنح الضحايا التعويضات الالزمة وتصويب أوضاعهم.
   

أطراف النزاع ُمطالَبون بإصدار لوائح دقيقة تتضّمن أسماء المعتقلين المحتجزين في المراكز الرسميّة وغير الوًة على ذلك، إّن ع

  الرسميّة، وبالسماح للعائالت بزيارة أقربائهم وتوفير سبل التواصل بين المعتقلين ومحاميهم وعائالتهم. 
  

ت بكّل المعلومات المتوفّرة عن مصائر أقربائهم وأماكن تواجد المخفيّين قسراً والمعتقلين إلى ذلك، على أطراف النزاع مّد العائال
  كما أنّهم ُمطالَبون بتأمين إمكانيّة زيارة مراقبين مستقلّين دوليّين للمعتقلين في أماكن االحتجاز كافّة وبدون أي عرقلة. تعّسفاً. 

  
حالة إخفاء قسري على يد مختلف  770حالة اعتقال تعّسفي و 1605منظّمة "مواطنة لحقوق اإلنسان"  وثّقت، 2016منذ العام 

هللا، واإلمارات والمجموعات التابعة لها. كما وثّقت "رابطة أّمهات  أطراف النزاع، من بينها الحكومة اليمنيّة الُمعترف بها دوليّاً، وأنصار

  حالة إخفاء قسري منذ اندالع الحرب. 236الُمختطفين" 
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https://osesgy.unmissions.org/agreement-exchange-prisoners-detainees-missing-persons-arbitrarily-detained-and-forcibly-disappeared 
https://www.reuters.com/article/us-yemen-security/yemens-houthis-offer-saudi-backed-government-new-prisoner-swap-deal-idUSKBN1WP31I 
https://www.icrc.org/en/document/parties-conflict-yemen-agree-complete-first-exchange-prisoners-and-detainees 
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https://mwatana.org/en/airstrike-on-detention-center/
https://mwatana.org/en/taiz-women-prison/
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https://www.icrc.org/en/document/parties-conflict-yemen-agree-complete-first-exchange-prisoners-and-detainees
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األخيرة في جميع أنحاء اليمن مّما تسبّب في انهيار العديد من المباني والبنى  السيولها أخيراً، نظراً إلى حجم األضرار التي خلّفت

ئالت، نخشى أن تكون السجون وأماكن االحتجاز قد تضرّرت التحتيّة، وأّدى إلى سقوط مئات القتلى والجرحى وتشريد آالف العا
  ال تخضع لإلصالحات، فيصبح الكشف عن مصير المعتقلين تعسفاً والمخفيّين قسراً أكثر إلحاحاً. نّهاكذلك حيث أ

  

  املوّقعون: 
 منظّمة العفو الدوليّة 

 مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان 

 لجنة حماية الصحافيّين 

 منظّمة مواطنة لحقوق اإلنسان 
  منظّمة هيومن رايتس ووتش  

 الفيدراليّة الدوليّة لحقوق اإلنسان  
 نقابة الصحافيّين اليمنيّين  

 رابطة أمهات المختطفين 

 

 

  واملقابالت اإلعالميّة، الرجاء االتّصال بـ:لمتابعة ل
  oalfakih@mwatana.org: ""مواطنة لحقوق اإلنسان  منظّمة، مدير قسم اإلعالم والمناصرة والتواصل في أسامة الفقيه

  press@cpj.org: لجنة حماية الصحافيّين مساعدة في شؤون التواصل في، وود-سانتا بيبي
  nassera@hrw.org: "هيومن رايتس ووتش"باحثة متخصّصة بشؤون اليمن في منظّمة ، ناصر أفراح

 978 441 773 967+رابطة أمهات المختطفين، نجالء أحمد، 
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