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تسعى عشرات العائالت في جنوب الیمن بلھفة شديدة لمعرفة أماكن تواجد ذويھا المختفین منذ أشھر أو سنوات 

اإلمارات العربیة المتحدة.  ومازالت تلك القوات األمنیة  عقب احتجازھم على أيدي قوات األمن الیمنیة التابعة لدولة

التي ال تخضع لسیطرة حكومة الرئیس عبد ربه منصور ھادي المعترف بھا دولیا تنفذ عملیات اعتقال تعسفي، 

ملیات اختفاء قسري، والتعذيب وغیره من ضروب وتحرم األفراد من حريتھم بشكل غیر مشروع، وتتورط في ع

المعاملة السیئة. وال يزال الكثیر من المحتجزين مفقودين، ويستمر ارتكاب االنتھاكات الخطیرة، وال يزال اإلفالت من 

العقاب منتشرا على نطاق واسع بعد مرور عام كامل على قیام وسائل اإلعالم ومنظمات حقوقیة بكشف النقاب عن 

بكة من السجون السرية تديرھا تلك القوات واإلمارات العربیة المتحدة، تُرتكب فیھا الكثیر من االنتھاكات وجود ش

 الصادمة.

شخصا تعرضوا للحرمان من حريتھم على أيدي قوات األمن الیمنیة  51وحققت منظمة العفو الدولیة في حاالت 

 2016المتحدة، وذلك خالل الفترة الواقعة ما بین مارس/ آذار  المدعومة إماراتیا، أو على أيدي قوات اإلمارات العربیة

في محافظات عدن ولحج وأبیَن وشبوه وحضرموت.  وانطوت الغالبیة العظمى من تلك الحاالت على  2018ومايو/ أيار 

ب رجال تجھل مصیرھم وأماكن تواجدھم حتى الیوم.  كما تم توثیق ارتكا 19اختفاء قسري حیث ال تزال عائالت 

طائفة متنوعة من المخالفات الخطیرة األخرى ألحكام القانون اإلنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق اإلنسان، 

بما في ذلك انتھاكات تتعلق بالتعذيب وغیره من ضروب المعاملة السیئة والوفاة في الحجز.  وتمثل تلك االنتھاكات 

رتبطة بالحجز في بیئة تسودھا ظاھرة اإلفالت من العقاب، وكثرة عینة صغیرة من نمط أوسع نطاقا من االنتھاكات الم

 1العقبات التي تحول دون أن تأخذ العدالة مجراھا.

.  وتعتمد نتائجه 2018وأجري البحث الخاص بالتقرير الحالي خالل الفترة ما بین شھري مارس/ آذار ويونیو/ حزيران 

ذلك أفراد من عائالت المحتجزين، ومحتجزين حالیین  مقابلة ُأجريت مع عدد من األشخاص بما في 75على 

                                                                                                                                                       

تكبت جماعة الحوثي المسلحة وحلفاؤھا عملیات اعتقال تعسفي واختفاء قسري وتعذيب وغیر ذلك من ضروب المعاملة كما ار 1

السیئة سبق لمنظمة العفو الدولیة وأن وثقت تفاصیلھا في الماضي.  ولكن يركز التقرير الحالي على أشكال اإلساءة واالنتھاكات 

  العربیة المتحدة. التي ترتكبھا القوات المرتبطة باإلمارات
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وسابقین، وأعضاء من المجتمع المدني، ومحامین، وصحفیین، وموظفین في الحكومة واألجھزة األمنیة والنیابة 

العامة، وخبراء دولیین على إلمام ودراية باألحداث.  كما ُأجريت بعض تلك المقابالت عن بعد، فیما ُأجريت األخرى 

مباشر وشخصي أثناء بعثة زارت جنوبي الیمن.  وقامت منظمة العفو الدولیة بفحص صور ملتقطة باألقمار  بشكل

الصناعیة لمراكز الحجز، واستعرضت الصور الفوتوغرافیة، والرسائل الموجھة من عائالت المحتجزين إلى المسؤولین، 

 مة بإخالء سبیل المحتجزين.والمراسالت واألوامر الحكومیة الصادرة عن وكالء النیابة العا

اإلمارات العربیة المتحدة أحد أھم أعضاء التحالف الذي تقوده السعودية، ويشارك في النزاع المسلح غیر الدولي  إن

يدور نزاع مسلح بین  بدعوة من حكومة الرئیس عبد ربه منصور ھادي. حیث 2015الدائر في الیمن منذ مارس/ آذار 

.  وشنت قوات 2014لمسلحة التي ال تزال تسیطر على أجزاء شاسعة من الیمن منذ الحكومة وجماعة الحوثي ا

 التحالف غارات جوية وھجمات برية دعما لحكومة الرئیس ھادي.

بالتوتر حتى مؤخرا، في عملیات  والتي اتسمت عالقتھا بالرئیس ھادي انخرطت اإلمارات العربیة المتحدة، ولقد

جنوب وشرق الیمن كما أعلنت، أي في المناطق التي ينشط فیھا تنظیم القاعدة  أمنیة بھدف مكافحة اإلرھاب في

في جزيرة العرب والجماعة المسلحة التي ُتطلق على نفسھا اسم "الدولة اإلسالمیة".  وشكلت اإلمارات العربیة 

تدريبھا وتمويلھا، المتحدة قوات أمن محلیة تُعرف باسم قوات الحزام األمني، وقوات النخبة، وقامت بتسلیحھا و

 مسؤولي األجھزة األمنیة الیمنیة متجاوزَة قیادتھم في وزارة الداخلیة الیمنیة. وحرصت على بناء تحالفات مع بعض

لجنود اإلمارات العربیة المتحدة، ضالعین في ارتكاب انتھاكات قاسیة متعلقة بالحجز، بما في  تلك القوات، باإلضافة

القسري والتعذيب.  وتضطلع قوات الحزام األمني التي تنشط في عدد من محافظات  ذلك ارتكاب عملیات االختفاء

الجنوب ال سیما في محافظات عدن ولحج وأبین، وقوات النخبة في محافظتي حضرموت وشبوه، ببعض مھام الجیش 

للحكومة الیمنیة اّال أن  والشرطة في تلك المناطق. وعلى الرغم من أنھا تُعد رسمیاً جزءاً من األجھزة األمنیة التابعة

والسیطرة الحكومي؛ ولقد فاقمت الطبیعة الغامضة لتلك القوات من  تلك القوات تعمل خارج نطاق ھیكل القیادة

 حجم التحديات المتعلقة بمحاسبة مرتكبي االنتھاكات وتوفیر التعويض واالنتصاف للضحايا وعائالتھم.

ات بشأن وجھة اقتیاد المحتجزين، تظل تلك العائالت رھن محاولة ونظرا لعدم حصول عائالت الضحايا على معلوم

التعامل مع متاھة ھیكل قوات األمن التي قامت أجھزتھا المختلفة بعملیات القبض على األشخاص. ودأبت أمھات 

م ضحايا االختفاء القسري وزوجاتھم وشقیقاتھم على تنظیم احتجاجات منذ أكثر من سنتین، تخللھا ترددھن الدائ

على مكاتب الحكومة والنیابة العامة واألقسام األمنیة والسجون وقواعد قوات التحالف وغیر ذلك من الكیانات 

المختلفة التي تتعامل مع شكاوى حقوق اإلنسان.  وأكد مسؤولو أجھزة األمن الیمنیة في بعض الحاالت وجود 

وا العائالت في بعض الحاالت بنقل المحتجزين محتجزين لديھم، ولكنھم رفضوا الكشف عن مكان احتجازھم، وأخبر

إلى عھدة قوات التحالف، وھو ما أصبح مرتبط في األذھان بحصول حاالت االختفاء القسري؛ نظرا لعدم إمكانیة دخول 

 عامة الجمھور أو الجھات الرقابیة التابعة للحكومة الیمنیة إلى قواعد قوات التحالف.

س الشعور والتوجه واحدة تلو األخرى.  وركزت كلھا على المشاعر التالیة التي ورددت إفادات عائالت الضحايا نف

عبرت عنھا زوجة أحد المحتجزين الذي مضى أكثر من سنتین على احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي: "أال ينبغي 

غیر  لنحو، نحن لسنا فقطأن تتم إحالتھم إلى المحاكمة؟ فلماذا توجد المحاكم أصالً؟ ال ينبغي أن يختفوا على ھذا ا

 إذا كانوا على قید الحیاة أم ال". أصالَ  قادرين على زيارتھم بل إننا ال نعرف

وكشفت وكالة األسوشییتد برس ومنظمة ھیومان رايتس ووتش السنة الماضیة عن قیام اإلمارات العربیة المتحدة 

حیل بعض المحتجزين إلى أماكن خارج الیمن بإدارة مرافق حجز غیر رسمیة في جنوب الیمن، فضال عن قیامھا بتر

عشر سجن سري آخر تديرھا قوات األمن  أيضا.  وكما تم الكشف أيضا عن وجود شبكة مكونة من أكثر من اثني

الیمنیة المدعومة إماراتیا.  وردا على الضغوط المتنامیة في ھذا السیاق، بادر النائب العام الیمني إلى معاودة 

بات المتخصصة التي جرى تجمیدھا بفعل الحرب في الیمن، وحاول التواصل مع مسؤولي األمن تفعیل وظیفة النیا

 في البالد للمطالبة بمعرفة المعلومات المتعلقة بأولئك المحتجزين.
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النیابة العامة، وُسمح  وتم الكشف عن أماكن تواجد مئات المحتجزين عقب ترحیلھم إلى مرافق تخضع إلشراف

 ھم ھناك.  وُأخلي سبیل المحتجزين في بعض الحاالت عقب خضوعھم لالستجواب من طرف النیابةلعائالتھم بزيارت

  الجزائیة المختصة، وُأحیل بعضھم للمحاكمة في عدن التي استأنفت المحاكم فیھا عملھا.

وقد أفرج  ، شھدت جولة جديدة اإلفراج عن المعتقلین في عدن والمكال،2018في يونیو/حزيران ويولیو/تموز من عام 

عن الكثیر منھم بعد شھور بعد أن أمرت النیابة بإطالق سراحھم. واحُتجز ھؤالء الرجال لفترات طويلة دون توجیه تھم 

 إلیھم، وفي بعض الحاالت وصلت الفترة إلى سنتین، مما يؤكد الحاجة إلى مساءلة النیابة، وضمان انصاف الضحايا.

خرين مجھوال، وتتوفر معلومات موثوقة تفید باحتجازھم في مواقع حجز غیر ولكن ال يزال مصیر عشرات المحتجزين اآل

رسمیة في مختلف أنحاء جنوب الیمن ال سیما في قواعد قوات التحالف، عالوة على تزايد المخاوف بشأن احتمال 

 وفاة بعضھم في الحجز.

تالھا من عملیات احتجاز ترتبط في  وعلى الرغم من زعم قوات األمن المدعومة إماراتیا إن تلك االعتقاالت وما

بعملیات مكافحة اإلرھاب، وھي الرواية التي دأبت على ترويجھا في التقارير اإلعالمیة ومواقع التواصل  الغالب

االجتماعي أيضا، فیقول أفراد عائالت المحتجزين، والناشطون، ومسؤولو حكومة الرئیس ھادي، إن أولئك المحتجزين 

لھم صالت بتنظیمي "القاعدة" أو "الدولة اإلسالمیة"، وإنه يبدو أن معظم االعتقاالت قائمة على لیسوا جمیعا أفراد 

شبھات ال أساس لھا، أو إنھا تأتي على خلفیة تصفیة حسابات أو أحقاد شخصیة.  وتشمل قائمة المستھدفین 

بات ُينظر إلیھم اآلن  ین من الجنوبالجتثاث الحوثی 2015مقاتلین سبق وأن خاضوا معارك عام  تلك بعملیات االعتقال

والذي —لمتحالف مع حكومة الرئیس ھادي ا –واعضاء حزب اإلصالح  متعاطفي على أنھم مصدر تھديد، باإلضافة الى

 ُيعتبر فرع جماعة اإلخوان المسلمین في الیمن، أو من الناشطین ومنتقدي قوات التحالف.

، أو تم اعتقالھم في الشارع، أو جمعھم أثناء مداھمات لیلیة يقتحم لقوات األمن ولقد ُأمر البعض بتسلیم أنفسھم

خاللھا عناصر األمن المنازل دون مذكرات تفتیش أو اعتقال ويصوبون بنادقھم باتجاه أفراد العائالت فیھا.  ويستخدم 

 ، كما وصفواالشھود في أغلب الحاالت وصف " الملثمین" لإلشارة إلى الرجال الذين ينفذون عملیات االعتقال

 استخدامھم المفرط للقوة أثناء المداھمات.

وإلى جانب توثیق عملیات االعتقال التعسفي واالختفاء القسري، وثقت منظمة العفو الدولیة استخدام التعذيب   

  وغیره من ضروب المعاملة السیئة على نطاق واسع من طرف القوات اإلماراتیة وقوات األمن الیمنیة المدعومة منھا.

وروى المحتجزون السابقون وعائالت المحتجزين تفاصیل مروعة لالنتھاكات المرتكبة، والتي تشمل الضرب بأشكاله، 

والصعق بالكھرباء، والعنف الجنسي في مرافق الحجز الیمنیة واإلماراتیة.  كما وثقت المنظمة حاالت ألفراد قضوا 

 ضھم للتعذيب على ما يبدو.نحبھم بعد وقت قصیر من القبض علیھم، وذلك جراء تعر

ونظرا لتنفیذ تلك الممارسات في سیاق النزاع المسلح الدائر في الیمن، ترقى ممارسات االختفاء القسري 

 والتعذيب التي يوثقھا التقرير الحالي إلى مصاف جرائم الحرب.

لة مجراھا، وتعطل كما يعتري المنظمة القلق حیال وجود سلسلة من العوائق التي تحول دون أن تأخذ العدا

المساءلة واالنتصاف ال سیما مع استمرار غیاب الرقابة القضائیة على قوات األمن، وتجاھل قادة القوات اإلماراتیة 

ألوامر اإلفراج الصادرة عن النیابة العامة، والجو السائد من تخويف العائالت والضحايا وتھديدھم إذا قاموا بتحرير 

 .شكاوى متعلقة بھذه المسألة

وال تزال اإلمارات العربیة المتحدة تحرص على إنكار ضلوعھا في اإلشراف على مرافق الحجز في الیمن على الرغم 

من اإلفادات الكثیرة الواردة على لسان المحتجزين، وأدلة الصور الملتقطة باألقمار الصناعیة التي وقع توثیقھا في 

المتحدة المعني بالیمن، والتصريحات الصادرة عن مسؤولي الحكومة  تقارير مختلفة، ال سیما تقرير فريق خبراء األمم

الیمنیة، والمالحظات الواردة على ألسنة قیادات القوات األمنیة المدعومة والمدربة إماراتیا.  وفي المقابل، كررت 

ال الغموض يكتنف الحكومة الیمنیة القول إنھا ال تسیطر على قوات األمن التي تدربھا اإلمارات وتدعمھا.  وال يز

طبیعة الصالحیات القانونیة التي تّخول اإلمارات العربیة المتحدة التدخل في األنشطة المتعلقة بالحجز في الیمن، 
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ولم يبادر أي من الطرفین باتخاذ خطوات جدية للتحقیق في االنتھاكات المرتكبة، أو توفیر سبل انتصاف وجبر ضرر 

 م لالنتھاك.ناجعة لألشخاص الذين تعرضت حقوقھ

وتناشد منظمة العفو الدولیة حكومة اإلمارات العربیة المتحدة كي تضع مرافق الحجز التي تديرھا في الیمن تحت 

رقابة النائب العام الیمني، وتوفر معلومات عن المحتجزين لدى القوات الخاضعة لسیطرتھا.  كما يتعین على اإلمارات 

ط في عملیات االعتقال التعسفي واالختفاء القسري والتعذيب وغیره من العربیة المتحدة أن تتوقف عن االنخرا

ضروب المعاملة السیئة، وتجري تحقیقا سريعا وناجزا ومحايدا في المزاعم المتعلقة بوقوع مخالفات خطیرة ألحكام 

 القانون الدولي بما في ذلك االنتھاكات التي يرد وصفھا في التقرير الحالي.

أن حكومة الرئیس ھادي، والتي ال يخفى على أحد محدودية سلطتھا، ھي التي وجھت الدعوة وتجدر اإلشارة إلى 

لقوات اإلمارات العربیة المتحدة بالعمل في الیمن وأعطت موافقتھا على ذلك.  وبعبارة أخرى، فإن الحكومة الیمنیة 

ن تحت نطاق اختصاصھا القضائي تتحمل المسؤولیة المشتركة مع اإلمارات لتقاعسھا عن حماية األشخاص الواقعی

من التعرض لالنتھاكات الخطیرة من قبیل التعذيب واالختفاء القسري.  كما يجب على الحكومة الیمنیة أيضا أن تفتح 

تحقیقا في المخالفات المرتكبة ألحكام القانون الدولي بما فیھا االنتھاكات التي يوثقھا التقرير الحالي، وأن تبادر إلى 

ألمن الیمنیة ال سیما وأنھا، أي الحكومة، تتھمھا بالعصیان، وقوات اإلمارات العربیة المتحدة التي تعمل لجم قوات ا

 بمباركتھا، وضمان تعويض الضحايا وإنصافھم.

وينبغي على أھم شركاء اإلمارات في مكافحة اإلرھاب، وخصوصا باقي أعضاء التحالف بقیادة السعودية، والواليات 

م التزاماتھا عن طريق الحرص على صون أحكام القانون الدولي، والتشجیع النشط على االمتثال المتحدة أن تحتر

 لشروط الحظر المطلق المفروض على ارتكاب التعذيب.
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يعتمد التقرير الحالي على البحوث التي أجراھا أحد باحثي منظمة العفو الدولیة خالل الفترة ما بین شھري مارس/ 

.  وتنطوي عملیة إجراء البحوث داخل الیمن على تحديات نظرا للنزاع الدائر في ھذا 2018ذار ويونیو/ حزيران من عام آ

البلد، والقیود األمنیة والعوامل التي تحول دون دخول أراضیه.  وُأجريت غالبیة المقابالت عن بعد بالھاتف وتطبیقات 

 2018كما أجرى الباحث بحثا میدانیا في عدن خالل شھر مايو/ أيار المحادثة والتراسل اآلمنة عبر اإلنترنت.  

شخصا بما في ذلك محتجزين حالیین وسابقین، وعائالت  75وتستند نتائج التقرير إلى المقابالت التي ُأجريت مع 

ة، أفراد محتجزين، وأعضاء من المجتمع المدني، ومحامین، وصحفیین، ومسؤولین في الحكومة واألجھزة األمنی

وخبراء دولیین على إلمام ودراية باألحداث.  وُتحجم منظمة العفو الدولیة عن ذكر أسماء الشھود والمحتجزين 

الحالیین والسابقین وأفراد عائالتھم والناشطین والمحامین والخبراء وبعض المسؤولین الذين تحدثت معھم خوفا 

جريت المقابالت معھم ال سیما محتجزون سابقون على سالمتھم وحفاظا على السرية.  وأشار عدد من الذين أُ 

وحالیون وافراد من عائالتھم إلى مخاوفھم بشأن احتمال تعرضھم لالنتقام منھم شخصیا أو من ذويھم، إذا ُعرف 

 أنھم تحدثوا مع مندوب منظمة العفو الدولیة.

قامت بمراجعة محتواھا، وحصلت المنظمة على رسائل من عائالت المحتجزين موجھة إلى مسؤولي حكومیین و

كما اطلعت على فحوى مراسالت حكومیة وأوامر صادرة عن النیابة العامة.  كما عاينت منظمة العفو الدولیة تقارير 

  إعالمیة تضمنت روايات قوات األمن المعنیة لتفاصیل االعتقاالت التي نفذتھا.

الصناعیة لمرافق الحجز بغیة التحقق من فحوى  كما قامت منظمة العفو الدولیة بفحص الصور الملتقطة باألقمار

إفادات المحتجزين وافراد عائالتھم والتأكد مما جاء فیھا.  وحصلت المنظمة أيضا على صور فوتوغرافیة ورسومات 

تجسد التعذيب، حیث عمدت إلى إطالع خبراء الطب الشرعي على الصور الفوتوغرافیة من أجل تحلیل طبیعة 

 ن ممارسات التعذيب المزعومة.اإلصابات الناجمة ع

، أرسلت منظمة العفو الدولیة رسالتین إلى حكومتي اإلمارات العربیة المتحدة والیمن 2018يونیو/ حزيران  21وفي 

تورد فیھما تفاصیل نتائج بحوثھا، وتطالب بالحصول على توضیحات بشأن المزاعم التي يثیرھا التقرير الحالي. ولم 

 ذا التقرير.تتلقى رداً وقت نشر ھ
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بشكل رسمي؛ على الرغم من  3على مناطق جنوب الیمن 2تسیطر حكومة الرئیس ھادي المعترف بھا دولیا

ية نطاق سلطتھا أو غیابھا فعلیا في أرجاء واسعة من تلك المنطقة.  ولقد تعمقت االنقسامات في الیمن، محدود

، عقب مرور ثالث سنوات على نزاع مسلح 4وتغولت الفصائل المسلحة المتناحرة، وُأصیبت مؤسسات الدولة بالشلل

العربیة السعودية ضد  بقیادة المملكةمستعر بین حكومة الرئیس ھادي المدعومة من تحالف مكون من تسع دول 

  الحوثیین والقوات المتحالفة معھم.

وشنت قوات   2015.5ويقیم الرئیس ھادي في السعودية منذ أن تدخل التحالف بقیادتھا في النزاع في مارس/ آذار 

ى المناطق التحالف غارات جوية وھجمات برية على المناطق التي تسیطر علیھا جماعة الحوثي وحلفاؤھا أو عل

التي تحاول األخیرة بسط سیطرتھا علیھا.  وتباشر حكومة الرئیس ھادي بقیادة رئیس الوزراء أحمد بن دغر أعمالھا 

   6من عدن التي أصبحت عاصمة البالد بحكم األمر الواقع.

رئیسي سابقاً  وتقوم دولة اإلمارات العربیة المتحدة بقیادة العملیات العسكرية في الجنوب، بما في ذلك لعب دور

بالتعاون مع الوحدات الموالیة لھادي، وقوات "المقاومة  2015في استعادة عدن من قبضة الحوثیین في عام 

  8المجال، ھذا كما  تشرف اإلمارات على عملیات مكافحة اإلرھاب، بالتعاون مع الواليات المتحدة في  7الجنوبیة".
                                                                                                                                                       

  S/RES/2216رقم وثیقة األمم المتحدة: 2216االعتراف بحكومة ھادي في قرار مجلس األمن رقم  تأكیدانظر  2

  =S/RES/2216%282015%29www.un.org/ar/documents/viewdoc.asp?docnumber؛2015

  تشمل المنطقة من الناحیة الفنیة جنوب الیمن وشرقه، ولكن من الشائع اإلشارة إلیھا عموما بمنطقة "جنوب الیمن". 3

  ). POL 10/6700/2018رقم الوثیقة:: حالة حقوق اإلنسان في العالم" (18/2017تقرير منظمة العفو الدولیة  4

 2015مارس/ آذار  26خالد عبد هللا وسامي عبودي "الرئیس ھادي يغادر البالد مع تصعید السعودية لضرباتھا الجوية" رويترز،  5

)reut.rs/2NUc6sT.(  

  .2014يسیطر الحوثیون على العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول من عام  6

اإلماراتیة في الیمن (الجزء األول): عملیة "السھم الذھبي" في عدن -يتس وألكسندر میلو "الجھود الحربیة السعودية مايكل نا 7

  ) (bit.ly/2JqPKeU، 2015أغسطس/آب  10مثاالً"، معھد واشنطن، 

   ) wabit.ly/2ppB1، (2017تشاثام ھاوس "فوضى وطنیة ونظام محلي" بیتر سالزبیري، ديسمبر/ كانون األول  8



 

  " ا����ة ��� �� ��ن إذا أ��� و	�ه ا���"
  ا�#"!  ��ب � ���ح���ز ا������ وا�������ت ا��
ي ا�����ء

�"(�+ � 11 ا�&و�#� ا�'�

عات مسلحة من قبیل تنظیم "القاعدة في جزيرة العرب"، والجماعة ُمشكِلُة قوات لإلشراف على األمن وقتال جما

  9المسلحة التي تطلق على نفسھا اسم تنظیم "الدولة اإلسالمیة".

وعلى الرغم من أن مساندة حكومة الرئیس ھادي ھي في األساس سبب وجود قوات التحالف بقیادة السعودية، 

وترات بین ھادي واإلمارات العربیة المتحدة، حیث دأبت ھذه على نطاق واسع تتحدث عن وجود ت 10انتشرت تقارير

األخیرة على تجاوز مسؤولي حكومة ھادي عند التعامل مع القضايا األمنیة، وھو ما دفع الرئیس ھادي وأنصاره أحیانا 

قبله   ادي و من، قام الرئیس ھ2018وفي يونیو/ حزيران   11إلى انتقاد اإلمارات العربیة المتحدة وتصرفھا كقوة احتالل.

وزير داخلیته بزيارة نادرة إلى العاصمة اإلماراتیة، أبو ظبي، في إطار ما قیل حینھا إنه محاولة لحل الخالفات التي 

  12ظلت سببا في التقويض من التعاون األمني وسیادة القانون.

ع المنظومة األمنیة التابعة وأسست اإلمارات العربیة المتحدة عملیا ھیكال أمنیا متكامال في الیمن بالتوازي م

في بناء  13ما الخصومات القائمة منذ أمد بین محافظات الجنوب حدٍ  لحكومة الرئیس ھادي.  ووظفت اإلمارات الى

تحالفات أمنیة مع قادة أجھزة أمنیة ُيفترض أنھم تابعین لوزارة الداخلیة الیمنیة.  كما شكلت اإلمارات العربیة 

قوات الحزام األمني، وقوات النخبة الحضرمیة، وقوات النخبة الشبوانیة، وحرصت على المتحدة قوات بديلة، وھي 

ولقد ُوجھت لتلك القوات انتقادات واسعة ذات مصداقیة تتعلق بارتكابھا انتھاكات يرد   14تدريبھا وتسلیحھا وتمويلھا.

  توثیقھا في أقسام الحقة من التقرير الحالي. 

، ال سیما في محافظات عدن 2016أربعة محافظات جنوبیة على األقل منذ العام وتنشط قوات الحزام األمني في 

ومع أنھا تتبع نظريا لوزارة   16وتضطلع وحداتھا ببعض مھام الجیش والشرطة في تلك المناطق. 15ولحج وأبیَن،

                                                                                                                                                       

تدعم الواليات المتحدة القتال ضد تنظیم القاعدة في جزيرة العرب وتنظیم الدولة اإلسالمیة في الیمن من خالل الضربات الجوية، 

وباستخدام المركبات الطائرة المسیرة عن ُبعد، والمداھمات البرية.  انظر على سبیل المثال، مايكل ھورتون "ھل بإمكان اإلمارات 

ة وقواتھا األمنیة أن تتفادى سلوك االتجاه الخاطئ في الیمن؟" ولوكاس توملینسون "قوات العملیات الخاصة العربیة المتحد

 2017أغسطس/ آب  4األمريكیة تساعد القوات اإلماراتیة في الیمن في تنفیذ عملیة لمكافحة اإلرھاب" فوكس نیوز، 

fxn.ws/2wqiIpl  

یة المتحدة وقواتھا األمنیة أن تتفادى سلوك االتجاه الخاطئ في الیمن؟" سي تي سي مايكل ھورتون "ھل بإمكان اإلمارات العرب 9

  ).yemen-turn-gwron-avoid-forces-security-uae-https://ctc.usma.edu/can( 2018سینتینیل، فبراير/ شباط 

ل الجديدة؟" وكالة أسوشیتد برس انظر على سبیل المثال ماغي مايكل "الحرب داخل الحرب في الیمن: ماذا تعني موجة االقتتا 10

  )bit.ly/2MHcBoA( 2018يناير/ كانون الثاني  30

ماغي مايكل "الحرب داخل الحرب في الیمن: ماذا تعني موجة االقتتال الجديدة؟"؛ وأحمد الحاج "وزير يمني يتھم اإلمارات  11

، عرب ويكلي "مسائل خالفیة عالقة بین yhoo.it/2INzIvj 2018فبراير/ شباط  26بمحاولة تقسیم البالد" وكالة أسوشییتید برس 

    bit.ly/2NkPktKمايو/ أيار  27الیمن واإلمارات مع إعالن التحالف بقیاد السعودية عن تحقیق مكاسب" 

محمد )؛ bit.ly/2sSSz38(  2018يونیو/ حزيران  12اإلمارات"  الفرنسیة "الرئیس الیمني في زيارة نادرة إلى الصحافةوكالة  12

  ).bit.ly/2uqnCUv( 2018يونیو/ حزيران  6السامعي، "االمارات.. وزير الداخلیة الیمني يلتقي ولي عھد أبو ظبي"، وكالة األناضول، 

مايو/ أيار  –ارس/ آذار للرئیس ھادي.  م موالیة يمنیة أمنیة بقوات مقابالت مع عدد من الخبراء الدولیین والیمنیین ومسؤولین 13

  ؛ "استراتیجیة اإلمارات االنقسامیة في الیمن" كیلي ف. ثورنبیري.2018

  54-58الفقرات  S/2018/68مجلس األمن، التقرير النھائي لفريق الخبراء المعني بالیمن، رقم وثیقة األمم المتحدة   14

 2017يونیو/ حزيران  22انتھاكات"،  الیمن: اإلمارات تدعم قوات محلیة ترتكب ھیومن رايتس ووتش، " 15

2017/06/22/305358WWW.HRW.ORG/AR/NEWS/  

  ).bit.ly/2l6iEHx( 2018المتأزم في جنوب الیمن" بیتر سالزبیري، مارس/ آذار الوضع تشاثام ھاوس " 16
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وأدى   17وتدفع رواتبھم. الداخلیة، إال إن تلك القوات تتبع عملیا لإلمارات العربیة المتحدة التي تقوم بتدريب عناصرھا

ذلك إلى فقدان سیطرة حكومة ھادي على تلك القوات، ووصل األمر إلى حد اقتتالھا أحیانا مع القوات الموالیة 

وشھدت إحدى الحوادث الخطیرة في ھذا السیاق قیام قوات الحزام األمني  بمساندة   18للرئیس ھادي.

على مقر الحكومة في عدن خالل  للسیطرة الجنوبي، في محاولةالجنوبیین ، أو المجلس االنتقالي  االنفصالیین

   19قتیال. 30شھر يناير/ كانون الثاني، حیث أوقعت تلك المواجھات أكثر من 

أيضا قوات النخبة الحضرمیة، وقوات النخبة الشبوانیة في محافظتي حضرموت  2016وشكلت اإلمارات في عام 

القوات ال تخضع لسیطرة  مناطق التي تنشطان فیھا، علما بأن ھذهوشبوه في جنوب الیمن، حیث تضم أبناء ال

وشاركت تلك القوات   20الحكومة الیمنیة، وال تتبع ھرم القیادة والسیطرة المعتمد في أجھزتھا العسكرية واألمنیة.

صمة محافظة في القتال ضد تنظیمّي القاعدة والدولة اإلسالمیة في الیمن، ال سیما في عملیات استعادة المكال عا

 .2016.21حضرموت من أيدي تنظیم القاعدة في أبريل/ نیسان 

وال يبدو أن لدى تلك القوات توزيع واضح ومحدد للمسؤولیات، وتزداد الصورة تعقیدا في ظل االنقسام الحاصل في 

ربیة المتحدة.  ففي القوات التابعة لوزارة الداخلیة ما بین وحدات موالیة لحكومة ھادي، وأخرى تعمل مع اإلمارات الع

عدن على سبیل المثال، تقوم ثالثة تشكیالت مختلفة من القوات بعملیات االعتقال، حیث تنفذ قوات الحزام األمني، 

وقوتین أخريین تابعتین لمديرية أمن عدن التي تُعد نظريا تابعة لوزارة الداخلیة، مداھمات واعتقاالت بالتعاون مع 

وتُعد وحدة المكافحة اإلرھاب التابعة لمديرية أمن عدن من أكثر تلك القوات إثارة للرعب.    22اإلمارات العربیة المتحدة.

وفي عدد من حاالت االعتقال في عدن التي وثقتھا منظمة العفو الدولیة لم يتمكن أفراد العائالت من معرفة ھوية 

 د ذكرھا في الفقرة الحالیة من التقرير.  القوة التي نفذت المداھمات واالعتقاالت من بین القوات الثالث التي ور

وقال مسؤوالن رفیعا المستوى في وزارة الداخلیة لمنظمة العفو الدولیة إن عملیات مكافحة اإلرھاب تُنفذ بالكامل 

خارج نطاق سیطرة حكومة ھادي.  وعلى سبیل المثال، قال أحدھما ما يلي للمنظمة: "لقد أصبح مدير األمن في 

رير أفعال اإلمارات العربیة المتحدة.  وعندما تستفسر من اإلماراتیین عن االنتھاكات، يردون بالقول إن عدن ذريعة لتب

 23". تلك القوات تابعة لمدير أمن عدن، ولكن السلطة الفعلیة ھي في يد الضابط اإلماراتي

ة الیمني، أحمد المیسري، إن ، قال وزير الداخلی2018وفي مقابلة ُأجريت مع منظمة العفو الدولیة في مايو/ أيار 

، حیث 2015دحر قوات الحوثیین من عدن في عام  إبّان اإلمارات العربیة المتحدة قد سدت الفراغ األمني الذي حدث

لم يكن بمقدور وزارتي الداخلیة والدفاع أن تقوما بمھامھما في ذلك الحین.  وأضاف الوزير قائال: "صحیح أنه قد كانت 
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عام.  ولمزيد من  لمدةفي جنوب الیمن، بیتر سالزبیري.  استولى تنظیم القاعدة في جزيرة العرب على المكال  المتأزم الوضع21

إبريل/ نیسان  25ظر على سبیل المثال تقرير بي بي سي "النزاع الیمني: قوات تستعید المكال من تنظیم القاعدة" التفاصیل، ان

2016 )www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-36128614.(  

  في وزارة الداخلیة في حكومة ھادي. أمنمقابالت مع عائالت المحتجزين، والشھود، ومسؤولي  22
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وقت معین، ولكنه خلق مشكلة اآلن"، وأوضح أن حكومته تدفع باتجاه "توحید تلك القوات تحت  ھناك حاجة لذلك في

  24قیادة وزارة الداخلیة والقوات المسلحة" على حد تعبیره.

سبق  قد وكان وقام الوزير بزيارة إلى اإلمارات العربیة المتحدة بعد أسابیع من مقابلته مع منظمة العفو الدولیة.  

میسري وأن بعث برسالة إلى التحالف بقیادة السعودية طلب فیھا من أعضاء التحالف "عدم التعامل مع للوزير ال

 وُنقل عنه وصف زيارته إلى اإلمارات بأنھا "  25األجھزة األمنیة وقادتھا بشكل مباشر، وإنما من خالل وزارة الداخلیة".

وفي تصريحات الحقة في   26البلدين". بین شتركمثمراً على صعید تعزيز الشراكة والتنسیق الم نجاحاً  حققت

األمنیة في جنوب الیمن تحت  األجھزة بین مشتركة ، تحدث عن تشكیل وشیك لغرفة عملیات 2018يونیو/حزيران 

، إال أنه في وقت كتابة ھذا التقرير، لم يكن ثمة تغییر ملموس على أرض المیدان يفید بتغییر الطريقة 27قیادة وزارته

  بھا القوات الیمنیة المدعومة إماراتیاً. التي تعمل

ردا على تقرير فريق الخبراء المعني بالیمن، كانت الحكومة  2018وفي رسالة إلى مجلس األمن في مارس/ آذار 

الیمنیة قد صرحت بأن تلك القوات وقیاداتھا ال تخضع لسیطرتھا.  كما قالت الحكومة إن مدير أمن عدن قد تم تعیینه 

وزاري رسمي، ولكن أفعاله ترقى إلى مصاف "التمرد"، وإن "الحكومة تدرس الخیارات المناسبة  بموجب مرسوم

ولكنه ال يزال يشغل منصبه القیادي حتى وقت طباعة التقرير الحالي، وقال عدد   28". ومعاقبته المذكور لمحاسبة

صبه، وتداعیات ذلك سیاسیا من المسؤولین لمنظمة العفو الدولیة إن الحكومة تخشى من تبعات طرده من من

 29وأمنیا.

وعبّر خبراء ومسؤولون أمنیون تحدثوا مع منظمة العفو الدولیة عن قلقھم حیال كون ھیكل تكوين تلك القوات ينال من 

سیادة القانون في الصمیم.  وقال أحد الخبراء أن انتقاء عناصر تلك القوات يحابي ذوي المیول السیاسیة المعینة، 

ى أن "اإلمارات العربیة المتحدة تسعى لتنفیذ أجندتھا الخاصة التي تذھب إلى ما ھو أبعد من مكافحة بما يشیر إل

وقال  خبیر آخر إنه ال يبدو أنه ثمة الكثیر من التنسیق بین تلك القوات المختلفة، وأضاف قائال: "تفتقر   30اإلرھاب."

حتى على مستوى المحافظة.  ويشیر ذلك إلى أن قوات الحزام األمني على سبیل المثال لقیادة موحدة، وال 

 فیما تُسد فرّق بقاعدة العمل من كنوع بالحفاظ على األمن، وإنما بتشكیل قوات أمنیة مفككة، وذلك األمرال يتعلق

  31يبدو."

مع وثق فريق خبراء األمم المتحدة المعني بالیمن حاالت شھدت قیام وحدات إماراتیة بأنشطة اعتقال مشتركة  ولقد

الحاالت التي يوثقھا تقرير منظمة العفو الدولیة   لكنو  32القوات الیمنیة المدعومة إماراتیا التي ورد ذكرھا أعاله.

                                                                                                                                                       

  .2018مايو/ أيار  13مقابلة مع وزير الداخلیة أحمد المیسري، عدن،  24

  تتوفر نسخة من الرسالة بحوزة منظمة العفو الدولیة. 25

  مثمرا" نجاحاً  حققتلالمارات زيارته  أن يؤكد الداخلیة الوزراء ووزيررئیس نائب  سبأ نت، " 26

  www.sabanew.net/viewstory/34299، 2018يونیو/حزيران  7

، 2018يونیو/حزيران  28"،  والخدمیة واالقتصادية السیاسیة األوضاع ويناقش الدوري اجتماعه يعقد الوزراء مجلسسبأنت، " 27

www.sabanew.net/viewstory/35052  

م للجمھورية الیمنیة لدى األمم المتحدة إلى رئیس مجلس وموجھة من المندوب الدائ 2018مارس/ آذار  20رسالة مؤرخة في  28

  األمن، مع إرفاق نسخة إلى رئیس اللجنة؛ وتتوفر نسخة منھا بحوزة منظمة العفو الدولیة.

  تدعم اإلمارات العربیة المتحدة والمجلس االنتقالي الجنوبي مدير أمن عدن. 29

  .2018إبريل/ نیسان  13مقابلة عبر الھاتف،  30

  .2018إبريل/ نیسان  17ة عبر الھاتف، مقابل 31

32 )S/2018/68 8-7، الفقرتان 62) الملحق.  
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اإلفادات التي جاءت على  بحسب 33الحالي ال تشمل حوادث اعتقال شاركت فیھا قوات إماراتیة بشكل مباشر

 شمل حاالت عديدة جرى نقل المحتجزين فیھا إلى عھدةألسنة األشخاص الذين ُأجريت المقابالت معھم، ولكنھا ت

  الجیش اإلماراتي في الیمن.

 القوات الیمنیة المدعومة إماراتیا 

  الحزام األمني 

ألف مقاتل، وتنشط في المحافظات الجنوبیة، من  15، وتتكون وحداتھا من حوالي 2016تشكلت في مارس/ آذار 

تحت قیادة وزارة  أنھا رسمیاً  المفترض منبمھام شرطیة وعسكرية، ، وتقوم 34بینھا محافظات عدن ولحج وأبین

  وتقوم اإلمارات العربیة المتحدة بتدريبھا وتمويلھا، وتتبع لھا.  ولكنالداخلیة الیمنیة؛ 

  وحدة مكافحة اإلرھاب في عدن

مل تعاونھا مع اإلمارات إحدى الوحدات التابعة لمديرية أمن عدن، وتعمل عن كثب مع اإلمارات العربیة المتحدة.  ويش

 اإلماراتي. للجیشتسلیم معتقلین 

  قوات النخبة 

تنشط ھذه القوات في محافظتي حضرموت وشبوه، وتتكون من مقاتلین محلیین من أھالي المحافظات التي 

كي تشارك في عملیة استعادة  2016ينشطون فیھا. وشكلت اإلمارات العربیة المتحدة قوات النخبة الحضرمیة في 

آالف مقاتل، وفقاً  5المكال من تنظیم "القاعدة في جزيرة العرب". وتشیر التقديرات إلى أن لديھا ما ال يقل عن 

للخبراء. وتشكلت قوات النخبة الشبوانیة، في وقت الحق من العام نفسه، بنفس الطريقة تقريبا، وُيقال إنھا تضم ما 

ى تشكیالت الجیش الیمني رسمیا، ولكنھا تتلقى تدريبھا ورواتبھا . وتُعد قوات النخبة إحد35آالف مقاتل 3ال يقل عن 

  من اإلمارات العربیة المتحدة، وتتبع لھا.

 

   

                                                                                                                                                       

نُفذت االعتقاالت التي يوثقھا التقرير الحالي من طرف قوات مديرية أمن عدن ال سیما وحدة مكافحة اإلرھاب، وقوات مديرية أمن  33

  ة الحضرمیة والشبوانیة.محافظة لحج، وقوات الحزام األمني في عدن ولحج وأبین، وقوات النخب
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درجة مئوية في عصر أحد األيام الحارة من شھر مايو/ أيار، شاھد  40مع وصول درجة الحرارة في عدن إلى حوالي 

مصیر أبنائھن منذ سنتین عقب احتجازھم على  ُيعرف ي الباحث منظمة العفو الدولیة مجموعة من األمھات الالت

أيدي القوات المدعومة إماراتیا، وقد تجمھرن أمام منزل وزير الداخلیة الیمني.  ومضى على انتظارھن حینھا عدة 

بة ساعات كي ُيسمح لھن بمتابعة تطورات الرسالة التي بعث بھا الوزير إلى قادة قوات التحالف نیابًة عنھن للمطال

محتجزا ًلم تتم إحالتھم إلى النیابة، وُيعتقد أنھم محتجزون لدى قوات التحالف.  وأجھشت  12بتوضیح أماكن تواجد 

اثنتان من النسوة بالبكاء وھما يسردن بلھفة لباحث المنظمة تفاصیل جوالتھن المكوكیة على مختلف اإلدارات 

اءات انتھاكات حقوق اإلنسان، وغیر ذلك من الجھات من قبیل الحكومیة والنیابة، واللجنة الوطنیة للتحقیق في ادع

 اللجنة الدولیة للصلیب األحمر، في محاولة منھن لعرض قضايا ذويھن المختفین. 

قضیة ألفراد ُحرموا من حريتھم على أيدي قوات األمن الیمنیة  51العفو الدولیة تفاصیل  فحصت منظمةلقد  

.  وتشمل الغالبیة 2018، ومايو/ أيار 2016راتي خالل الفترة ما بین مارس/ آذار المدعومة إماراتیا، والجیش اإلما

 كاملة، مخالفةً  االحتجاز فترة خاللاوالعظمى من القضايا وقوع حاالت اختفاء قسري في إحدى مراحل االحتجاز 

لحجز لديھا، أو إنھا والدولي وذلك ألن السلطات ترفض االعتراف بوجود األشخاص في ا الیمني القانونین ألحكام

تعترف بذلك ولكنھا ترفض اإلفصاح عن المعلومات المتعلقة بأماكن تواجدھم، أو ألنھا تحتجزھم في مراكز حجز غیر 

رسمیة، وتمنعھم من االتصال بالعالم الخارجي بما يؤدي إلى حرمانھم من التمتع بالحماية التي يوفرھا القانون لھم.  

مجھولة إلى اآلن بعد مضي أكثر من  حالتھم المنظمة فحصت الذين ھؤالء حتجزا منم 19وال تزال أماكن تواجد 

سنتین على اعتقال البعض منھم، وتخلل تلك الفترة وفاة آبائھم أو أمھاتھم، ووالدة موالید جدد لھم، أو فاتھم موعد 

  . 36التقدم لالمتحانات المدرسیة 
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 االختفاء القسري 

من االتفاقیة الدولیة لحماية جمیع األشخاص من االختفاء  2تفاء القسري في المادة يرد تعريف قانوني جازم لالخ

االعتقال أو االحتجاز أو االختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على النحو اآلتي: "  2006القسري 

من الدولة أو بموافقتھا، ويعقبه على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من األفراد يتصرفون بإذن أو دعم 

رفض االعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصیر الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية 

ومع أن الیمن واإلمارات العربیة المتحدة لیستا من الدول األطراف في االتفاقیة، فال يعفیھما ذلك من   37".القانون

ختفاء القسري.  وتشمل حاالت االختفاء القسري أفعاال محظورة بموجب القواعد اآلمرة واجب عدم تعريض أحد لال

  في القانون الدولي التي تُعتبر قواعد ملزمة لجمیع الدول من الناحیة القانونیة.

كما تشكل تلك األفعال انتھاكا لواجبات الیمن والتزاماته بموجب العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة 

، واتفاقیة األمم المتحدة لمناھضة التعذيب وغیر ذلك من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسیة أو 38سیةوالسیا

ولطالما   39الالإنسانیة أو المھینة، وللواجبات المترتبة على اإلمارات العربیة المتحدة بموجب نفس االتفاقیة أيضا.

غیرھا من الھیئات المعنیة بحقوق اإلنسان إلى خلصت ھیئات معاھدات حقوق اإلنسان، ومحاكم حقوق اإلنسان و

بما في ذلك أثناء النزاعات المسلحة، كما  40أن ممارسات االختفاء القسري تنتھك الحق في حرية الشخص وأمنه،

تشكل انتھاكا للحق في عدم التعرض للتعذيب وغیر ذلك من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو الالإنسانیة أو 

كما تخالف الممارسات المنضوية تحت لواء االختفاء القسري   43والحق في الحیاة. 42الحق في االنتصاف،و 41المھینة،

 45وقانون العقوبات الیمني. 44أحكام الدستور الیمني

وثمة إقرار بأن الحظر المفروض على االختفاء القسري يشكل جزءا من متن القانون اإلنساني الدولي العرفي الذي 

ويشكل االختفاء القسري انتھاكا أو تھديدا بانتھاك طائفة من  46عات الدولیة وغیر الدولیة أيضا.ينطبق على النزا

                                                                                                                                                       

، االتفاقیة الدولیة لحماية جمیع األشخاص من االختفاء القسري 2المادة  37

https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CED/Pages/ConventionCED.aspx  

  14، و9، 7انظر على سبیل المثال المواد   38

ة لمناھضة لمعرفة أحد األمثلة على طريقة مخالفة ممارسات االختفاء القسري للواجبات الناشئة بموجب اتفاقیة األمم المتحد 39

التعذيب وغیر ذلك من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو الالإنسانیة أو المھینة، انظر لجنة األمم المتحدة المعنیة بمناھضة 

  ).2015مايو/ أيار  15 –إبريل/ نیسان  20: قرار اعتمدته اللجنة في دورتھا الخمسین (456/2011التعذيب، البالغ رقم 

؛ ومحكمة البلدان األمريكیة لحقوق 1998مايو/ أيار  25ة لحقوق اإلنسان، قرار قضیة "كورت ضد تركیا"، المحكمة األوروبی 40

  .1988يولیو/ تموز  29اإلنسان، قرار "قضیة فیالسكیز رودريغیز ضد ھندوراس" 

 15" 89/93، و50/91، و48/90 اللجنة اإلفريقیة لحقوق اإلنسان والشعوب "منظمة العفو الدولیة وآخرون ضد السودان" البالغات: 41

؛ ولجنة األمم المتحدة المعنیة بحقوق اإلنسان "موخیكا ضد جمھورية الدومینیكان" بالغ رقم 1999نوفمبر/ تشرين الثاني 

  .1994أغسطس/ آب 10، آراء اللجنة، 449/1991

؛ والمحكمة األوروبیة 1998ير/ كانون الثاني ينا 24محكمة البلدان األمريكیة لحقوق اإلنسان، قرار قضیة "باليك ضد غواتیماال"  42

  .2000نوفمبر/ تشرين الثاني  14لحقوق اإلنسان، قرار قضیة "تاس ضد تركیا" 

؛ ومحكمة البلدان األمريكیة 2000نوفمبر/ تشرين الثاني  21المحكمة األوروبیة لحقوق اإلنسان، قرار قضیة "ديمیراي ضد تركیا"،  43

  .2000نوفمبر/ تشرين الثاني  25ة باماكا فیالسكیز ضد غواتیماال" لحقوق اإلنسان، قرار "قضی

  ) nic.info/yemen/dostor.php-www.yemenمن دستور الجمھورية الیمنیة ( 48المادة  44

 1994لسنة  13یة رقم قانون اإلجراءات الجزائمن  76و 73على سبیل المثال، تنص المادتان  45

)www.yohr.org/up/1453547715.pdf على السماح لألشخاص المحرومین من حريتھم باالتصال مع من يرونه مناسبا، وسرعة (

  ضمانات أخرى ترد في القانون.ساعة من تاريخ القبض علیھم، وذلك من بین جملة  24لقضاء في غضون اإحالتھم للمثول أمام 

  . 98القانون اإلنساني الدولي العرفي، اللجنة الدولیة لصلیب األحمر، المجلد األول، القاعدة رقم  46
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القواعد العرفیة في القانون اإلنساني الدولي، ولعل القواعد التالیة تكون أھمھا: حظر الحرمان التعسفي من الحرية، 

وحظر القتل.  وتشكل مخالفة تلك القواعد  وحظر التعذيب وغیره من ضروب المعاملة القاسیة أو الالإنسانیة،

وتجوز محاسبة األفراد مدنیین   47وانتھاكھا جرائم حرب تجیز مالحقة الشخص بناء على مسؤولیته الجنائیة الفردية.

كانوا أم عسكريین جنائیا على انتھاكات معینة للقانون اإلنساني الدولي، وقانون حقوق اإلنسان بما في ذلك 

 .اإلخفاء القسري

 51فیما يتعلق بجمیع حاالت الحرمان من الحرية التي قامت منظمة العفو الدولیة بفحص تفاصیلھا، والبالغ عددھا 

على جمیع األشخاص المحرومین من حريتھم، باستثناء خمسة محتجزين قاموا بتسلیم  القبض حالة، تم القاء

عت تلك الحاالت الموثقة في محافظات عدن ولحج أنفسھم بعد معرفتھم بأنھم مطلوبین لدى القوات األمنیة.  ووق

وأبین وشبوه وحضرموت، حیث نفذ االعتقاالت عناصر من مديرية أمن عدن، ووحدة مكافحة اإلرھاب فیھا، ومديرية 

أمن لحج، وقوات الحزام األمني (في عدن ولحج وأبین)، وقوات النخبة الحضرمیة والشبوانیة. وباستثناء األشخاص 

شخصا من الحاالت التي فحصت المنظمة تفاصیلھا قید  15ال أماكن تواجدھم مجھولة إلى اآلن، ال يزال الذين ال تز

االحتجاز دون أن يتم إسناد التھم إلیھم، أو إحالتھم إلى المحاكمة؛ على الرغم من مرور أشھر كثیرة عقب إلقاء 

  .48القبض علیھم

تھم جراء عدم معرفتھم بمصیر ذويھم المحتجزين لفترات ووصف أفراد عائالت المحتجزين بشكل متسق حجم معانا

: "لیست لدينا 2016عاما من العمر، واعُتقل في عدن خريف عام  44طويلة جدا من الزمن.  وقالت شقیقة رجل يبلغ 

أدنى فكرة عن مكان تواجده، وهللا وحده أعلم إذا كان على قید الحیاة أم ال".  كما أخبرت شقیقته منظمة العفو 

القبض على والده من طرف عناصر وحدة مكافحة اإلرھاب أو  القاء قبل شھر من أقل لدولیة أن ابن شقیقھا ُولِدا

 عناصر وحدة أخرى تابعة لمديرية أمن عدن.  وأضافت قائلة:  

لیست لدينا أدنى فكرة عن مكان تواجده، وهللا وحده أعلم إذا كان على قید الحیاة أم ال.  "

د حزنا الشھر الماضي.  ورحل دون أن يعلم مكان تواجد ابنه. كل ما نريده ھو ولقد توفي الوال

أن نعرف مصیر أخي.  ال نريد أكثر من سماع صوته ومعرفة مكانه.  وإذا كان قد ارتكب مخالفة، 

أفال توجد محاكم كي تحاكمه ومن ھو على شاكلته؟  فلیقوموا بمحاكمتھم على األقل، 

وإال فما داعي وجود المحاكم إذا؟ ولماذا جعلوھم يختفون قسرا بھذا ولیسمحوا لنا بزيارته.  

 49"؟الشكل

يستفیض أفراد عائالت المحتجزين أو المختفین في سرد تفاصیل مشاّق المراحل الالحقة العتقال ذويھم، بدءا بزيارة 

بة العامة لالستفسار عن الوجھة الدوائر األمنیة واحدة تلو األخرى، وانتھاء بقرع أبواب مختلف موظفي الحكومة والنیا

التي تم اقتیاد المحتجزين إلیھا.  وأقر المسؤولون الیمنیون في بعض الحاالت بوجود المحتجزين المعنیین لدى 

وأخبر بعضھم أفراد العائالت بترحیل ذويھم إلى الحجز لدى  50السلطات، ولكنھم رفضوا الكشف عن أماكن احتجازھم،

                                                                                                                                                       

dfwww.icrc.org/ara/assets/files/other/icrc_004_pcustom.p  

.  نظام روما األساسي الخاص 156القانون اإلنساني الدولي العرفي، اللجنة الدولیة لصلیب األحمر، المجلد األول، القاعدة رقم  47

  . 8بالمحكمة الجنائیة الدولیة، المادة 

a/assets/files/other/icrc_004_pcustom.pdfwww.icrc.org/ar  

  .2018يولیو/تموز  4آخر تحديث   48

  .2018مارس/ آذار  14مقابلة عبر الھاتف،  49

تم ترحیل المحتجزين في بعض الحاالت التي وثقتھا منظمة العفو الدولیة إلى مراكز رسمیة للحجز من قبیل سجن المنصورة  50

  يمكن للعائالت الوصول إلیھا.لمتھم التواصل معھم قبل أن يتم ترحیلھم مجددا إلى مواقع سرية ألفراد عائال ُأتیحفي عدن، حیث 
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 دخول إمكانیة لعدم نظرا القسري؛ االختفاء حاالت بحصول األھالي أذھان في مرتبط بحأص ما قوات التحالف، وھو

  .التحالف قوات قواعد إلى الیمنیة للحكومة التابعة الرقابیة الجھات أو الجمھور عامة

ع وقالت زوجة أحد المحتجزين من لحج الذي ال يزال محتجزا بمعزل عن العالم الخارجي منذ تسلیم نفسه في ربی

 :2016عام 

لقد قصدت أماكن كثیرة بحثا عنه وعن مكان احتجازه.  وقالوا لي: تحلي بالصبر وسوف يرجع.  

وبحثت عنه ھنا وھناك وفي كل مكان، ولكنه لم يرجع.  وتوجھت إلى قاعدة قوات التحالف 

الجنائي، وسجن  البحث (في عدن)، وقصدت النیابة العامة... ومجمع المحاكم، وادارة

ورة (في عدن) وذھبت إلى كل مكان، ولم أترك وجھة لم أقصدھا دون أن أعرف أي خبر المنص

، فأقول لھم: حسنا إذا كان األمر كذلك فعلى األقل 51عنه.  وقالوا لي إنه في سجن التحالف

قوموا بالتحقیق وحددوا مصیره، ولربما يتضح أنه برئ وينبغي اإلفراج عنه.  اسمحوا لنا على 

أال ينبغي أن تتم إحالتھم إلى .  ره أو نتواصل معه.  ولكن ال خبر يصلنا أبدااألقل بأن نزو

 على ھذا النحو، نحن لسنا فقط؟ ال ينبغي أن يختفوا فلماذا توجد المحاكم أصالً ؟  المحاكمة

.  لقد تدمرت إذا كانوا على قید الحیاة أم ال أصالَ  غیر قادرين على زيارتھم بل إننا ال نعرف

 52حیث تم احتجازه بعد الزفاف بفترة وجیزة. بزواجي استمتعت بالكاد ا، انحیاتنا

ولم يقتصر أثر المتاھة البیروقراطیة والمعاناة اإلدارية على الناحیة العاطفیة فقط، وإنما كان له أيضا تبعات مالیة 

ظات أحیانا طالت غالبیة المتضررين، حیث اضطُرت معظم العائالت إلى السفر لمسافات بعیدة بین المحاف

لالستفسار عن المحتجزين الذي يشكل الكثیر منھم المصدر الرئیسي لكسب رزق العائلة.  وقالت شقیقة أحد 

في عدن: "ال نملك سیارة للتردد على المكاتب  2016المحتجزين مجھولي المصیر منذ اعتقاله في يولیو/ تموز 

أوضحت أن اختفاء شقیقھا قد أدى إلى تدھور حالة والدتھما واإلدارات المختلفة بھذا الشكل، وظروفنا صعبة جدا".  و

الصحیة، وإصابة زوجته بحالة نفسیة، وأضافت قائلة: "ال نقدر على تأمین ثمن شراء األدوية إذ بالكاد نقدر على شراء 

   53الطعام".

 11ثقتا وجود ما بین ، قالت وكالة األسوشییتد برس، ومنظمة ھیومن رايتس ووتش، إنھما و2017في يونیو/ حزيران 

مركز احتجاز غیر رسمي في جنوب الیمن ال سیما في محافظتي عدن وحضرموت تديرھا قوات يمنیة مدعومة  18و

إن اثنتین على األقل من تلك المرافق يديرھما الجیش اإلماراتي، ال سیما المركز الموجود في مطار   ُذِكرو  54إماراتیا.

فق السرية أو غیر الرسمیة التي تديرھا قوات أمن يمنیة، من قبیل قوات الحزام األمني الريان بالمكال.  وقیل إن المرا

وقوات النخبة الحضرمیة، تقع في مباٍن مختلفة بما في ذلك مقار قیادة أجھزة أمنیة مختلفة، ومباٍن حكومیة، 

نیون متخصصون في وقام ناشطون ومحامون يم  55وسكنات خاصة، وفنادق مھجورة، ومنتجعات ترفیھیة سابقة.

حقوق اإلنسان بإعداد قوائم بأسماء مئات المحتجزين الذين اعُتقلوا تعسفیا واحُتجزوا بمعزل عن العالم الخارجي 

 في تلك المرافق.

                                                                                                                                                       

  يشار إلى مرفق االحتجاز غیر الرسمي داخل قاعدة دولة اإلمارات / التحالف في منطقة البريقة في عدن باسم سجن التحالف. 51

  .2018مارس/ آذار  22مقابلة عبر الھاتف،  52

  .2018مايو/ أيار  9ن، مقابلة في عد 53

يونیو/ حزيران  22ماغي مايكل "اإلمارات تعذب والواليات المتحدة تستجوب في سجون الیمن السرية" وكالة األسوشییتد برس،  54

2017 )WWW.APNEWS.COM/4925F7F0FA654853BD6F2F57174179FE الیمن: اإلمارات تدعم قوات ھیومن رايتس وواتش  )؛

  محلیة ترتكب انتھاكات

الیمن: اإلمارات ھیومن رايتس وواتش  ماغي مايكل "اإلمارات تعذب والواليات المتحدة تستجوب في سجون الیمن السرية"؛ 55

  .تدعم قوات محلیة ترتكب انتھاكات
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كما ورد في تقرير فريق خبراء األمم المتحدة المعني بالیمن قیام بعض المسؤولین الیمنیین "بإدارة مراكز احتجاز 

وإن قوات اإلمارات العربیة المتحدة تحتجز أفرادا خارج نطاق سیطرة الحكومة الیمنیة ورقابتھا  56ء"،خارج إطار القضا

وعلى الرغم من التأكیدات اإلماراتیة بأن المحتجزين لديھا يخضعون   57في ثالث قواعد في عدن وحضرموت وشبوه.

يق الخبراء في تقريره تفصیال للصور الملتقطة لرقابة الحكومة الیمنیة، وأنھا ال تدير سجونا داخل الیمن، أورد فر

باألقمار الصناعیة التي تظھر بناء زنازين داخل القاعدة اإلماراتیة في البريقة بعدن، وأعمال توسیع المرفق خالل 

ويؤكد التحلیل الذي أجرته منظمة العفو الدولیة   2017.58ونوفمبر/ تشرين الثاني  2016الفترة ما بین إبريل/ نیسان 

التوصل  2018ويونیو/ حزيران  2015للصور الملتقطة باألقمار الصناعیة (الواردة أدناه) خالل الفترة ما بین يولیو/ تموز 

إلى نفس النتائج اعتبارا من مرحلة تشیید الجدار المحیط بالقاعدة، ومرورا بمرحلة بناء منطقة الحجز وتوسعتھا، و 

لصور جدوال زمنیا منذ وصول القوات اإلماراتیة إلى عدن في يولیو/ تموز .  ويرسم تحلیل تلك ا 59استخدام الحاويات

، وتوسعتھا 2016وإنشاء قاعدتھا ھناك، والبدء بإنشاء منطقة الحجز في القاعدة اعتبارا من أبريل/ نیسان  2015

ت التي وثقتھا .  ويتسق توقیت تلك المراحل مع حصول موجات االعتقاال2017الحقا خالل العام نفسه، وأوائل عام 

  منظمة العفو والدولیة وغیرھا من الجھات. 

   

                                                                                                                                                       

  .181قرة )؛ الفS/2018/68( رقم وثیقة األمم المتحدة56

  .4، الفقرة 62)؛ الملحق S/2018/68( رقم وثیقة األمم المتحدة57

قال فريق الخبراء إنه حدد موقع المنشأة في البريقة من خالل رسومات وإفادات ستة محتجزين؛ رقم وثیقة األمم المتحدة  58

)S/2018/68 6، الفقرة 62)؛ الملحق.  
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، وتظھر جدار يحیط بمنطقة فارغة في البريقة في 2015يولیو/ تموز  14الُتقطت الصورة في األعلى بواسط األقمار الصناعیة بتاريخ 

ئیة ضمن محیط القاعدة الواسع حیث أصبح أعماال إنشا 2016أبريل/ نیسان  12عدن.  وتُظھر الصورة في األسفل والملتقطة بتاريخ 

 محیط المنطقة المخصصة للحجز واضحا.
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غرفة منفصلة وقد بدت  12.  كما من الممكن رؤية جدران 2016مايو/ أيار  15أصبح باإلمكان مشاھدة تشیید ثالثة مبان بتاريخ 

، أصبحت الھیاكل اإلنشائیة 2016أكتوبر/ تشرين األول  25أمتار مربعة.  وبتاريخ  5واضحة للعیان تبلغ مساحة الواحدة منھا 

  مكتملة المعالم، وتم نقل الحاويات إلى مكان محاٍذ لھا بما يوحي باحتمال ارتباط استخدامھا بمنطقة الحجز.

ترتیب  توسعة المنطقة بظھور ثالثة ھیاكل إنشائیة جديدة.  كما تغیرت ألوان وطريقة 2017مارس/آذار  1تظھر الصور بتاريخ 

الحاويات بمحاذاة تلك المنطقة بما يشیر بتجديدھا أو جلب حاويات جديدة.  كما يظھر في الصورة مھبطان للطائرات العمودية قید 

 اإلنشاء. 

تغیرا في شكل ترتیب الحاويات، ومجموعة من الھیاكل اإلنشائیة الجديدة  2018يونیو/ حزيران  18تُظھر الصور الملتقطة بتاريخ 

 ، وھو ما قد يشیر إلى احتمال استمرار صیانة المبنى وإدامته واستخدامه.2017ارنة بالصورة الملتقطة في مارس/ آذار مق
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وبناًء على المقابالت التي ُأجريت مع محتجزين حالیین وسابقین وأفراد من عائالتھم، وثقت منظمة العفو الدولیة 

ض مرافق الحجز غیر الرسمیة التي ورد ذكرھا أعاله، بما في ذلك في التقرير الحالي حاالت أفراد احُتجزوا في بع

عموما بعبارة "سجن التحالف")،  إلیهُيشار  الذ المرفق الموجود داخل القاعدة اإلماراتیة في منطقة البريقة بعدن (و

في الربوة ومطار وضاح، وقاعدة قوات النخبة الحضرمیة  وأحد النوادي اللیلیة المھجورة في عدن المعروف باسم قاعة

الريان بالمكال، ومعسكر قوات النخبة الشبوانیة في عزان وقاعدة القوات اإلماراتیة في بلحاف بمحافظة شبوه.  

وانطوت الغالبیة العظمى من الحاالت التي وثقتھا منظمة العفو الدولیة على حصول عملیات ترحیل المحتجزين بین 

 حجز القوات الیمنیة إلى الحجز لدى القوات اإلماراتیة والعكس صحیح.مرافق مختلفة، بما في ذلك ترحیلھم من 

خارطة تظھر بعض مرافق الحجز الرسمیة وغیر الرسمیة في جنوب الیمن حیث وثقت منظمة العفو الدولیة وقوع حاالت من 

شمل الخارطة جمیع مرافق الحجز االعتقال التعسفي واالختفاء القسري والتعذيب وغیره من ضروب المعاملة السیئة فیھا.  وال ت

 التي تشھد ارتكاب انتھاكات بحق المحتجزين فیھا.

وكشفت وكالة األسوشییتد برس، ومنظمة ھیومن رايتس ووتش، في تقريرھما عن احتمال قیام الجیش اإلماراتي 

ت اإلمارات العربیة درب بنقل بعض المحتجزين إلى خارج الیمن، وتحديدا إلى قاعدته في میناء عصب اإليريتري حیث

المتحدة بعض عناصر القوات الیمنیة المدعومة منھا.  ووردت تأكیدات مشابھة على ألسنة اثنین من مسؤولي وزارة 

أن المنظمة لم تتمكن من  الداخلیة واثنین من المحتجزين السابقین أثناء حديثھم مع منظمة العفو الدولیة؛ اال

  ين تم ترحیلھم إلى القاعدة في عصب.  الحصول على إفادات مباشرة من محتجز

المحاكم ومختلف مكاتب النیابة العامة في جنوب الیمن قد توقف أعقاب المعارك التي دارت ھناك مع  عمل كانو

، حیث ُدمرت المباني الحكومیة أثناء القتال، وتم استھداف القضاة أيضا ضمن موجة 2015قوات الحوثیین في عام 
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التي أعقبت انتھاء المعارك، وُنسبت تلك الموجة إلى جماعات مسلحة  60ة الفراغ األمنياغتیاالت حصلت في فتر

تشمل تنظیم "الدولة اإلسالمیة".  ووفق ما جاء في مقابالت ُأجريت مع ثالثة من موظفي النیابة العامة، تمكن 

ن إعادة تفعیل مختلف ، م2017النائب العام، علّي األعوش، عقب انتقاله إلى عدن، اعتبارا من أغسطس/ آب 

المكاتب التابعة له، بما في ذلك اإلدارة المسؤولة عن الرقابة على السجون، والنیابة الجزائیة المتخصصة التي 

 تتولى التعامل مع قضايا مكافحة اإلرھاب والمشتبه بھم على ذمتھا.

تسیطر علیه قوات الحزام األمني  ذيودفع النائب الیمني وفق أحكام القانون الیمني باتجاه وضع سجن المنصورة وال

تحت سلطته الرقابیة بوصفه مرفق رسمي ، وتولى ملفات قضايا المحتجزين فیه اعتبارا من أكتوبر/ تشرين األول، 

وقال النائب العام أنه بادر   61فرد محتجز في المنصورة لوجود صالت مفترضة لھم باإلرھاب. 300بما في ذلك ملفات 

على مقربة من قاعدة قوات  ببئر أحمد المعروف االحتجاز قوات الحزام األمني لطلب دخول مركزبالتواصل مجددا مع 

التحالف في منطقة البريقة بعدن، وذلك جراء تنامي الضغوط، وكثرة الشكاوى من عائالت المحتجزين في ذلك 

 المرفق وغیره من مرافق الحجز غیر الرسمیة. 

بتوسعة المكان الذي أصبح ُيطلق علیه اسم  2017تصف نوفمبر/ تشرين الثاني وقامت اإلمارات العربیة المتحدة من

وقام النائب العام بتفقد المباني الجديدة، ونجح في   62محتجٍز إلیه. 200منذ ذلك الحین، ونقلت أكثر من  2بئر أحمد 

الدولیة للصلیب األحمر المرفق اللجنة   زارت ، و2017ديسمبر/ كانون األول  تمكین العائالت من زيارة المحتجزين منذ

المھجور، والموقع  1وتظھر الصور الملتقطة باألقمار الصناعیة في األسفل موقع بئر أحمد   2018.63في فبراير/ شباط 

بعد أن تحول إلى مرفق  2، والذي تطلق علیه السلطات اآلن اسم المنصورة 2الجديد المعروف باسم بئر أحمد 

أساسیة الحتجاز المشتبه بوجود صالت مفترضة لھم مع تنظیم القاعدة أو الدولة  ورةرسمي، و ال يزال مخصصا بص

التي يوثقھا التقرير تسعة أشخاص على األقل  االعتقال التعسفي واالختفاء القسري حاالت اإلسالمیة. وشملت

   .كالھما، أو 2، أو بئر أحمد 1احتجزوا في بئر أحمد 

(والذي أصبح  2یابة الجزائیة المتخصصة في عدن، وصل عدد المحتجزين في بئر أحمد ووفق ما أفاد به وكیل الن

مايو/ أيار الماضي.   محتجزا في 150إلى حوالي  64)، وتديره قوات الحزام األمني،2ُيعرف رسمیا اآلن باسم المنصورة 

ا أوامر بإخالء سبیل البعض، وعكف وكالء النیابة منذ أشھر على استجواب المشتبه بھم المحتجزين ھناك، وأصدرو

وأحالوا البعض اآلخر إلى المحكمة دون أن يمنع ذلك إحجام سلطات السجن عن تسلیم ملفات بعض المحتجزين 

ھو أحد مسئولي قوات الحزام األمني يتبع  2وتجدر اإلشارة ھنا إلى أن مدير سجن بئر أحمد   65إلى وكالء النیابة.

 ولیس لوزارة الداخلیة الیمنیة.للقوات اإلماراتیة  فعلیة بصورة

                                                                                                                                                       

ويارا بیومي "موجة االغتیاالت في عدن تضع دور دول الخلیج في الیمن على المحك"  الغباريانظر على سبیل المثال محمد  60

  reut.rs/2u3rKJk 2016فبراير/ شباط  9رويترز، 

  .0182مايو/ أيار  7في عدن بتاريخ  األعوشمقابلة مع النائب العام على  61

جاءت تلك الخطوة في ضوء تنامي الضغوط عقب الكشف عن وجود سجون سرية في وقت سابق من صیف ذلك العام، وبعد  62

المحتجزون في المنشأة باإلضراب عن الطعام في أكتوبر/تشرين األول من ذلك العام احتجاجا على ظروفھم وأحوالھم فیھا.   قیام

 26الیمن/اإلمارات: اإلضراب عن الطعام في عدن ُيبرز اإلساءة للمعتقلین" ايتس ووتش "انظر على سبیل المثال، منظمة ھیومن ر

  bit.ly/2NgzlwC، 2017أكتوبر/تشرين 

؛ 2018مايو/ أيار  –مقابالت مع محتجزين سابقین وحالیین ومسؤولین يعملون في أجھزة األمن واالدعاء العام، مارس/ آذار  63

)S/2018/68(  اللجنة الدولیة لصلیب األحمر، الیمن: في تطوّر مھم، اللجنة الدولیة تزور ؛ و12، الفقرة 65حق ، والمل181الفقرة

  BIT.LY/2KHDH6Nمحتجزين على خلفیة النزاع في عدن"، 

  .2018مايو/ أيار  9مقابلة في عدن بتاريخ  64

لكن دون أن يتمكن وكالء النیابة من وھو ما ترك ھؤالء المحتجزين في وضع محیر قانونیا في ضوء معرفة مكان تواجدھم و 65

  استجوابھم وتحديد مصیرھم جراء عدم توفر ملفات قضاياھم.
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الذي  2المھجور في عدن، والموقع الجديد بئر أحمد  1يونیو/ حزيران تظھر موقع سجن بئر أحمد  18صورة باألقمار الصناعیة بتاريخ 

 .2017أصبح مرفق حجز رسمي اعتبارا من نوفمبر/ تشرين الثاني 

من مرفق االحتجاز غیر  2017نوفمبر/ تشرين الثاني  13ريخ محتجزا بتا 130ما تم في حضرموت أيضا نقل أكثر من ك

ووثقت منظمة العفو الدولیة تفاصیل   66الريان والذي تديره اإلمارات إلى السجن المركزي في المكال. الرسمي بمطار

ألربعة حاالت شملت محتجزين من حضرموت، وآخرا من شبوه سبق لھم وأن أمضوا فترة في الحجز بمطار الريان 

بل ترحیلھم إلى السجن المركزي. ولقد تمكن بعض أفراد عائالت المحتجزين في مرفق مطار الريان من التواصل مع ق

بعض الضباط اإلماراتیین المعروفین لديھم بأسماء مستعارة فقط، وسمحوا لھم بإجراء مكالمات ھاتفیة مقتضبة وغیر 

زار حضرموت في يناير/ كانون الثاني لمتابعة بعض المسائل  منتظمة.  وأخبر النائب العام منظمة العفو الدولیة إنه

محتجزا في سجن المكال المركزي يتم استجوابھم من طرف وكالء النیابة  150المتعلقة باالحتجاز ھناك، وأفاد بوجود 

   67الذين أصدروا أوامر بإخالء سبیل بعضھم، ويتابعون قضايا الباقین.

                                                                                                                                                       

نوفمبر/ تشرين الثاني  13ماغي مايكل "عشرات المحتجزين يغادرون اثنین من سجون الیمن السرية" وكالة األسوشییتد برس،  66

2017 )apnews.com/fff3f6580aaa4d21ae6aca5c03686f3d.(  

 فقدر مسؤولو النیابة منظمة العفو الدولیة في مايو/ أيار إن المحاكمات قد بدأت في عدن فقط، ولم تبدأ في حضرموت.  أخب 67

شخصا في عدن إلى المحاكمة على خلفیة تھم تتعلق باإلرھاب، وصدرت أحكام على ذمة تسع قضايا.  ولم تتمكن  40ُأحیل نحو 

  ذا كانت تلك المحاكمات تلبي المعايیر الدولیة المرعیة للمحاكمات العادلة أم ال.  منظمة العفو الدولیة من أن تتأكد مما إ
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، تم إطالق سراح عشرات المعتقلین من السجون في عدن والمكال، من بینھم 2018في يونیو/ حزيران ويولیو/ تموز 

في ھذا التقرير. وقد احُتجز ھؤالء الرجال  بعض ممن وثقت منظمة العفو الدولیة احتجازھم تعسفیاً أو اختفاءھم

الحاجة إلى ضرورة  تصل في بعض الحاالت إلى ما يقرب من سنتین، دون توجیه تھمة إلیھم، مما يبرز ،لفترات طويلة

  إنصاف الضحايا، إلى جانب محاسبة مرتكبي االنتھاكات. 

تقاعست السلطات عن الكشف عن قوائم أسماء المحتجزين الذين "عاودوا الظھور" عقب ترحیلھم إلى مراكز 

رت في واقع رسمیة، وُسمح للقضاء بمقابلتھم، ولم تقم بإخطار أفراد عائالتھم بذلك.  بل إن تلك العائالت قد استم

الحال بخوض مشقة السؤال عن ذويھا واالتصال بمختلف ھیئات حقوق اإلنسان ومسؤولي النیابة والحكومة لمعرفة 

وُيعتقد أن الكثیر منھم محتجز لدى قوات  68مكان المحتجزين.  وال تزال أماكن تواجد عشرات المحتجزين مجھولة،

حدوث حاالت جديدة من  استمرار الى تحالف بالبريقة، باإلضافةالتحالف في مرافق مثل تلك الموجودة في قاعدة ال

االعتقال التعسفي واالختفاء القسري.  وعندما زار باحث منظمة العفو الدولیة موظفي النیابة العامة في مجمع 

، شاھد ملفات مكدسة لشكاوى عائالت المحتجزين 2018المحاكم بعدن، وسجن المنصورة، في مايو/أيار 

فضال عن مشاھدته أفراد عائالت آخرين يأتون شخصیا للسؤال عن ذويھم.  وتصادف وأن كان مكتب  المفقودين

النائب العام يغص بأقارب المحتجزين يوم قام باحث المنظمة بزيارة مجمع المحاكم، حیث خصص النائب العام يومین 

 أسبوعیا للقاء عائالت المحتجزين واالستماع لشكاواھم. 

ة انقطاع أخبار المفقودين ألشھر أو سنوات أحیانا، حاول أقاربھم وأفراد عائالتھم الحصول على ومع استمرار فتر

المعلومات بسبل متنوعة.  وقاموا على سبیل المثال بالتواصل مع حراس السجون بشكل غیر رسمي، واتصلوا 

نھم وسؤالھم عما إذا التقوا بمحتجزين سابقین ُأفرج عنھم من مختلف مراكز الحجز غیر الرسمیة، وذلك للتأكد م

وشكلوا مجموعات عبر  69بذويھم المفقودين داخلھا أم ال.  ونظمت عائالت المفقودين احتجاجات في عدن والمكال،

وسائل التواصل االجتماعي لتبادل المعلومات.  ولكنھم باتوا عرضة لألخبار غیر الموثوقة والشائعات والمعلومات 

عاناة تلك العائالت وآالمھا.  وتم في فترة معینة تداول قائمة عبر مواقع التواصل بأسماء المغلوطة، وھو ما فاقم من م

 محتجزا مختفیا قیل إنھم توفوا في الحجز.  20من  أكثر

وقوع انتھاكات  بتوثیق قاموا معھم أفراد ممن وقال أفراد ثالث عائالت على األقل لمنظمة العفو الدولیة إنه قد تواصل

ا تواصل معھم رجال قالوا إنھم محتجزين سابقین إلخبارھم بوفاة أقاربھم في الحجز تحت التعذيب أو في الحجز، كم

 للقوات الیمنیة المدعومة إماراتیا للتحقق تابعین تواصلوا مع قادة لتدھور أحوالھم الصحیة.  وقال أفراد العائالت انھم

لت شقیقة أحد المحتجزين الذي اختفى عقب اعتقاله في أنكروھا جملة وتفصیال.  وقا انھم المعلومات، اال تلك من

لیتھم يؤكدون لنا أن شقیقي على قید الحیاة، " 70وُيشاع بأنه بین الذين توفوا في الحجز: 2016سبتمبر/ أيلول 

ولیتھم يسمحون لنا برؤيته، فذلك كل ما نريده.  ولكن ما من أحد يؤكد أو ينفي ذلك.  وإن والدتي تموت في الیوم 

 71" ئة مرة، وأنّى لھم أن يعرفوا ذلك الشعور؟ما

وينبغي التحقیق في حاالت االختفاء تلك بوصفھا جرائم حرب محتملة، وذلك لكونھا قد وقعت في سیاق النزاع 

 المسلح الدائر في الیمن.

                                                                                                                                                       

يصعب تحديد العدد الدقیق لھؤالء جراء انتشار االعتقاالت المنھجیة على نطاق واسع؛ والطابع السري لممارسات االحتجاز،   68

  ا أو تحت رقابتھا أو الكشف عن مصیرھم.ورفض اإلمارات العربیة المتحدة أن تعترف رسمیا بوجود محتجزين لديھ

أخبر أفراد عائالت من عدن منظمة العفو الدولیة إن جنودا من قاعدة التحالف أخذوا منھم قوائم بأسماء المحتجزين المفقودين  69

  عندما توجھوا لالحتجاج أمام مقر القاعدة، ولكن دون أن يعاود أحد التواصل معھم بھذا الخصوص.

   2018مارس/ آذار  30ھاتف، مقابلة عبر ال70

أخبر عدد من المحتجزين السابقین والحالیین والمحامین والناشطین الذين يوثقون االنتھاكات المرتبطة بالحجز منظمة العفو  71

الدولیة إنه ثمة محتجزون مختفون قد توفوا في الحجز جراء إھمال عالجھم بعد مرضھم، أو جراء المضاعفات الناجمة عن تعرضھم 

لتعذيب.  كما قال مسؤولون من وزارة الداخلیة تحدثت منظمة العفو الدولیة معھم إنھم على علم بوفاة بعض المحتجزين في ل

  ذويھم. بالغإ ولم يتم السیما حاالت محددةالحجز 
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ات األمنیة المدعومة إماراتیا على صفحاتھا غالبا ما تصف قوات الحزام األمني، وقوات النخبة وغیرھا من الوحد

الصحفیة عملیات االعتقال التي تنفذھا على أنھا تندرج ضمن  التقارير الرسمیة عبر مواقع التواصل االجتماعیة وفي

حالة حرمان من الحرية فحصت منظمة العفو  50من أصل  13جھود استھداف "اإلرھابیین".  وفیما يتعلق بنحو 

ھا، عثرت المنظمة على تقارير إعالمیة مشابھة تقتبس تصريحات لقوات األمن جاء فیھا إن أولئك الدولیة تفاصیل

ولكن أخبر أفراد العائالت ومحتجزون سابقون وحالیون، وموظفون بوزارة   72األفراد ھم من عناصر تنظیم "القاعدة".

وتمت دون إبراز مذكرات توقیف، ولم توفر  الداخلیة، ومحامون وآخرون إن الكثیر من تلك االعتقاالت كانت تعسفیة،

 توضیحا ألسباب اعتقال الشخص.  كما طالت االعتقاالت المعارضین السیاسیین، ومنتقدي ممارسات قوات التحالف.   

ويشكل االعتقال واالحتجاز التعسفي انتھاكا للحق في الحرية، ويجعالن المحتجزين معرضین لخطر التعرض إلى 

انتھاكات حقوق اإلنسان.  ويخالف الحرمان من الحرية التعسفي في النزاعات المسلحة أحكام طائفة متنوعة من 

                                                                                                                                                       

 في شويھھات تمسمعة أقاربھم المحتجزين  أناشتكى أفراد عدد من العائالت التي تحدثت منظمة العفو الدولیة معھم من  72

على شاشات التلفاز وفي الصحافة المطبوعة والتقارير عبر اإلنترنت وذلك  وظھور وجوھھمتداول أسمائھم  بعدوسائل اإلعالم 

   المرعیة.دون مراعاة اإلجراءات القضائیة حسب اإلجراءات  علیھمبمجرد إلقاء القبض 
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القانون اإلنساني الدولي، وھو القانون الذي ُيعد ملزما لجمیع أطراف النزاع المسلح في الیمن، بما في ذلك 

ن من الحرية بھذا الشكل واجبات الیمن كما يخالف الحرما  73اإلمارات العربیة المتحدة، والقوات الیمینة التي تدعمھا.

    75والقوانین المحلیة في الیمن. 74الناشئة بموجب العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة،

المثال مقاتلون ومتطوعون سابقون في الجماعات  سبیل كبیرة في عدن على بأعداد وكان بین الذين تم اعتقالھم

تي ُيشار إلیھا عموما بكلمة "المقاومة"، والتي تتألف من اشخاص من مشارب المسلحة المناوئة للحوثیین وال

ضد  2015مختلفة بما في ذلك مختلف فصائل المقاومة الجنوبیة.  وقد سبق لھم جمیعا وأن شاركوا في معارك عام 

لجنوب، بدأت الحوثیین بعدما طُلب من المدنیین التطوع دفاعا عن مدنھم.  وبعد دحر الحوثیین من عدن ومدن ا

القوات المدعومة إماراتیا في تنفیذ عملیات اعتقال ألولئك المتطوعین والمقاتلین السابقین، والذين وصفھم 

المحللون بأنھم اشخاص ينتمون إلى وحدات غیر متحالفة مع اإلمارات العربیة المتحدة، حیث قال أحد الخبراء 

  76لوا إلى قوة عسكرية وسیاسیة ملموسة".لمنظمة العفو الدولیة ما يلي: "يخشون من أن يتحو

شخصا فحصت منظمة العفو الدولیة تفاصیل حرمانھم من الحرية، إلى جانب قوات المقاومة  22وقاتل ما ال يقل عن 

في مرحلة ما، بما في ذلك اثنان من كبار قادة المقاومة لديھما خصومات مع الوحدات التي قامت باعتقالھما.  وقد 

ظیم "القاعدة" و"الدولة اإلسالمیة" ضد الحوثیین في معركة عدن إلى جانب قوات المقاومة والقوات قاتل عناصر تن

الموالیة للرئیس ھادي المدعومة من قوات التحالف.  ولكن ال تتوفر أدلة أن كل أولئك المحتجزين لديھم صالت 

ل احترام حق كل شخص في عدم التعرض بتنظیم "القاعدة" أو تنظیم "الدولة اإلسالمیة".  ويجب في جمیع األحوا

لالعتقال أو االحتجاز التعسفي، أو االختفاء القسري، أو التعذيب، بما في ذلك المشتبه في كونھم عناصر من 

 تنظیمي "القاعدة" و"الدولة اإلسالمیة". 

، والمتحالف مع كما طالت االعتقاالت أعضاء في حزب اإلصالح المتفرع عن جماعة "اإلخوان المسلمین" في الیمن

من أعضاء  10على سبیل المثال، اعُتقل ما ال يقل عن  2017حكومة الرئیس ھادي.  وفي أكتوبر/ تشرين األول 

وتصنف اإلمارات العربیة المتحدة جماعة "اإلخوان   77الحزب في عدن بینھم األمین العام المساعد للحزب.

األخیرة على عدم وجود صالت لھا بجماعات من ھذا النوع المسلمین" كجماعة إرھابیة على الرغم من إصرار ھذه 

في المنطقة.  وتحدث أفراد عائالت ثالثة من المحتجزين في المكال مع منظمة العفو الدولیة، وقالوا إن ذويھم كانوا 

شخصا تم احتجازھم في السجن المركزي دون مراعاة اإلجراءات الواجبة حسب  30من  ضمن مجموعة تضم أكثر

ل لعدة أشھر، وأصدرت النیابة العامة أوامر باإلفراج عنھم دون أن يقع تنفیذ أوامر النیابة نظرا لوجود عدد من األصو

 أعضاء حزب اإلصالح بین أفراد تلك المجموعة. 

وطُلب في بعض الحاالت من أفراد بعینھم ان يسلموا أنفسھم أو يواجھوا العواقب.  وقالت عائلة أحد المحتجزين في 

رجال مطلوبین لقوات الحزام األمني.  وقال أحد الرجال إن  23لى سبیل المثال إنه تم تداول قائمة تضم أسماء لحج ع

                                                                                                                                                       

  .99إلنساني العرفي، القاعدة اللجنة الدولیة للصلیب األحمر، دراسة القانون الدولي ا 73

  . 9العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، المادة  74

يحظر الدستور الیمني، على سبیل المثال، عملیات االعتقال واالحتجاز من غیر مذكرة صادرة عن القضاء أو النیابة العامة.   75

اءات الجزائیة ضمانات مشابھة متنوعة بما في ذلك اشتراط مراعاة .  ويكفل قانون اإلجر48دستور الجمھورية الیمنیة، المادة 

من القانون؛ كما ينص قانون العقوبات على إيقاع عقوبة  7عملیات إلقاء القبض لإلجراءات القضائیة حسب األصول الواردة في المادة 

من قانون العقوبات  246 السجن تصل إلى خمس سنوات بحق كل من يحرم شخصا من حريته دون أساس قانوني. المادة

)www.yemen-nic.info/db/laws_ye/detail.php?ID=11424.(  

.  وأعرب عدد من الخبراء والمسؤولین الذين أجرت منظمة العفو الدولیة مقابالت 2018أبريل/ نیسان  17مقابلة عبر الھاتف،  76

  .عن نفس الرأيمعھم 

  reut.rs/2Ni9LHT. 2017أكتوبر/ تشرين األول  11اإلصالح اإلسالمي" رويترز "زيادة التوتر مع اعتقال أعضاء في حزب  77
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  78أفراد القوة جاؤوا إلى منزله مستفسرين عن شقیقه، وقالوا "إذا لم يسلم نفسه، فاعتبروه في عداد الموتى".

، تماما كما حصل مع رجلین آخرين في 2016 فقام شقیق الرجل بتسلیم نفسه إلى مديرية أمن لحج صیف عام

 لحج وثقت منظمة العفو الدولیة حالتیھما.  وسرعان ما انقطعت أخبار الرجال الثالثة عن عائالتھم بعد ذلك.

واتساقا مع الطبیعة المبھمة ألجھزة األمن الیمنیة، فمن غیر الواضح في أغلب األحیان سبب قیام قوات األمن 

باعتقال أشخاص معینین.  وقال مسؤولون في وزارة الداخلیة سنحت لھم فرصة التواصل مع المدعومة إماراتیا 

عناصر تلك األجھزة ومع قوات التحالف إن أوامر االعتقال تصدر أحیانا عن الجیش اإلماراتي على حد علمھم، أو قد 

 في الحالتین. وتفتقر االعتقاالت ألي أساس قانوني  79تصدر في أحیان أخرى عن القوات المحلیة.

اللذان تحدثا مع منظمة العفو الدولیة إن المعلومات االستخبارية التي تتم االعتقاالت على أساسھا  وقال المسؤوالن

األحیان ويتم أخذ الناس بالشبھة.  وأخبر أحدھما منظمة العفو الدولیة إنه " ثمة دوافع  بعض في عدم الدقة يشوبھا

عن وجود مخبرين لديھم يعلمون لصالحھم في الشوارع، ويحصلون على مكافأة لقاء  مالیة (وراء االعتقاالت)، فضال

وصف عدد من افراد عائالت المحتجزين أنه  وبحسب   80عملھم ھذا.  ويقوم ھؤالء بجمع األسماء بطريقة بدائیة".

وجود شخص يبدو  عندما تم اعتقال ذويھم عقب اقتحام القوة لمنازلھم، أو عقب القبض علیھم في الشارع، لوحظ

 أنه يعمل مخبرا، ويشیر إلى الشخص بعینه قبل القبص علیه. 

وأخبر أفراد أكثر من عائلة من عائالت المحتجزين منظمة العفو الدولیة إن أبناءھم قد اعُتقلوا لوجود صالت ألحد 

المحتجزين إن مديرية  اشقاء أو أقارب العائلة بجماعة مسلحة، أو لتعرضه لالعتقال في السابق.  وقال والد أحد

األمن في عدن كانت تبحث عن ابنه إلجبار ولده األكبر المشتبه بانتمائه لتنظیم القاعدة على تسلیم نفسه.  فقام 

الوالد باصطحاب االبن األصغر، الذي كان طفال من الناحیة القانونیة حینھا، وسلمه بنفسه إلى مديرية األمن ربیع 

األصغر إلى أكثر من مرفق احتجاز ما بین رسمي وغیر رسمي، وأصبح مكان تواجده  .  وتم ترحیل االبن2016عام 

وشھدت أكثر من حالة اعتقال   81بینما ال يزال شقیقه األكبر متواريا عن األنظار. 2016مجھوال اعتبارا من أواخر عام 

خمسة من  ه قد تعرض برفقةأكثر من فرد واحد من افراد العائلة، حیث قال أحد المحتجزين السابقین من عدن إن

بعد قیام قوات الحزام األمني بمداھمة،  معھم يعملوا الذين االشخاص من عدد الى باإلضافة أفراد أسرته  لالعتقال

َعِلَم الحقا إنھا كانت تستھدف القبض على شقیقه الذي ال يزال عملیا محتجزا بشكل تعسفي بعد مضي أكثر من 

   82سنتین على تلك الواقعة.

تم اعتقال منتقدي ممارسات قوات التحالف وقوات األمن المدعومة إماراتیا، بما في ذلك اعتقال أعیان من  كما

المجتمع المحلي، وناشطین، وصحفیین.  ووثقت منظمة العفو الدولیة حالتین على األقل حصل فیھما شيء من 

ثم إخالء سبیله من طرف قوات النخبة ھذا القبیل، حیث ُقبض على ناشط من المكال، سبق وأن تم اعتقاله ومن 

، بعد يوم واحد من مشاركته في احتجاج لعائالت 2017الحضرمیة، قبل أن يتم اعتقاله مجددا في أوائل عام 

المحتجزين في القاعدة اإلماراتیة في مطار الريان.  وكان معروفا بنشاطه البارز عبر وسائل التواصل االجتماعي، 

صیا، وتعويض آخرين جرى احتجازھم ظلما.  وفي حادثة أخرى حظیت باھتمام واسع من ومناداته بتعويضه ھو شخ

مباشرة بعد نشره مقطع فیديو عن  2017الرأي العام، اعتقلت وحدة مكافحة اإلرھاب في عدن ممثال منتصف عام 

  ي. شھرا من االحتجاز التعسف 13خالف بین السعودية واإلمارات، وجرى اإلفراج عنه بعد أن أمضى 

                                                                                                                                                       

  .2018أبريل/ نیسان  11مقابلة عبر الھاتف،  78

  .2018مايو/ أيار  8و 4مقابالت ُأجريت مع اثنین من كبار مسؤولي األمن، عدن،  79

  .2018مايو/ أيار  8مقابلة في عدن بتاريخ  80

.  وأفاد األب أن ابنه قد تم ترحیله إلى مرافق حجز رسمیة وغیر رسمیة كثیرة، ولم 2018سان إبريل/ نی 10مقابلة عبر الھاتف،  81
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ووصف الشھود أيضا طريقة اقتیاد المحتجزين من أماكن عملھم أو الشارع، وتعرضھم أحیانا للضرب المبرح إلى درجة 

برفقة المحتجزين إذا حاولوا االعتراض على عملیة إلقاء  كانوا فقدان الوعي أو النزيف.  وتحدث الشھود عن تھديد من

 يلقى كان عاما حین 37ام األمني بضرب رجل يبلغ من العمر المثال قام عناصر قوات الحز سبیل القبض. على

بجوار منزله في عدن، وذلك لمجرد استفساره عن سبب تعرضه لالعتقال، وتم  أصدقائه برفقة وھو علیه القبض

   83احتجاز صديقه أيضا ألنه تدخل محاوال وقف تعرض زمیله للضرب، وفق ما افاد به أفراد عائلته.

تي شھدت اعتقال المطلوبین أثناء تواجدھم في منازلھم، قال شھود إن قوات األمن اعتادت وأما في الحاالت ال

القدوم بأعداد كبیرة مقتحمة المنزل فجرا أو في وقت متأخر جدا من اللیل، ومصوبة بنادقھا باتجاه أفراد العائلة، مع 

فراد من منازلھم دون إبراز مذكرة اعتقال أو استخدام القوة المفرطة وسط صراخ النساء واألطفال.  وقاموا باقتیاد األ

األحیان أشار الشھود إلى  أغلب توضیح األسباب، أو الكشف عن الوجھة التي سوف يقتادون الشخص إلیھا.  وفي

القائمین باالعتقال باسم "الملثمین" ممن يرتدون زيا ويحملون معدات وأسلحة تشبه تلك التي توجد بحوزة القوات 

ذلك الزي العسكري األسود المزود بسترة واقیة من الرصاص كالذي يرتديه عناصر وحدة  ضمن راتیا، منالمدعومة إما

 مكافحة اإلرھاب التابعة لمديرية األمن في عدن. 

تم اقتیاده من منزله في عدن، واصفا المداھمة اللیلیة: "اقتحموا الباب عنوة  18وقال والد شاب يبلغ من العمر 

ان."  وقال أيضا إن أطفاله الصغار ما زالوا تحت وقع الصدمة جراء المداھمة إلى درجة أن إحدى ودخلوا دون استئذ

 بناته ترفض دخول غرفة شقیقھا المحتجز، وإن ابنه اآلخر "ُيصاب بالذعر مع كل مرة ُيطرق فیھا باب المنزل".

أثناء تواجد باقي أشقائه  2016وشھدت شقیقة رجل اعُتقل على أيدي قوات الحزام األمني في لحج صیف عام 

 وشقیقاته ووالديه.  ووصفت الفتاة الموقف قائلة:

اعُتقل شقیقي في الساعة الخامسة فجرا اثناء تواجده في منزلنا... حیث كان نائما إلى 

جانب زوجته.  وصوب أفراد القوة بنادقھم نحونا، ولم يتسن لنا أن نرتدي الحجاب لتغطیة 

بنادقھم اآللیة ووجھوا فوھاتھا نحو والدي.  وطلبوا شقیقي باالسم  رؤوسنا.  وقاموا بتعمیر

وانتشروا في أرجاء المنزل وبدأوا   84ولكنھم لم يعرفوا شكله.  وسألوا والدي ھل أنت فالن؟

تفتیشه، وعندما دخلوا غرفة شقیقي، قاموا بجره خارجھا.  وعندما سألوه ھل أنت فالن ورد 

ركوا والدي.  ولم يسمحوا له بارتداء مالبسه وأخذوه ولیس علیه باإليجاب، قاموا باقتیاده وت

 85سوى سرواله الداخلي.

 : 2017وقال والد شاب عشريني اعُتقل في منزله بعدن أواخر العام 

جاء رجال ملثمون ال أعلم من ھم، وكسروا باب منزلنا وأخذوا ابني ... جاءوا في حوالي 

وجمیع اشقائه الكبار موجودين فضال عن طفلین صغیرين الساعة الثالثة فجرا.  وكانت والدته 

آخرين ُأصیبا بالذعر... ودخل عناصر القوة ملوحین بأسلحتھم ومھددين بھا، وقالوا إذا ھربت 

وارادوا أن يقتحموا غرفة ابنتي ولكن منعناھم من   86فسوف نطلق النار.  ثم قالوا: أين فالن؟
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عھم.  وقاموا باقتیاده دون أن يفصحوا عن وخرج ابني من غرفة أخرى وذھب م  87ذلك.

 88ھويتھم.

وقال أفراد العائالت في خمس حاالت على األقل تم توثیقھا من طرف منظمة العفو الدولیة إن عناصر قوات األمن 

 قاموا بسرقة بعض المقتنیات الثمینة أثناء تنفیذ عملیات المداھمة.  وقالت امرأة اعُتقل زوجھا، الذي يعمل محاسبا،

في وقت سابق على أيدي عناصر وحدة مكافحة اإلرھاب في عدن إن أفرادا من القوة صادروا ھاتفھا النقال وھاتف 

آالف دوالر من مبیعات المحل الذي يعمل فیه زوجھا، وكان يزمع تحويلھا  4زوجھا أيضا، وأخذوا مبلغا كبیرا يعادل نحو 

شقیقه في مداھمة لقوات الحزام األمني على منزلھما في  وثمة رجل اعُتقل  89لصاحب المحل في الیوم التالي.

، وقال إن عناصر القوة أخذوا جھازّي حاسوب محمول، وجھاز لوحي (آيباد)، وجھاز 2016عدن خالل شھر مايو/ أيار 

 90دوالر أمريكي، ولم يعیدوھا أبدا. 1600ھاتف، وقالدة ذھبیة، ومبلغ 

شخاص أثناء قیادتھم للسیارة، أو قیام قوات األمن بمصادرة السیارة وثمة عدد من الحاالت التي شھدت اعتقال أ

أثناء المداھمة دون أن تعاد المركبات إلى أفراد عائالت المحتجزين؛ على الرغم من عدم تدوين محضر باعتبار 

عسفي في السیارة جزء من األدلة.  وقالت امرأة من المكال إن مركبتھم قد صودرت عقب تعرض ابنھا لالعتقال الت

المكال، مشیرة إلى أن تلك السیارة ھي مصدر الرزق الوحید للعائلة، حیث كان ابنھا الذي يعیل أيضا ثالثة أطفال 

وقال محتجز آخر سبق اعتقاله في عدن لنحو سنتین تقريبا إن السیارة التي كان يقودھا   91يقودھا كسیارة أجرة.

لنقال الذي كان بحوزته لحظة اعتقاله، ولم تتم إعادة شيء له لدى كسیارة أجرة صودرت، إلى جانب المال والھاتف ا

وقال واصفا الردود التي تلقاھا في كل مرة   92اإلفراج عنه؛ على الرغم من محاوالته المتكررة للمطالبة باستعادتھا.

ولون لي: انَس طالب فیھا باستعادة سیارته: "مرة يقولون لیس اآلن، ومرة يقولون نحن نبحث عنھا، وفي ثالثة يق

 أمرھا". 
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یا، والجیش اإلماراتي في ارتكاب انتھاكات جسیمة مثل االعتقال لم تتورط قوات األمن المحلیة، المدعومة إمارات

التعسفي، والحرمان من الحق في مراعاة اإلجراءات القضائیة الواجبة حسب األصول، واالختفاء القسري فحسب بل 

وأجرت   93في مخالفات أخرى خطیرة مرتبطة بالحجز وتحديدا التعذيب وغیره من ضروب المعاملة السیئة. أيضاً ضلعت

منظمة العفو الدولیة مقابالت مع خمسة محتجزين سابقین واثنین من المحتجزين الحالیین؛ وذكر خمسة منھم 

إنھم قد تعرضوا للتعذيب وغیره من ضروب المعاملة السیئة.  وأجمع السبعة على أنھم كانوا شھودا على تعرض 

خر في زنزانة مجاورة يتم نقلھا في كیس للجثث محتجزين آخرين للتعذيب، وقال أحدھم إنه شاھد جثة محتجز آ

وقال أفراد عائالت بعض المحتجزين الذين ُأجريت مقابالت معھم، بما في ذلك   94عقب تعرضه للتعذيب بشكل متكرر.

من يعلمون حالیا أماكن تواجد أبنائھم المحتجزين، أو من تسنى لھم التواصل بشكل مؤقت في ذويھم المحتجزين، 

  قد تعرضوا للتعذيب في الحجز. إن أبناءھم 
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  96وھو ما ينسحب على قانون اإلجراءات الجزائیة أيضا. 95ويحظر الدستور الیمني ممارسة التعذيب بشكل واضح،

سنوات بحق من يستخدم القوة أو التعذيب النتزاع  10كما ينص قانون العقوبات على إيقاع عقوبة السجن 

 97االعترافات.

ارتكاب التعذيب من القواعد اآلمرة الملزمة للدول كافة.  كما تشكل عملیات التعذيب  وُيعد الحظر المفروض على

وغیره من ضروب المعاملة السیئة التي يوثقھا التقرير الحالي انتھاكات ومخالفات للقانون اإلنساني الدولي الذي 

أحكام المعاھدات الدولیة الرئیسیة كما تخالف تلك العملیات    98يلزم جمیع أطراف النزاع المسلحة باحترام أحكامه.

التي تحظر التعذيب، والتي ُيعد الیمن واإلمارات العربیة المتحدة من الدول األطراف فیھا، وتحديدا اتفاقیات جنیف 

المشتركة)، وبروتوكولھا الملحق بھا بشأن حماية ضحايا النزاعات غیر الدولیة المسلحة (البروتوكول  3األربع (المادة 

، واتفاقیة مناھضة التعذيب.  كما إن الیمن أحد الدول األطراف في العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة الثاني)

 والسیاسیة الذي يحظر التعذيب وغیره من ضروب المعاملة السیئة في جمیع الظروف واألحوال. 

معاملة أو العقوبة القاسیة أو ويصنف التعذيب كإحدى الجرائم التي يعاقب القانون الدولي مرتكبیھا.  كما تصل ال

 99الالإنسانیة أو المھینة والتعذيب إلى مصاف جرائم الحرب إذا ارُتكبت في سیاق النزاعات المسلحة.

وال يمكنك أن ترى حتى ضوء الشمس في ذلك المكان".  كانت تلك   شاھدت أشیاء ال أود ان أشاھدھا مرة أخرى. "

التي اكتسبت سمعة سیئة كمركز غیر رسمي للحجز في عة وضاح قاكلمات شخص سبق احتجازه ألسابیع في 

عدن، وُيقال إنھا تحت سیطرة وحدة مكافحة اإلرھاب في مديرية أمن عدن.  وأورد الرجل وصفا إضافیا لمحنة احتجازه 

  قائال:  قاعة وضاح في 

 كانوا يوجھون جمیع أنواع التھم لي، وادعوا إني أطلقت النار على الشرطة في إحدى

اللیالي؛ فقلت لھم: من أين تأتون بھذه االفتراءات؟ ومن ثم انھالوا علّي بالضرب، وأمضیت 

ثالثة أسابیع برفقة الملثمین. وقرروا ذات مرة أن يخلوا سبیلي لیال، وقالوا إنھم خلطوا بیني 

 وبین شخص آخر، وإن األمر مجرد تشابه أسماء.  وكأنھم لم يفعلوا شیئا ال سیما بعد كل ذلك

 100.بالكھرباءتعرضت له الصعق الذي 

منظمة العفو الدولیة إنھما قد تعرضا للتعذيب ھناك.  قاعة وضاح احتجزوا في  قد وأخبر محتجزان سابقان آخران كانوا

وقال أحدھما أن قائد وحدة مكافحة اإلرھاب في عدن تولى بنفسه ممارسة التعذيب في قاعة وضاح، وسرد ألوان 

وأضاف   101لي: "الصعق بالكھرباء، والضرب بأشكاله، واإليھام بالغرق، والتعلیق من السقف".التعذيب فیھا كما ي

قائال: "لم يتوانوا عن توجیه التھم كیفما اتفق، وكما لو أنه مطلوب مني أن انتقي واحدة منھا تنطبق على حالتي، 

ئال: كال لست كذلك، فأنا مع المقاومة ومن قبیل ذلك قولھم (أنت مع القاعدة)، ونحو ذلك.  فأبادر بإنكار ذلك قا

الجنوبیة.  وتعرضت للتعذيب الشديد، وكان األمر ال ُيطاق وال يمكن تخیله.  وما كنت ألكون على قید الحیاة لوال 

 مشیئة هللا". 
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ناك سیئة للغاية.  كان ھ وقال الرجل اآلخر: "تعرضت ألمور تفوق الوصف، وأكره أن أستذكرھا ألنھا تجعلني في حالة

 102تعذيب وإھانات مختلفة.  وينتزعون االعترافات بالقوة، بل وينتزعون كل ما يريدونه منك".

وقال أحد الذين احُتجزوا عدة أشھر في سجن المنصورة الذي تديره قوات الحزام األمني إن آمر السجن اعتاد أن 

اقتحام الزنزانات دون سابق إنذار، وضرب وأضاف القول إن الجنود اعتادوا   103يقوم شخصیا بتعذيبه صعقا بالكھرباء.

المحتجزين وتعذيبھم بذريعة البحث عن ھواتف نقالة تم تھريبھا إلى داخل السجن.  وقال إنه قد اقتید من زنزانته 

  ذات مرة، وُألقي في أخرى احُتجز فیھا اشخاص يعانون من اضطرابات عقلیة على حد قوله.

إطاللة على أثر التعذيب على ذويھم حینما ُسمح لھم بالتواصل معھم لدى  وُأتیحت ألفراد عائالت بعض المختفین

احتجازھم في المرافق الرسمیة، أو لدى احتجاز أكثر من فرد من العائلة الواحدة سوية شاھدوا ما حل بأقاربھم قبل 

دي قوات النخبة على أي 2017أن يتم اإلفراج عن أحدھم الحقا.  واحُتجز رجل برفقة أحد أقاربه في خريف عام 

الشبوانیة في معسكر عزان، وأخبر منظمة العفو الدولیة إن قريبه األصغر منه سنا تعرض للضرب أثناء عملیات 

 االستجواب، بینما نجا ھو من المعاملة نفسھا.  وأوضح قائال:  

اسمع اعتادوا وضع ُعصابة على أعیننا كلما اقتادونا من زنزانتنا إلى غرفة االستجواب... وكنت 

حینھا أفراد القوات وھم ينھالون ضربا بالسیاط على شبان أصغر مني سنا، وكان بوسعي أن 

أسمع صرخاتھم أثناء االستجواب... ولم يقوموا بضربي ألنني تجاوزت الخمسین من العمر.  

، وما إذا كنت أعرف أحدا منھم 104وطرحوا علّي أسئلة عن اإلرھابیین الذين احتلوا مدينة عزان

  105."أم ال

وقام الحراس، في مرفق غیر معروف، في عدن بضرب أحد المحتجزين رفقة قريب له، وتسببوا بكسر أضالعه بما 

جعله غیر قادر على النھوض، فاضطُر الجنود إلى حمله إلى غرفة االستجواب، وفق ما أخبر به قريبه العائلة بعد 

حج وتديرھا قوات الحزام األمني، تعرض أحد المحتجزين وفي إحدى مرافق الحجز غیر الرسمیة في ل  106اإلفراج عنه.

للصعق بالكھرباء والضرب المبرح إلى درجة تسببت بإصابته بكسر في الكتف، ولم يتمكن من تناول الطعام دون 

وتمكن رجل من زيارة ابنه المحتجز في سجن   107مساعدة قريبه الذي كان محتجزا برفقته، وفق ما أفادت به عائلته.

رة قبل أن يتم اقتیاده الحقا إلى مرفق غیر معروف، وقال إنه قد بدت على ابنه آثار تعذيب واضحة على رأسه المنصو

 108وجسده.

وطفت على السطح الكثیر من القصص المروعة عقب "معاودة ظھور" العشرات من المحتجزين المختفین على إثر 

قیقه المختفي ألكثر من عام كان بین محتجزي قاعة السنة الماضیة.  وقال رجل أن ش 2نقلھم إلى سجن بئر أحمد 

 السنة الماضیة.  وأضاف قائال:  2وضاح الذين جرى ترحیلھم إلى سجن بئر أحمد 
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بدا وكأن السجناء قد خرجوا للتو من مجاعة في أول زيارة لنا إلى سجن بئر أحمد.  وكانوا 

لة التي ھم فیھا، قال مجرد جلد على عظم كما ُيقال.  ولدى االستفسار عن سبب الحا

حیث لم يتوفر فیھا طعام جید،  وضاح،السجناء إن ذلك ُيعزى إلى فترة احتجازھم في قاعة 

فضال عن منعھم من االستحمام.  وأدى ذلك إلى إصابتھم بأمراض مختلفة، ال سیما حمى 

رين؛ على الضنك والكولیرا.  وتُوفي بعض المحتجزين، فیما حالت العناية اإللھیة دون وفاة آخ

  109الرغم من عدم توفر الدواء أو الرحمة (لدى السجانین).

وأبلغ الكثیر من الشھود والعائالت منظمة العفو الدولیة عن حرمان ذويھم المحتجزين من الحصول على العالج 

الك الطبي في وقته، واشتكى الجمیع تقريبا من سوء المعاملة، وتردي ظروف مرافق الحجز الیمنیة، من قبیل تھ

يوما في إحدى مرافق الحجز  45المباني واالكتظاظ وعدم كفاية المیاه والطعام.  وقال رجل إن ابنه الذي احُتجز مدة 

وأضاف قائال: "اضطُر بعض السجناء إلى لعق   110غیر الرسمیة في عدن أخبره إنھم تُركوا بال ماء مدة يومین تقريبا.

  المیاه عن األرض".

ا المحتجزين في سجن المكال المركزي ُأصیبوا بمختلف أنواع األمراض ال سیما الجرب.  وقالت عائالت إن أبناءھ

شھرا  20وعبرت امرأة عن خشیتھا على سالمة ابنھا الذي جرى نقله إلى سجن المكال المركزي بعد أن أمضى 

؛ على الرغم من محتجزا لدى الجیش اإلماراتي في قاعدة مطار الريان.  وأكدت المرأة على أن ابنھا في خطر

 السماح لھا بزيارته بعد تلك الفترة الطويلة في الحجز:

أنقذوا أوالدنا، فھم في خطر.  لقد غطى الطفح الجلدي أجسادھم، وظروفھم مروعة.  وال 

يزال يرتدي نفس بذلة السجن منذ سنیتن.  ولم يكتفوا باحتجازھم دون سبب قانوني لسنتین 

 111بعض المالبس أيضا.وحسب، بل ويرفضون أن نجلب لھم 

الذي تشرف علیه اإلمارات عن كثب، إنھم  2و1كما قال شھود محتجزون في مرافق إماراتیة، وفي سجن بئر أحمد 

تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة أو كانوا شھودا علیھا بما في ذلك اإلساءة الجنسیة، واستخدام الحبس االنفرادي 

أحیانا تصوير المحتجزين أثناء تعرضھم للتعذيب، بما في ذلك أثناء تقییدھم  لفترات مطولة.  وقال الشھود إنه قد تم

 وتجريدھم من مالبسھم بالكامل، وصعقھم بالكھرباء، وتعرضھم للضرب بالعصي واألسالك.  

وقال محتجز أمضى وقتا في الحبس االنفرادي في قاعدة التحالف في البريقة بعدن إنه تعرض "لجمیع ألوان 

لى أيدي جنود اإلمارات العربیة المتحدة، بما في ذلك قیامھم بشكل متكرر بإيالج جسم صلب في التعذيب" ع

شرجه ُأصیب بالنزيف على إثرھا.  وقال إنه احُتجز في حفرة باألرض ال يطل منھا سوى رأسه طوال ثالثة أيام، وإنه 

ء حاجته وھو في تلك الحفرة. وقال أيضا: كان يحصل على كمیة صغیرة من الماء مرتین في الیوم، واضُطر طبعا لقضا

 112". ال يمكن لمثل تلك األمور أن تحدث أبدا إلى أن مررنا بالمحنة بشكل شخصي"كنا نسمع عن التعذيب ونقول 

ووصف محتجزون سابقون، تحدثت منظمة العفو الدولیة معھم، حجم التخويف والتھديدات الموجھة إلیھم أثناء 

إماراتیین في مرافق الحجز التابعة لقوات التحالف.  وقال أحد المحتجزين السابقین  استجوابھم على أيدي ضباط

  الذي أمضى عدة أشھر في قاعدة التحالف بالبريقة:

سألوا عن اسمي، واسم زوجتي وأسماء أطفالي، وإذا ما كانت لدي صالت بالجماعات 

ي.  ووضعوا ُعصابة على اإلرھابیة.  وھددوا بقتلي وجلب زوجتي واعتقال جمیع أفراد أسرت
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عیناي وقیدوا يداي (أثناء عملیات االستجواب).  وداوموا على ممارسة الضغط النفسي كي 

 113اعترف بأنني إرھابي".

في مرفق الحجز بالقاعدة اإلماراتیة في البريقة، قبل أن يتم  114وأما شقیق أحد األشخاص الذي احُتجز لفترة مطولة

 قال ما يلي:، ف2ترحیله إلى سجن بئر أحمد 

، وبدا كما لو أنه قد خرج للتو من 2كان يبكي عندما زرناه للمرة األولى في سجن بئر أحمد 

مكان لم يكن لديه أي أمل بمغادرته أبدا.  وأخبرنا إنه تعرض لتعذيب يفوق الوصف... وقال إنھم 

سألوه: ھل أنت مع جماعة اإلخوان المسلمین؟ ھل أنت مع القاعدة؟  وھل أنت مع 

وشملت ألوان التعذيب التي القاھا الضرب والصعق بالكھرباء، بما في ذلك صعقه   115داعش؟

ولم يوفروا له العالج  116)، في أجزاء حساسة من جسده كما قال... وكسروا له (أحد أطرافه

المالئم، وُوضعت الجبیرة علیه دون تدخل طبي حسب األصول... كما تعرض للتعذيب 

عرض للشتم واإلھانة والتھديد بإخفائه وقتله، فضال عن تجريده من النفسي، بما في ذلك الت

  117مالبسه بالكامل".

 في 2وأخبر محتجزون، وأفراد من عائالتھم، منظمة العفو الدولیة إن قوة إماراتیة قامت بمداھمة سجن بئر أحمد   

تیش تجاويف الجسم.  وأجبرت المحتجزين فیه على التجرد من كامل مالبسھم والخضوع لتف 2018مارس  10

وتسنى التعرف على القوة على أنھا إماراتیة من خالل زي عناصرھا ولكنتھم.  ويدير السجن مسؤول يمني على 

صلة بقوات الحزام األمني، ويشرف علیه قادة إماراتیون عن كثب؛ على الرغم من السماح للنیابة العامة الیمنیة 

ون إن جنودا إماراتیین أخبروھم إنھم يبحثون عن ھواتف نقالة تم تھريبھا بالتواصل مع المحتجزين فیه.  وقال محتجز

إلى داخل السجن، وأصدروا إلیھم األوامر باالنبطاح أرضا أو جلوس القرفصاء والمباعدة بین أرجلھم قبل أن يشرعوا 

 لبولیسیة.بتفتیش فتحات شرج المحتجزين.  ومن رفض منھم ذلك تعرض للضرب والتخويف باستخدام الكالب ا

إضرابا عن الطعام بعد عدة أسابیع من تلك الواقعة احتجاجا على سوء  2وأعلن عشرات المحتجزين في بئر أحمد 

المعاملة واالحتجاز التعسفي.  وسبق لمنظمات حقوقیة ووسائل اإلعالم أن أوردت حصول إضراب عن الطعام في 

.  ووفق ما أفاد به شھود وناشطون 118 لمكال المركزيوغیره من مرافق الحجز بما فیھا سجن ا 1سجن بئر أحمد 

تحدثت منظمة العفو الدولیة معھم، حاول ضباط إماراتیون في بعض الحاالت أن يتفاوضوا مع المحتجزين، ولكن الوضع 

 تأزم في إحدى المناسبات، ووصل إلى حد اندالع أعمال شغب تم قمعھا بالقوة.

ا من المنظمات، استخدام الحبس االنفرادي.  وقال أحد المحتجزين لعائلته كما وثقت منظمة العفو الدولیة، وغیرھ

في إحدى مكالماته الھاتفیة إنه قد ُأودع الحبس االنفرادي مدة شھر كامل، وفق ما أفاد به أحد أفراد أسرته الذي 

مارات في مطار حیث ُسمح له أثناء فترة احتجازه في السجن الذي تديره اإل 119تحدث مع منظمة العفو الدولیة،

الريان باالتصال ھاتفیا بأسرته ثالث مرات فقط خالل األشھر التسعة التي أمضاھا محتجزا ھناك.  وقال محتجز آخر 

يوما بمجرد وصوله من قاعة وضاح إلى مرفق الحجز اإلماراتي في قاعدة  15إنه ُأودع في الحبس االنفرادي مدة 
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تجواب على أيدي الضباط اإلماراتیین.  وتدعو المعايیر الدولیة لحقوق التحالف في البريقة، وقبل أن يخضع لالس

وتنص المعايیر الصادرة بھذا الخصوص عن الجمعیة العامة  120اإلنسان إلى الحد من استخدام الحبس االنفرادي،

ر على على إنه ينبغي أن يظل استخدام الحبس االنفرادي "مالذا أخیرا، وأن يقتص 2015لألمم المتحدة في عام 

الحاالت االستثنائیة"، وأكدت المعايیر على أن الحبس االنفرادي لفترات طويلة جدا يرقى إلى مصاف التعذيب وغیره 

  121من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو الالإنسانیة أو المھینة.

ون به ھو مكافحة اإلرھاب، وقال مسؤول في وزارة الداخلیة تحدث مع منظمة العفو الدولیة إن "ربع العمل الذي يقوم

ولكن ثالثة أرباع عملھم تخلق اإلرھاب"، مشیرا إلى أن "جمیع الذين تعرضوا لسوء المعاملة والتعذيب قد أصبحوا 

 122عبارة عن قنابل موقوتة".

ووثقت منظمة العفو الدولیة حالة رجل تعرض لالعتقال أثناء وجوده في منزله على أيدي عناصر قوات النخبة 

قبل أن ُيلقى بجوار منزل عائلته بعد عدة ساعات من القبض علیه،  123نیة، في وقت سابق من العام الحالي،الشبوا

وھو في حالة حرجة، وقد بدت آثار التعذيب واضحة علیه.  وسرعان ما توفي الرجل عقب نقله إلى المستشفى.  

ا لقائمة طويلة من اإلصابات التي تشمل واطلعت منظمة العفو الدولیة على تقرير تشريح الجثة الذي يورد تعرضھ

كما تعلم منظمة العفو الدولیة عن حالتین أخريین وثقتھما   124الكدمات، واألضالع المكسورة، ونزيف داخلي كبیر.

منظمات حقوقیة محلیة، حیث تُوفي اثنان من المحتجزين عقب اعتقالھما على أيدي قوات الحزام األمني في 

، وُعثر على جثتیھما في المستشفى بعد وقت قصیر من اعتقالھما، وقد 2017ین خالل واقعتین مختلفتین في أب

  125بدت على إحداھما آثار تعذيب واضحة، وفق ما افاد به خبراء الطب الشرعي.

حیث ُجلبت إلى المستشفى جثة  126كما وثقت منظمة العفو الدولیة حالة مماثلة حصلت في ربیع العام الحالي،

ل ساعات إلى قوات الحزام األمني في أبین، بحضور شھود من عائلته وأصدقائه، وفیھا شخص سلم نفسه قب

إصابات كثیرة بالرصاص.  وتصر عائلته على أنه تعرض للتعذيب واإلعدام خارج نطاق القضاء.  ولم تتمكن منظمة العفو 

، ولكن كانت آثار إصابتھا بالرصاص الدولیة من الجزم عن طريق الصور فیما إذا كانت الجثة قد تعرضت للتعذيب أم ال

صحفي قول أحد مسؤولي األمن إن المشتبه به ُقتل بالرصاص أثناء محاولته الفرار، وھو تبرير  واضحة.  ويقتبس تقرير

شاع استخدامه من طرف السلطات فیما مضى، ولكن يشكك الشھود الذين حضروا واقعة تسلیم المشتبه لنفسه 

 في رواية السلطات.   

ت وكالة األسوشیتد برس العام الماضي عن مسؤولین في وزارة الدفاع األمريكیة قولھم إن قوات الواليات نقل

المتحدة "تشارك في عملیات استجواب المحتجزين في مواقع مختلفة في الیمن، وتزود آخرين بأسئلة لطرحھا نیابة 

إلماراتي"، وقالوا إن "كبار قادة الجیش عنھا، وتستلم نصوصا مكتوبة لفحوى عملیات االستجواب من الحلیف ا

األمريكي على علم بمزاعم ارتكاب التعذيب في السجون في الیمن، وقاموا بدراسة التفاصیل وتوصلوا إلى قناعة 
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حتى لو كان ضلوع الواليات المتحدة يقتصر   127مفادھا بعدم حصول انتھاكات بحضور عناصر من القوات األمريكیة."

ومات االستخبارية المنتزعة تحت وطأة التعذيب الذي يمارسه شركاؤھا في مكافحة اإلرھاب، على استخدام المعل

فإن ذلك وحده كفیل بمخالفة واجبات الواليات المتحدة الناشئة بموجب أحكام القانون الدولي، ال سیما بصفتھا 

لى ضمان احترام الحظر المفروض إحدى الدول األطراف في اتفاقیة مناھضة التعذيب، وھو ما يملي علیھا أن تعمل ع

، صوت أعضاء مجلس النواب 2018وفي مايو/ أيار   128على ممارسة التعذيب، واتخاذ تدابیر تكفل منع وقوعه.

األمريكي على مشروع قانون يلزم وزارة الدفاع بالتحقیق في دور الجیش األمريكي، أو أفراد أجھزة االستخبارات 

  129بطة باالحتجاز في الیمن.األمريكیة، في االنتھاكات المرت

                                                                                                                                                       

"اإلمارات تعذب والواليات المتحدة تستجوب في سجون الیمن السرية".  ونقلت وكالة األسوشییتد برس في خبر  ماغي مايكل 127

عن ناطق باسم البنتاغون قوله إن مزاعم ارتكاب التعذيب "مزعجة" مضیفا القول إنه "ال توجد بحوزتنا  2018الحق خالل عام 

اغي مايكل "محتجزون دون تھمة يدينون االنتھاكات الجنسیة التي ترتكبھا معلومات تدعم تلك المزاعم في الوقت الحالي".  م

  ).apnews.com/7994b4508e9c4a5eaf8a1cca9f20322f( 2018يونیو/ حزيران  21اإلمارات بحقھم" األسوشییتد برس، 

ستخبارية، ومسألة التعذيب، لالطالع على شرح لطبیعة الواجبات القانونیة المترتبة على الدول بخصوص تبادل المعلومات اال 128

انظر تقرير المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغیره من ضروب المعاملـة أو العقوبة القاسیة أو الالإنسانیة أو المھینة، السید 

 *خوان إ. منديس

undocs.org/ar/A/HRC/25/60 لمتحدة:(رقم وثیقة األمم اA/HRC/25/60  (10  ولمعرفة المزيد عن الشواغل 2014إبريل/ نیسان  .

القانونیة المتعلقة بضلوع الواليات المتحدة في االنتھاكات المرتبطة باالحتجاز في الیمن، انظر على سبیل المثال، رايان غودمان 

 2017مايو/ أيار  15ي اإلساءة للمحتجزين" وألیكس مورھید "اإلمارات العربیة المتحدة شريك رئیسي في الیمن ضالع ف

)abuse-detainee-implicated-yemen-partner-key-https://www.justsecurity.org/40978/uae/.(  

 2018مايو/ أيار  25وكالة األسوشییتد برس "مجلس النواب يدعو البنتاغون إلى التحقیق في مزاعم ارتكاب التعذيب في الیمن"  129

)e84a89aac686669dfb079bapnews.com/173360e5f7.(  
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ل فقط من خالل الممارسات غیر خلصت منظمة العفو الدولیة إلى أن انتھاك حقوق المحتجزين وعائالتھم ال يحص

المشروعة المرتبطة باالحتجاز مباشرة، وإنما يتم ذلك أيضا عن طريق عقبات تحول دون أن تأخذ العدالة مجراھا، 

وتعرقل تحقیق المساءلة، وتوفیر سبل االنتصاف.  وتشمل تلك العقبات استمرار غیاب الرقابة القضائیة على قوات 

  النتھاكات، وتخويف الضحايا والشھود وتھديدھم باالنتقام منھم.  األمن، وعدم التحقیق في ا

وبدءا من لحظة اعتقال األشخاص واحتجازھم تعسفیا، تقع عائالتھم في حیرة مع عدم قدرتھا على الجزم يقینا 

ھات المتنافسة بھوية الجھة التي نفذت االعتقال، أو الوجھة التي اقتیدوا إلیھا.  وكما ورد آنفا، فإن وجود عدد من الج

والعاملة في ظل ظروف مريبة وغیر واضحة، فضال عن ضلوع اإلمارات العربیة المتحدة في احتجاز المشتبه بھم، قد 

 خلق بیئة مواتیة لحصول االختفاء القسري عالوة على زيادة صعوبة التحرك للطعن في مشروعیة عملیة االحتجاز.  

االعتقال والوحدات المنفذة لھا مقرونا بتنوع مرافق الحجز غیر الرسمیة ولعل غیاب الرقابة القضائیة على عملیات 

يقع في صمیم مسألة االنتھاكات وغیاب القانون.  وعلى سبیل المثال، أوضح النائب العام وغیره من المسؤولین 

قیادة اإلمارات لمنظمة العفو الدولیة إن الحكومة الیمنیة ال سیطرة لھا على عملیات مكافحة اإلرھاب التي تتم ب

العربیة المتحدة، وتنفذھا القوات الیمنیة المدعومة إماراتیا؛ وذلك على الرغم من محاولة الحكومة السیطرة على 

تلك القوات.  وقال النائب العام لمنظمة العفو الدولیة: "ال نزال نواجه مشكلة مع الجھات التي تنفذ (عملیات) 

القانونیة، حیث ال بد من اتباع إجراءات معینة وجوبا، بما في ذلك مراعاة صحة مكافحة اإلرھاب؛ فھي تفتقر للخلفیة 

إجراءات التفتیش، وإعالم عائلة الشخص بمكان احتجازه؛ ونحن ال نعلم حتى اآلن من ھم الذين ينفذون عملیات 

   130مكافحة اإلرھاب؛ فھم مجھولون بالنسبة لنا".
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اإلفراج التي يصدرھا وكالء النیابة بحق محتجزين أصبحوا تحت رقابة وعالوة على ذلك، يتم أحیانا تجاھل  أوامر 

وأخبر أفراد العائالت ووكالء النیابة منظمة العفو الدولیة إن وكالء النیابة   131النیابة وإشرافھا، وال يتم االعتداد بھا.

لمركزي، وأمروا باإلفراج وسجن المكال ا 2استجوبوا في عدد من الحاالت المحتجزين في مرافق من قبیل بئر أحمد 

  132عنھم نظرا لعدم وجود أسس تجیز استمرار احتجازھم، ولكن لم تذعن إدارة السجن لتلك األوامر أو تنصاع لھا.

وأخبر مسؤولو إدارة السجن العائالت ووكالء النیابة بكل صراحة إن اإلمارات العربیة المتحدة لم توافق على اإلفراج 

  عن أولئك المحتجزين.

رصت اإلمارات العربیة المتحدة مرارا وتكرارا على إنكار تورطھا في أية ممارسات احتجاز غیر مشروعة في وح

على الرغم من كم األدلة الذي يشیر إلى عكس ذلك.  ولم يتمكن أحد من بین مسؤولي الحكومة الیمنیة  133الیمن

قانوني الذي يجیز تدخل اإلمارات في عملیات الذين أجرت منظمة العفو الدولیة مقابالت معھم من تحديد األساس ال

االعتقال واالحتجاز في الیمن، ال بل وذھب بعضھم إلى القول إنه ال يوجد أي أساس قانوني لذلك أصال.  كما خلص 

فريق الخبراء األممي المعني بالیمن إلى إن " الصالحیات القانونیة التي تخول اإلمارات العربیة المتحدة المشاركة 

    134لیات االعتقال واالحتجاز في الیمن غیر واضحة، نظرا لعدم توضیح المسألة من طرف الیمن أو اإلمارات".في عم

وفي المقابل، تكرر الحكومة الیمنیة القول إنھا ال تسیطر على قوات األمن التي تدربھا اإلمارات العربیة المتحدة 

یة في الیمن وضلوعھا في النزاع الدائر فیه بدعوة من وفي الوقت نفسه، جاء تواجد القوات اإلمارات  135وتدعمھا.

الحكومة الیمنیة وبموافقتھا.  وعلیه، فال تُعتبر اإلمارات في ھذا المقام بمثابة قوة احتالل، وتظل الحكومة الیمنیة 

إلنسان.  القوات اإلماراتیة التي تعمل بموافقتھا، تحترم أحكام القانون الدولي وتصون حقوق ا أنمسؤولة عن ضمان 

ويتحمل الیمن في ھذا السیاق المسؤولیة المشتركة عن انتھاكات حقوق اإلنسان التي ترتكبھا القوات المحلیة 

 المرتبطة باإلمارات. 

ولم يتم إجراء تحقیقات جدية في مزاعم ارتكاب انتھاكات يرقى بعضھا (االختفاء القسري والتعذيب على سبیل 

على الرغم من وفرة التوثیق لالنتھاكات المرتبطة باالحتجاز من خالل وسائل المثال) إلى مصاف جرائم الحرب 

اإلعالم، والمنظمات الدولیة والمحلیة المعنیة بحقوق اإلنسان، وفريق الخبراء األممي المعني بالیمن كما ورد 

كام القانون الدولي.  تفصیله آنفا.  ويتناقض ذلك مع واجبات الیمن واإلمارات العربیة المتحدة الناشئة بموجب أح

وعقب الكشف السنة الماضیة عن وجود شبكة من السجون السرية، ُنقل عن رئیس الوزراء الیمني اإلعالن عن 

ولكن لم يتم نشر نتائج عمل تلك اللجنة للعموم كما  136تشكیل لجنة برئاسة وزير العدل للتحقیق في تلك المزاعم،

  الیمن. أشار فريق خبراء األمم المتحدة المعني ب

                                                                                                                                                       

بل وصل األمر في واقع الحال بوكالء النیابة في المكال إلى اإلضراب احتجاجا على تعطیل اإلمارات العربیة المتحدة تنفیذ أوامر  131

  ئالت المحتجزين ومسؤولون في النیابة العامة.اإلفراج، وذلك وفق ما أورده موظفو إحدى المنظمات الحقوقیة المحلیة، وعا

اطلعت منظمة العفو الدولیة على بعض أوامر اإلفراج الصادرة عن وكالء النیابة، والخطابات المتعلقة بھا (والمتوفرة بحوزة  132

ي أوامر اإلفراج. المنظمة)، وأجرت مقابالت مع عائالت المحتجزين الذين لم يتم اإلفراج عنھم على الرغم من ورود أسمائھم ف

)، كانوا قد حصلوا على أوامر اإلفراج قبل شھور من 25انظر صفحة ( 2018وغالبیة من تم اإلفراج عنھم في يونیو/حزيران ويولیو/تموز 

  ذلك.

  حلیة.تصر اإلمارات العربیة المتحدة على أن مشاركتھا تقتصر على توفیر التدريب والدعم المالي واللوجستي للقوات الیمنیة الم 133

  .19، الفقرة 62)؛ الملحق S/2018/68وثیقة األمم المتحدة رقم ( 134

موجه من الممثل الدائم للجمھورية الیمنیة  2018مارس/ آذار  20جاء تصريح مماثل على سبیل المثال في خطاب مؤرخ في  135

  حوزة منظمة العفو الدولیة أيضا. في األمم المتحدة إلى رئیس مجلس األمن، مع إرفاق نسخة إلى رئیس اللجنة، وھو متوفر ب

 2017يونیو/ حزيران  24رويترز "الحكومة الیمنیة تقول إنھا سوف تحقق في مزاعم ارتكاب انتھاكات داخل سجون سرية"  136

reut.rs/2KosaVo.  
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كما حدد فريق الخبراء عالوة على ذلك أسماء مسؤولي أمن يمنیین يتعاملون مع اإلمارات العربیة المتحدة في 

مسألة االحتجاز، وثبتت مسؤولیتھم عن وقوع انتھاكات في ذلك السیاق.  ويقع على كاھل الحكومة الیمنیة واجب 

لة كافیة ومقبولة إلثبات مسؤولیته، إال إن شیئا من ھذا التحقیق في تلك المزاعم، ومالحقة كل من تبرز ضده أد

القبیل لم يحدث، وال يزال أولئك المسؤولون المشار إلیھم يشغلون مناصبھم كالمعتاد، وذلك على الرغم من قول 

 الحكومة الیمنیة في خطاب الرد على تقرير فريق الخبراء إن تصرفات أولئك المسؤولین ترقى إلى مستوى "التمرد"،

 وإنھا تدرس اتخاذ التدابیر المناسبة بحقھم ومحاسبتھم. 

 في للتحقیق الوطنیة وسبق لجھات يمنیة مختلفة مثل وزارة حقوق اإلنسان، ووزارة الداخلیة، والنائب العام، اللجنة

لعفو االنسان، أن تعاملت مع شكاوى عائالت المحتجزين المفقودين.  كما اطلعت منظمة ا حقوق انتھاكات ادعاءات

الدولیة على الخطابات التي أرسلھا مسؤولون من بعض تلك الجھات إلى قائد مديرية أمن عدن، وإلى قوات التحالف 

وقال مسؤولون من النیابة العامة ووزارة الداخلیة إنھم   137لالستفسار عن مصیر بعض المحتجزين الذين ُفقد أثرھم.

 لم يتلقوا ردا بھذا الخصوص.

التعذيب، فقال وكالء النیابة العامة إنه ال تتوفر أدلة تدعم ادعاءات بعض المحتجزين الذين قاموا  وفیما يتعلق بشكاوى

باستجوابھم في الحجز، وأفادوا بعدم تلقیھم شكاوى محددة بھذا الخصوص من العائالت أو المحتجزين السابقین.  

عقول أن يكون وكالء النیابة غافلین عن حجم وال تخلو ھذه المالحظات من اإلشكالیات ألسباب كثیرة؛ فمن غیر الم

ومدى اتساق مزاعم ارتكاب التعذيب وغیره من ضروب المعاملة السیئة في مرافق الحجز، وكثرة التقارير الواردة بھذا 

الخصوص في وسائل اإلعالم وغیرھا.  وُيلزم القانون الدولي في مثل تلك الحاالت الدول بفتح تحقیقات في مزاعم 

التعذيب وغیره من ضروب المعاملة السیئة، وحتى إذا لم يتم تحرير شكاوى رسمیة بھذا الخصوص.  كما إنھا ارتكاب 

ملزمة بتمكین األفراد من حق تقديم الشكاوى، والتحقیق في فحواھا، وتوفیر الحماية لھم من أي تھديد أو إجراءات 

 138عقابیة انتقاما منھم.

وف الذي يھیمن على العائالت والمحتجزين السابقین الذين أخبروا منظمة ومن المھم أيضا اإلشارة إلى حجم الخ

العفو الدولیة عن خشیتھم من الحديث علنا حول تلك االنتھاكات، وتحرير شكاوى بشأنھا.  وقال مدافعون محلیون 

الكلي  عن حقوق اإلنسان في مختلف محافظات الجنوب إن ما يوثقونه من حاالت يشكل النزر الیسیر من العدد

للحاالت المماثلة، وذلك نظرا لفرط خوف الكثیر من العائالت من التعرض لالنتقام إذا تحدثوا مع المدافعین.  وأخبر أحد 

المحتجزين السابقین منظمة العفو الدولیة إن وحدة مكافحة اإلرھاب في عدن وجھت له تھديدا صريحا قبل إخالء 

وقال محتجز سابق آخر إن "وضعنا   139حدث عن التعذيب الذي تعرض له.سبیله "بأنه سوف يتم إخفائه قسرا" إذا ت

مخیف، وآمل أال أتعرض لألذى، وال أريد أن أعود إلى الظالم، وإلى ذلك الكابوس، وال ُأريد أن يتم إبعادي عن عائلتي 

لین بعد وتفاقم ذلك الشعور بالخوف جراء تعرض عدد من المحتجزين السابقین للقتل برصاص مجھو 140مجددا".

  اإلفراج عنھم.

كما تعرض أفراد عائالت المحتجزين للتخويف واالعتداء بعد تنظیم احتجاجات في عدن والمكال.  وأطلقت قوات األمن 

الیمنیة العنان لعناصر الشرطة النسائیة أثناء أحد االحتجاجات التي ُنظمت العام الماضي أمام مقر قاعدة التحالف 

زين المشاركات في االحتجاج، وتعرضن لھن بالضرب ودفعھن بعیدا عن بوابة القاعدة.  في عدن لفض قريبات المحتج

                                                                                                                                                       

  تتوفر نسخ منھا بحوزة منظمة العفو الدولیة. 137

 اتفاقیة مناھضة التعذيب وغیره من ضروب المعاملة 138

 وبة القاسیة أو الالإنسانیة أو المھینة أو العق

www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx  

  .2018إبريل/نیسان  1مقابلة عبر الھاتف،  139

  .2018مارس/ آذار  27مقابلة عبر الھاتف،  140
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، قامت قوات األمن بفض جمع العائالت المشاركة في احتجاج أمام مطار الريان 2017وفي حادثة أخرى وقعت في 

 في المكال، وأطلقت الرصاص في الھواء وفق ما قاله أفراد العائالت.

ن من منتقدي اإلمارات العربیة المتحدة والقوات المحلیة المدعومة منھا لالعتقال وتعرض صحفیون محلیو

كما قال الناشطین من أفراد العائالت والمحامون المتخصصون في حقوق اإلنسان والناشطون   141التعسفي.

 ك من الوسائل.  الحقوقیون لمنظمة العفو الدولیة إنھم قد تلقوا تھديدات عبر وسائل التواصل االجتماعي وغیر ذل

  

                                                                                                                                                       

ر على سبیل المثال، األسوشییتد برس "منظمة لرصد حقوق اإلنسان: احتجاز كاتب يمني عقب انتقاده القوات اإلماراتیة" انظ 141

؛ ووكالة الصحافة الفرنسیة "اختطاف أحد العاملین في صحیفة يمنیة على أيدي ; 2018fxn.ws/2KADWLRفبراير/ شباط  27

  bit.ly/2KsfGvV 2018مارس/ آذار  27مسلحین" 
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ثمة أدلة ھامة تشیر إلى أن قوات األمن الیمنیة المدعومة إماراتیا، وقوات اإلمارات العربیة المتحدة قد ارتكبت طائفة 

من االنتھاكات المتعلقة بالحجز، بما في ذلك االختفاء القسري والتعذيب واالحتجاز التعسفي.  ويشكل ذلك السلوك 

مختلف أشكال الحظر المطلق في ھذا السیاق، وال يجوز تبريره بأي حال من األحوال بما في ذلك في انتھاكا ل

سیاق النزاعات المسلحة أو عملیات مكافحة اإلرھاب.  وتركت سنواٌت من عملیات االحتجاز التعسفي واالختفاء 

أو المحتجزين.  وقد باتت تلك الممارسة القسري بشكل روتیني مئات العائالت حائرة ال تدري مصیر أحبتھا المختفین 

اخفاءھم قسرا بمجرد  سیتم القاسیة وغیر الشرعیة متفشیة جدا بحیث أصبحت العائالت تعتقد أن أحبتھم حتماً 

 إلقاء القبض علیھم من طرف القوات المدعومة إماراتیا.   

وضع حد لتلك االنتھاكات، والتصدي لنمط وينبغي على الحكومتین الیمنیة واإلماراتیة أن تقوما فورا بخطوات تكفل 

اإلفالت السائد من العقاب، وإزالة جمیع العقبات التي تحول دون أن تأخذ العدالة مجراھا، وتعويض المتضررين من 

تلك االنتھاكات.  وأقل ما يمكن قوله إنه ألمٌر يبعث على الصدمة حین نرى مرافق الحجز التي جرى اكتشافھا ضمن 

ون السرية التي تديرھا اإلمارات العربیة المتحدة والقوات الیمنیة التي تدعمھا ال تزال تعمل في شبكة من السج

ظل عدم إجراء تحقیق جدي في االنتھاكات التي جرى توثیقھا جیدا، بما في ذلك االنتھاكات المتعلقة بممارسة 

الدولیین في مجال مكافحة اإلرھاب، وبما  التعذيب الممنھج في الحجز.  ويقع على شركاء اإلمارات العربیة المتحدة

في ذلك الواليات المتحدة وأعضاء التحالف بقیادة السعودية، واجب الحرص على وقف ارتكاب تلك االنتھاكات، وضمان 

  التحقیق فیھا بأسرع وقت وبشكل محايد، وحصول ضحاياھا على كامل أشكال التعويض وجبر الضرر. 

�5�V	 {إ �FB��-��ت ا9Dة:  ا���D9ا ��G87دو�� ا,�5رات ا� 

وقف جمیع ممارسات االعتقال التعسفي واالختفاء القسري والتعذيب وغیره من ضروب المعاملة السیئة  •

 واألشكال األخرى من انتھاكات حقوق اإلنسان، ومخالفات أحكام القانون اإلنساني الدولي في الیمن؛ 

الذين تعرضوا لالختفاء القسري؛ والسماح لمن في والكشف عن مصیر وأماكن تواجد جمیع األشخاص  •

 الحجز بالتواصل فورا مع عائالتھم ومع المحامین؛ 

واإلفراج عن جمیع األشخاص الذين تم اعتقالھم أو احتجازھم تعسفا، أو تسلیم ملفات قضاياھم إلى  •

ا دولیا، ومحاكمتھم النیابة الیمنیة للمسارعة في إسناد التھم إلیھم بارتكاب جرائم متفق على توصیفھ

 بموجب إجراءات قضائیة تمتثل للمعايیر الدولیة ودون اللجوء إلى فرض عقوبة اإلعدام بحقھم؛ 

الحجز التي تديرھا أو تشرف علیھا في الیمن، والمبادرة فورا إلى وضع  والكشف عن مواقع مختلف مراكز •

 تلك المنشآت تحت رقابة النیابة العامة الیمنیة؛ 

راقبین المستقلین بدخول جمیع أماكن الحجز التي تديرھا أو تشرف علیھا في الیمن، والسماح للم •

 والسماح لھم بزيارة جمیع األشخاص المحرومین من حريتھم؛ 

وفتح تحقیق عاجل ومحايد وناجز في المزاعم المتعلقة بارتكاب القوات اإلماراتیة والقوات الیمنیة المدعومة  •

أخرى جسیمة للقانون الدولي لحقوق  قانون اإلنساني الدولي وانتھاكاتإماراتیا مخالفات ألحكام ال
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اإلنسان؛ وجلب الذين ُيشتبه بمسؤولیتھم الجنائیة عن تلك االنتھاكات للمثول أمام محاكم مدنیة مفتوحة 

 يمكن حضور جلساتھا، ومحاكمتھم وفق المعايیر الدولیة للمحاكمات العادلة؛   

ين ارُتكبت بحقھم انتھاكات القانون اإلنساني الدولي أو مخالفات أخرى والحرص على حصول جمیع الذ •

خطیرة للقانون الدولي لحقوق اإلنسان على التعويضات وأشكال االنتصاف الفعالة، ورد االعتبار إلیھم، 

 وتوفیر الضمانات بعدم التكرار؛  

 قلة تنفیذ أوامر اإلفراج الصادرة عنھا؛ والمبادرة فورا إلى تنفیذ قرارات النیابة الیمنیة، واالمتناع عن عر •

والتعاون الكامل مع فريق الخبراء الدولي الذي عینته األمم المتحدة للتحقیق في االنتھاكات التي ارتكبھا  •

جمیع أطراف النزاع في الیمن، وتمكینھم دون عائق من دخول جمیع مرافق الحجز التي تديرھا وتشرف 

 علیھا؛ 

لدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، واالتفاقیة الدولیة لحماية جمیع والمصادقة على العھد ا •

 األشخاص من االختفاء القسري، ونظام روما األساسي الخاص بالمحكمة الجنائیة الدولیة.

�ر)� ا����42: F2*�5 ا��V	 {إ �FB��-��ت ا9Dا� 

ذلك من االنتھاكات الخطیرة لحقوق ضمان حماية األشخاص في الیمن من التعرض لالختفاء القسري وغیر  •

 اإلنسان التي ترتكبھا أطراف ووكالء تابعین لدول أخرى؛ 

 وإنشاء مكتب ومنحه تفويض جمع المعلومات المتعلقة بالمحتجزين والمختفین قسرا وتوحیدھا بشكل •

ة بذويھم، مركزي، وعلى أن يصبح المكتب المزمع جھة مرجعیة إلحاطة أقارب الضحايا بالمعلومات المتعلق

 ومركزا لتسلیم سلطات المالحقة الجنائیة المعلومات الالزمة إلجراء التحقیق؛ 

والقیام علنا بتوضیح طبیعة السلطة التي تقوم بموجبھا القوات اإلماراتیة وتلك المدعومة منھا بعملیات  •

امل ألحكام القانون االعتقال والحجز في الیمن، واتخاذ تدابیر فعالة ضمانا المتثال تلك القوات بشكل ك

 الدولي لحقوق اإلنسان، والقانون اإلنساني الدولي؛

كل والحرص على أن تخضع جمیع قوات األمن لسیطرتھا، على أن يخضع جمیع المحرومین من حريتھم و •

  وكالء النیابة المختصین إلشراف الحجز مراكز

ع مسؤولین ووحدات يمنیة في عملیات وإجراء تحقیقات عاجلة وناجزة ومحايدة في المزاعم المتعلقة بضلو •

االعتقال التعسفي واالختفاء القسري والتعذيب وغیره من ضروب المعاملة السیئة.  ووقف من تثبت 

مسؤولیته عن العمل مؤقتا ريثما تظھر نتائج التحقیقات، ومالحقة المشتبه بھم في سیاق محاكمات 

 ھم عن ارتكاب انتھاكات خطیرة؛ عادلة إذا توفرت بحقھم أدلة كافیة إلثبات مسؤولیت

وفتح تحقیق عاجل وناجز ومحايد في تصرفات قوات اإلمارات العربیة المتحدة في الیمن، والتحقیق في  •

أخرى خطیرة للقانون  المزاعم التي تتھمھا بمخالفة أحكام القانون اإلنساني الدولي وارتكاب انتھاكات

 الدولي لحقوق اإلنسان؛

ألجھزة المكلفة بإنفاذ القانون بالرد على المراسالت الكثیرة التي ُتوجه إلیھم من وضمان قیام موظفّي ا •

طرف مختلف الجھات الحكومیة وعائالت المحتجزين المختفین لالستفسار عن مكان تواجد األشخاص 

 خارج إطار القانون؛   المحرومین من حريتھم

لك رد الحق، والتعويض المالي، وإعادة التأھیل، وضمان توفیر سبل االنتصاف وجبر الضرر الفعالة بما في ذ •

 ورد االعتبار، وتوفیر الضمانات بعدم التكرار؛   
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والمصادقة على االتفاقیة الدولیة لحماية جمیع األشخاص من االختفاء القسري، ونظام روما األساسي  •

 الخاص بالمحكمة الجنائیة الدولیة؛

عذيب وغیره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسیة أو وتوجیه دعوة إلى المقرر الخاص المعني بالت •

الالإنسانیة أو المھینة، وأعضاء الفريق العامل المعني بحاالت االختفاء القسري أو غیر الطوعي، وتسھیل 

 زياراتھم إلى الیمن.

 :R42ا��7م ا�� eW�4إ} ا� �FB��-��ت ا9Dا� 

رسات التعذيب وغیره من ضروب المعاملة السیئة فتح تحقیقات عاجلة ومحايدة وناجزة في مزاعم مما •

والوفیات في الحجز واالعتقال التعسفي واالختفاء القسري المرتكبة على أيدي القوات الیمنیة واإلماراتیة، 

 بما في ذلك في الحاالت التي ال تشھد تحرير شكاوى فردية بعینھا؛

  الرسمیة بمظلة الرقابة القضائیة؛ في الجھود الرامیة إلى شمول منشآت الحجز غیراالستمرار و •

والحرص على قیام المسؤولین عن قوات األمن ومديري مرافق الحجز باإليعاز إلى األفراد تحت إمرتھم  •

على سجالت تثبت تاريخ ووقت ومكان القبض على كل شخص يتم احتجازه، مع توثیق اسمه  بالحفاظ

عملیة احتجازه.  وينبغي أن تكون تلك السجالت وسبب اعتقاله وھوية الوحدة أو الجھة المسؤولة عن 

متوفرة لغايات اطالع عائالت ومحامین المحتجزين علیھا وإطالع األشخاص اآلخرين الذين لھم مصلحة 

 مشروعة في ذلك.  كما ينبغي توثیق جمیع عملیات ترحیل المحتجزين في تلك السجالت؛

م من الشھود أو أفراد العائالت التي تحرر شكاوى والتحقیق في ممارسات التخويف أو التھديد باالنتقا •

 بشأن االختفاء القسري والتعذيب وغیر ذلك من انتھاكات حقوق اإلنسان؛

ومتابعة الجھود التي تكفل تدريب قوات األمن الیمنیة، وخصوصا عناصر القوات المعنیة بعملیات مكافحة  •

 .اإلرھاب، على المعايیر الدولیة في مجال تنقیذ القانون

��5 ا��])�ت ا��D9ة: V	 {إ �FB��-��ت ا9Dا� 

االمتناع عن تلقي معلومات ُيرجح أنه تم انتزاعھا تحت التعذيب وغیره من ضروب المعاملة السیئة، واتخاذ  •

التدابیر الوقائیة الالزمة بما يكفل أال يؤدي تبادل المعلومات االستخباراتیة بین البلدان إلى مكافئة أسالیب 

 اب غیر المشروعة؛ االستجو

اإلمارات العربیة المتحدة،  دولةوالعمل بنشاط على حث الشركاء في مجال مكافحة اإلرھاب، وتحديدا  •

على االمتثال ألحكام القانون اإلنساني الدولي واحترام حقوق اإلنسان، ال سیما احترام الحظر المطلق 

 یئة؛ المفروض على ارتكاب التعذيب وغیره من ضروب المعاملة الس

التعاون العسكري أو  الكونغرس األمريكي على صور وتیسیر تطبیق الرقابة المستقلة بما في ذلك من قبل •

االستخباراتي مع القوات الیمنیة واإلماراتیة الضالعة بأنشطة متعلقة باالحتجاز في الیمن.  والتحقیق في 

علقة باالحتجاز في الیمن، واالمتثال لجمیع دور الجنود أو عمالء المخابرات األمريكیین في االنتھاكات المت

 متطلبات التحقیق واإلبالغ المتعلقة بتلك المسألة؛  

والحرص بعد توافر آلیات تحقیق المساءلة على أن تتلقى أية قوات تتعاون معھا الواليات المتحدة األمريكیة  •

دولي، بما في ذلك التدريب في الیمن التدريب المناسب في مجال حقوق اإلنسان والقانون اإلنساني ال

 على المعايیر الدولیة المرعیة في مجال تنفیذ القانون؛

والقیام بتعلیق توريد األسلحة والذخائر والمعدات العسكرية ذات الصلة إلى اإلمارات العربیة المتحدة  •

 من.وغیرھا من أطراف النزاع إذا اتضح وجود مخاطر ملموسة باحتمال استخدام تلك األسلحة في الی
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ضمان قیام أعضاء التحالف الضالعین في أنشطة مرتبطة بالحجز في الیمن، ال سیما اإلمارات العربیة  •

لك المتحدة، باحترام جمیع أحكام القانون اإلنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق اإلنسان، بما في ذ

احترام الحظر المطلق المفروض على ممارسة االختفاء القسري، والتعذيب وغیره من ضروب المعاملة 

  السیئة. 
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إن قوات األمن الیمنیة المدعومة إماراتیا، إلى جانب الجیش اإلماراتي، ضالعة في عملیات االعتقال التعسفي 

واالحتجاز واالختفاء القسري والتعذيب وغیره من ضروب المعاملة السیئة على نطاق واسع في جنوب الیمن.  

ري لقوات األمن، والشبكة الغامضة لمرافق الحجز وتُركت عائالت الضحايا وحدھا في متاھة الھیكل اإلدا

الرسمیة وغیر الرسمیة.  وقد مضى على انقطاع أخبار بعض المحتجزين ما يقارب السنتین في ظل تنامي 

بواعث القلق المتعلقة بمصیرھم، ال سیما في ضوء توافر ادعاءات موثوقة بانتشار ممارسات التعذيب والوفاة 

 في الحجز.

شخصا ُحرموا من حريتھم على أيدي قوات األمن الیمنیة  51العفو الدولیة في حاالت وحققت منظمة 

، 2016مقابلة خالل الفترة ما بین مارس/ آذار  75المدعومة إماراتیا، وجنود اإلمارات العربیة المتحدة، وأجرت 

ة العظمى من الحاالت في محافظات عدن، ولحج، وأبیَن، وشبوه، وحضرموت.  وشملت الغالبی 2018ومايو/ أيار 

 ضحیة منھا مجھوال لعائالتھم. 19ضحايا االختفاء القسري ال يزال مصیر 

أبرز أعضاء التحالف بقیادة المملكة العربیة السعودية الذي انخرط  اإلمارات العربیة المتحدة، أحد ويتعین على

مة الیمنیة، أن تتوقف عن إنكار في النزاع المسلح الدائر في الیمن بدعوة من الحكو 2015منذ مارس/ آذار 

دورھا في عملیات االعتقال واالحتجاز، وتضع منشآت الحجز التي تديرھا تحت رقابة مسؤولي النیابة العامة 

الیمنیة، وتفصح عن مصیر المحتجزين لدى القوات الخاضعة لسیطرتھا، وتجري تحقیقا في مزاعم وقوع 

الحكومة الیمنیة أن تقوم أيضا بالتحقیق في مخالفات أحكام  انتھاكات ال سیما التعذيب.  كما يتعین على

المتھمة بالتمرد، وتحرص على جبر  وقوات األمن الیمنیة قوات اإلمارات العربیة المتحدة القانون الدولي، وتلجم

 ضرر الضحايا.

 


