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 ملخص 

 

طرقت قوات الأمن الباب. وقالوا لي أن أذهب إلى فرع 

جابة على بعض الأسئلة، ووعدوا ألا يستغرق إالأمن لل

الأمر أكثر من ساعتين بعدهما يعيدونني إلى منزلي. لكن 

 الساعتين تحولتا لثلاثة أعوام".
 1بسبب انتقاده سلوك الحوثيين.موظف حكومي سابق، قبض عليه 

 

 

، تعرض المئات لالعتقال التعسفي، والسجن بمعزل 2015منذ وصول الحوثيين إلى السلطة، في عام 
القسرية، والمحاكمات  عن العالم الخارجي، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، واإلخفاءات

الجائرة، على أيدي سلطات األمر الواقع الحوثية التي التجأت أيضا إلى عقوبة اإلعدام كأداة للقمع بغرض 
االنقضاض على األفراد الذين تعتبرهم السلطات معارضين أو منتقدين لها. وامتد عدم تسامح الحوثيين 

ن والمعارضين السياسيين ليشمل األقليات الدينية مع المنتقدين، الذين يضمون الصحفيين واألكاديميي
 وتحديدا أتباع الديانة البهائية.

، توصلت السلطات الحوثية والحكومة 2020وحتى العام الماضي فقط، وتحديدا في أكتوبر/تشرين الثاني 
بادل المعترف بها دوليا إلى اتفاق، برعاية األمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب األحمر، بشأن ت

سجينا، غالبيتهم من المقاتلين. ولكن تضمنت عملية اإلفراج أيضاً عدداً  1,051السجناء إلطالق سراح 
أصغر من المدنيين الذين سبق اعتقالهم على نحو تعسفي لممارستهم حقوقهم بشكل سلمي، بما 

إلفراج المرحلة األولى في ذلك الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو االنضمام إليها. وقد مثل هذا ا
، بين أطراف الصراع. وقبل ذلك 2020من خطة اإلفراج عن السجناء التي تم االتفاق عليها، في عام 

، كانت السلطات الحوثية قد أفرجت عن ستة من أتباع الديانة 2020يوليو/تموز  30ببضعة أشهر في 
 البهائية عبر اتفاق منفصل تم بوساطة األمم المتحدة.

معتقال سابقا كانوا ضمن مجموعة صغيرة يقل عددها عن  12ويتناول هذا التقرير، بالبحث الدقيق، تجربة 
عشرين مدنيا، تم إطالق سراحهم في إطار تلك االتفاقيات التي تم التفاوض عليها سياسيا. وحيث أن 

الرواية األقل تداوال  كانوا مقاتلين، فهذه هي 1,056الغالبية العظمى من الذين أطلق سراحهم وعددهم 
لقصة الصحفيين والمعارضين السياسيين وأتباع األقلية الدينية البهائية الذين لجأت سلطات األمر الواقع 

 .2020و 2013الحوثية إلى اعتقالهم على نحو تعسفي وتعذيبهم وإخفائهم قسريا، فيما بين عامي 

رسمية وغير الرسمية، مثل إدارة البحث الجنائي، ويصف التقرير رحلتهم عبر العديد من مراكز االعتقال ال
ويكشف عن المحنة التي تعرضوا لها بدءا باالعتقال  2ومكتب األمن السياسي، وجهاز األمن القومي.

                                                                                                                                                                                                                              

 .2021يناير/كانون الأول  21مقابلة بتاريخ  1 

، أصدر المجلس السياسي الأعلى الذي أنشأه الحوثيون قرارا يقضي بضم جهازين كان معظم المعتقلين يحتجزون لديهما، وهما 2019في أغسطس/آب 2 

ي لوطنمن اجهاز الأمن القومي ومكتب الأمن السياسي، في بنية واحدة شاملة تحت اسم جهاز الاستخبارات والأمن. لكن هذا التقرير يشير إلى جهاز الأ

 .2019ومكتب الأمن السياسي بصورة منفصلة؛ على أساس أن الانتهاكات التي ارتكبها الجهازان الأمنيان وقعت قبل وبعد عام 



 

  ُأطلق سراحهم وتعرضوا للنفي

  والمحاكمات الجائرة والنفي القسري لليمنيين في ظل حكم الحوثيينالتعذيب 
 6 الدولية العفو منظمة

التعسفي والتي تبين وجود نمط من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والسجن بمعزل عن 
يتعرض له المعتقلون عبر المراحل المختلفة العتقالهم، مرورا  العالم الخارجي، واالخفاء القسري الذي

بالتحقيق معهم من جانب أجهزة االستخبارات. وكان عشرة منهم قد وضعوا رهن الحبس االحتياطي 
 لفترة تراوحت بين عامين وثالثة أعوام دون توجيه أي اتهام إليهم.

مثلوا أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء،  أما الذين تم توجيه االتهام إليهم في آخر المطاف، فقد
التي تقتصر عادة على النظر في القضايا المتعلقة باإلرهاب، وتمت محاكمتهم بتهم التجسس الملفقة، 
وهي جريمة عقوبتها اإلعدام وجوبيا في ظل القانون اليمني. وتعرض هؤالء األشخاص إلجراءات اتسمت 

ة بصورة سافرة؛ حيث منعوا من التماس سبل الطعن في قانونية بمخالفات جسيمة، ومحاكمات جائر
اعتقالهم، ومن االتصال بمحاميهم تمهيدا إلعداد الدفاع. كما تقاعست المحكمة مرارا عن األمر بالتحقيق 

في ادعاءات المتهمين بالتعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وسمحت باستعمال 
 ة التعذيب كأدلة ضد المتهمين."اعترافات" تشوبها شائب

كما تعرض المعتقلون النتهاكات أخرى جسيمة لحقوق اإلنسان خالل اعتقالهم. حيث تم زجهم بزنزانات 
مكتظة رديئة اإلنارة، ولم يسمح لمعظمهم بالخروج للهواء الطلق والتعرض ألشعة الشمس. كما لم 

ية والماء النظيف ومستلزمات الصرف الصحي يحصل المعتقلون على ما يكفي من الغذاء والرعاية الطب
يوما، لمجرد مطالبة السلطات بزيادة حصص  20واإلعاشة. وتعرض بعضهم للحبس االنفرادي لمدة 

 التغذية، والدخول في إضراب عن الطعام.

وفي جميع الحاالت أصيب المعتقلون بحاالت مرضية مزمنة جراء التعذيب والمعاملة السيئة وعدم كفاية 
اية الطبية. وقال بعض المعتقلين السابقين لمنظمة العفو الدولية إن سلطات السجون الحوثية لم الرع

في اليمن، مثل توفير الكمامات، وغيرها من معدات  19-تتخذ أي تدابير وقائية في ظل انتشار وباء كوفيد
 ة.الحماية الشخصية وما يقترن بها من إجراءات التباعد االجتماعي والنظافة العام

، أسقطت المحكمة الجزائية المتخصصة التهم الموجهة إلى تسعة 2020وفي مارس/آذار وأبريل/نيسان 
من األشخاص االثني عشر، وأمرت باإلفراج عنهم بعد أن وضعوا رهن الحبس االحتياطي لفترة تراوحت 

عد صدور حكم بين عامين وثالثة أعوام؛ إال أن السلطات ظلت تحتجزهم على نحو تعسفي لمدة أشهر ب
المحكمة، ولم تفرج عنهم إال في إطار صفقات سياسية تم التفاوض عليها مع السلطات الحوثية كما 

 أوضحنا سابقا. 

وعند إطالق سراحهم، أجبر المسؤولون الحوثيون أتباع الديانة البهائية األربعة على مغادرة اليمن، وهو 
مت ما ال يقل عن ثمانية معتقلين آخرين ممن أفرج البلد الذي يقيمون فيه ويحملون جنسيته. كما أرغ

عنهم في إطار صفقة تبادل السجناء لالنتقال لإلقامة بمكان آخر باليمن يقع تحت سيطرة طرف آخر من 
أطراف الصراع، وهو الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، لكونهم معرضين لخطر االعتقال التعسفي 

ة السيئة. وفي وقت كتابة هذا التقرير، كانت السلطات الحوثية والتعذيب وغيره من ضروب المعامل
 القائمة بحكم األمر الواقع ال تزال تمنع أتباع الديانة البهائية من العودة إلى اليمن. 

وبينما رحبت أسر المعتقلين باإلفراج عنهم، فإن تلك الصفقات لم تشمل الكثيرين من األفراد اآلخرين 
حالة موثقة لدى منظمة العفو الدولية، وهو  35عسفية، ومن بينهم ما ال يقل عن الذين اعتقلوا بصورة ت

ما يعتبر أمرا خطرا إذ أن اإلفراج مستقبال عمن اعتقلوا تعسفيا قد ال يتأتى إال من خالل السياق المحدود 
   للمفاوضات السياسية.

حقوق اإلنسان المحلية والدولية وثقت منظمة العفو الدولية واألمم المتحدة ومنظمات ، 2012منذ عام 
انتهاكات متعلقة بعملية االعتقال على أيدي كافة أطراف الصراع اليمني، ومن بينها الحكومة اليمنية 

المعترف بها دوليا والمدعومة من التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية، والقوات األمنية 
حدة، والقوات اإلماراتية، وسلطات األمر الواقع الحوثية. المحلية المدعومة من اإلمارات العربية المت

وتتضمن هذه االنتهاكات التي يصل بعضها إلى حد جرائم الحرب االعتقال التعسفي والتعذيب وغيره من 
 ضروب المعاملة السيئة واالخفاء القسري. 

رد ممارسته لحقه وفي ظل القانون الدولي يعتبر من حق كل شخص التمتع بالحماية من االعتقال لمج
في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات أو االنضمام إليها وحرية الدين. ولكل شخص الحق في محاكمة 
عادلة تتضمن الحق في اإلخطار الفوري بأسباب إلقاء القبض عليه أو اعتقاله، وحق االستعانة بمحام منذ 

اللها، وفي سرعة إبالغه بالتهم المنسوبة بدء االعتقال بما في ذلك فترة التحقيق وقبل المحاكمة وخ
إليه، وسرعة عرضه على قاض، والحق في الطعن في قانونية االعتقال، وتوفير السبل الالزمة والوقت 

  الكافي إلعداد الدفاع.  

وبينما تتواصل المفاوضات، فإن منظمة العفو الدولية تحث السلطات الحوثية على عدم استخدام 
غط سياسي، وعلى اإلفراج الفوري عن جميع األفراد الذين اعتقلوا بصورة تعسفية المعتقلين كورقة ض

بسبب آرائهم وتعبيرهم عنها، وانتماءاتهم السياسية والمعتقدات التي يحملونها بوازع من الضمير. ويجب 
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أال تكون قضاياهم مرهونة بوضع المفاوضات السياسية وأال تتعطل بسببها. وال ينبغي بأي حال من 
األحوال أن تتضمن الصفقات المتفاوض عليها بصورة صريحة أو ضمنية شرط النفي القسري للمعتقلين أو 

 إبعادهم، على النحو الذي وثقته منظمة العفو الدولية في هذا التقرير.  

ويجب أال يكون إطالق سراح األفراد المعتقلين على نحو تعسفي مقيدا فقط بصفقات تبادل السجناء 
عليها سياسيا دون سواها. ويجب على سلطات األمر الواقع الحوثية أن تفرج فورا عن كل المتفاوض 

األفراد المعتقلين على نحو تعسفي، بسبب: آرائهم وتعبيرهم عنها، وانتماءاتهم السياسية والمعتقدات 
م إلى التي يحملونها بوازع من الضمير. ويجب عليها السماح بعودة المنفيين أو المبعدين هم وأسره

ديارهم األصلية، كما يجب عليها السماح لهم بممارسة حقهم في حرية التعبير والرأي والدين دون 
المعاملة السيئة. ونظرا لظروف وباء فيروس ضروب التعرض لالعتقال التعسفي أو التعذيب أو غيره من 

ء؛ وذلك باإلفراج ، ينبغي على السلطات أن تتعامل على نحو عاجل مع مشكلة تكدس السجنا19-كوفيد
الفوري وغير المشروط عن كل النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق اإلنسان وغيرهم من 
المسجونين لمجرد الممارسة السلمية لحقوقهم، واإلفراج عن غيرهم من المعتقلين على نحو 

كبار السن أو  تعسفي، وإعطاء أولوية اإلفراج المبكر أو المشروط عن السجناء المعرضين للخطر، مثل
 أصحاب الحاالت الطبية الخطرة. 

كما يجب على السلطات ضمان توافق ظروف االعتقال مع قواعد األمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة 
السجناء )قواعد نيلسون مانديال(، وخصوصا فيما يتعلق بالغذاء والماء النظيف والصرف الصحي والرعاية 

للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة والسجن بمعزل عن العالم الطبية. ويجب أن تضع حداً 
الخارجي واالخفاء القسري. كذلك يجب على سلطات األمر الواقع الحوثية التحقيق في ادعاءات التعذيب 

 وغيره من االنتهاكات ومالحقة المشتبه في مسؤوليتهم عن وقوعها. 
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 المنهجية

فردا، من بينهم صحفيون  66على مدى األعوام الستة الماضية، وثقت منظمة العفو الدولية قضايا 
ومدافعون عن حقوق اإلنسان ومعارضون سياسيون وأتباع أقليات دينية وآخرون، الذين تعرضوا لالعتقال 

 التعسفي والتعذيب واالخفاء القسري على أيدي سلطات األمر الواقع الحوثية.

، أفرجت سلطات األمر الواقع الحوثية عن مجموعتين من السجناء جراء صفقات تبادل 2020في عام 
تتضمن تسعة أشخاص من تلك المجموعة. ويعّد هذا التقرير بحثاً دقيقاً عن محنتهم، باإلضافة إلى ثالثة 

الً لتجربة . ويقدم هذا التقرير توثيقاً مفص2017و 2013آخرين تم إلقاء القبض عليهم فيما بين عامي 
المعتقلين منذ القبض عليهم وحتى إطالق سراحهم ونفيهم. ومن بين إجمالي المفرج عنهم في عام 

شخصا، كان هناك أقل من عشرين شخصاً من غير المقاتلين السابقين، حيث  1,056وعددهم  2020
  كانوا مدنيين اعتقلوا بصورة تعسفية لممارستهم حقوقهم.

ة صحفيين وموظفا حكوميا سابقا وأربعة من أتباع الديانة البهائية وهي من وتتضمن هذه المجموعة سبع
األقليات الدينية في اليمن. وقد عقدت منظمة العفو الدولية مقابالت عن بعد مع جميع هؤالء المعتقلين 

 السابقين االثني عشر، عبر االتصال الهاتفي وتطبيقات الرسائل اآلمنة فيما بين ديسمبر/كانون األول
. وتم حجب أسماء األشخاص الذين أجريت معهم المقابالت حفاظا على أمنهم 2021ومارس/آذار  2020

وأمن أسرهم. كما اطلعت منظمة العفو الدولية على عرائض االتهام التي أتاحها لها محامي بعض 
 المعتقلين الذين وثقت حاالتهم في هذا التقرير. 

مع محامين وخبراء يمنيين حول االعتقال وحقوق البهائيين، إلى  كما أجرت منظمة العفو الدولية مقابالت
جانب ممثلين عن منظمات حقوق اإلنسان والمنظمات اإلنسانية. كما قامت المنظمة باالطالع على 
تقارير فريق الخبراء البارزين الدوليين واإلقليميين بشأن اليمن واللجنة الوطنية اليمنية ومنظمة حقوق 

 ة "منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان".اإلنسان اليمني

وإلى األمم المتحدة في  2021أبريل/نيسان  20وكتبت منظمة العفو الدولية إلى السلطات الحوثية في 
طالبة الرد على النتائج التي خلص إليها هذا التقرير. لكنها لم تتلق أي رد حتى  2021أبريل/نيسان  27
 ر.مايو/أيار، وهو وقت كتابة هذا التقري 11

وتعرب منظمة العفو الدولية عن امتنانها الشديد للمعتقلين السابقين والنشطاء ومنظمات حقوق 
 اإلنسان والمنظمات اإلنسانية التي منحتنا من وقتها للحديث عن تجاربهم وخبراتهم العملية.
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 خلفية

ت الرئيس علي عبد هللا ترجع جذور الصراع الحالي المعّقد في اليمن إلى االنتفاضة الشعبية التي أجبر
عاما من الحكم، عقب اتهامات  33بعد  2011صالح في آخر األمر على التنحي عن السلطة في عام 

بالفساد والحكم الفاشل. وعلى إثر مبادرة تزعمها مجلس التعاون الخليجي، وافق الرئيس صالح على 
صوله على حصانة من المالحقة. االستقالة ونقل السلطة إلى نائبه عبدربه منصور هادي في مقابل ح

وبدأت حكومة الرئيس هادي مسيرة صعبة للتعامل مع عدد من التحديات؛ مما أتاح الفرصة لجماعة 
الحوثي المسلحة التي كانت قد اشتبكت في عدة جوالت من القتال مع حكومة الرئيس صالح من 

تستثمر الغضب الشعبي في البالد. قاعدتها الواقعة في محافظة صعدة الشمالية خالل العقد الماضي، ل
وتحالف الحوثيون مع عدوهم السابق الرئيس األسبق صالح؛ فتمكنوا بمساعدة القوات المسلحة 

الموالية له من السيطرة على مساحات واسعة من البالد، ومن السيطرة الفعلية على العاصمة صنعاء 
مدينة عدن الجنوبية، ثم انتقل مع حكومته . وفر الرئيس هادي في بادئ األمر إلى 2014في أواخر عام 

 .   2015إلى العاصمة السعودية الرياض في مارس/آذار 

بداية الصراع المسلح في اليمن عندما شن التحالف الذي تقوده المملكة  2015وشهد شهر مارس/آذار 
اليمنية  العربية السعودية حملة قصف جوي ضد قوات جماعة الحوثيين المسلحة؛ بغية دعم الحكومة

المعترف بها دوليا. وفي ذلك الوقت، كانت جماعة الحوثيين المسلحة قد أطاحت بالحكومة وسيطرت 
سيطرة فعلية على صنعاء، وعلى مناطق أخرى في اليمن، بما في ذلك المباني الحكومية والمواقع 

سلطة األمر الواقع العسكرية. وفي األعوام التالية تمكن الحوثيون من توطيد سلطتهم، ليصبحوا بذلك 
  في أجزاء واسعة من اليمن.  

في اليمن، لم تعلن سلطات  19-، عندما تم اإلعالن عن أولى حاالت فيروس كوفيد2020ومنذ مايو/أيار 
األمر الواقع الحوثية إال عن حفنة من الحاالت فقط في شمال اليمن. وقد وصفت األمم المتحدة كيف 

الذي أدى إلى "انخفاض حاد في التحويالت المالية  19-تفاقم الوضع االقتصادي بسبب وباء فيروس كوفيد
من الناس تحت خط  %80كثير من األسر؛ حيث يعيش التي تعد أكبر مورد للعملة األجنبية وخط النجاة لل

وأضافت األمم المتحدة أن الماليين في اليمن نتيجة لذلك صاروا غير قادرين على تدبير  3الفقر".
وقالت األمم المتحدة إن الوضع اإلنساني يمكن أن يشهد مزيدا من التدهور ما  4احتياجاتهم األساسية.

  5االقتصاد ويتزايد التمويل المخصص للمعونات اإلنسانية".لم "تتوقف الحرب ويحدث تطور في 

وعلى مدى السنوات الست الماضية، ارتكب كل من سلطة األمر الواقع الحوثية والحكومة اليمنية 
المعترف بها دوليا وقوات التحالف المدعوم من االئتالف الذي تتزعمه المملكة العربية السعودية، ويشمل 

ية المتحدة، انتهاكات خطيرة للقانون الدولي اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان الدولي، دولة اإلمارات العرب
 بما في ذلك انتهاك حقوق مئات المعتقلين الخاضعين لسيطرة هذه األطراف.

حالة من حاالت  51، نشرت منظمة العفو الدولية النتائج التي خلصت إليها بشأن 2018وفي يوليو/تموز 
التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة واالخفاء القسري، التي تصل إلى حد االعتقال التعسفي و

جرائم الحرب، والتي ارتكبت من جانب القوات األمنية المدعومة إماراتيا إلى جانب القوات اإلماراتية 
 وقد تم حبس المعتقلين تعسفيا 2018.6ومايو/أيار  2016العاملة في جنوب اليمن فيما بين مارس/آذار 

والمختفين قسريا تحت ذريعة "محاربة اإلرهاب" في مراكز اعتقال رسمية وغير رسمية في ظروف 

                                                                                                                                                                                                                              

، 2021/فبراير/شباط 2العدد  –مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، "اليمن: آخر المستجدات الإنسانية" 3 

reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Humanitarian%20Update%20_2021%20%2302_Ar_V1.pdf   فيما يلي: مكتب تنسيق(

 (2021/فبراير/شباط 2العدد  –الشؤون الإنسانية، "اليمن: آخر المستجدات الإنسانية" 

 .2021/فبراير/شباط 2العدد  –مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، "اليمن: آخر المستجدات الإنسانية" 4 

 .2021/فبراير/شباط 2العدد  –مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، "اليمن: آخر المستجدات الإنسانية" 5 

رقم . )”كان على قيد الحياة": الاختفاء القسري والانتهاكات المرتبطة بالاحتجاز في جنوب اليمن منظمة العفو الدولية، " اليمن: "هللا وحده أعلم إذا 6 

 (.MDE 31/8682/2018ة: الوثيقة 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Humanitarian%20Update%20_2021%20%2302_Ar_V1.pdf
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الإنسانية. كما قامت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا بمضايقة نشطاء حقوق اإلنسان واعتقالهم 
  بصورة تعسفية.  

إلنسان"، وهي منظمة يمنية ، قالت منظمة "مواطنة لحقوق ا2020وفي تقرير، نشر في يونيو/حزيران 
لرصد األوضاع الحقوقية، إن كافة أطراف الصراع تحتجز األفراد المعتقلين في منشآت االعتقال غير 

الرسمية بشكل تعسفي، وإنها تقوم بإخفائهم قسريا وتعذيبهم وغيرها من ضروب المعاملة السيئة. 
حالة  770حالة اعتقال تعسفي، و 1,605سجلت منظمة "مواطنة" " ،2020و 2016وفيما بين عامي 
حالة وفاة في مراكز االعتقال عبر أنحاء اليمن". وأشارت  66حالة تعذيب، تضمنت  344واخفاء قسري، 

حالة اخفاء قسري  353من حاالت االعتقال التعسفي و 904"مواطنة" إلى أن الحوثيين مسؤولون عن 
     7بين هذه الحاالت المسجلة.حالة تعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة من  138و

قدم فريق الخبراء البارزين الدوليين واإلقليميين المعني باليمن، المكلف من قبل مجلس حقوق اإلنسان 
، تقريره 2014باألمم المتحدة بالتحقيق في انتهاكات جميع أطراف الصراع في اليمن منذ سبتمبر/أيلول 

أفاد فيه أن جميع أطراف الصراع ارتكبت انتهاكات تتعلق ، والذي 2020إلى المجلس في سبتمبر/أيلول 
باالعتقال التعسفي واالخفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة ضد "أشخاص 

 8يعتبرون معارضين لطرف معين من أطراف الصراع، ومن بينهم مدافعون عن حقوق اإلنسان وصحفيون".
عليهم بتهم جنائية "عادة" ما يمنعون من المثول أمام المحكمة خالل ويضيف التقرير أن األفراد المقبوض 

وأضاف فريق الخبراء البارزين أن  9ساعة من القبض عليهم حسبما "يقتضي الدستور اليمني". 24
السلطات الحوثية اعتقلت بصورة تعسفية العديد من األفراد وأخضعتهم لالخفاء القسري والتعذيب وغيره 

ة السيئة، بما في ذلك "الحبس االنفرادي المطول والعنف الجنسي والتعليق لمدد من ضروب المعامل
   10طويلة والصعق الكهربائي واإلحراق والضرب وعمليات اإلعدام الصوري".

، اتفقت أطراف الصراع في المحادثات التي قادتها األمم المتحدة في السويد على مسار 2018وفي عام 
ميع "السجناء والمعتقلين والمفقودين والمعتقلين تعسفيا والمختفين زمني لعملية ضخمة لتبادل ج

، اجتمعت اللجنة 2020وأواخر عام   2019و بين عام 11قسريا والموضوعين قيد اإلقامة الجبرية".
اإلشرافية المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق تبادل األسرى أربع مرات لمناقشة مسألة المعتقلين، والتي تضم 

لحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وسلطات األمر الواقع الحوثية، ويترأسها كل من مكتب ممثلين عن ا
 21وفي  12المبعوث الخاص لألمين العام لألمم المتحدة لليمن واللجنة الدولية للصليب األحمر.

ف طرا، اجتمعت اللجنة اإلشرافية المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق تبادل األسرى بين أ2021فبراير/شباط 
  13الصراع للبحث في مسألة المعتقلين دون التوصل إلى اتفاق.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                              

 – 2016مواطنة لحقوق الإنسان، "في العتمة: الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب بأماكن احتجاز غير رسمية في اليمن " )مايو/أيار 7 

  /centers-detention-unofficial-at-https://mwatana.org/hundreds: 2020يونيو/حزيران  30(، 2020أبريل/نيسان 

: تقرير 2014ي ذلك الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة منذ سبتمبر/أيلول مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، "حالة حقوق الإنسان في اليمن، بما ف 8 

)فيما  A/HRC/45/6، رقم الوثيقة بالأمم المتحدة: 2020سبتمبر/أيلول  28الخبراء البارزين والإقليميين الدوليين بشأن اليمن"، النتائج التفصيلية لفريقة 

 (. 2020سبتمبر/أيلول  28يلي: "تقرير فريق الخبراء البارزين بشأن اليمن"، 

 .2020سبتمبر/أيلول  28تقرير فريق الخبراء البارزين بشأن اليمن"، "9 

 .2020سبتمبر/أيلول  28تقرير فريق الخبراء البارزين بشأن اليمن"، "10 

اً لمحتجزين تعسفياً والمخفيين قسريمكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، "إتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين والمفقودين وا 11 

 :2018ديسمبر/كانون الأول  17والموضوعين تحت الإقامة الجبرية"، 

 https://bit.ly/3yBZgGV 

 ى اليمن والصليب الأحمر حول الاجتماعاللجنة الدولية للصليب الأحمر، "بيان صحفي مشترك لمكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إل12 

 :2020سبتمبر/أيلول  27الرابع للجنة الإشرافية"، 

 https://bit.ly/3oMZJS0 

زين تعسفياً والمفقودين والمحتجمكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، "اللجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين 13 

 :2021فبراير/شباط  21"، والمخفيين قسرياً والموضوعين تحت الإقامة الجبرية تختتم اجتماعها

 https://bit.ly/3hNzN7r 

https://mwatana.org/hundreds-at-unofficial-detention-centers/
https://bit.ly/3yBZgGV
https://bit.ly/3oMZJS0
https://bit.ly/3hNzN7r
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معتقلون بسبب آرائهم 
 ومعتقداتهم

 

"نحن صحفيون وأناس عاديون... لكن فجأة بين عشية 

 وضحاها سلبت حريتي. لقد كانت تجربة قاسية".
 14بسبب نشاطه السلمي على وسائل التواصل الاجتماعي. 2015صحفي اعتقل عام 

 

 

، اعتقلت قوات الحوثيين تعسفياً عشرات 2014منذ استيالئها على صنعاء ومناطق أخرى في اليمن عام 
الصحفيين ونشطاء التواصل االجتماعي، وأتباع الديانة البهائية، وغيرهم، لمجرد انتقاداتهم السلمية 
لسلوك الحوثيين، أو االنتماء إلى حزب سياسي معارض، أو تبنيهم معتقدات معينة بوازع من الضمير، 

لمحقق بها في هذا التقرير انتهكت القوات الحوثية السالمة وأنشطتهم السلمية. وفي جميع الحاالت ا
اإلجرائية القانونية، ولم تحترم الضمانات الدولية المتعلقة بالقواعد اإلجرائية. فقد ألقت قوات الحوثيين 

القبض على أفراد بدون أمر قضائي، ولم تبلغ المعتقلين بسبب االعتقال، وأودعتهم في السجن بمعزل 
لخارجي والحبس االنفرادي لعدة أسابيع، وحرمت المعتقلين من حق االستعانة بالمحامين عن العالم ا

عقب القبض عليهم وطيلة فترة التحقيق. ومن بين المعتقلين السابقين االثني عشر الذين التقت بهم 
ن ن ممنظمة العفو الدولية، تم توجيه االتهام لعشرة منهم وتقديمهم للمحكمة بعد ما ال يقل عن سنتي

القبض عليهم. أما االثنان اآلخران لم يمنحا الحق في مقابلة قاض أو الطعن في اعتقالهما طوال فترة 
 اعتقالهما لمدة عامين. 

وحكى معتقلون سابقون لمنظمة العفو الدولية كيف كانوا يوضعون بين على نحو متقطع في السجن 
ال مختفين قسريا من دون اتاحة أي فرصة بمعزل عن العالم الخارجي؛ ومن ثم يصبحون في واقع الح

لهم لالتصال بالعالم الخارجي مع حجب أي معلومات تخص مصيرهم أو مكانهم عن أسرهم. وكان حراس 
السجن يراقبون ويستمعون إلى المحادثات الي تدور بينهم وبين أقربائهم متى سمح لهم بالزيارات أو 

 االتصاالت الهاتفية.

ون الذين تحدثت إليهم منظمة العفو الدولية إن قوات األمن الحوثية قامت بالقبض وقال المعتقلون السابق
عليهم في بيوتهم أو أماكن عملهم أو األماكن العامة مثل الفنادق ونقاط التفتيش دون أمر قضائي. وقال 

بهم اجميع المعتقلين السابقين إنهم نقلوا عقب القبض عليهم إلى مراكز اعتقال عديدة حيث تم استجو
في كل مرحلة دون حضور محام عنهم. وكان المعتقلون معصوبي األعين خالل التحقيق، وفي بعض 

الحاالت مقيدي األيدي. وفي نهاية التحقيق أجبروا جميعا على وضع بصماتهم أو التوقيع على ما سمي 
   "اعترافاتهم" المكتوبة بينما كانوا معصوبي األعين. 
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  ُأطلق سراحهم وتعرضوا للنفي

  والمحاكمات الجائرة والنفي القسري لليمنيين في ظل حكم الحوثيينالتعذيب 
 12 الدولية العفو منظمة

وتبين األدلة التي جمعتها منظمة العفو الدولية أن كل عمليات القبض على األشخاص تمت بصورة 
تعسفية؛ حيث تم استهداف هؤالء األشخاص بسبب ممارسة حقهم في حرية التعبير والرأي واالعتقاد 

اك تهالديني. إضافة لذلك، تعتبر عمليات القبض واالعتقال المشار إليها عمليات تعسفية بسبب ان
السالمة اإلجرائية القانونية وحق المعتقلين في المحاكمة العادلة، كما يتضح من األجزاء التالية من هذا 

 التقرير. 

وقد ألقت قوات األمن الحوثية القبض على المعتقل السابق الذي كان موظفا حكوميا من منزله في 
 لية:الحديدة عقب نزاع متعلق بالعمل، حيث قال لمنظمة العفو الدو

، في الساعة الرابعة مساء، طرقت قوات األمن 2017نوفمبر/تشرين الثاني  25"في 
باب منزلي. وقالوا لي إنهم من مكتب األمن السياسي وإنني مطلوب في فرع 

األمن للرد على بضعة أسئلة. ووعدوا أال يستغرق األمر أكثر من ساعتين، بعدهما 
 15تا لثالثة أعوام".يعيدونني إلى منزلي. لكن الساعتين تحول

وأخبر أحد أتباع الديانة البهائية منظمة العفو الدولية أنه قبض عليه في صنعاء بينما كان سائرا في 
 ، حيث قال:2017مايو/أيار  25طريقه لحضور اجتماع يوم 

"قبل القبض علّي بأسبوع استدعاني مكتب النيابة العامة لالستجواب، لكني لم 
حامّي. وذات يوم كنت سائرا في الطريق عندما بدأ رجالن أذهب بناء على نصيحة م

يرتديان الزي المدني السير بجواري. كانا يعرفان اسمي. وفجأة دفعاني إلى داخل 
عربة فان. سألتهما من أنتما؟ فأجابني أحدهما أنه من اإلسالميين؛ ففزعت ألنني 

ما من قوات األمن. ظننت أن تنظيم القاعدة اختطفني، لكن الثاني صححه قائال إنه
  16ثم أخذاني إلى مبنى مكتب األمن السياسي في صنعاء".

لمنظمة العفو  2015يونيو/حزيران  9وقال خمسة صحفيين قبض عليهم في وقت مبكر من صباح يوم 
رجال مسلحا، بعضهم بالزي المدني وبعضهم بزي قوات األمن، ألقوا القبض عليهم  20الدولية إن حوالي 

وفي وقت القبض عليهم لم يكن الصحفيون يعرفون من هم هؤالء المسلحون؛ ألنهم  لهم.في أماكن عم
لم يفصحوا عن هويتهم. ولم يتضح لهم أن الحوثيين هم من قبضوا عليهم إال عند نقلهم إلى قسم من 

 أقسام الشرطة التي يديرها الحوثيون. 

قوات األمن، حتى المحققين الذين  وفي جميع الحاالت، قال المتحدثون لمنظمة العفو الدولية إن
استجوبوهم، لم يفصحوا عن سبب القبض عليهم. وتركزت أسئلة المحققين واتهاماتهم في األغلب حول 
المهنة أو االنتماء السياسي أو المعتقدات الدينية. فعلى سبيل المثال، أشارت تعليقات المحققين إلى 

ة للحوثيين، أو أي انتقاد لسلوك الحوثيين في هذا الصدد، أو أنهم يربطون بين التقارير اإلعالمية المناوئ
االنتماء لحزب سياسي معارض، بالتجسس وهي الجريمة التي ُيعاَقب عليها وجوبيا باإلعدام في ظل 

القانون اليمني. وفي حالة أتباع الديانة البهائية، كان المحققون يتخذون موقفا عدوانيا، ويظهرون االحتقار 
 بهائية وأتباعها.للديانة ال

ولم يعرف أي من هؤالء الصحفيين لماذا تم القبض عليهم. وقد جرى استجوابهم بشكل فردي عدة مرات 
وفي مراكز اعتقال متعددة، سألهم خاللها المحقق عن عملهم. وقال أحد هؤالء الصحفيين لمنظمة العفو 

  الدولية:

"لم يحدث في أي استجواب أن أخبرونا لماذا قبض علينا. كان المحقق يبدأ بسؤالي 
عدة أسئلة عن مهنتي، منها لماذا أستخدم في تغطياتي الصحفية مصطلح 

"الطائرات الحربية للتحالف" بدال من "المعتدين"، وأسئلة أخرى من هذا القبيل... ثم 
إلى مخزن السالح. كان يخادعني استدعى شخصا وقال له أن يحضر سيارة لنقلي 

يوما كان بعض الصحفيين قد قتلوا بينما كانوا يصورون  20ويهددني؛ ألنه منذ 
وينقلون أخبارا من أحد مستودعات السالح عندما قصف التحالف الذي تقوده 

 17السعودية هذا المستودع".

تسمت بنفس الظروف. وقد أجرت وسارت عملية القبض على اتباع الديانة البهائية على نفس المنوال، وا
. وقال 2020منظمة العفو الدولية مقابالت مع أربعة من البهائيين الستة الذين أفرج عنهم في يوليو/تموز 

كل منهم لمنظمة العفو الدولية إن الحوثيين ألقوا القبض عليهم دون أمر قضائي. واتهمهم المحقق 
غربية وفي إسرائيل. وقال أحدهم لمنظمة العفو بالتجسس لمجرد وجود طوائف بهائية في الدول ال

 الدولية:  
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  ُأطلق سراحهم وتعرضوا للنفي

  والمحاكمات الجائرة والنفي القسري لليمنيين في ظل حكم الحوثيينالتعذيب 
 13 الدولية العفو منظمة

" أثناء التحقيق اتهموني بالتخابر مع إسرائيل والواليات المتحدة وبريطانيا. كانت 
النزعة الطائفية واضحة جدا في كالمهم. فكانوا يقولون أشياء من قبيل: "إنك تريد أن 

 18تخرج الناس من دينهم؛ أنت كافر".

من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن "يقدم الموقوف أو  9وتنص المادة 
المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف 

قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خالل مهلة معقولة أو أن يفرج عنه"، كما تنص على أن "لكل شخص 
ن حريته بالتوقيف أو االعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذ المحكمة دون إبطاء في حرم م

قانونية اعتقاله، وتأمر باإلفراج عنه إذا كان االعتقال غير قانوني". ويعتبر الحرمان من الحرية "تعسفيا" إذا 
للفريق العامل المعني  لم يكن هناك أساس قانوني لالعتقال، بما في ذلك االتهام أو المحاكمة، طبقا

 االعتقال التعسفي التابع لألمم المتحدة.

 السجن بمعزل عن العالم الخارجي والإخفاء القسري
ن قبض الذي –الصحفيين والموظف الحكومي وأتباع الديانة البهائية  –تعرض جميع المعتقلين السابقين 

عن أربعة أشهر. كما حرموا من الحق عليهم الحوثيون للسجن بمعزل عن العالم الخارجي لمدة ال تقل 
 في االستعانة بمحام لمدة سنتين أو ثالث، ظلوا خاللها محبوسين دون اتهام أو محاكمة.

وقال عشرة من المعتقلين السابقين الذين تحدثوا إلى منظمة العفو الدولية أن سلطات األمر الواقع 
ثم رفضت إخطار ذويهم بأماكنهم،  وحبستهم في مواقع سرية الحوثية أخضعتهم لالخفاء القسري

ورفضت إعطاءهم أي معلومات عن األسباب أو األساس القانوني لسجنهم أو الظروف المحبوسين فيها، 
ناهيك عن حرمان المعتقلين من االستعانة بالمحامين أو تلقي الزيارات األسرية. ويعتبر االخفاء القسري 

فيما يتعلق بالصراع المسلح، فإنه يغدو انتهاكا خطيرا جريمة في ظل القانون الدولي. وعندما يرتكب 
 للقانون الدولي اإلنساني وجريمة من جرائم الحرب.

وقال المعتقلون السابقون الذين التقت بهم منظمة العفو الدولية إنهم خالل فترة اختفائهم القسري 
في الحديدة أودعوا في سجن صرف بني حشيش ومبنى البحث الجنائي في صنعاء وسجن شمالن 

  إلى جانب فرع مكتب األمن السياسي بكل من صنعاء والحديدة. 

أحد أتباع الديانة البهائية لالخفاء القسري لمدة عشرة أشهر عقب القبض عليه عند إحدى  وتعرض

. وخالل هذه المدة، لم تتلق أسرته أي معلومات 2017أبريل/نيسان  18الحواجز العسكرية بالحديدة يوم 
أو مكانه. وقال لمنظمة العفو الدولية إنه اعتقل في بادئ األمر في مركز اعتقال غير رسمي  عن مصيره

مكون من مبنى سكني من طابقين قرب المبنى الرئيسي لمكتب األمن السياسي الذي يقال إنه دمر 
في هجوم التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية. وبعد شهر تم نقله إلى مكتب األمن 

 19لسياسي في صنعاء.ا

لعالقته بأحد األحزاب السياسية  2018وقال صحفي قبضت عليه قوات الحوثيين في يونيو/حزيران 
 المعارضة، قال لمنظمة العفو الدولية إن المصدر الرئيسي لمعاناته كان عدم استطاعته رؤية أسرته:

ق فقط. "أول اتصال هاتفي لي بأسرتي كان بعد أربعة أشهر واستغرق خمس دقائ
ولم يسمح لي الحوثيون باإلفصاح عن مكاني. وبعد ستة أشهر سمح لي بمكالمة 

أخرى، وتمكنت من رؤيتهم في السجن المركزي. بعدها نقلت إلى سجن شمالن 
غير الرسمي حيث لم أتمكن من االتصال بهم هاتفيا أو رؤيتهم لمدة شهرين. لم 

    20يون ينكرون أنني معتقل لديهم".تعرف أسرتي في ذلك الوقت أين أنا. وكان الحوث

وقال معتقل سابق لمنظمة العفو الدولية إنه سمح له باالتصال بأسرته للمرة األولى بعد مضي خمسة 
 أشهر ونصف الشهر على اعتقاله:

"عندما طرق مكتب األمن السياسي بابي ألذهب معهم لبضع ساعات وأجيب على 
فلم أكن أعلم أنني لن أتحدث إليهم ثانية إال بعض األسئلة لم أفكر أن أودع أسرتي؛ 

 21بعد خمسة أشهر".

وقال أحد أتباع الديانة البهائية لمنظمة العفو الدولية إنه سمح له بالتحدث إلى أخته بعد أربعة أشهر من 
اعتقاله. وقال إنه لم يسمح له إال بأن يقول لها إنه "بخير" دون اإلفصاح عن مكان اعتقاله. وقد عرفت 

وقال أحد النشطاء اإلعالميين، الذي قبض عليه في منزله  22رته بمكانه بعد ثمانية أشهر من اعتقاله.أس
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  ُأطلق سراحهم وتعرضوا للنفي

  والمحاكمات الجائرة والنفي القسري لليمنيين في ظل حكم الحوثيينالتعذيب 
 14 الدولية العفو منظمة

، إنه لم يسمح له بالتحدث إلى أسرته وإبالغهم بمكانه إال بعد 2018نوفمبر/تشرين الثاني  25يوم 
 ثمانية أشهر من إلقاء القبض عليه:

لماذا أنا معتقل. كل شيء كان ضبابياً في "في البداية لم أفهم ما يحدث لي. أين أنا. 
ذهني. وعندما اتضح لي أنني سجين الجحيم، كل ما كنت أستطيع التفكير فيه هو 
أسرتي ومدى قلقهم علي. لقد قالوا لي إنهم لم يعلموا بمكاني حتى اتصلت بهم 

  23على الرغم من بحثهم عني".

وقال جميع المعتقلين السابقين الذين تحدثت إليهم منظمة العفو الدولية إن حراس السجن كانوا 
حاضرين خالل االتصاالت الهاتفية وزيارات أفراد األسرة لتقييد المحادثات بينهم. فلم يكن يسمح 

سمح لهم للمعتقلين سوى بالحديث مع أسرهم عن األمور العامة مثل الصحة وحال األسرة. ولم يكن ي
 بالحديث عن ظروف االعتقال أو المشاكل الصحية أو أي شيء آخر يتعرضون له في الحجز. 

 وقال أحد الصحفيين لمنظمة العفو الدولية:

"سمح ألمي أن تراني ألول مرة بعد ثالثة أشهر من اعتقالي. كانت قد بحثت عني، 
لبوابة السجن تطلب ثم قيل لها إنني قد أكون في سجن الثورة فذهبت أكثر من مرة 

رؤيتي. لكنها أخبرتني بعد اإلفراج عني أن قوات األمن أنكرت أنها كانت تحتجزني. 
وفي إحدى المرات رفضت المغادرة حتى تراني. وظلت ]أمام بوابة السجن[ حتى 

الخامسة مساء. فسمحوا لها بالدخول. كانت تبكي وتتحسس وجهي وصدري 
برؤيتي. وكان الحراس معنا في الغرفة. ولم وتبكي. ولم تصدق أنهم سمحوا لها 

    24يتركوني وحدي معها. فلم نستطع التحدث بحرية لوجود الحراس."

الحبس الاحتياطي المطّول قبل المحاكمة والحرمان من المشورة 
 القانونية

فقط  10من بين المعتقلين السابقين االثني عشر الذين تحدثت إليهم منظمة العفو الدولية، تم إبالغ 
بالتهم المنسوبة إليهم، ولكن بعد أن ظلوا في الحبس أكثر من عامين وفي سبع حاالت بعد ثالثة أعوام. 

دون اتهام، لكنهما لم  الحبس االحتياطي المطوّل قبل المحاكمةأما االثنان اآلخران، فقد تم إيداعهما في 
 يقدما للمثول أمام المحكمة على اإلطالق.

، كان مكتب األمن السياسي في الحديدة قد ألقى القبض على أحد 2018في نوفمبر/تشرين الثاني 
الصحفيين من بيته، بعدما انتقد علنا مسلك الحوثيين، واتهمه المحقق "باالرتزاق ومساندة شرعية 

حفي آخر منتم كما ألقي القبض على ص 25الحكومة ]اليمنية المعترف بها دوليا["، األمر الذ يعتبر جريمة.
، واتهمه المحقق بتشكيل 2018إلى حزب سياسي معارض من منزله في الحديدة في يونيو/حزيران 

وفي كلتا الحالتين، لم يحضر أي محام جلسات التحقيق، ولم يتم إحالة  26فرق اغتياالت تابعة لإلمارات".
 القضيتين للمحكمة على اإلطالق.

خمسة، لم يكن باستطاعتهم االستعانة بالمحامين خالل األعوام وفي أثناء اعتقال مجموعة الصحفيين ال
حين تم توجيه االتهام إليهم بصورة رسمية،  2018الثالثة األولى من االعتقال حتى ديسمبر/كانون األول 

وأحيلت قضاياهم للمحاكمة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء. وشمل االتهام سلسلة من 
بار كاذبة وبيانات "لدعم المملكة العربية السعودية وحلفائها المعادين لجمهورية الجرائم منها نشر أخ

بعد أربعة أعوام من الحبس  2019وعقدت أول جلسة لمحاكمتهم في ديسمبر/كانون األول  27اليمن".
  دون اتهام. 

سياق إعداد هذا وتعرض جميع األفراد األربعة التابعين للديانة البهائية الذين تحدثوا إلى المنظمة في 
لالخفاء القسري والسجن بمعزل عن  - 2017و 2013التقرير، وجميعهم قبض عليهم فيما بين عامي 

العالم الخارجي. ووجهت لهم تهم عقوبتها اإلعدام، منها ارتكاب جريمة الرد وجرائم خطيرة أخرى مثل 
ولم يسمح لمحاميهم  28التجسس لمصلحة دول أجنبية وتحريض اليمنيين على ترك دين االسالم.

بمقابلتهم إال مرة واحدة ولمدة تقل عن خمس دقائق وفي ظل رقابة مشددة، مما يتناقض مع الحق في 
 توفير الوقت الكافي لالتصال سرا بالمحامي. وقال أحدهم لمنظمة العفو الدولية:
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"حضر بعض أعضاء النيابة العامة لمركز االعتقال الذي كنت محبوسا فيه، بعد 
ي سنة وأربعة أشهر من القبض علّي. أخذني حارس السجن إلى غرفة كانوا حوال

]أعضاء النيابة العامة[ ينتظرونني فيها. كان الوقت عصرا في حوالي الرابعة أو 
الخامسة مساء. واستدعوا اثنين آخرين من البهائيين المعتقلين معي. وجرى 

ارتكاب جريمة الردة. الحديث مع كل منا على حدة. واتهمنا جميعا بالتجسس و
البهائية. ولم يكن محاميي  الديانةوتركزت كل األسئلة التي وجهوها إلّي حول 

حاضرا، ولم أكن قد التقيت بأي محام على اإلطالق في أي مكان منذ القبض علي. 
واستمرت الجلسة ما ال يقل عن الساعتين، وأبلغوني خاللها أن أول جلسة 

  29يام.".لمحاكمتي ستعقد بعد ثالثة أ

في ظل القانون الدولي والمعايير الدولية، لكل من يقبض عليه أو يحتجز، ولكل من يواجه تهمة جنائية، 
الحق في المساعدة المتمثلة في المشورة القانونية، وفي تمكينه من حماية حقوقه، والبدء في إعداد 

القانونية قبل المحاكمة الحق في دفاعه، وتمكينه من الطعن في اعتقاله. ويتضمن الحق في المشورة 
االتصال بمحام، ومنح الوقت الكافي للتشاور مع المحامي سرا، وحضور المحامي أثناء التحقيق، 

والتشاور معه خالل التحقيق. وقد أشارت لجنة مناهضة التعذيب التابعة لألمم المتحدة إلى أن الحق في 
ضمانا جوهريا ضد التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة الطعن في قانونية االعتقال أمام المحكمة يمثل "

 30أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة".

نسان أن المشورة بشأن الحق في المحاكمة العادلة، أوضحت لجنة حقوق اإل 32وفي التعليق العام رقم 
دلة الموضح في المادة القانونية مطلوبة من أجل تحقيق الممارسة السليمة للحق في المحاكمة العا

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: 14

"يقتضي الحق في االتصال بمحاٍم منح المتهم فرصة الوصول إلى محام على وجه السرعة. وينبغي أن 
يتمكن المحامون من مقابلة موكليهم على انفراد واالتصال بالمتهمين في ظروف تراعي تماماً سرية 

تصاالت. وعالوة على ذلك، ينبغي أن يتمكن المحامون من إسداء النصح للمتهمين بجرائم جنائية هذه اال
وتمثيلهم، وذلك وفقاً ألخالقيات المهنة المعترف بها عموماً من دون قيود أو تأثير أو التعرض لضغوط أو 

 31لتدخل أي جهة من دون مبررات".
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  المحاكمات الجائرة

تمتلك المحكمة الجزائية المتخصصة التي يقع مقرها في صنعاء صالحية النظر في مجموعة متنوعة من 
الجرائم المتعلقة باألمن، مثل السطو المسلح والخطف والقرصنة واالتجار بالمخدرات، والجرائم التي 

حقة األفراد الذين تمس أمن الدولة والمصلحة العامة. إال أن المحكمة تم استخدامها أيضا كأداة لمال
فردا قدموا إلى  66يعتبرون منتقدين أو معارضين للحكم الحوثي. وقد وثقت منظمة العفو الدولية حاالت 

. وكان عدد من الصحفيين والمدافعين 2020و 2015المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء فيما بين عامي 
الدينية ضمن من تعرضوا للمحاكمات الجائرة عن حقوق اإلنسان والمعارضين السياسيين وأتباع األقليات 

  32بتهم كيدية أو ملفقة، من بينها التجسس. أمام تلك المحكمة

وقد التقت منظمة العفو الدولية بثالثة محامين قالوا إن إجراءات المحاكمة أمام المحكمة الجزائية 
ا عدم التحقيق في ادعاءات المتخصصة انتهكت المعايير الدولية للمحاكمة العادلة بعدة طرق، من بينه

التعذيب، وعدم استبعاد االعترافات المنتزعة باإلكراه، ومنع المتهمين من اختيار محام لهم، وعدم إتاحة 
  33الوقت الكافي للمحامين إلعداد الدفاع.

ومن بين الحاالت االثني عشر التي يوثقها هذا التقرير، تم إحالة عشرة منها إلى المحكمة الجزائية 
المتخصصة. وشهدت إجراءات القضايا العشر انتهاك المعايير الدولية للمحاكمة العادلة في صورة منع 

ورفض إطالع  حضور المحامين في عدد من جلسات المحاكمة، وترك المتهمين ليدافعوا عن أنفسهم،
المحامين على ملفات القضايا ومحاضر جلسات التحقيق. مما يعني أنهم لم يتمكنوا من الطعن في 

قانونية االعتقال وال إعداد الدفاع بصورة كافية قبل المحاكمة وخاللها. كما تسبب ذلك في تعطيالت ال 
  داعي لها في المحاكمات نفسها. 

، 2017نوفمبر/تشرين الثاني  25اعتقل بصورة تعسفية يوم  وذكر الموظف الحكومي السابق، الذي
 لمنظمة العفو الدولية إنه أحيل إلى المحكمة الجزائية المختصة بعد أكثر من عامين من القبض عليه:

"مثلت خمس مرات أمام القاضي. في المرتين األوليين كان المحامي حاضرا، لكن 
. فحضرت الجلسات الثالث الباقية القاضي بعد ذلك طرده قائال إنه غشاش وكاذب

. وقد توقفوا عن 2020دون حضور محام. وكانت الجلسة األخيرة في مارس/آذار 
أخذي إلى المحكمة على ما أظن بسبب بدء التفاوض ]في ذلك الوقت[ على صفقة 
تبادل السجناء بين الحوثيين والحكومة اليمنية. لم يكن المقياس هو العدل في هذه 

فقد كانت أقرب إلى االستعراضات السياسية. وفي النهاية أفرج عني المحاكمة؛ 
  34دون صدور قرار أو حكم من المحكمة".

وطبقا لما قاله أحد المحامين، فإن القاضي رفض مرارا السماع له باالطالع على ملف القضية بغرض 
ة من المعتقلين إعداد الدفاع. وأضاف أنه لم يسمح له بحضور بعض جلسات المحكمة. كما قال ست

السابقين لمنظمة العفو الدولية إن السلطات تعمدت تعطيل إجراءات المحاكمة بتأجيل الجلسات في 
 آخر لحظة مرة تلو األخرى دون سابق إخطار. وقال أحد الصحفيين لمنظمة العفو الدولية:

"طلب المحامي من المحكمة ملفات قضيتنا لكنها رفضت إعطاءه إياها. وفي بعض 
االت لم يسمح القاضي للمحامي بحضور الجلسة. وكان القاضي يطلب منا الح

 35الدفاع عن أنفسنا بأنفسنا، لكننا رفضنا وطالبنا بحضور المحامي".
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حكمت سلطات األمر الواقع  2018كما واجه أتباع الديانة البهائية تحديات مماثلة؛ ففي يناير/كانون الثاني 
الحوثية على أحد البهائيين باإلعدام بتهم ملفقة تتضمن التعامل مع إسرائيل وتزوير مستندات رسمية. 

وعقب إجراءات تتسم بالعار الشديد، مثل  2013وجاء هذا الحكم بعد اعتقاله منذ ديسمبر/كانون األول 
ءات يعتد بها بتعرضه للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة تلفيق التهم، والمحاكمة غير العادلة، ووجود ادعا

، أيدت محكمة االستئناف في صنعاء حكم اإلعدام الصادر ضده 2020السيئة في الحجز. وفي مارس/آذار 
وحكمت بمصادرة ممتلكاته الشخصية إلى جانب ممتلكات المؤسسة  2018في يناير/كانون الثاني 

  لية:  البهائية. وقال لمنظمة العفو الدو

، علمت من التلفاز أن قضيتي أحيلت للمحكمة وأنني سأمثل أمام 2015"في عام 
القاضي. لكني لم أنقل للمحكمة. بل تمت محاكمتي غيابيا واتهمت بالتجسس 

لمصلحة إسرائيل. مررت بثمان وأربعين جلسة محاكمة، لم يتمكن خاللها النائب 
الخمس األخيرة فقط طلب القاضي العام من تقديم أي دليل ضدي. وفي الجلسات 

من النيابة العامة أن تبرز له الدليل. وأخيرا حكم علّي باإلعدام غيابيا. كما حكمت 
المحكمة بمصادرة ممتلكاتي ومنقوالتي. ورفضت المحكمة طلب محاميي 

، قبلت محكمة االستئناف النظر في 2019باالستئناف. وفجأة في يناير/كانون الثاني 
س وهو ما لي –أضافت تهما جديدة منها أنني ال أحمل الجنسية اليمنية  قضيتي لكنها

جلسة من بين جميع الجلسات. ولم يسمح لي  13صحيحا. وهكذا لم أحضر سوى 
بالحديث طيلة هذه الجلسات، وكان محاميي حاضرا في بعض الجلسات، بينما لم 

 36يسمح له بحضور البعض اآلخر منها".

باع الديانة البهائية لمنظمة العفو الدولية إنهم مثلوا أمام المحكمة بعد أكثر من وقال ثالثة آخرون من أت
وتم توجيه االتهام لهم من قبل مكتب النيابة العامة، الذي زارهم ممثلون عنه في  37عام من االعتقال.

مركز االعتقال قبل أول جلسة محاكمة بثالثة أيام دون حضور محام. وقد حضر الثالثة في المجمل خمس 
أمر القاضي باإلفراج عن  2020وفي مارس/آذار  38جلسات محاكمة، كان المحامي حاضرا في أربع منها.

 39أتباع الديانة البهائية الستة جميعا.

إن منظمة العفو الدولية تعارض عقوبة اإلعدام في كافة القضايا بال استثناء، بغض النظر عن طبيعة الجرم 
أو ظروفه، وعن كون المجرم مذنبا أو بريئا، أو غير ذلك من الصفات، وعن األسلوب الذي تتبعه الدولة 

 فإنها تعتبر أشد العقوبات القاسيةلتنفيذ اإلعدام. فعقوبة اإلعدام تمثل انتهاكا للحق في الحياة ومن ثم 
 والالإنسانية والمهينة. 
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  الحق في المحاكمة العادلة

من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، وهو ما  10إن الحق في المحاكمة العادلة مكفول بالمادة رقم 
من العهد على حق  (3)9أكد عليه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. إذ تنص المادة 

الموقوف أو المعتقل بتهمة جنائية في تقديمه للمحاكمة خالل فترة زمنية معقولة أو اإلفراج عنه على 
ذمة المحاكمة. وال يجوز أن يكون اعتقال األشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة. ويعتبر 

مة المحاكمة والذي ينتهي بالحكم في االعتقال عقب بدء المحاكمة مساويا لحد االعتقال على ذ
أن  (2)14المرحلة االبتدائية. كما يؤكد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة 

 ."من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئا إلى أن يثبت عليه الجرم قانونا"
  

لمحاكمة التي ال تستوفي كليا أو جزئيا وطبقا للفريق العامل المعني باالعتقال التعسفي، فإن ا
المعايير الدولية للمحاكمة العادلة قد تؤدي إلى اعتبار الحرمان من الحرية تعسفيا. ولجميع األشخاص 
الذين يحرمون من حريتهم الحق في االتصال بمحام منذ بدء اعتقالهم وطوال فترة االعتقال، بما في 

  سريعا للمثول أمام قاض للطعن في قانونية االعتقال.  ذلك خالل فترة التحقيق؛ ويجب تقديمهم

وفي جميع الحاالت انتهكت سلطات األمر الواقع الحوثية المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وخصوصا 
من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.  (3)14الضمانات الدنيا التي تنص عليها المادة 

مثل الحق في المشورة  تقلين على الفور بسبب القبض عليهم أو بحقوقهم،فلم يتم إخطار المع
القانونية، وال بالتهم الموجهة إليهم مما حرمهم من القدرة على الطعن في قانونية االعتقال. وفي 

جميع الحاالت تم حبس المعتقلين لعدة سنوات قبل المحاكمة دون إمكانية االتصال بمحام. وحتى بعد 
تقلين بالتهم الموجهة إليهم فقد ظلوا محرومين من الحصول على المشورة القانونية إخطار المع
 الكافية.

فعلى سبيل المثال، في قضية مجموعة الصحفيين الخمسة وأتباع الديانة البهائية، تم حبسهم دون 
جرائم اتهام ودون إتاحة أي وسيلة لهم للطعن على اعتقالهم لمدة أكثر من عامين. ثم تم اتهامهم ب

عقوبتها اإلعدام دون حضور محام عنهم. وزعمت السلطات أن المتهمين "اعترفوا"، بينما هم في 
حقيقة األمر عذبوا خالل التحقيق وأجبروا على التوقيع على "اعترافات" وهم معصوبو األعين. وكان 

بضعة أيام، لكنهم محامو الدفاع أحيانا يتمكنون من االطالع على ملفات القضايا قبل بدء المحاكمة ب
في بعض الحاالت لم يطلعوا نهائيا على أوراق القضية، على الرغم من طلباتهم المتعددة لالطالع 

 عليها.

من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية  (3)14من بين الضمانات الدنيا التي تنص عليها المادة 
االعتراف بذنب". وفي التعليق العام والسياسية "أال يكره ]المرء[ على الشهادة ضد نفسه أو على 

بخصوص الحق في المحاكمة العادلة، توضح لجنة حقوق اإلنسان أن "عدم تعرض المتهم ألي  32رقم 
ضغوط نفسية غير مبررة أو ضغوط جسدية مباشرة أو غير مباشرة من قبل سلطات التحقيق بغية 

ي المحاكمة العادلة المنصوص عليه في انتزاع اعتراف بالذنب" يعد شرطا للممارسة السليمة للحق ف
وتضيف لجنة حقوق اإلنسان  40من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. (3)14المادة 

 41من العهد، يجب استبعادها من األدلة. 7أن االعترافات المنتزعة باإلكراه، بما يمثل انتهاكا للمادة 
"ال يجوز إدانة أي شخص أو الحكم عليه إال بناء على  أنهكما ينص القانون الدولي اإلنساني على 

ومن ثم فإن حرمان شخص ما من الحق في  42محاكمة عادلة تستوفي كافة الضمانات القضائية".
 43المحاكمة العادلة في أوضاع الصراع المسلح يصل إلى حد جريمة الحرب.
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  النفي والنزوح القسري

 

"النفي أو السجن. هل يستطيع أحد أن يلومني على 

رغبتي في استعادة حريتي في مقابل مغادرة البلاد 

 للأبد؟ لم يكن أمامي أي خيار آخر". 

 44في إطار صفقة مع سلطات الأمر الواقع الحوثية. 2020حد أتباع الديانة البهائية، أفرج عنه في يوليو/تموز أ

 

 

المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق تبادل األسرى، التي ، وافقت اللجنة اإلشرافية 2020في سبتمبر/أيلول 
تتألف من ممثلين عن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وسلطات األمر الواقع الحوثية، ويترأسها كل من 

من  1,081مكتب المبعوث الخاص لألمم المتحدة لليمن واللجنة الدولية للصليب األحمر، على اإلفراج عن 
أكتوبر/تشرين األول، أكد الصليب األحمر على  16وفي  45"السجناء والمعتقلين ذوي العالقة بالصراع".

رحلة  11معتقالً من جانب أطراف الصراع وقال في بيان إن اإلفراج تم على متن " 1,056إطالق سراح 
ة العربية السعودية"، وإن اليمن والمملك –جوية أدارها الصليب األحمر من وإلى خمسة مدن في بلدين 

الرحالت الجوية "أقلعت أو هبطت في مطارين بالسعودية وهما مطاري أبها والرياض، وثالث مطارات 
وقد قدم الصليب األحمر للمفرج عنهم المالبس  46باليمن وهي مطارات عدن وصنعاء وسيئون".

 47ومستلزمات العناية الشخصية والمعونات المالية.

، كانت السلطات الحوثية قد أفرجت عن ستة من أتباع 2020يوليو/تموز  30شهر في وقبل ذلك ببضعة أ
وقامت السلطات الحوثية بنقل  48الديانة البهائية عبر صفقة منفصلة تمت بوساطة األمم المتحدة.

  49المجموعة من مكان االعتقال إلى مطار صنعاء حيث استقلوا طائرة توجهت إلى أديس أبابا بإثيوبيا.

ومن بين المعتقلين السابقين االثني عشر الذين تحدثت إليهم منظمة العفو الدولية، أطلقت سلطات 
 2020أكتوبر/تشرين األول  15األمر الواقع الحوثية سراح سبعة صحفيين والموظف الحكومي السابق يوم 

في إطار صفقة  2020موز يوليو/ت 30في إطار صفقة تبادل السجناء، وأربعة من أتباع الديانة البهائية يوم 
 تمت بوساطة األمم المتحدة.
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 https://bit.ly/3fg6n03 

 :2020أكتوبر/تشرين الأول  16ابق من النزاع اليمني إلى ديارهم"، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، "نقل أكثر من ألف محتجز س 46 
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 اللجنة الدولية للصليب الأحمر، "نقل أكثر من ألف محتجز سابق من النزاع اليمني إلى ديارهم". 47 
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 باللغة الانكليزية. https://bit.ly/3fgEpB9 ، 2020يوليو/تموز  30يفرجون أخيرا عن السجناء البهائيين عقب ضغط دولي"، ذا ناشيونال، 
،  2020يوليو/تموز  30سجناء بهائيين معتقلين منذ أعوام"، أسوشيتيد برس،  6أحمد الحاج، "محام يقول إن المتمردين اليمنيين أفرجوا عن  49

http://bit.ly/2RkoZCs - باللغة الانكليزية 
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وقال أتباع الديانة البهائية األربعة لمنظمة العفو الدولية إنه على الرغم من أن المحكمة الجزائية 
من كافة التهم وأمرت باإلفراج غير المشروط عنهم، فلم  2020المتخصصة أبرأت ساحتهم في مارس/آذار 

أشهر. وأضافوا أنه على الرغم من مطالبتهم بالسماح لهم بالعودة لديارهم  يطلق سراحهم إال بعد ستة
فقد رفضت السلطات الحوثية السماح لهم بالبقاء في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، والتي كانوا 

  يقيمون بها قبل القبض عليهم.

 30لتي انتهت باإلفراج عنه في البهائية لمنظمة العفو الدولية عن الظروف االديانة وروى أحد أتباع 
  :2020يوليو/تموز 

"قبل اإلفراج عنا بخمسة أيام أبلغنا بأمر االتفاق وشرط مغادرة البالد. ]واليوم[ نريد 
العودة إلى بالدنا. لقد أجبرنا على المغادرة بسبب ديننا. ولكني في ذلك الوقت كنت 

اإلفراج أهم شيء لي ألن الوضع أريد اإلفراج عني، ولم يكن أمامي خيار آخر. كان 
أصبح ال يطاق. وقد سمحت لنا السلطات باالتصال بأهلينا عندما وصلنا إلى المطار... 
رجوتهم ]السلطات[ أن يسمحوا لي برؤية أبي لكنهم لم يسمحوا. إنه في الثمانين 

من العمر ولن أتمكن من رؤيته مرة أخرى. كان هذا أصعب شيء مررت به في 
 50أترك أبي وحيدا".حياتي، أن 

وقال المعتقلون السابقون لمنظمة العفو الدولية إن الطائرة التي أقلتهم إلى أديس أبابا كان رحلة غير 
منتظمة تابعة لألمم المتحدة. ويشير وجود األمم المتحدة في تجهيز الرحلة الجوية إلى أنها كانت على 

اإلفراج عن أتباع الديانة البهائية على هذا النحو يصل وترى منظمة العفو الدولية أن علم بهذه الترتيبات. 
  إلى حد النفي القسري؛ مما يعد انتهاكا لقانون حقوق اإلنسان الدولي والقانون الدولي اإلنساني.

لمنظمة العفو الدولية إن السلطات الحوثية  2020وقال الثمانية الذين أفرج عنهم في أكتوبر/تشرين األول 
نقلتهم مباشرة من مكان اعتقالهم إلى مطار صنعاء، وأمرتهم بركوب طائرات متجهة إلى مطاري عدن 

 وسيئون وهي مناطق تقع تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

ية أعطتهم خيار البقاء في المناطق وقال المعتقلون السابقون لمنظمة العفو الدولية إن السلطات الحوث
التي يسيطر عليها الحوثيون أو استقالل رحالت جوية من مطار صنعاء إلى أماكن أخرى من اليمن تقع 

تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا. وقال هؤالء المعتقلون إنهم أخذوا بخيار مغادرة المناطق 
ا يقيمون فيها قبل القبض عليهم؛ خوفا من القبض عليهم من التي يسيطر عليها الحوثيون التي كانو

جديد ألن آراءهم وانتماءاتهم السياسية لم تتغير. فعلى سبيل المثال، قال الصحفيون الثالثة لمنظمة 
العفو الدولية إنهم لن يتمكنوا من ممارسة مهام عملهم في بيئة معادية للصحفيين؛ خصوصا منذ أن 

ئية المتخصصة تحت رقابة الشرطة الحوثية لمدة ثالثة أعوام بعد اإلفراج عنهم وضعتهم المحكمة الجزا
وشرح الموظف الحكومي السابق وأحد الصحفيين لمنظمة العفو الدولية أن  2020.51في أبريل/نيسان 

الخيار الوحيد أمامهم كان مغادرة المنطقة بسبب المخاطر األمنية المتعلقة بآرائهم المعارضة ونشاطهم 
 52سياسي.ال

وهكذا وفي مواجهة خطر االعتقال التعسفي ألجل غير مسمى وضروب المعاملة السيئة، فإن "موافقة" 
 المعتقلين وهم تحت الحجز التعسفي على مغادرة موطنهم األصلي ال يمكن اعتباره اختيارا طوعيا.

ونصف الشهر بعد  وقال أحد الصحفيين لمنظمة العفو الدولية إنهم ظلوا في السجن لمدة خمسة أشهر
إبراء ساحتهم. وقال إن مسؤولي سجن الحوثيين أعطوهم خيار ركوب طائرة من مطار صنعاء إلى أماكن 

 أخرى من اليمن تقع تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا أو البقاء في الحجز:

ة روط"كنا نريد البقاء في صنعاء لكن الحوثيين رفضوا اإلفراج عنا بصورة غير مش
على الرغم من أن المحكمة حكمت باإلفراج عنا. فلم يكن أمامنا خيار سوى قبول 
الصفقة ومغادرة الشمال ]المنطقة الواقعة تحت سيطرة الحوثيين[... إن منزلي 

 53وأهلي في صنعاء.. حياتي في صنعاء".

 وقال أحد الصحفيين لمنظمة العفو الدولية:

السجناء، لكن لم نكن ندري إن كانت تشملنا "سمعنا أن هناك مباحثات حول تبادل 
أم ال. كان من المفترض أن يفرج عنا دون أي شروط ألن المحكمة أبرأت ساحتنا... لم 

يسمح لي برؤية أسرتي قبل نقلي إلى مطار صنعاء. ولم يسمح ألي منا بذلك. 
 54ونقلنا فورا من السجن المركزي إلى مطار صنعاء ثم إلى مطار سيئون".
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ولم يسمح ألي فرد من المفرج عنهم برؤية أسرته أو جمع متعلقاته قبل نقله إلى عدن وسيئون أو إلى 
خارج اليمن. وقد ارتحل جميعهم وليس معهم سوى النذر اليسير من الملبس أو المال. ونقلوا جميعا 

دعم. وقد وصف إلى أماكن ليس لهم فيها دار أو أهل، حيث وجدوا أنفسهم مضطرين لالستقرار دون أي 
أحد أتباع الديانة البهائية لمنظمة العفو الدولية كيف استقلوا الطائرة لمغادرة اليمن وهم يرتدون مالبس 

وفي حالة عشرة من األفراد المفرج عنهم استغرق األمر من عدة أسابيع إلى عدة أشهر  55خفيفة.
بعد اإلفراج عنهم، بينما لم يتمكن ليلتئم شملهم بأسرهم خارج المنطقة التي يسيطر عليها الحوثيون 

 اثنان من لم الشمل باسرهم حتى وقت كتابة هذا التقرير.  

وأخبر أحد الصحفيين، الذي اضطر لالنتقال إلى عدن، منظمة العفو الدولية أنه شعر إنه ما زال معرضا 
وأضاف أنه أحيانا   لخطر االعتقال من جانب السلطات الحوثية إذا عاد إلى الحديدة حيث أسرته وحياته.

يفكر في المخاطرة بالعودة لمنزله لمجرد أن يرى أسرته، حتى لو كان في ذلك اعتقاله مرة أخرى من 
 قبل الحوثيين.

وأوضح الموظف الحكومي السابق وهو من الحديدة لمنظمة العفو الدولية أنه لم يكن ليشعر باألمان لو 
  اختار االنتقال إلى عدن، حيث قال: بقي في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون ف

"لم يسمح لي باالتصال بأسرتي إال عندما وصلت إلى مطار صنعاء. كما صادر 
الحوثيون كل متعلقاتي بما فيها مالبسي ونقودي وساعتي الثمينة ولم يعيدوها لي 

نهائيا. وأجبرني مسؤولو السجن على التوقيع على أوراق ووضع بصماتي عليها 
بأني استملت كل متعلقاتي. فذهبت إلى المطار وليس معي إال النذر  إقرارا مني

اليسير من المالبس التي أرتديها... وحتى اليوم ما زلت مبعدا في عدن مع أسرتي 
  56التي لحقت بي بعد بضعة أسابيع من اإلفراج عني".

 وقال أحد الصحفيين لمنظمة العفو الدولية:

إلى مدينة مأرب. أحاول اآلن بناء حياة جديدة "نقلت إلى مطار سيئون وبعد ذلك 
والعثور على بعض االستقرار، لكن األمر ليس سهال. وقد انتقلت أسرتي إلى مأرب 

بعد عشرة أيام حيث كنت أقيم في فندق، ولكن لم يعد معنا المزيد من المال؛ 
فقررت االرتحال إلى مصر للعالج الطبي والبحث عن عمل حتى أتمكن من إحضار 

سرتي للعيش معي. كنت منتجا جدا ولدي عمل جيد جدا قبل القبض علي. من أ
الصعب البدء من جديد، لكني بحاجة إلى أن أركز جهدي اآلن على التعافي النفسي 

   57والجسدي".
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حقوق اإلنسان والمعايير المنبثقة عن القانون الدولي اإلنساني بشأن النفي والنزوح 

 القسريين

أي عندما تجبر الحكومة األفراد  –وفقا للقانون الدولي، تعارض منظمة العفو الدولية النفي القسري 
على مغادرة بالدهم بسبب معتقداتهم السياسية أو الدينية أو غيرها من المعتقدات التي يحملونها 

لوطني أو االجتماعي بوازع من الضمير، أو بسبب األصل العرقي أو الجنس أو اللون أو اللغة أو األصل ا
أو الوضع االقتصادي أو المولد أو غير ذلك من األوضاع، ثم منعهم من العودة، أو إذا كانوا بالفعل خارج 
بالدهم منعهم من العودة إليها لألسباب نفسها. كما تعارض منظمة العفو الدولية النزوح القسري 

امتهم ونقلهم قسرا إلى مكان آخر بالدولة؛ مما داخل الدولة عندما يتم إبعاد األفراد بعيدا عن مكان إق
 يعد انتهاكا لقانون حقوق اإلنسان الدولي. 

وكما أشرنا فيما سبق، فإن أتباع الديانة البهائية أجبروا على مغادرة بلد إقامتهم وهو اليمن، بينما 
أجبر آخرون من المعتقلين الذين أفرج عنهم في إطار صفقة تبادل السجناء لالنتقال إلى مكان آخر 

رف بها دوليا، لكونهم بالبالد يقع تحت سيطرة طرف آخر من أطراف الصراع، وهو الحكومة اليمنية المعت
معرضين لخطر القبض عليهم واالعتقال التعسفي وضروب المعاملة السيئة مرة أخرى. وفي وقت 

كتابة هذا التقرير، كانت سلطات األمر الواقع الحوثية ال تزال تمنع المعتقلين البهائيين السابقين من 
ا يعد خرقا فادحا لقانون حقوق العودة إلى اليمن، أولئك الذين تم نفيهم بسبب معتقداتهم، مم

 اإلنسان الدولي.  

هذه الممارسات تعتبر انتهاكا لمجموعة من حقوق اإلنسان المكفولة في اإلعالن العالمي لحقوق 
التي تنص على أنه "لكل فرد حق في الحياة والحرية وفى األمان على  3اإلنسان، خاصة في المادة 

ال يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا"، والمادة التي تنص على أنه " 9شخصه"، والمادة 
لكل فرد حق في حرية التنقل وفى اختيار محل إقامته داخل حدود  التي تنص على أنه " (1)13

لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفى  اتي تنص على أنه " (2)13الدولة"، والمادة 
 العودة إلى بلده".

 
م العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية النفي القسري كما جاء في المادة كما يحر

التي تنص على أنه "لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه  (1)12
حق التي تنص على أنه "ال يجوز حرمان أحد، تعسفا، من  (4)12وحرية اختيار مكان إقامته"، والمادة 

 الدخول إلى بلده".
  
ن نفي المعتقلين البهائيين انتهاك لتحريم النزوح القسري في القانون الدولي اإلنساني. ويبدو النقل إ

غير الطوعي للمعتقلين اآلخرين من مكان المنشأ في القسم الشمالي من اليمن، الذي يقع تحت 
طرة حكومة اليمن المعترف بها دوليا أو سيطرة السلطات الحوثية، إلى جنوب البالد الذي يقع تحت سي

إلى خارج البالد، أنه يصل إلى حد النزوح القسري. والجدير بالذكر أن القانون الدولي اإلنساني يحرم 
ترحيل السكان المدنيين، بصورة كلية أو جزئية، إال إذا اقتضى ذلك أمن المدنيين المعنيين أو "

كما ينص البروتوكول الثاني اإلضافي الملحق باتفاقيات جنيف والمتعلق  58ألسباب عسكرية قهرية".
بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية )البروتوكول الثاني(، الذي يعد اليمن طرفا فيه، 
على أنه "ال يجوز إرغام األفراد المدنيين على النزوح عن أراضيهم ألسباب تتصل بالنزاع". )مادة 

17(2).) 
 
بقا للقانون األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ففي الصراعات المسلحة غير الدولية يمثل األمر وط

السكان المدنيين، بصورة كلية أو جزئية" جريمة حرب "إال إذا اقتضى ذلك أمن المدنيين  "بترحيل
  59المعنيين أو ألسباب عسكرية قهرية".

النزوح، كل اإلجراءات الممكنة ليتسنى استقبال  تُتخذ، في حاالتوعندما يقع الترحيل يجب أن "
ظروف مرضية من حيث المأوى والشروط الصحية والصحة البدنية واألمان  المدنيين المعنيين في

كما ينص القانون الدولي اإلنساني على أن  60والتغذية وعدم تفريق أفراد العائلة الواحدة".
مان إلى ديارهم أو أماكن سكناهم المعتادة حالماً "لألشخاص النازحين الحق في العودة الطوعية بأ

 61تنتفي األسباب الي أدت إلى نزوحهم"، وعلى أن "تحترم الحقوق الملكية لألشخاص النازحين".
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التعذيب وغيره من 

ضروب المعاملة 

 السيئة

ن ضروب متعرض جميع المعتقلين السابقين الذين التقت بهم منظمة العفو الدولية للتعذيب أو لشكل ما 
المعاملة السيئة من جانب الحوثيين خالل التحقيق وطيلة فترة وجودهم في المعتقل. حيث كانت قوات 
األمن الحوثية تضرب المعتقلين بأشياء معدنية مثل القضبان الفوالذية والكالشينكوف ]البندقيات اآللية 

لمة، وتعذب معتقلين آخرين روسية الصنع[ وغير ذلك من أشياء، وتجبرهم على البقاء في أوضاع مؤ
يوما  20أمامهم بغية ترهيبهم، وترشهم بخراطيم المياه، وتودعهم الحبس االنفرادي لفترات تراوحت بين 

  وعدة أشهر. 

وال يزال الكثيرون يعانون من آالم الظهر واإلصابات، وغيرها من المشكالت الصحية، بسبب التعذيب وغيره 
الحصول على القدر الكافي من الرعاية الصحية خالل فترة وجودهم  من ضروب المعاملة السيئة وعدم

بالحبس. وفي حالة المعتقلين الذين تمت إحالتهم للمحكمة، لم يقم القاضي بفتح التحقيق في 
 ادعاءاتهم بالتعرض للتعذيب، وتركهم دون سبيل آخر لاللتجاء إلى العدالة.

وحسبما قال بعض المعتقلين السابقين لمنظمة العفو الدولية فإن الضرب بأشياء مختلفة كان أشيع 
طرق التعذيب التي استعملتها قوات األمن الحوثية، وخاصة خالل التحقيق. حيث استخدمت أنواعا 

يد. ضات المتعددة من األشياء مثل قضبان الصلب والعصي الخشبية واألحزمة والبنادق أو المسدسات وقب
وفي بعض الحاالت كانت قوات األمن تدفع المعتقلين وتجبرهم على االنبطاح أرضا لتركلهم بأحذيتها 

 العسكرية. 

وفي جميع الحاالت التي يتناولها هذا التقرير، تم استجواب المعتقلين لفترات تتراوح بين عدة أيام وشهر 
لسجن ينقلونهم إلى غرفة التحقيق معصوبي كامل، عقب إحضارهم إلى مركز االعتقال. وكان حراس ا

األعين، وفي بعض الحاالت مقيدين باألصفاد، ويبقونهم على هذا الوضع حتى إعادتهم إلى الزنزانات. ولم 
يحدث مطلقا أن ذكر أي من المستجوبين اسمه أو رتبته، ولم يتضح للمعتقلين كم عدد الحراس الذين 

من األوقات. وقال بعض المعتقلين السابقين لمنظمة العفو كانوا موجودين في الغرفة في أي وقت 
الدولية إنهم تعرضوا للضرب مرارا من جانب العديد من قوات األمن الموجودين طوال جلسات التحقيق 
التي كانت تستغرق عدة ساعات في اليوم الواحد. وكان الضرب يتزايد عندما ال يجيب المعتقلون على 

ا يردون على تعليقاتهم العدوانية أو التحقيرية، أو عندما ينكرون االتهامات، أو أسئلة المحققين، أو عندم
 يرفضون األعراف. 

وحكى صحفي، كان معتقال في فرع المباحث الجنائية، لمنظمة العفو الدولية أنه في أثناء جلسة  
  قال: تم "الترحيب" به بالضرب والتهديد؛ حيث 2015يونيو/حزيران  11التحقيق األولى يوم 

"كان المحقق يحاول إثارة الرعب في نفسي بتعمير بندقيته الكالشينكوف وتهديدي 
بإطالق النار علي. كما هددني باستخدام الكرسي الكهربائي. كما ضربني على 
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رأسي ببندقيته، وأساء إلّي باللفظ عندما شتمني بألفاظ مهينة واتهمني بأنني من 
  62أتباع الدولة اإلسالمية".

 أحد تباع الديانة البهائية تجربة مماثلة في مكتب األمن السياسي في صنعاء عندما قال:ووصف 

" أثناء التحقيق كان يضربونني دون توقف حتى فقدت صوتي من الصراخ. وأحيانا 
كانوا يوقظوني من النوم الستجوابي. واستخدم المحقق وقوات األمن قضبان 

 63دي".الحديد ليضربوني بها على كل موضع في جس

وقال معتقلون سابقون لمنظمة العفو الدولية إن المحققين هددوهم بالتعذيب النتزاع االعترافات 
والمعلومات. ووصف بعض المعتقلين هذه التهديدات بأنها "حرب نفسية" الغرض منها "كسرهم". ووصف 

محققين صحفي آخر كيف فقد الوعي من الخوف والضغط النفسي الذي شعر به نتيجة تهديدات ال
 المتكررة؛ حيث قال:

"فقدت الوعي مرتين خالل التحقيق؛ وذلك يرجع أساسا ألني كنت متعبا نفسيا ولم 
أتناول أي طعام. وقد هدد المحقق وآخرون بالغرفة بإطالق النار علي، وهددوا بقتل 

. كانوا يريدون مني أسماء الصحفيين والطالب اآلخرين الذين يغطون األخبار  والديَّ
اهضة للحوثيين... وهددوا بأخذي لغرفة أخرى قال المحقق إنهم سيقتلعون فيها المن

أظافري واحدا واحدا. كما هددوا بإعطائي صدمات كهربائية بين رجلّي. وفي عدة 
مرات خالل التحقيق عندما كنا نسمع صوت الطائرات الحربية، كانوا جميعا يغادرون 

ينين. وقد نجحوا في إخافتي ألن التحالف الغرفة ويتركونني مقيد اليدين معصوب الع
 64]الذي تقوده المملكة العربية السعودية[ كان قد هاجم السجون فيما مضى".

وقال أربعة صحفيين لمنظمة العفو الدولية إنهم كلما طلبوا طعاما أو طلبوا طبيبا كان حراس السجن 
يدخلون الزنزانة ويضربونهم بالعصي والكابالت الكهربية. وتكرر وقوع هذه الحوادث في العديد من مراكز 

  أحدهم: االعتقال، ومن بينها مكتب األمن السياسي وسجن الثورة االحتياطي؛ حيث قال 

"عذبونا مرارا لمجرد أننا طلبنا منهم الماء والطعام. وكانوا يقطعون التيار الكهربائي 
ليال ويبقوننا في الظالم عقابا لنا، ويدخلون الزنزانة ليضربونا بالكابالت. وكلما طلبنا 

 65منهم أن يتوقفوا أو سألناهم عن سبب االعتداء كانوا يضربوننا أكثر".

 وأضاف آخر:

مرة أخذنا مدير السجن والحراس خارج الزنزانة وبدأوا يضربوننا لمجرد أننا طلبنا  "ذات
طعاما. ضربونا بعصي خشبية حتى انشطرت نصفين لكن ذلك لم يوقفهم. فأحضروا 

عصا خشبية أخرى وضربونا ثانية. ثم استخدموا الكابالت الكهربية حتى احمرت 
 66جلودنا".

المعتقلين ألشكال أخرى من التعذيب خالل التحقيق وخارج غرفة وقد أخضعت قوات األمن الحوثية 
التحقيق. حيث قامت برشهم بالماء البارد بالضغط العالي، وأجبرتهم على البقاء في أوضاع مؤلمة 

  لساعات، وعرضتهم لعمليات اإلعدام الصوري التي تعد شكال من أشكال التعذيب النفسي.

لمنظمة العفو الدولية إنه أثناء اعتقاله بمكتب األمن السياسي في صنعاء وقال أحد أتباع الديانة البهائية 
هو ألنه كان معصوب العينين، وعلقوه من  أخذوه من زنزانته إلى مكان آخر في المبنى ال يعلم ما
وأضاف أنه أجبر على البقاء في هذا الوضع لمدة  67معصميه بالسقف بينما قدماه مرفوعتان عن األرض.

 ة أنه بعدها جروه إلى زنزانته جرا ألنه لم يكن قادرا على المشي.طويلة لدرج

وقال أحد الصحفيين لمنظمة العفو الدولية أن المحقق في مرات عديدة أجبره على الوقوف طيلة 
  68التحقيق الذي استغرق عدة ساعات مما أصابه بألم وتعب شديدين.

ين من العمر وقت القبض عليه والذي اعتقله أما الموظف الحكومي السابق، الذي كان قد تجاوز الست
، فقد أجبر على حمل قالب ثقيل من األسمنت خالل فترة التحقيق، 2017مكتب األمن السياسي عام 
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"خالل األسبوعين األولين عقب القبض علي، كان الحراس يأخذونني للمحقق في 
نني قبل الفجر مباشرة. وذات مرة أجبرني الساعات المبكرة من الليل ويعيدو

المحقق على الوقوف وحمل قالب أسمنتي كبير على كتفي. وبقيت في تلك 
الوضعية نحو خمس ساعات حتى لم أعد أتحمل. فرجوته أن يدعني أضع القالب 

فسمح لي، ولكن بينما كنت أضع القالب، وقعت على األرض فوق القالب فأصبت 
 69من الناحية اليسرى".بشرخ في الفك العلوي 

، واعتقلته في فرع مكافحة 2018وتعرض صحفي، ألقت قوات الحوثيين القبض عليه، في يونيو/حزيران 
اإلرهاب بالحديدة، ألشكال عدة من التعذيب بسبب انتمائه لحزب سياسي يعتبر ذات صلة وثيقة 

إنه علق ذات مرة بالسقف لعدة  باإلمارات العربية المتحدة. وقال هذا الصحفي لمنظمة العفو الدولية
كما تعرض مرتين لعملية  70ساعات خالل التحقيق عقابا له على إنكار التهم التي وجهها إليه المحقق.

اإلعدام الصوري. فقال لمنظمة العفو الدولية إن الحراس ذات ليلة اصطحبوه من زنزانته معصوب العينين 
لّفوا شيئا كالحبل حول رقبته. ثم أعلن أحد رجال األمن مقيد اليدين إلى غرفة وأوقفوه على شيء ما، و

أنه حكم عليه باإلعدام على الرغم من أنه لم يمثل قط أمام محكمة من المحاكم. وبعد بضعة أيام تعرض 
 لعملية إعدام صورية أخرى، حيث قال لمنظمة العفو الدولية: 

يدّي وعصبوا عينّي "ناداني حراس السجن باالسم في وقت متأخر من الليل وقيدوا 
 -وأخذوني للخارج.  وكان الجو باردا قليال. جعلوني أركع على ركبتّي وقام أحدهم 

بكشف العصابة عن عينّي جزئيا  -ويبدو أنه ذو رتبة رفيعة ألنه كان يعطي األوامر 
وأشار إلى حفرة باألرض قائال "هذا قبرك". ثم سمعت صوت طلقة في الخلفية. 

برصاصة. ثم ركلوني ودفعوني إلى الحفرة، فوقعت على وتوهمت أنني أصبت 
وجهي. وبدأ أنفي ينزف وأحسست بطعم الدم في فمي. بدأت أبكي متذكرا 

أطفالي ألنني كنت واثقا أنهم سيدفنونني حيا. فتوسلت إليهم أن يقتلوني أوال. 
فقال لي نفس الرجل "سندفنك هنا ولن تعرف أسرتك أبدا بمكانك". وبعد بضعة 

ئق بينما كان التراب ينهال علّي، جذبني أحدهم وقال "لن تموت اليوم، وإنما كنا دقا
 71نريد أن نجعلك تتمنى الموت".

إن تعريض المعتقلين للضرب وللبقاء في األوضاع المؤلمة وللحبس االنفرادي المطول، ولعمليات اإلعدام 
ابا لهم على طلب الحصول على الوهمية؛ للضغط عليهم لالعتراف أو إلثارة الذعر في نفوسهم عق

الطعام أو الرعاية الصحية وغير ذلك من االحتياجات األساسية، يعد تعذيبا أو غير ذلك من ضروب المعاملة 

، والمادة 1991من اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادق اليمن عليها في عام  2السيئة، وانتهاكا للمادة 
من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية  7من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، والمادة  5

  والسياسية. 

وينبغي حماية جميع األفراد دائما من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. وال يوجد مبرر لتعريض 
ياسية على أنه "ال يجوز أحد لأللم عن عمد. حيث ينص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والس

إخضاع أحد للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو الحاطة بالكرامة"، كما ينص على 
أن "يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة األصيلة في الشخص 

   شتراطات.وقد خرقت سلطات األمن الواقع الحوثية هذه اال اإلنساني".
 
من بين المعتقلين االثني عشر الذين نتناول حاالتهم في هذا التقرير، تم إيداع ستة أفراد الحبس  

االنفرادي لمدد تصل إلى خمسة أشهر. وقد وجدت منظمة العفو الدولية أن سلطات األمر الواقع الحوثية 
المعتقلين الحبس االنفرادي لمدد طويلة خرقت تحريم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة بإيداع 

 في ظروف الإنسانية.

وكان أحد أتباع الديانة البهائية قد اعتقل في الحبس االنفرادي خمسة أشهر، حيث نقل إلى زنزانة 
 الحبس االنفرادي بعد بضع ساعات فقط من أول زيارة تلقاها من أقاربه، حيث قال لمنظمة العفو الدولية: 

تلقيتها من أسرتي أودعت في الحبس االنفرادي لمدة خمسة أشهر،  "بعد أول زيارة
وحدي تماما. شعرت باالرتياح ألنني التقيت بأسرتي فذلك يعني أنهم على األقل 

يعرفون أين أنا. كان الظالم مخيفا. ولم يكن باستطاعتي التحرك هنا وهناك فلم يكن 
هنالك للنوم. لكن الوحدة  ثمة متسع لذلك، ولم أكن أستطيع النوم ألنه ال مكان

  72نفسها كانت هي العذاب الحقيقي".
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لمنظمة العفو الدولية  2015وقالت مجموعة الصحفيين الخمسة الذين اعتقلوا في شهر يونيو/حزيران 
، بعد أن رفضت السلطات الحوثية إحالة قضيتهم 2016إنهم دخلوا في إضراب عن الطعام في مايو/أيار 

ك، قامت السلطات الحوثية بنقلهم إلى مكتب األمن السياسي، حيث تم إيداعهم للقضاء. وردا على ذل
  يوما تقريبا وأنهوا بعدها إضرابهم عن الطعام. 20في الحبس االنفرادي لمدة 

ووصف أحد الصحفيين طبيعة الحبس وحيدا في زنزانة مظلمة منقطعا عن العالم الخارجي والمعتقلين 
 اآلخرين بقوله:

وحيدا في زنزانة منفردة. لم أكن أدري ما الذي يحدث. ولم تكن عندي  "كان كل منا
أي فكرة ماذا يحدث لزمالئي اآلخرين. كنت أخشى بشدة أن يقوموا بإعدامنا. وكان 

الحراس يخيفونني طيلة الوقت، فيغلقون األبواب بعنف، ويصيحون ويطرقون األبواب 
ن إلى باللفظ ويصرخون بال بعنف إذا سمعوني آخذ نفسا عميقا. وكانوا يسيئو

سبب... كان شهر رمضان قد بدأ وكنت أصوم، فرفض الحراس أن يعطوني تمرة 
ألفطر عليها. وجدت بعض التمر على األرض ولعله من السجين الذي سبقني إلى 
تلك الزنزانة. وكانت الحشرات تغطيه لكنني أكلت منه. وكان الحارس يضربني لو 

   73ئعا وأردت فقط أن آكل".طلبت أي شيء. لكني كنت جا

والجدير بالذكر أن قواعد األمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، المعروفة بقواعد نلسون 
ساعة أو أكثر في اليوم دون سبيل إلجراء  22مانديال، تعرف الحبس االنفرادي بأنه "حبس السجناء لمدة 

اتصال ذي معنى مع الغير"، والحبس االنفرادي المطول بأنه "الحبس االنفرادي لمدة تزيد على خمسة 
يوما  15وفي ظل القانون الدولي يمكن أن يرقى الحبس االنفرادي لمدة تزيد على  74عشر يوما متتالية".

 75يره من ضروب المعاملة السيئة.إلى درجة شكل من أشكال التعذيب أو غ

المقرر الخاص التابع لألمم المتحدة المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو وقد أشار 
 العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة في تقريره للجمعية العامة إلى ما يلي:

ـرض العقـاب، وذلـك تحديــدا ألنــه "ال يمكن تبرير الحبس االنفرادي ألي سبب عنـدما يـستخدم بغ
يــسبب آالمــا نفــسية مبرحــة ومعانــاة تتجــاوز حــد أي عقــاب معقــول للــسلوك اإلجرامــي، 

مــن اتفاقيــة مناهــضة  16أو المــادة  1ويطــابق بالتــالي الفعــل الــذي ورد تعريفــه في المــادة 
 .76مــن العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والسياسية" 7التعــذيب، ويــشكل خرقــا للمــادة 

وأضاف المعتقل السابق أن اآلثار النفسية والجسمانية يمكن أن تظهر بعد بضعة أيام فقط من الحبس 
 كل يوم آخر يقضيه المرء في هذه الظروف". االنفرادي، وأن "المخاطر النفسية تتزايد مع

وقد عانى جميع المعتقلين من إصابات خطيرة، بعضها تفاقم إلى حد الحاالت الطبية المزمنة نتيجة 
للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة التي تعرضوا لها على أيدي الحوثيين. فقال سبعة من األفراد 

لية إنهم مروا بعمليات جراحية وعالجات طبية مطولة عقب اإلفراج الذين أفرج عنهم لمنظمة العفو الدو
  عنهم. 

وقال أحد الصحفيين لمنظمة العفو الدولية إن التعذيب الذي تعرض له في فرع المباحث الجنائية نجم 
عنه تلف دائم بالعمود الفقري؛ فاضطر إلجراء جراحة عالية الخطورة مكلفة ومؤلمة عقب اإلفراج عنه. 

 حيث قال لمنظمة العفو الدولية: 

ة في العمود الفقري، هي من أثر "المشكالت الصحية التي أعاني منها اآلن، خاص
الضرب الذي تعرضت له على أيدي المحققين وغيرهم. فقد ضربت على ظهري لمدة 

طويلة. وحتى بعدما كنت أسقط على األرض من األلم كانوا يواصلون الضرب. وبعد 
 77ذلك بدأت أشعر بآالم حادة في الظهر".

ولية إن المحقق بالسجن المركزي بصنعاء ضربه على وقال أحد أتباع الديانة البهائية لمنظمة العفو الد
ظهره فأحدث به إصابة استدعت دخوله المستشفى. واضطر محاميه الستصدار أمر من المحكمة لنقله، 
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ولكن على الرغم من ذلك لم يسمح مدير السجن بنقله إال إلى عيادة طبية تفتقر التجهيز وتقع داخل 
   78مبنى السجن.
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ظروف الاعتقال 
 اسية واللاإنسانيةالق

 

"كان النوم ترفا، ولم أكن أستطيع النوم متى أردت. كنا 

مضطرين للتناوب لأن الزنزانة صغيرة للغاية. وفوق هذا 

 وذاك كنت أنام على الأرض بدون حشية أو غطاء". 
 79بهائي اعتقلته أجهزة الاستخبارات والأمن لثلاث سنوات.

 

 

 

تحدثت إليهم منظمة العفو الدولية إنهم أودعوا في الحبس في مراكز قال المعتقلون السابقون الذين 
اعتقال وسجون مختلفة طيلة فترة االعتقال. ووجدت منظمة العفو الدولية أن ظروف االعتقال تتفاوت من 
مكان آلخر، ولكن بصفة عامة، هناك نمط سائد يتمثل في عدم كفاية الرعاية الصحية، وتكدس الزنزانات، 

ية الطعام والماء النظيف، وعدم كفاية مرافق الصرف الصحي، بما في ذلك إمكانية الحصول وعدم كفا
 على لوازم النظافة الشخصية.

وقال بعض المعتقلين السابقين لمنظمة العفو الدولية إن معظم الزنزانات في مراكز االعتقال كانت 
في زنزانات ليس فيها  ألسابيع بل وشهورممتلئة بكامل طاقتها االستيعابية. وقد اعتقلوا هم أنفسهم 

متسع للتحرك. وطبقا للشهادات والتقارير الصادرة عن األمم المتحدة ومنظمات حقوق اإلنسان المحلية 
 حيث قال أحد المعتقلين السابقين: 80والدولية فإن المعتقلين يحتجزون في مراكز اعتقال مكتظة،

حي الحصبة. وضعوني في زنزانة  "أول مركز اعتقال نقلت إليه كان مركز شرطة
أشخاص في الزنزانة.  10مساحتها متران في مترين، ضيقة جدا، حيث كان هناك 

ولم يكن بها أي إضاءة على اإلطالق لعدة أيام. لم نكن قادرين على الجلوس، ناهيك 
عن النوم. كنت أظن أن الوضع سيتحسن في مراكز االعتقال األخرى ولكن ازداد 

  81األمر سوءا".

وقال المعتقلون السابقون إنه في معظم مراكز االعتقال كانت المساحات غير كافية كي يستلقي فيها 
في وقت واحد مما اضطرهم للتناوب. وقد اعتقل سبعة على األقل في زنزانات  المحبوسون ليناموا
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مكتظة ليس بها أي إضاءة لعدة أيام. وكانت السلطات تحبس المعتقلين داخل الزنزانات ألشهر أو سنوات 
دون أن يتعرضوا للضوء الطبيعي أو الهواء الطلق؛ ونتيجة لذلك أصيبوا بمشكالت نفسية وبدنية خطيرة 

بب القيود المفروضة، وفي بعض الحاالت بسبب الحرمان من النوم والحركة والتعرض للضوء الطبيعي. بس
وقد أودع أحد المعتقلين السابقين في زنزانة فردية مع أربعة أشخاص آخرين، حيث قال "إذا أردت أن 

يعا محتى نستطيع ج تستلقي فلن تستطيع. يجب أن تستلقي على ظهرك وتمد رجليك على الحائط
 82أن نجد مكانا للجلوس. وكنت أنام في تلك الوضعية".

وقال المعتقلون السابقون لمنظمة العفو الدولية إنهم اضطروا لتحمل الحرارة الخانقة في زنزانات مكتظة 
بسبب نقص التهوية. وكان فصل الشتاء قاسيا بالمثل، نظرا لعدم وجود مصدر للتدفئة وال حتى بطانيات. 

ن كل ثالثة أشخاص كانوا مضطرين للنوم على حشية واحدة، بينما لم تكن هناك حشيات وقال كثيرون إ
للباقين الذين كانوا مضطرين للنوم على األرض الرطبة أو الباردة. وقال معتقل سابق لمنظمة العفو 

 الدولية: 

"كنا خمسة في زنزانة صغيرة. كانت صغيرة جدا لدرجة أنني لم أجد متسعا 
أو للنوم. كما كانت الزنزانة شديدة الرطوبة. تخيل التراب على  للجلوس مرتاحا

األرض مع الرطوبة، مما جعل األرضية تبدو وكأنها عجينة الخبز ولكن برائحة كريهة 
للغاية. لم أكن أتخيل أو أفكر أبدا أن أدخل السجن أو مثل هذه الغرفة. أين أنام؟ لم 

كن أتوقع أن أنام في مثل هذه أستطع أن أتقبل فكرة أنني في السجن، ولم أ
 83الظروف".

في جميع مراكز االعتقال التي وضع فيها المعتقلون السابقون، كانوا محرومين من الحصول على كمية 
كافية من الطعام، وما يقدم لهم كان يفتقر للقيمة الغذائية حسبما قال هؤالء. ونتيجة لذلك فقد 

ديد خالل فترة اعتقالهم. ففي معظم مراكز االعتقال لم تكن معظمهم وزنا كبيرا، وأصيبوا باإلرهاق الش
السلطات تقدم الطعام إال مرتين يوميا. وكانت حصص الغذاء الضئيلة تتألف من مزيج من األرز والعدس 

نصف المطهو والخبز المقدد وبعض الخضروات. وفي مرات نادرة قدمت لهم بعض قطع الدجاج ليتقاسمها 
وقال جميع المعتقلين إن الطعام كان مطهيا بطريقة رديئة مما يجعل من المستحيل  المعتقلون بالزنزانة.

أكله في بعض األحيان. فقال أحد المعتقلين السابقين لمنظمة العفو الدولية: "كان الطعام مملحا للغاية 
 فو الدولية:وقال أحد أتباع الديانة البهائية لمنظمة الع 84بحيث ال يمكن أكله حتى لو كنت تتضور جوعا".

كيلوجراما، وقد اعتقلوه مع  90"كان زميلي بالديانة في كامل صحته وكان وزنه نحو 
باقي البهائيين. ولكن عندما رأيته بعد إطالق سراحنا صدمت؛ فقد صار نحيال للغاية 

  85كيلوجراما من وزنه؛ حتى أنني لم أعرفه في أول األمر". 40وفقد نحو 

الماء النظيف لم يكن متاحا لهم بصرف النظر عن مكان االعتقال. فكان الماء يتم وقال جميع المعتقلين إن 
إحضاره في جالونات للشرب والنظافة الشخصية، أو أن المعتقلين كانوا يستخدمون ماء الصنبور 

 بالمرحاض. وقال أحد المعتقلين السابقين لمنظمة العفو الدولية:

السجن[ إن الماء ملوث لكنهم لم يكترثوا. أنا "كان الماء ملوثا وكنا نقول لهم ]حراس 
متأكد أن الماء الذي كانوا يجلبونه لنا هو ماء المطر؛ فقد كان فيه حبيبات رملية ولم 

يكن شفافا وإنما ضاربا إلى الخضرة/الصفرة. فكنا نستخدم هذا الماء لتنظيف 
 لنشربالمالبس. وصنعنا مرشحا باستخدام المالبس حتى نستطيع تقطير الماء 

 86منه؛ فأصبت أنا وكثيرون غيري بمشاكل في المسالك البولية".

وقال جميع المعتقلين السابقين الذين تحدثت إليهم منظمة العفو الدولية إنهم كانوا يجدون مشقة في 
الحفاظ على النظافة الشخصية بسبب قلة الفرص المتاحة الستعمال لوازم االستحمام والصابون في 

مام، وبمعدل ال يكاد الزنزانات المحبوسين فيها. وأضافوا أن الحراس نادرا ما كانوا يسمحون لهم باالستح
يصل لمرة في الشهر، مما اضطرهم الستخدام مياه أياً كان مصدرها لتنظيف أنفسهم. وقد تحسن 
الوضع بالنسبة للبعض عندما نقلوا إلى سجن األمن المركزي بصنعاء حيث الفرصة أفضل الستعمال 

ام كانت الزنزانات دائما قذرة. مرافق االستحمام. فقال معتقل سابق لمنظمة العفو الدولية "بسبب االزدح
كنا نحاول تنظيفها لكن هذا صعب للغاية مع عدم وجود متسع للحركة. ولم تكن المراحيض نظيفة مطلقا. 

   87وأشك أن السلطات كانت تتولى تنظيفها".
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وأوضح معتقل سابق لمنظمة العفو الدولية أنه عندما كان محبوسا لدى جهاز األمن القومي، لم يسمح 
وأضاف أن  88باستخدام دور المياه أو مرافق االستحمام إال خمس مرات في اليوم ولمدة دقيقتين فقط.له 

 الحراس كانوا يدخلون دور المياه ويضربونه ان تأخر عن دقيقتين.

وأوضح العديد من المعتقلين لمنظمة العفو الدولية أن أوضاع النظافة الشخصية تحسنت عندما بدأوا 
 الذين كانوا يأتونهم بالمال ليشتروا احتياجاتهم مثل الصابون وغيره من اللوازم.يلتقون بأهاليهم 

إن عدم توافر الفرصة للحصول على الرعاية الصحية، وعدم وجود ما يكفي من الغذاء والماء النظيف 
 ةومرافق الصرف الصحي قد يبلغ حد المعاملة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة التي تحرمها اتفاقي

مناهضة التعذيب. وقد أدت الظروف الالإنسانية التي تعرض لها المعتقلون على مدى فترة طويلة إلى 
جانب التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة إلى متاعب بدنية ونفسية للمعتقلين، الذين ظلوا 

  يعانون من هذه المتاعب حتى وقت كتابة هذا التقرير. 

هؤالء المعتقلون تمثل انتهاكا لقواعد األمم المتحدة النموذجية الدنيا  إن الظروف التي اعتقل فيها
لمعاملة السجناء )قواعد نيلسون مانديال( فيما يخص مستلزمات اإلعاشة الكافية، والنوافذ والضوء، 
 89ومرافق الصرف الصحي، والنظافة الشخصية والملبس، والطعام والتريض بالخارج والخدمات الطبية.

حيث تنص هذه القواعد على "توفر لجميع الغرف المعدة الستخدام المسجونين، وال سيما حجرات النوم، 
جميع المتطلبات الصحية، مع الحرص على مراعاة الظروف المناخية، وخصوصا من حيث حجم الهواء 

 90والمساحة الدنيا المخصصة لكل سجين واإلضاءة والتدفئة والتهوية".

لدولي اإلنساني ينص على ضرورة المعاملة اإلنسانية لمن حرموا من حريتهم وتتضمن كما أن القانون ا
 91قواعده التحريم المطلق للتعذيب والمعاملة القاسية أو الالإنسانية والتعدي على الكرامة الشخصية.

 92ويمثل انتهاك هذه القواعد جريمة من جرائم الحرب.
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عدم الحصول على 
 الرعاية الصحية الكافية

ن بين المعتقلين السابقين االثني عشر الذين تحدثت إليهم منظمة العفو الدولية، تم نقل ثالثة فقط م
إلى المستشفى وإن كان ذلك قد حدث في وقت متأخر على الرغم من أن سبعة منهم كانوا بحاجة 

عالج الكافي لدخول المستشفى. وذكر اثنان أن قوات األمن في أماكن االعتقال لم تقدم لهم الدواء وال
الذي أوصى به األطباء. وأوضح الصحفي، الذي سبق واعتقل، لمنظمة العفو الدولية إنه ظل يعاني من 

 ألم مزمن في الصدر لمدة عامين بعد القبض عليه قبل نقله للمستشفى، حيث قال: 

 انية"دخلت المستشفى مرتين. المرة األولى بعدما أبلغت عن األلم المزمن الذي أشعر به، والث
بعد ذلك بعام. في كلتا المرتين رفضت قوات األمن إطالعي على نتيجة التحاليل الطبية. 

أعطوني دواء دون أن يكون عندي أي فكرة إن كان هو المطلوب أم ال. وكلما كنت أطلب االطالع 
على ملفي كانوا ]قوات األمن[ يقولون إنه فقد. وعندما أطلق سراحي كنت أعاني من عدة 

  93صحية منها ضعف صمامات القلب والروماتيزم وعدوى بالجهاز التنفسي".مشكالت 

 وتحدث معتقل آخر عن نمط مشابه من الظروف حيث قال: 

، بدأت أشعر بألم في العمود الفقري. لم أعرف ما 2015"في نوفمبر/تشرين الثاني 
العلة التي أصابته. ظللت أطلب منهم نقلي للمستشفى لكنهم رفضوا. وفي 

، أصبت بعدوى في العين مما أجبرهم على نقلي 2017وبر/تشرين األول أكت
للمستشفى. لكنهم لم يسمحوا لي بمقابلة أحد من األطباء بخصوص ألم العمود 

الفقري. كنت معصوب العينين مقيد اليدين عندما نقلوني للمستشفى. ولم يزيلوا 
سمحوا لي بالتحدث مع العصابة إال عندما أراد الطبيب أن يفحص عينّي. كما لم ي

  94الطبيب، فكان مرافقي هو الذي يتكلم نيابة عني".

وأضاف أنه بعد سنة أخذوه مرة ثانية للمستشفى ألنه كان يعاني من آالم في المفاصل واألنف ومن 
صعوبات في التنفس. فشخص طبيب المستشفى الحالة على أنها روماتيزم والتهاب الزائدة األنفية، 

 وقال:

الطبيب بتشخيص حالتي، ولكن عند إعادتي إلى مركز االعتقال قال لي  "أخبرني
الحراس إن الملف نقل من المستشفى وأنني ال أعاني من أي مشاكل صحية. وفي 

عيادة مركز االعتقال تمكنت من إلقاء نظرة على ملفي بينما الطبيب غافل عني 
لطبيب الذي قال إن فوجدت مجموعة من األدوية والعالجات موصوفة لي. فواجهت ا

ثمة خطأ ما قد وقع. وبعدها بدأوا يقدمون لي العالج، ولكن كان ذلك بعد ثالثة 
   95أشهر".

في حاالت أخرى، كان المعتقلون يعانون من مشكالت صحية خطيرة، وتم تقديم الرعاية الطبية 
يث قال أحد أتباع األساسية لهم في مراكز االعتقال بدال من الرعاية المتخصصة في المستشفيات. ح

الديانة البهائية لمنظمة العفو الدولية إنه اضطر الستصدار أمر قضائي يلزم السلطات في السجن األمن 
المركزي في صنعاء بنقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية الالزمة إلصابات في ظهره نجمت عن 
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ور األمر القضائي، فقد قامت وعلى الرغم من صد 96الضرب الذي تعرض له خالل جلسات التحقيق.
 السلطات بنقله إلى العيادة الصحية بالسجن وهي غير مجهزة للتعامل مع الحاالت الصحية الخطيرة.

واحتاج بهائي آخر كان معتقال لدى مكتب األمن السياسي إلى رعاية طبية عاجلة في مرتين مختلفتين، 
ل يعاني من الحمى لسبعة أيام متتالية لم فمنعته السلطات من الحصول عليها. في المرة األولى ظ

تقدم له السلطات خاللها أي عناية طبية. وقال لمنظمة العفو الدولية إن أحد الحراس بالصدفة تعاطف 
معه ألنهما ينتميان لمسقط رأس واحد؛ فُسمح لطبيب بالكشف عليه وإعطائه سلسلة من الحقن أدت 

: "بدأ جلدي يتشقق بسبب ارتفاع الحرارة والحقن، حتى صار لتقليل الحمى. وقال لمنظمة العفو الدولية
وفي واقعة أخرى، كان يشعر بدوار دائم مع خروج دم عند التبول، لكنه منع من تلقي  97كجلد التماسيح".

  الرعاية الطبية لثالثة أيام حتى أنه فقد الوعي. 

ة لم تسمح لهم بالحصول على الرعاية وقال جميع المعتقلين لمنظمة العفو الدولية إن قوات األمن الحوثي
الصحية الكافية في الوقت الالزم طيلة فترة اعتقالهم. وفي بعض الحاالت، منعت السلطات عنهم الرعاية 
الصحية والعالج أو أخرته عدة أيام أو حتى عدة أعوام. وقال صحفي كان معتقال بفرع المباحث الجنائية 

من مشاكل صحية في األسنان قبل القبض عليه وأن هذه  لمنظمة العفو الدولية إنه كان يعاني
 المشاكل تفاقمت مع مرور الوقت:

"كنت قد ذهبت لطبيب األسنان قبل اعتقالي، وكان من المفترض أن أذهب إليه مرة 
أخرى الستكمال العالج لكني قبض علي. كنت أشعر بألم شديد إلى حد أنني لم 

ل الوقت. رفض الحراس أخذي إلى أستطع مضغ الطعام. وكنت أبصق دما طوا
طبيب إلزالة المقوم الذي كان مركبا في أسناني. كل ما كنت أريده هو أن أتمكن من 

 98تناول الطعام. فاضطررت لفكه بنفسي فكان األلم رهيبا".

 30وأضاف أنه بينما كان معتقال في سجن الثورة وصف له طبيب السجن التعرض لضوء الشمس لمدة 
تى تتحسن حالة الروماتيزم، وهو اضطراب يسبب التهابات مزمنة، ويمكن أن تؤثر على دقيقة يوميا ح

 المفاصل، لكن حراس السجن في المعتقل لم يسمحوا له بالخروج.

وقال اثنان من المعتقلين فحصهما أحد العاملين الطبيين بعيادة السجن فقيرة التجهيز إنهما أعطيا نفس 
حالة الصحية التي كان كل منهما يعاني منها، سواء أكانت روماتيزم أو القرص بغض النظر عن تفاصيل ال

سوء هضم أو آالما في األذن. وقال ثالثة من المعتقلين لمنظمة العفو الدولية إن السلطات لم تقدم لهم 
 الدواء في التوقيت المناسب، وإن األدوية في بعض الحاالت كانت منتهية الصالحية. وقال أحدهم:

لي إلى طبيب بمكتب األمن السياسي. يوجد طبيب ]هناك[. فأعطاني مسكنات دون "تم تحوي
أن يشرح لي الحالة، ولكني لم أشعر بتحسن. فأخذوني عدة مرات إلى الطبيب لكنه كان دائما 

  99يعطيني نفس األقراص".

الصحية. فقال كما قال خمسة صحفيين لمنظمة العفو الدولية إنهم هددوا بالتعذيب لطلبهم الرعاية 
صحفي كان معتقال لدى مكتب األمن السياسي للمنظمة إن طبيب السجن أخرج مسدسه وهدده 

  100بالقتل هو والمعتقلين اآلخرين معه في الزنزانة لو ظلوا يطلبون العرض على الطبيب.

لكن  91.101-، أعلنت وزارة الصحة في صنعاء عن أول حالة إصابة بفيروس كوفيد2020مايو/أيار  5وفي يوم 
في المناطق الواقعة  19-السلطات الحوثية لم تعط معلومات متسقة وشفافة عن تفشي فيروس كوفيد

تحت سيطرتها. وقال الناطق باسم وزارة الصحة يوسف الحضري لوكالة أسوشيتد برس في يونيو/حزيران 
خيفة على صحة الناس ا ال ننشر األرقام على المجتمع ألن هذا اإلعالن له عواقب ثقيلة ومن: "إن2020

 102النفسية".

وزاد من تعقيد كل الظروف المشار إليها فيما سبق في هذا الفصل والفصل السابق عدم اتخاذ السلطات 
التدابير الوقائية الالزمة، مثل توفير الكمامات والتباعد االجتماعي والتعقيم، مما أدى النتشار فيروس 

في اثنين من مراكز االعتقال، هما جهاز األمن السياسي وسجن األمن المركزي. وطبقا لما  19-كوفيد
قاله عدد من المعتقلين السابقين، الذين وصف بعضهم أعراضا يعتقدون أنها تتسق مع أعراض اإلصابة 
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عتقلين ، حيث قال أحد الم2020، إن الفيروس ظهر في مراكز االعتقال في مايو/أيار 19-بفيروس كوفيد
 السابقين لمنظمة العفو الدولية:

[ كنا جميعا نشعر بالضعف 2020"كنا ننام واحدا جنب اآلخر. وخالل رمضان ]مايو/أيار 
. كان 19-والصداع الشديد. لم أكن أعلم أن هذا من أعراض اإلصابة بفيروس كوفيد

 صديقي يشعر بألم في صدره ويعاني من صعوبة في التنفس... وفيما بعد فقدت
حاسة التذوق. فأعطانا ]الحراس[ قرصا لأللم، لكننا لم نعلم ما هذا القرص. وبعد 
-برهة، عندما تعافى معظمنا قال مسؤولو السجن إننا كنا مصابين بفيروس كوفيد

 103، لكنهم لم يريدوا إفزاعنا بالتصريح بذلك".19

ل المعتقلون السابقون إن وقد تفاوت رد فعل السلطات من مركز اعتقال آلخر، ففي بعض الحاالت قا
السلطات وفرت للمعتقلين أطقم اللوازم الصحية ومعدات التنظيف ليقوموا بتنظيف الزنزانات، كما وفرت 

. وفي حاالت أخرى، قال البعض 19-الكمامات، وعزلت الحاالت المشتبه في إصابتها بفيروس كوفيد
تهوين من شأن األعراض المبلغ عنها لمنظمة العفو الدولية إن السلطات أخفت تفشي الفيروس بال

-باعتبارها مجرد أعراض إنفلونزا، ولم توفر كمامات للمعتقلين المحاطين بمرضى مصابين فيروس كوفيد
 أو القريبين منهم، وال زنزانات لعزل األفراد المصابين. 19

 وقال معتقل سابق لمنظمة العفو الدولية:

ام بالتنظيف وال أي شيء. كنا نشك أن "لم يكن هناك أي تباعد اجتماعي وال اهتم
موجود بالسجن ألن الكثيرين من المعتقلين ظهرت عليهم أعراض  19-فيروس كوفيد

كأعراض اإلنفلونزا في آن واحد... وظهرت علّي أنا أيضا هذه األعراض، مثل الصداع 
المتواصل وتكسير الجسم. فاشتريت الزنجبيل وأعشابا أخرى من المال الذي جلبته 

سرتي لي ألن طبيب السجن ما كان ليعطيني أي دواء. مرضنا جميعا في نفس أ
الوقت، وكانت األعراض بسيطة عند البعض، لكن البعض اآلخر كانوا يعانون ألنهم 

أصيبوا بمشاكل في الجهاز التنفسي. كنا نغسل ثيابنا بالصابون الذي نشتريه 
عد شهر، قال طبيب السجن فطلبنا مستلزمات تنظيف، لكنهم لم يعطونا شيئا. وب

لكننا لم نرد إخباركم خشية تردي الروح  19-إنكم جميعا كنتم مصابين بفيروس كوفيد
 104المعنوية".

وقال معتقل سابق آخر لمنظمة العفو الدولية إنه نقل للمستشفى إلجراء بعض التحاليل الطبية دون 
 اتخاذ أي تدابير وقائية:

قد انتشر في مركز االعتقال.  19-، خالل شهر رمضان، كان فيروس كوفيد2020"في مايو/أيار 
ونقلت إلى المستشفى إلجراء بعض الفحوصات... ذهبت دون أي تدابير وقائية. فلم يعطوني 
كمامة، وال معقما، وال أي شيء. أخذوني لعدة عيادات وفحصني عدد من األطباء والممرضات 

 
 
عط واحدة. ثم أعادوني للسجن دون أي تدابير وقائية أيضا. كانوا يرتدون الكمامات لكني لم أ
   105وأعادوني للزنزانة المشتركة".

وقال معتقل سابق لمنظمة العفو الدولية إن جميع المعتقلين في المركز الذي كان محبوسا فيه أصيبوا 
 ، حيث قال:202مايو/أيار  25حوالي يوم  19-بفيروس كوفيد

الحمى، واحتقان الحلق، واإلرهاق، والسعال. وكان "عانيت من جميع األعراض؛ 
األطباء يأتون إلينا وهم يرتدون المالبس الواقية ويرشوننا ويرشون الزنزانة 

بالمطهرات. وكان يجلبون األدوية معهم لكننا لم نعرف ما هيتها، وكان الحراس يلقون 
المعتقل ونقلنا جميعا  باألدوية في الزنزانة ويقولون لنا "موتوا، موتوا". ثم تم إخالء

  106إلى مراكز اعتقال مختلفة حيث مكثنا في العزل لمدة شهر".
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 التوصيات

ارتكبت قوات األمن الحوثية مجموعة من انتهاكات حقوق اإلنسان ضد المعتقلين السابقين الذين تحدثت 
االنتهاكات منذ لحظة إليهم منظمة العفو الدولية في سياق البحث الذي مهد لهذا التقرير. وقد بدأت هذه 

القبض على هؤالء األشخاص؛ حيث اعتقلوا بصورة تعسفية لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير 
وتكوين الجمعيات أو االنضمام إليها وحرية الدين. وتم اعتقالهم في ظروف السجن بمعزل عن العالم 

لالخفاء القسري. واعتقلت قوات الخارجي والحبس االنفرادي لعدة أسابيع وفي بعض الحاالت تعرضوا 
األمن الحوثية المعتقلين السابقين في ظروف مريعة لعدة سنوات وأخضعتهم للتعذيب وغيره من ضروب 

المعاملة السيئة في الوقت الذي حرمتهم فيه من حقهم في المرور باإلجراءات القانونية الواجبة 
  والمراجعة القضائية بشأن االعتقال.  

طة األمر الواقع الحوثية انتهاكات لقانون حقوق اإلنسان الدولي والقانون الدولي وقد ارتكبت سل
اإلنساني حيث إن بعض االنتهاكات ارتكبت في سياق الصراع المسلح. فقد انتهك الحوثيون التزاماتهم 

عهد المتعلقة بحقوق اإلنسان الدولية والواردة في معاهدتين يعتبر اليمن كدولة طرفا فيهما، وهما ال
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو 

 العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة.

وقد اضطر عدد من الصحفيين وأتباع الديانة البهائية وغيرهم من األفراد الذين اعتقلوا بسبب معتقداتهم 
تقديم تضحيات كثيرة في مقابل نيل حريتهم. فبعد أن تعرضوا لظروف السجن أو أنشطتهم السلمية إلى 

غير اإلنسانية وللتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، ولمحاكمات غير عادلة على نحو سافر بتهم 
ملفقة والحكم عليهم ظلما بالسجن لمدد طويلة أو باإلعدام، فقد أجبروا على مغادرة ديارهم وترك 

  وكان هذا مع البعض في إطار صفقة لضمان اإلفراج عنهم من االعتقال التعسفي. –م وأهلهم ممتلكاته

فإذا ظلت المباحثات بين أطراف الصراع تتضمن إطالق سراح المعتقلين، فمن الضروري أن يتم اإلفراج عن 
 ل االضطرار إلىجميع هؤالء الذين اعتقلوا بصورة تعسفية دون إجبارهم على قبول شروط غير قانونية، مث

العيش في المنفى أو اإلبعاد إلى مكان آخر داخل البالد. كما يجب أن تكون هناك تحقيقات مستقلة في 
 مسألة التعذيب واالخفاء القسري وضروب المعاملة السيئة التي يتعرض لها السجناء.

 إلى النيابة العامة في صنعاء
  اعتقلوا على نحو تعسفي وضمان تنفيذ األمر األمر باإلفراج الفوري عن جميع أولئك الذين

 بإطالق سراح السجناء دون إبطاء.

  .اإلعالن للعامة أن االعتقال التعسفي أو االخفاء القسري لن يتم التغاضي عنه 

  اتخاذ جميع الخطوات الالزمة للتحقيق على نحو فعال في حاالت االخفاء القسري واالعتقال
حقة المسؤولين متى كان هناك دليل يعتد به عبر إجراءات التعسفي وادعاءات التعذيب، ومال

 تحترم المعايير الدولية وتستبعد إمكانية الحكم على أحد باإلعدام.

  ضمان استبعاد األقوال المنتزعة باستخدام التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة من
ضد المشتبه في كونهم األدلة المستخدمة في التقاضي، إال في حالة القضايا المرفوعة 

 مرتكبي التعذيب.

  ضمان حبس جميع األشخاص المعتقلين على أيدي الحوثيين وقوات أمن التحالف في أماكن
اعتقال معلومة، وأن يقوم الضباط المنفذون لعملية االعتقال باإلفصاح عن هويتهم وإبراز 

 مستندات هوية رسمية.
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  ،مطالبة السلطات باالحتفاظ بسجالت لكل معتقل، تتضمن تاريخ وتوقيت ومكان القبض عليه

واسم المعتقل وسبب االعتقال، والوحدة المعنية أو الجهاز المعني باالعتقال. ويجب أن تكون 
هذه السجالت متاحة ألهالي المعتقلين وممثليهم القانونيين وغيرهم من األشخاص ذوي 

وع بأمر االعتقال. كما يجب تدوين جميع تحركات المعتقل في السجالت، االهتمام المشر
 وتوقيت مثوله أمام القضاء، وحدوث ذلك من عدمه.  

  إنهاء استخدام المحاكمات الجائرة وضمان اتفاق إجراءات المحاكمة مع المعايير الدولية
وضمان حصول  للمحاكمة العادلة على مستوى النص القانوني ومستوى الممارسة الفعلية

  الضحايا على كافة التعويضات الواجبة.

  .اإلسراع بتقديم المعتقلين للقضاء وإخطارهم بأسباب القبض عليهم وبأي تهم موجهة إليهم
كما يجب اإلسراع بإبالغ أسرهم بالقبض على المعتقل ومكانه. ويجب السماح ألي شخص 

 تواصل مع محام دون إبطاء أو معوقات.  تعتقله قوات األمن باالتصال بأسرته، والسماح له بال

  إيقاف أحكام اإلعدام وضمان احترام أرقى المعايير الدولية للمحاكمة العادلة في اإلجراءات
المتعلقة بجرائم يمكن أن تفضي إلى الحكم باإلعدام؛ وذلك إلى أن يتم إلغاء عقوبة اإلعدام 

 نفسها إلغاء تاما.

 إلى سلطات الأمر الواقع الحوثية
  ،التنفيذ الفوري ألوامر اإلفراج الصادرة عن النائب العام اليمني ووكيل النيابة الجزائية المتخصصة

 وضمان عدم التدخل في القرارات القضائية أو التحكم فيها بأي شكل غير سليم مهما كان.

  إنهاء أعمال االعتقال التعسفي، وضمان عدم حرمان أحد من حريته إال على أساس صدور أمر
 القبض عليه من سلطة مخولة بذلك قانونا، مع خضوع االعتقال للرقابة القضائية.ب

  ،إنهاء حاالت االخفاء القسري واالعتقال التعسفي والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة
 مع التوضيح لكل القوات والميليشيات الحوثية أن هذه االنتهاكات لن يتم التغاضي عنها. 

 ن جميع أولئك الذين تم اعتقالهم بصورة تعسفية، ومن بينهم سجناء الرأي اإلفراج الفوري ع
واألشخاص المحبوسون لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم اإلنسانية أو بسبب هويتهم، 

 دون إجبارهم على اإلبعاد أو النفي. 

 مم اعد األضمان معاملة جميع المعتقلين معاملة إنسانية وفقا للمعايير الدولية، بما في ذلك قو
 المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء )قواعد نيلسون مانديال(. 

  ضمان تسجيل جميع المعتقلين وتمكينهم من االتصال بالمحامين والطعن في قانونية االعتقال
أمام محكمة مستقلة، وتوفير الرعاية الطبية لهم وإيداعهم في أماكن اعتقال معلومة والسماح 

 ارات الدورية. ألسرهم بالزي

  اإلعالن لمن يخضعون لقيادتكم أن أي من يرتكب انتهاكا لحقوق اإلنسان أو للقانون الدولي
 اإلنساني ستتم محاسبته.

  إيقاف كل من يتم التحقيق معهم بشأن االخفاء القسري أو التعذيب أو غيره من ضروب
 المعاملة السيئة من الخدمة العاملة.

 الخبراء البارزين الدوليين واإلقليميين بشأن اليمن التابعة ائق بفريق ضمان حرية االتصال دون عو
لألمم المتحدة للتحقيق في كافة ادعاءات الجرائم التي يشملها القانون الدولي وانتهاكات 

 القانون الدولي لحقوق النسان والقانون الدولي اإلنساني. 

  المعروفة المعنية باالعتقال لالتصال بجميع إتاحة الفرصة بدون عوائق أمام جهات الرصد الدولية
 األفراد المحرومين من حريتهم دون إخطار مسبق.

 .السماح بعودة المنفيين أو المبعدين وأسرهم إلى ديارهم 

  ضمان تمكين المعتقلين السابقين من ممارسة الحق في حرية التعبير والرأي والدين ممارسة
رة أخرى لالعتقال التعسفي والتعذيب وغيره من آمنة دون مضايقة أو ترهيب أو الخضوع م

 ضروب المعاملة السيئة.

  ضمان االحترام الكامل لحقوق الضحايا في التعويضات الشاملة عن طريق تنفيذ المبادئ
األساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في االنتصاف والجبر لضحايا االنتهاكات الجسيمة 

 االنتهاكات الخطيرة للقانون اإلنساني الدولي.للقانون الدولي لحقوق اإلنسان و
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 إلى مبعوث الأمم المتحدة الخاص المعني باليمن
مبعوث األمم المتحدة الخاص بشأن اليمن في المفاوضات بين أطراف الصراع وبصفته رئيسا في ضوء دور 

 العفو الدولية تطرحللجنة اإلشرافية المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق تبادل األسرى، فإن منظمة مشاركا 
 التوصيات التالية:

  حث السلطات الحوثية على اإلفراج الفوري عن كل أولئك المعتقلين حاليا بصورة تعسفية، ومن
بينهم المسجونون بسبب آرائهم أو نشاطهم السلمي وعملهم على تعزيز حقوق اإلنسان 

 ومعتقداتهم الدينية، دون المطالبة بإبعادهم أو نفيهم.

  على ضرورة سماح السلطات الحوثية بعودة األفراد المنفيين أو المبعدين وأسرهم إلى التأكيد
ديارهم، وضمان إال تشترط االتفاقيات المستقبلية الخاصة باإلفراج عن السجناء النفي أو اإلبعاد 

 كشرط لإلفراج.

 ميع حث السلطات الحوثية والحكومة المعترف بها دوليا على القيام فورا بضمان حماية ج
المعتقلين من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وضمان تواصلهم بدون أي عائق مع 
أسرهم ومحاميهم، والكشف عن مكان جميع المعتقلين الذين تعرضوا لالخفاء القسري، ونشر 

 أسماء جميع المعتقلين.

  بدون معوقات  إتاحة فرصة االتصالحث السلطات الحوثية والحكومة المعترف بها دوليا على
الخبراء الدوليين واإلقليميين البارزين بشأن اليمن التابعة لألمم المتحدة؛ للتحقيق في بفريق 

كافة ادعاءات الجرائم التي يشملها القانون الدولي وانتهاكات القانون الدولي لحقوق النسان 
 والقانون الدولي اإلنساني. 

 

  



 

 

 انضم إلى المحادثة اتصل بنا
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 سراحهم وتعرضوا للنفي ُأطلق
التعذيب والمحاكمات الجائرة والنفي القسري لليمنيين 

 في ظل حكم الحوثيين

شنت سلطات األمر الواقع الحوثية حملة من أعمال القبض واالعتقال بصوة تعسفية  2015منذ عام 

 لحكمضد أفراد يمارسون حقهم في التعبير والرأي والمعتقد الديني بسبب اعتبارهم معارضين ل

الحوثي. واستهدفت هذه الحملة الصحفيين والمدافعين عن حقوق اإلنسان والمعارضين 

 السياسيين وأتباع األقليات الدينية وغيرهم.

هذا التقرير يكشف عن االنتهاكات المتعلقة باالعتقال التي ارتكبتها سلطات األمر الواقع الحوثية، 

والخيار المستحيل الذي واجهه الناجون عند اإلفراج عنهم، ويصف تجربة األفراد الذين تم إلقاء 

اتهام  توجيه القبض عليهم واعتقالهم بصورة تعسفية لمدد طويلة دون توفر فرصة لالتصال بمحام أو

لهم أو تقديمهم للمحاكمة. أما الذين وجه لهم االتهام في آخر األمر وحوكموا، فقد تعرضوا إلجراءات 

تشوبها مخالفات جسيمة ومحاكمات جائرة بصورة سافرة. وقد أطلق سراحهم جميعا في إطار 

الصفقات،  . ولكن في إطار هذه2020صفقات تم التفاوض عليها مع السلطات الحوثية في عام 

أجبرت سلطات األمر الواقع الحوثية أتباع الديانة البهائية على الرحيل للمنفى خارج اليمن وأرغمت 

الباقين منهم على النزوح إلى أماكن أخرى من البالد، تقع تحت سيطرة طرف آخر من أطراف 

عتقال التعسفي الصراع، وهو الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا؛ ألنهم كانوا معرضين لخطر اال

والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، األمر الذي يعد انتهاكا واضحا لقانون حقوق اإلنسان 

 الدولي والقانون اإلنساني.  

وطوال المراحل المختلفة لالعتقال، أودع جميع المعتقلين السابقين من وقت آلخر في سجن 

يره من ضروب المعاملة السيئة. وتعرض بعضهم بمعزل عن العالم الخارجي، وتعرضوا للتعذيب وغ

القسري. ولم يكن جميعهم يحصلون على ما يكفي من الغذاء والماء النظيف وتجهيزات  لإلخفاء

  الصرف الصحي والرعاية الطبية ومستلزمات اإلعاشة.

رها امات وغي، لم تتخذ السلطات الحوثية التدابير الوقائية مثل توفير الكم19-وفيما يتعلق بوباء كوفيد

  من معدات الحماية الشخصية وضمان التباعد االجتماعي والنظافة العامة.

إن منظمة العفو الدولية تدعو سلطات األمر الواقع الحوثية لإلفراج فورا عن كل األفراد الذين اعتقلوا 

ضمير، لوالمعتقدات الممارسة بوازع من ا بصورة تعسفية بسبب الرأي والتعبير واالنتماء السياسي

وتدعوها لوضع حد للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وضمان مراعاة المعايير الدولية في 

 ظروف االعتقال. كما يجب عليها السماح بعودة األفراد المنفيين أو المبعدين وأسرهم إلى ديارهم.


