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 3ديسمبر/كانون األول 2019
السيد عيدروس الزبيدي المحترم
رئيس المجلس االنتقالي الجنوبي
عدن ،اليمن
نسخة إلى :دائرة حقوق اإلنسان
عدن ،اليمن
الموضوع :االعتقاالت التعسفية واالختفاء القسري والترحيل في عدن
السيد عيدروس الزبيدي المحترم،
تحية طيبة وبعد،
نكتب إليكم لالستفسار عن التقارير التي تلقتها "هيومن رايتس ووتش" والتي تفيد بأن
قوات األمن التابعة لـ "المجلس االنتقالي الجنوبي" العاملة في مدينة ومحافظة عدن قد
احتجزت بشكل تعسفي سكانا محليين وأخفتهم قسرا ،باإلضافة إلى منع المدنيين
اليمنيين من دخول مدينة عدن.
كما تعلمون ،منذ بدء النزاع الحالي في العام  ،2015وثقنا انتهاكات لحقوق اإلنسان
وخروقات لقوانين الحرب في جميع أنحاء اليمن ،منها االحتجاز التعسفي واإلخفاء
القسري على نطاق واسع من قبل أطراف النزاع .وثقت هيومن رايتس ووتش حاالت
االحتجاز التعسفي في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الحوثيين في شمال اليمن،
واالعتقاالت غير القانونية وسوء المعاملة بحق المدنيين في جنوب اليمن.
على ضوء االشتباكات األخيرة بين قوات أمن "المجلس االنتقالي الجنوبي" وقوات
الحكومة اليمنية في أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول  ،2019وثقنا عدة انتهاكات جسيمة
ارتكبتها قوات أمن مختلفة في عدن خالل هذه الفترة ،بما فيها االعتقاالت التعسفية.
نسعى إلى الحصول على المزيد من المعلومات بشأن االنتهاكات الحقوقية خالل
االشتباكات األخيرة .نتمنى ردكم قبل تاريخ  12ديسمبر/كانون األول  ،2019بحيث
يمكننا أن نورد إجاباتكم في تقريرنا القادم:
 .1كم عدد المحتجزين المدنيين الذين تحتجزهم حاليا قوات المجلس االنتقالي
الجنوبي جراء اشتباكات أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول ،وأين يُحتجز هؤالء
المعتقلون؟
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كم من هؤالء المعتقلين مثلوا أمام مسؤول أو قاض محايد لتحديد مدى شرعية اعتقالهم؟
هل يمكن للمحتجزين التواصل مع محام أو أفراد أسرتهم؟
هل تلقى المجلس االنتقالي الجنوبي ادعاءات بشأن قيام قوات تحت سيطرتكم باالعتقال
التعسفي ،أو اإلخفاء القسري ،أو تقييد الدخول إلى عدن بحق يمنيين ينظر إليهم على أنهم من
شمال اليمن؟
إذا كان األمر كذلك ،فكم عدد الحاالت ،وما هي اإلجراءات التي اتخذتموها ردا على ذلك؟
هل أجرى المجلس االنتقالي الجنوبي تحقيقات أو مالحقات قضائية بخصوص قيام القوات
التابعة لكم بأي احتجاز غير قانوني ،أو سوء معاملة ،أو تقييد دخول يمنيين ينظر إليهم على
أنهم من شمال اليمن إلى عدن؟ إذا كان األمر كذلك ،فما هو عدد الحاالت وما هي نتائج هذه
التحقيقات/المالحقات القضائية؟
ما هي اإلجراءات التي يتخذها المجلس االنتقالي الجنوبي لضمان أن دمج قوات أمن كل من
المجلس والحكومة اليمنية ،حسبما أ ُعلن بموجب اتفاقية الرياض ،سيحترم ويحمي حقوق
اليمنيين ويحد من االنتهاكات الخطيرة في المستقبل؟
ما هي آليات الشكاوى ،إن وجدت ،التي أنشأتموها للسكان المحليون الذين واجهوا المضايقة
أو االنتهاكات من قبل قوات األمن المحلية؟

نرحب بأي مالحظات إضافية حول هذه المسألة ووثائق من شأنها أن تساعد بحثنا.
إذا كانت لديكم أية أسئلة ،يرجى عدم التردد باالتصال بأفراح ناصر ،باحثة هيومن رايتس ووتش
المختصة باليمن ،على  XXXXXXXXXXX؛ أو . XXXXXXXXXXXنشكركم على النظر في هذه المسألة
ونتطلع إلى استجابتكم اإليجابية.
مع بالغ التقدير،
مايكل بيج
نائب مديرة قسم الشرق األوسط
هيومن رايتس ووتش

