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 وزير الداخليةمعالي السيد نائب رئيس الوزراء، 

 أحمد بن أحمد الميسري 

 وزارة الداخلية

 الجمهورية اليمنية

 عدن، اليمن

 

 االعتقال التعسفي المزعوم واإلعادة القسرية للمهاجرين وطالبي اللجوء والالجئين

 

 معالي الوزير، 

مع هيومن رايتس ووتش بشأن حماية حقوق  نشكر حكومتكم على حوارها المستمر

 اإلنسان في اليمن. 

 

االعتقال التعسفي المسيء للمهاجرين وطالبي  المزاعم بشأنعن نكتب إليك لالستفسار 

 المناطق اليمنية الخاضعة لسيطرة الحكومة. إلىاللجوء والالجئين 

 

جرين وطالبي وثقت هيومن رايتس ووتش إساءة المعاملة واالعتقال التعسفي للمها

في  في مركز احتجاز—بمن فيهم اإلريتريون واإلثيوبيون والصوماليون—اللجوء

عدن، اليمن. وثقت هيومن رايتس ووتش الضرب وغيره  محافظة بريقة فيال مديرية

من أشكال سوء المعاملة، بما في ذلك االعتداء على األطفال، واالعتداء الجنسي في 

 المركز.

 

بريقة السابق، منصب مدير إدارة شؤون اللواني، رئيس شرطة شغل العقيد خالد الع

الالجئين والهجرة في وزارة الداخلية حتى منتصف مارس/آذار، وفقا للمقابالت 

 المركز. يديروالتقارير اإلعالمية. على الرغم من إعفائه من منصبه، فإنه ال يزال 

 

 أماكنا في نزلوبحر، وسافر األشخاص المحتجزون في المركز إلى اليمن عن طريق ال

 مختلفة بإعتقالهم، ونسقوا جنود في نقاط تفتيش ثم قاممختلفة على طول الساحل اليمني. 

إلى المركز. أفاد المهاجرون بأن آخرين  بعدها نقلهم ليتممدني  لباسمع رجال في 

ودون أن تتاح لهم فرصة  تم ترحيلهم قسراً في ظل ظروف خطرة اعتُقلوا في المركز

 .س الحماية أو الطعن في إبعادهمالتما

 

نسعى للحصول على مزيد من المعلومات حول المخاوف المذكورة أعاله، ونرجو الرد 

الجمهورية اليمنية في  حكومة موقف تضمينحتى نتمكن من  2018أبريل/نيسان  4 قبل

 تقريرنا القادم حول هذه القضايا:

 

مدير إدارة  ما زالهل علواني؟ خالد الهل يمكنك توضيح دور العقيد  .1

شؤون الالجئين والهجرة في وزارة الداخلية؟ أو، هل يشغل منصبا 
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 م الشرق األوسط وشمال أفريقياقس

 سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية

 المديرة ة، نائبفقيهلما 
 إريك غولدستين، نائب المديرة

  شمسي، مدير التواصل والمرافعة أحمد بن
 

 اللجنة االستشارية

 كاثرين بيراتيس، المديرة

 بالي، مسؤولآسلي 

 بروس راب، مسؤول

 غاري سيك، مسؤول

 مومنيفؤاد عبد ال

 جمال أبو علي
 ياسر عكاوي

 الدوسري هالة

 صالح الحجيالن

 عبدالغني اإليراني

 أحمد المخيني

 غانم النجار

 ليزا أندرسون

 شاؤول بخاش

 ديفيد بيرنشتاين

 روبرت بيرنشتاين

 نيثان براون

 بول شيفيغني

 هناء إدوار

 بهي الدين حسن

 حسن المصري

 منصور فرحان

 لبنى فريح غورغيس

 آيل كروس
 ر حمزاويعم

 أسوس هاردي

 شوان جبارين

 مارينا بينتو كوفمان

 يوسف خالت
 مارك لينش

 أحمد منصور

 ستيفان ماركس

 عبدالعزيز نعيدي

 نبيل رجب

 فيكي رسكين

 تشارلز شماس

 شيد شينبيرغ

 تاماسيبي سوزان
 كريستوف تانغي

 مصطفى تليلي

 

 هيومن رايتس ووتش

 كينيث روث، المدير التنفيذي

نائب المدير التنفيذي  ر،ميشيل ألكساند

 والمبادرات العالمية

 ن ليفاين، نائب المدير التنفيذيـ البرامجايا

 تشاك الستينغ، نائب المدير التنفيذي، العمليات

 وليد أيوب، مدير تكنولوجيا المعلومات

 االتصاالت ةإيما دالي، مدير

 ة واإلدارةيالمال ةباربرا غولييلمو، مدير

 نائب مدير البرامجباباتوندي أولوغبوجي، 

 دينا بوكيمبنير، المستشار العام

 توم بورتيوس، نائب مدير البرامج

 جيمس روس، مدير القانونية والسياسية

 جو ساوندرز، نائب مدير البرامج

 فرانسيس سينا، مدير الموارد البشرية
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 قسم الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية

 المديرة ة، نائبفقيهلما 
 إريك غولدستين، نائب المديرة

  شمسي، مدير التواصل والمرافعة أحمد بن
 

 اللجنة االستشارية

 كاثرين بيراتيس، المديرة

 بالي، مسؤولآسلي 

 ، مسؤولبروس راب

 غاري سيك، مسؤول

 فؤاد عبد المومني

 جمال أبو علي
 ياسر عكاوي

 الدوسري هالة

 صالح الحجيالن

 عبدالغني اإليراني

 أحمد المخيني

 غانم النجار

 ليزا أندرسون

 شاؤول بخاش

 ديفيد بيرنشتاين

 روبرت بيرنشتاين

 نيثان براون

 بول شيفيغني

 هناء إدوار

 بهي الدين حسن

 حسن المصري

 فرحان منصور

 لبنى فريح غورغيس

 آيل كروس
 عمر حمزاوي

 أسوس هاردي

 شوان جبارين

 مارينا بينتو كوفمان

 يوسف خالت
 مارك لينش

 أحمد منصور

 ستيفان ماركس

 عبدالعزيز نعيدي

 نبيل رجب

 فيكي رسكين

 تشارلز شماس

 شيد شينبيرغ

 تاماسيبي سوزان
 كريستوف تانغي

 مصطفى تليلي

 

 هيومن رايتس ووتش

 روث، المدير التنفيذي كينيث

نائب المدير التنفيذي  ميشيل ألكساندر،

 والمبادرات العالمية

 ن ليفاين، نائب المدير التنفيذيـ البرامجايا

 تشاك الستينغ، نائب المدير التنفيذي، العمليات

 وليد أيوب، مدير تكنولوجيا المعلومات

 االتصاالت ةإيما دالي، مدير

 ة واإلدارةيالالم ةباربرا غولييلمو، مدير

 باباتوندي أولوغبوجي، نائب مدير البرامج

 دينا بوكيمبنير، المستشار العام

 توم بورتيوس، نائب مدير البرامج

 جيمس روس، مدير القانونية والسياسية

 جو ساوندرز، نائب مدير البرامج

 فرانسيس سينا، مدير الموارد البشرية

 

 

 
 

 



رسميا آخر مع الحكومة اليمنية، وإذا كان األمر كذلك، فما هو دوره ووظيفته؟ ومتى 

 ؟من هو مسؤوله المباشرتم تعيينه و

 

مؤخرا بإغالق المركز علواني ال، أمر وزير الداخلية لتقارير وسائل اإلعالموفقا  .2

واالستقالة من منصبه، لكن المركز ال يزال مفتوحا. هل يمكنك التعليق على دقة هذا 

  التقرير؟

  

إلى  -مالي أو لوجستي أو غير ذلك  -مت وزارة الداخلية أي دعم أو قد  قدم تُ هل  .3

تحت إمرته؟ إذا قدمت الحكومة دعم الذين علواني أو الرجال المركز البريقة، أو إلى 

العلواني، يرجى تقديم تفاصيل حول نوع الدعم ومتى بدأ. هل هناك إلى للمركز أو 

 أو المركز؟ يالدعم للعلوانتقدم  -إن وجدت- أي أفراد أو حكومات أخرى

 

هل لدى المهاجرين المحتجزين الذي قد يواجهون الترحيل فرصة لتقديم طلبات  .4

اللجوء أو تحدي إبعادهم القسري؟ يرجى وصف إجراءات الترحيل المعمول بها 

لألشخاص الذين يتم إبعادهم قسراً من مركز البريقة، بما في ذلك فرصهم في طلب 

 الحماية.

 

، بما في ذلك المعاملة القاسية أو االنتهاكاتهل تم إجراء أي تحقيقات في مزاعم  .5

الالإنسانية أو المهينة، أو التعذيب، أو االعتداء الجنسي على المهاجرين أو طالبي 

اللجوء أو الالجئين من قبل الحكومة؟ إذا كان األمر كذلك، يرجى تزويدنا بنتائج هذه 

 تخاذه رداً على ذلك.التحقيقات وأي إجراء تم ا

 

 

والعربية على ليزية غاإلنالرسمي الكامل باللغتين  مردك إدراجكما فعلنا في الماضي، سنسعى إلى 

  موقعنا.

 

 إذا ما كان لديكم أي أسئلة. (hrw.orgxxxxx@)ي يرجى عدم التردد في االتصال ب

 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام،

 

   ]التوقيع[

 

 يكل بيج ام

 قسم الشرق األوسط وشمال أفريقيا يرةمدنائب 

 هيومن رايتس واتش

 

 نسخة إلى:

 محمد عسكر

 وزير حقوق اإلنسان

 وزارة حقوق اإلنسان

https://www.reuters.com/article/us-yemen-security-migrants/detained-african-migrants-stuck-in-limbo-in-wartime-yemen-idUSKBN1GX2JG


 عدن، اليمن

 

 

 

 

 

 


