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ھادي منصور عبد ربھ الرئیس امةفخ  
الیمنیة الجمھوریة رئیس  
الیمن عدن،  

 
وحضرموت عدن في االحتجاز: الموضوع  

 
فخامة الرئیس،   

 
 تعزیز بشأن ووتش" رایتس "ھیومن مع المستمر حوارھا على لنشكر حكومتكم نكتب
.الیمن في اإلنسان حقوق وحمایة  

 
 االحتجاز مسائل أثرنا ،2017 رایر/شباطفب في عدن في المسؤولین خالل نقاشاتنا مع

 ووتش رایتس ھیومن طلبت كما. المحتجزین معاملة وإساءة القسري واالختفاء التعسفي
 من حكومتكم تمكنت لو ممتنین سنكون. الیمن جنوب في االحتجاز مراكز بزیارة اإلذن
 یھا تلكف بما االحتجاز، مراكز لزیارة ووتش رایتس ھیومن لـ التصاریح ھذه تسھیل

.وحضرموت عدن في الموجودة  
 

 احتجاز حاالت عشرات ووتش رایتس ھیومن وثقت ،2017 الثاني كانون/ینایر منذ
 مفقودین، أو محتجزین زالوا ما منھم العدید أن ویبدو إخفائھم قسرا، أو تعسفا األفراد
 سوء ذلك في بما المعاملة، بسوء ادعاءات وثقنا وقد. وأبین ولحج وحضرموت عدن في

 على منھا رسمیة، وغیر رسمیة احتجاز مراكز في المعتقلون یُحتجز. األطفال معاملة
:الحصر ال المثال سبیل  

 
•  معسكروالجنائی البحث إدارة ،في مدیریة المنصورة المركزي السجن: عدن في	

 مدیریة في حتجازاال فقاومر أحمد، یربمعسكر  ،في مدیریة خورمكسر طارق
؛يھواتال  
• .في المكال الرئاسي والقصر الریان مطار :حضرموت في	  

 
 متعددة، أمنیة قوات قبل من مسیئة أو تعسفیة اعتقاالت ووتش رایتس ھیومن وثقت
 عدن في" الحزام األمني" باسم المعروفة القوات قبل من نفذت معظمھا أن یبدو ولكن
.حضرموت في" الحضرمیة النخبةقوات "و  

 
 ونرجو أعاله، المذكورة المخاوف حول علوماتالم من مزید على نسعى إلى الحصول

 نظر وجھات عن التعبیر من نتمكن حتى 2017یونیو/حزیران  15 بحلول بالرد التكرم
:القضایا ھذه حول القادمة تقاریرنا في الیمن  

·موسكو·لوس آنجلس ·لندن· سبورغجوھان·جنیف· شیكاغو·بروكسیل·برلین· بیروت· أمستردام · باریس·نیو یورك · نیروبي   
زیورخ- واشنطن·تورنتو· طوكیو-سان فرانسیسكو  

 

 

HUMAN	RIGHTS	WATCH	
350	Fifth	Avenue,	34th	Floor	
New	York,	NY	10118-3299	
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Fax:	 212-736-1300 

قسم الشرق األوسط وشمال أفریقیا  
سارة لیا ویتسن، المدیرة التنفیذیة  

المدیرة ة، نائبلمى فقیھ  
إریك غولدستین، نائب المدیرة  
جو ستورك، نائب المدیرة  

  شمسي، مدیر التواصل والمرافعة أحمد بن

 

اللجنة االستشاریة  
كاثرین بیراتیس، المدیرة  

بالي، مسؤولآسلي   
بروس راب، مسؤول  
غاري سیك، مسؤول  

جمال أبو علي  
د عبد المومنيفؤا  
الدوسري ھالة  

صالح الحجیالن  
عبدالغني اإلیراني  
أحمد المخیني  
غانم النجار  
لیزا أندرسون  
شاؤول بخاش  
دیفید بیرنشتاین  

روبرت بیرنشتاین  
نیثان براون  
بول شیفیغني  
ھناء إدوار  

بھي الدین حسن  
حسن المصري  
منصور فرحان  

لبنى فریح غورغیس  
آیل كروس  

عمر حمزاوي  
رديأسوس ھا  

شوان جبارین  
مارینا بینتو كوفمان  

یوسف خالت  
أحمد منصور  
ستیفان ماركس  
عبدالعزیز نعیدي  

نبیل رجب  
فیكي رسكین  
تشارلز شماس  
شید شینبیرغ  

تاماسیبي سوزان  
مصطفى تلیلي  

 
ھیومن رایتس ووتش  

كینیث روث، المدیر التنفیذي  
نائب المدیر التنفیذي  میشیل ألكساندر،
میةوالمبادرات العال  

ن لیفاین، نائب المدیر التنفیذیـ البرامجایا  
تشاك الستینغ، نائب المدیر التنفیذي، العملیات  

ولید أیوب، مدیر تكنولوجیا المعلومات  
إیما دالي، مدیر االتصاالات  

باربرا غولییلمو، مدیر المالة واإلدارة  
باباتوندي أولوغبوجي، نائب مدیر البرامج  

العام دینا بوكیمبنیر، المستشار  
توم بورتیوس، نائب مدیر البرامج  

جیمس روس، مدیر القانونیة والسیاسیة  
جو ساوندرز، نائب مدیر البرامج  

فرانسیس سینا، مدیر الموارد البشریة  
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قسم الشرق األوسط وشمال أفریقیا  
سارة لیا ویتسن، المدیرة التنفیذیة  

المدیرة ة، نائبفقیھ الم  
إریك غولدستین، نائب المدیرة  
جو ستورك، نائب المدیرة  

  أحمد بن شمسي، مدیر التواصل والمرافعة

 

لجنة االستشاریةال  
كاثرین بیراتیس، المدیرة  

بالي، مسؤولآسلي   
بروس راب، مسؤول  
غاري سیك، مسؤول  

جمال أبو علي  
فؤاد عبد المومني  

الدوسري ھالة  
صالح الحجیالن  
عبدالغني اإلیراني  
أحمد المخیني  
غانم النجار  
لیزا أندرسون  
شاؤول بخاش  
دیفید بیرنشتاین  

روبرت بیرنشتاین  
نیثان براون  
بول شیفیغني  
ھناء إدوار  

بھي الدین حسن  
حسن المصري  
منصور فرحان  

لبنى فریح غورغیس  
آیل كروس  

عمر حمزاوي  
أسوس ھاردي  
شوان جبارین  

مارینا بینتو كوفمان  
یوسف خالت  
أحمد منصور  
ستیفان ماركس  
عبدالعزیز نعیدي  

نبیل رجب  
فیكي رسكین  
تشارلز شماس  
شید شینبیرغ  

تاماسیبي سوزان  
تلیليمصطفى   

 
ھیومن رایتس ووتش  

كینیث روث، المدیر التنفیذي  
نائب المدیر التنفیذي  میشیل ألكساندر،

والمبادرات العالمیة  
ن لیفاین، نائب المدیر التنفیذیـ البرامجایا  

تشاك الستینغ، نائب المدیر التنفیذي، العملیات  
ولید أیوب، مدیر تكنولوجیا المعلومات  

اتإیما دالي، مدیر االتصاال  
باربرا غولییلمو، مدیر المالیة واإلدارة  

باباتوندي أولوغبوجي، نائب مدیر البرامج  
دینا بوكیمبنیر، المستشار العام  

توم بورتیوس، نائب مدیر البرامج  
جیمس روس، مدیر القانونیة والسیاسیة  

جو ساوندرز، نائب مدیر البرامج  
فرانسیس سینا، مدیر الموارد البشریة  

 
 
 
 

 



 كمراكز حالیا الیمن یستخدمھا التي المواقع عن محدثة معلومات تقدم أن للحكومة یمكن ھل .1
تھم؟ إلیھم المعتقلین الذین وجھت وعدد ھؤالء موقع، كل في تجزینالمح عدد احتجاز،  

 المھینة أو الالإنسانیة أو القاسیة المعاملة أو العقوبة ادعاءات في تحقیقات أي أُجریت ھل .2
 إلى التحقیقات ھذه من أي أدى ھل. الوصف یُرجى المسؤولین؟ جانب من للمحتجزین
 السلطات تتخذھا التي اإلضافیة الخطوات ھي ما ؟أخرى عقابیة تدابیر أو قضائیة مالحقات
المعاملة؟ سوء من المحتجزین لحمایة  

 العربیة والمملكة المتحدة العربیة فیھا اإلمارات بما التحالف، دول تلعبھ الذي الدور ما .3
 الیمن مناطق في الجاریة واالحتجاز االعتقال وعملیات األمن بقوات یتعلق فیما السعودیة،

 النخبة، تخضع لقیادة أو الحزام األمني مثل األمن، قوات من أي ھل الحكومة؟ سیطرة تحت
السعودیة؟ أو اإلمارات سیطرة تحت الیمن في احتجاز مرافق توجد ھل أخرى؟ دول  

كان قد  وإذا خارجھ؟ أو الیمن داخل أخرى دول لیُحتجز تحت سیطرة فرد أي الیمن نقل ھل .4
 یتعرضوا لن نقلھم تم الذین أولئك لمعرفة أن الیمن اتخذھا التي الخطوات فعل ذلك، فما

المعاملة؟ سوء ضروب من غیره أو للتعذیب  
 

 على والعربیة لیزیةجاإلنباللغتین  الكامل الوزارة إلى إیراد رد نسعى سوف الماضي، في فعلنا كما
.موقعنا  

 
أو kerk@hrw.orgbec على والكویت، الیمن بیكرلي، باحثة كریستین بـ االتصال في تترددوا ال  
.أسئلة أي لدیكم كانت إذا ،+2681-705-646-1   

 
إلى رد إیجابي.  ونتطلع اھتمامكم على نشكركم  

 
مع فائق الشكر والتقدیر،   

 
نتسوی لیا سارة  
التنفیذیة المدیرة  
أفریقیا وشمال األوسط الشرق  
ووتش رایتس ھیومن  

 
 

نسخة إلى:   
 

عسكر السید محمد  
اإلنسان حقوق وزیر  
اإلنسان حقوق وزارة  
الیمنیة الجمھوریة عدن،  

 
عرب السید حسین  

الداخلیة وزیر  
الداخلیة وزارة  



الیمنیة الجمھوریة عدن،  
 

المخالفي المالك السید عبد  
الخارجیة وزیر  
الخارجیة الشئون وزارة  
الیمنیة الجمھوریة عدن،  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


