
 

  



 

 الحرب التي اندلعت بشكل واسع منذ انقالب حركة الحوثيين على السلطة  

تبعها مباشرة التدخل العسكري الواسع   2014سبتمبر  21في صنعاء  اليمنية

شرعية بقيادة السعودية واإلمارات في  سلطة اللقوات التحالف العربي الداعم لل 

، واستمرار الحرب شكل واقعا جديدا أبرز مالمحه تعدد إنتهاكات حقوق 2015مارس 

ساني ومباديء  ي اإلناإلنسان، وحدوث انتهاكات جسيمة لمواثيق القانون الدول

إنتشار السجون  "وبرز هنا ما يمكن أن نطلق عليه ظاهرة  ، قانون حقوق اإلنسان

التي مارستها كل أطراف الحرب وذلك خالل   "اإلخفاء واالختطاف"وحاالت  "السرية

 السنوات الخمس األخيرة. 

مركز المعلومات والتأهيل لحقوق اإلنسان هذه الظاهرة المخيفة عمل  رصد فريقو

وحة  ستبقى ذاكرة الجراح مفتوالتي غيبت مئات األشخاص في سجون منسية 

لبحث والمقاربة وقد عانى فريق العمل طويال با ، في قلوب اليمنيين لزمن طويل 

 زاد من صعوبة التوثيق والرصد.مما استمرار المعارك  معللمعلومات، 

رقام وتتزايد واألخطر أننا نقف أمام واقع متغير كل يوم تتغير فيه األحداث واأل

ألن   ؛تزايد حاالت الخوف من اإلدالء بالشهادات الحية واألخطر، فيه أعداد الضحايا

ع األطراف ال يزال على أشده وال حماية حقيقية الضحايا يرون أن الخطر من جمي 

األطراف التي قامت بانشاء تلك السجون   مختلف تعملكذلك ، للضحايا والشهود

بتغيير أماكن معتقالتها وإغالق سجون وفتح سجون أخرى ونقل المختطفين  

 إليها. 

وقد اعتمدت عمليات الرصد والتوثيق لمقاربات العمل الميداني باإلضافة لجهود  

إلى لنصل   ،طاء وتقارير الصحافة االستقصائيةالمنظمات المحلية والدولية والنش

المشهد كل  خاصة مع إستمرار الظاهرة وتعقد ، رير يمهد الطريق لعمل واسعتق 

اليمن وركزنا على السجون وأماكن االحتجاز التي  في يوم في خارطة الصراع 

احتجاز   قاالت واإلخفاء القسري ويشمل ذلكشابها الغموض والسرية وحاالت االعت



 

عدد وتتنوع السجون  األشخاص في أماكن معزولة عن العالم الخارجي، حيث تت

 :مختلفة وهي جهات عدة ولكن أبرزهاالسرية في اليمن  بتعدد أطراف الحرب ال

 جماعة الحوثي المسلحة    - 

 قوات التحالف العربي الداعم للشرعية    - 

 الحكومة الشرعية    - 

 الفصائل المسلحة المناوئة للحوثيين    - 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 السرية الحوثيون ومنهج السجون  

 

الحوثيون وهم جماعة دينية شيعية متعصبة قامت بانقالب مسلح على السلطة  

جهزة األمن والقوات وسيطرت على أ، 2014سبتمبر 21  الشرعية في صنعاء 

كنها من كافة البيانات والخبرات األمنية المختلفة التي  األمر الذي م  المسلحة، 

 عقود.  حكمت اليمن ألكثر من أربعة  

وتعد عمليات االختطاف واالحتجاز في أماكن غير معلومة منهجا متأصال لدى  

على العاصمة صنعاء   احكم قبضتهتأن  حتى من قبله ت قوات الحوثي، اتبع

 . 2014عتقل الحكومة الشرعية آنذاك في سبتمبر  تو

فالجماعة المسلحة خاضت حروب متعددة مع السلطات السابقة عندما كان علي  

داهلل صالح يحكم اليمن وقبل أن يصبح متحالفا معها ثم أختلفا ثانية فتم قتله  عب

ب  ووخالل حر، 2017ديسمبر  4هد دامي معروف  في من قبل الحوثيين بمش

خفاء عة منهج القتل واإلمارس اتباع الجما 2004جماعة الحوثي في صعدة منذ 

فظة صعدة لمعارضيهم في مسقط رأس مؤسس الجماعة حسين الحوثي بمحا

 .  2004سبتمبر   10تل في والذي ق  

ومنذ ذلك الوقت توالت شهادات الضحايا الذين تعرضوا على أيدي الحوثيين  

وخرجت ، وتعرضوا ألبشع أنواع التعذيب  ،جازات في أماكن معزولة عن العالمالحت

الكثير من الشهادات لضحايا يروون عمليات قتل وتعذيب واغتصاب قامت بها قوات 

ي في صعده حينها، ولكن بقيت األضواء خافتة ولم تسلط بشكل واسع  الحوث

 على تلك الشهادات. 

مناطق أخرى مثل عمران وحجة  وانتقلت ممارسات القوات الحوثية بعد ذلك إلى 

المنازل لمعارضي الحوثي سلسلة تفجير  وشهد العالم ألول مرة، وأرحب



 

لحوثي قبضته على وعندما أحكم ا، افهم واخفائهم بأماكن غير معلومةواختط

 .اصارت كل أجهزة األمن وقواعد بياناتها تحت يده  2014صنعاء في سبتمبر 

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 تعدد أجهزة القمع 

 

مع تسليم علي عبداهلل صالح أجهزة األمن السياسي واألمن القومي ومعسكرات  

تقال  الحرس وقوات األمن المركزي للحوثيين ضاعف هؤالء من منهج االع

ين والسياسيين  التعسفي واألخفاء القسري، وطالت عمليات االختطاف الناشط 

وكان معظم المعتقلين والمخفيين من الخصوم السياسيين أو  ، والعامة من الناس

الهم هم من محافظات تعز حيث أن معظم من تم اعتق  ا ،ومذهبي ا  جهوي مفروزون

 إب والبيضاء  ومارب والمحافظات الجنوبية.  و

في سجون الحوثي   "أربعة عشر  آلف معتقل ومخفي"ويقبع اليوم مايزيد عن 

، نعاء وذمار وعمران وحجة والمحويت بالمحافظات الواقعة تحت سيطرته بالذات ص

ف راصدون على أكثر من مائتين مكان لالحتجاز السري،  وفي صنعاء وحدها تعر  

طة ومنازل سرية  منها سجون األمن القومي  واألمن السياسي وأقسام الشر

 باإلضافة إلى سجون داخل المعسكرات. 

وفي لجنة تبادل األسرى الذي جرى لقاؤها األخير بالعاصمة األردنية عمان وبرعاية  

  1420مبعوث األمم المتحدة إلى اليمن وحسب اإلتفاق سيجري إطالق سراح 

ة آالف  سار برنامج التبادل إلى عشر في حالوقد يصل العدد ،  تقال من الطرفين مع 

 معتقل. 



 

فإن   (HRITC)ولكن وبحسب فريق رصد مركز المعلومات والتأهيل لحقوق اإلنسان 

فرج عن مدنيين تم اختطافهم من  فرج عن معظم المقاتلين بل ي  الحوثي ال ي  

الشوارع العامة ويظهرهم الحوثي بأنهم أسرى حرب بينما الحقائق تؤكد أن 

 بالعمل المسلح. ممعظمهم ال عالقة له

وحسب إفادات ضحايا أطلق سراحهم  فإن عبدالقادر المرتضى نفسه من مشرفي  

التعذيب على المدنيين مع أشخاص آخرين معروفين باالسم في األمن القومي  

واألمن السياسي من أتباع علي عبداهلل صالح منهم وكالء الجهاز ومسؤولي  

وخالل خمس سنوات  ، ت أشراف الحوثيبالعمل بضراوة تح األقسام والذين استمروا

وهناك ما هو معلن رسميا  ، نشاء وتغيير واسع في أجهزة األمنقام الحوثيون بإ 

 بأجهزة األمن والمخابرات وما هو غير معلن في الحركة المسلحة. 

 

واصدرت سلطات اإلنقالبيين الحوثيين في صنعاء قرارا  بحل جهازي المخابرات )األمن  

ونشرت وكالة  ، بديال  عنهما يتبعها  لقومي( وتشكيل جهاز جديد السياسي واألمن ا

سبأ التابعة للحوثيين أن رئيس ما يسمى "المجلس السياسي األعلى" مهدي  

ونصت ، م بإنشاء جهاز األمن والمخابرات2019( لسنة 155المشاط أصدر القرار رقم )

لألمن السياسي  إحدى مواد القرار "بدمج جهاز األمن القومي والجهاز المركزي 

 في جهاز األمن والمخابرات"، وإلغاء أي قرارات جمهورية سابقة بهذا الشأن. 

كما أصدر المشاط قرارا  بتعيين عبدالحكيم الخيواني رئيسا  لجهاز األمن والمخابرات، 

يادات األمنية البارزة في وعبدالقادر الشامي نائبا  لرئيس الجهاز، وهما من الق 

ويعد األمن السياسي جهاز المخابرات األقدم ، االنقالبية الحوثيجماعة صفوف 

 كبديل لجهازي المخابرات في شطري اليمن قبل الوحدة. 1990تشكل عام  قد و

 



 

 

 اإلخفاء القسري وسجون للموت 

 

 اإلطار القانوني:

لذي أقرته نص  إعالن األمم المتحدة لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري، ا

  يقوم  حين يقع القسري االختفاء“ ، على أن 1992 الجمعية العامة في العام

ز أو االختطاف ألشخاص ضد االحتجا أو بالقبض حكوميون  عمالء أو مسؤولون 

ثم رفض الكشف عن مصائرهم أو أماكنهم أو رفض اإلقرار بحرمانهم من   ،إرادتهم

 ”ألشخاص خارج مظلة حماية القانون حريتهم، مما يجعل هؤالء ا

شكل  االختفاء القس  ضاعفا   حقوقيا   انتهاكا  “ري  وي  ويقر  اإلعالن بأن  ، م 

وأمان   ي السليمة، وفي حريةالتقاض إجراءات في للحق انتهاك ”االختفاء“ ممارسة

  رسميا ، معروفة احتجاز أماكن   في المحتجزين احتجاز يجب“وينص على أنه:  الجسد 

خطر أن  ويجب سمح  أن  ويجب الفور، على بها أسرهم  ت    المحامين، بمقابلة لهم ي 

 ”فيه  حريتهم من  المحرومين األشخاص  لكل حديث  سجل احتجاز مركز كل يضم وأن

 

 

  



 

 النزاعات الدولية واالخفاء 

 

علينا أن ندرك  وبوضوح، أن النزاعات المسلحة، سواء كانت دولية أو غير دولية، ال  

 تبرر أبدا  ممارسة اإلخفاءت القسرية:

  أو حرب باندالع بالتهديد  األمر تعلق سواء كانت، مهما ظروف  أي اتخاذ يجوز ال“

الة استثنائية أخرى،  ح أية أو الداخلي السياسي  االستقرار عدم أو حرب حالة قيام

، تم تعزيز الحظر على 2006وفي العام  ”ة لتبرير أعمال االختفاء القسريذريع

االختفاء القسري عبر تبني االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء 

وهذه المعاهدة متعددة   ماية من االختفاء القسري(القسري )اتفاقية الح

تاحة للت األطراف، أصبحت    حتآ اآلن . ولم توقع اليمن2007 وقيع في فبراير/شباطم 

  . على االتفاقية

تدعو إتفاقية مناهضة االختفاء القسري الدول إلى التحقيق في وقائع  و

، والتي يرتكبها االختفاء  تعريف وغيرها من األعمال التي تدخل ضمناالختطاف 

ويعتبر القانون   ،دالةمثول هؤالء األشخاص أمام العفاعلون من غير الدول، من أجل 

اء مصير أو مكان  إخف  في الدولة استمرت طالما مستمرة جريمة ”فاءاالخ“ الدولي

  موسعة  حملة من  كجزء ”االختفاء“ وحين يتم ارتكاب أعمال ، ”المختفي“ الشخص

شكل فهي  معينين، سكان على  منهجية أو  ذكرها وورد اإلنسانية، ضد  جريمة ت 

م روما للمحكمة الجنائية  نظاكذلك و القسري االختفاء مناهضة  اتفاقية في

تنظيم   اكن الخاضعة لقانونفي غير األمويحظر الدستور اليمني االحتجاز ، الدولية

، أصدرت اليمن قانونا  خاصا بقضايا االختطاف، ووردت فيه 1998وفي عام  ، السجون

ين الذين يثبت قيامهم بالمشاركة في  عاما  للمسؤول 20عقوبات بالسجن ألكثر من 

جر م إال أنه ال يوجد قانون ي ،أعمال اختطاف أو سرقة مني في الوقت الحالي ي 

 فاء القسري على وجه الخصوص. االخ



 

 اليمن تاريخ من اإلخفاء والسجون السرية 

 

شكلت قضية اإلخفاء القسري واالعتقال خارج نطاق القانون في أماكن احتجاز غير 

ورغم أن اإلخفاء ، يا إفرازات الحرب القائمة باليمنمعلومة واحدة من أبرز قضا

سابقة سواء في حكم البلد منذ ما القسري قد تم ممارسته باليمن في فترات 

حكومة  في فترة أو  عندما كانت هناك حكومتين ) للشمال والجنوب ( 1990قبل 

وال تزال ملفات المخفيين قسريا في صنعاء منذ  ، 1994الوحدة  خاصة بعد حرب 

 وحتى اللحظة ملفات عالقة لم يتم البت فيها.  1978عام 

 

ــ  ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تطورات الحرب 

 

سيطرتها على  الذي قامت به جماعة الحوثي و 2014 القول أن انقالب لكن يمكن

تطورا خطيرا في قضايا الحريات   كانصنعاء وحجزها للحكومة ولرئيس الجمهورية 

اإلخفاء  تفاقمفقد ،  نزلق خطير  يزداد خطورة كل يومباليمن وأدخل البلد في م

،  وشمل ذلك رجاال ونساء نيين عامة أو للمد  السياسيين واالختطاف سواء للخصوم

تزايدت جهات كما وتزايدت أعداد السجون السرية في اليمن في مختلف المدن 

 (. 2020-   2014)وذلك خالل السنوات قال التعسفي االعت

حيث وثقت المنظمات الحقوقية باإلضافة إلى ما نشرته الصحافة االستقصائية  

انشائها الحوثيون في صعدة أماكن االحتجاز غير المنظورة للعالم  من عشراتال

وقد واجهت فرق الرصد لهذه السجون السرية  ، عزوحجة وصنعاء وذمار وإب وت

خطورة األمر والقبضة األمنية  حتجاز تحديات جمة ليس مردها فقط وأماكن اال



 

للحوثيين التي تهدد حياة الراصدين فقط ولكن أيضا التساع رقعة االحتجاز وتعدد  

،  سجون وأماكن احتجاز غير معلومة مقرات حكومية إلى  األماكن التي تحولت من

فإن   (HRITC)وحسب رصد ومتابعة فريق مركز المعلومات والتأهيل لحقوق اإلنسان 

محافظات صنعاء وصعدة وعمران  سجنا ، في  200من  جماعة الحوثي تدير  أكثر

تحداث  لى اسذات طابع رسمي، وقرابة مائة معتقال سريا ، إضافة إ 78بينها  ،فقط

( المؤسسات الحكومية كما هو الحال مع اللجنة  سجون سرية خاصة في )أقبية

العليا لالنتخابات التي نقل الحوثيون إليها مئات المختطفين، كما تحتجز مئات  

 المدنيين في مواقع عسكرية. 

من   (HRITC)و تمكن فريق الرصد في  مركز المعلومات والتأهيل لحقوق االنسان 

مكان احتجاز في الحديدة  18مكان احتجاز في ذمار وإب، وهناك سجنا و 41رصد 

ت مقراباألساس وهي ، ق فإن كثير من هذه األماكن مؤقتةوحسب الرصد المدق

 وبعضها تابعة لمحاكم ونيابات عامة.  حكومية ومدارس وأندية رياضية
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 الحديدة 

 

سجنا سريا تعتقل فيهم   20لدى مليشيا الحوثي في مدينة الحديدة أكثر من 

نشطاء ومحامين وصحفيين وسياسيين وأكاديميين وطالب جامعيين، حسب تواصل  

وطبقا لهذه المصادر في ، حلية ومصادر حقوقية وسكان محليينمع سلطات م

الحديدة، فإن القيادي الحوثي أبوعالء العميسي، يدير تلك السجون وهو أحد  

لى ما يسمى بجهاز الحوثي، ويشرف ع الجماعة، عبدالملك المقربين من زعيم

ورغم تحرك األرقام بخصوص المعتقلين  ،  في المحافظة  الوقائياألمن السياسي 



 

  73مختطفا، بينهم   536مصير   عنتكتم بالمليشيا الحوثي  قيامالرصد يؤكد  إال ان

لم تتلق أسرهم أي تفاصيل عن و، 2019 سجينا اعتلقوا خالل العام الماضي

 اعتقالهم. حياتهم أو مكان

وأبرز تلك السجون التي أصبحت مصدر رعب للسكان، قلعتا "الكورنيش" و"الشريف"  

التاريخيتان ومنزل الرئيس عبدربه منصور هادي، ومنازل مسؤولين آخرين، ومراكز  

، الرازقي، الرعيني للشرطة تستخدم سجونا سرية مؤقتة  بينها، الحي التجاري 

 . يوليو 7وقسم 

ن خلف  حايا أن الحوثيين يستخدمون منزلي يعمل في مساعدة الضوأكد محامي 

غرف أرضية   4إدارة البحث الجنائي، وسجنا سريا يعرف بـاسم "حنيش" مكون من  

  ألمن السياسي، أحدها مدرسة أهليةسجون سرية تابعة ل 3في السجن المركزي، و

سسة  نب سجن مؤسرية في المنيرة شمال محافظة الحديدة بجا سجون 4هناك و

 .أبوالغيث، بالزيدية
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 تعز سجن الصالح 

 

حيث تحولت المدينة ، الصالح في تعز أبرز سجون الحوثي  مدينة يبقى سجن

،  لى سجن واسع تحت سيطرة الحوثيينالسكنية في منطقة الجند قرب مطار تعز إ

  2013العام والمدينة السكنية التي أطلق عليها إسم الصالح، تم االنتهاء منها مع 

وثي وحولتها  تقريبا ولم يتم اشغالها وبقيت خاوية حتى سيطرت عليها قوات الح

ويعد هذا المعتقل األكبر على مستوى السجون السرية  سجن، إلى مقر عسكري و 



 

تقلين الذين تعرضوا وفيه مئات من المع ، معلوما بأنه مدينة أشباحوالذي صار 

إن الكثير من المعتقلين قتلوا في  وبحسب معلومات مؤكدة ف ، لتعذيب ممنهج 

 الذي يتكون من أقسام متعددة. وهذا المعتقل 

أن   (HRITC)وحسب ضحايا اعتقلوا لفترات في صنعاء وذمار أكد هؤالء  لفريق 

الحوثيين حولوا بعض المساجد والمعالم السياحية واألندية الرياضية إلى معتقالت  

وقد  ، ميين والنشطاء الحقوقيينواإلعال يحتجزون فيها خصومهم السياسيين

دد من الضحايا الذين أكدوا بأن تعدد أستمع فريق مركز المعلومات لشهادات ع

سجون الحوثي فيها تعدد لقيادات تدير هذه السجون حيث أن بعض السجون تابعة  

لجهاز ل الألمن القومي والمخابرات وهؤالء يتميزون بأنهم كانوا من ضباط وأفراد

ع للرئيس السابق علي عبداهلل صالح  وهناك جهاز موازي يديره أفراد  التابوالسابق 

وحسب الشهادات فإن معظم حاالت االختطاف  ، الحوثي مباشرة جماعة يتبعون

أجل االبتزاز المالي أو الضغط على شخصيات معارضة  من تتم   تحديدا  بصنعاء 

 بالخارج عبر اذاللها باعتقال أقربائها. 

مع الخلط المتعمد الختطاف   في هذه السجون خاصة  وتزايد عدد المخفيين 

قضية تمويل  وتتجسد ، عاديين بغرض االبتزازالمواطنين والالخصوم وأسرى الحرب 

؛  مقابل أموال  المعتقلينيتم اإلفراج عن  حيث الحرب عبر االعتقاالت المتعددة 

حيث يقوم األمن والسلم االجتماعي، لتكون واحدة من أسوأ إفرازات الحرب وانهيار 

والمدن تستهدف المارة بذلك أفراد مسلحين  في نقاط تفتيش بين القرى 

 . عن األنظار أو أي مسائلة ا  بعيد  والعابرين

  وقد وثقت المنظمات الحقوقية ومنها مركز المعلومات والتأهيل لحقوق اإلنسان 

TC)(HRI  ومنظمات دولية عدة حاالت مرعبة للتعذيب الوحشي واالخفاء القسري

تابعة لألمن القومي والمخابرات والالممنهج لقوات الحوثي في سجون صنعاء 

 والبحث الجنائي الذي مارس أيضا اختطاف واخفاء لعشرات النساء.  



 

 سجون سرية في جانب التحالف 

 

ر الواقع من جماعات مسلحة تتبع الحكومة  بالمقابل مارست قوى سلطة األم

الشرعية أو تناصرها اعتقاالت عشوائية وسرية في سجون وأماكن احتجاز غير 

وهو األمر الذي ارتكبته أيضا   ،ارب وعدن والمكال وسيؤنمعلومة في تعز وم

اإلمارات العربية المتحدة والمملكة ف العربي الداعم للشرعية بقيادة قوات التحال

 ة السعودية. العربي

ما ال يقل عن ثمانية عشر مكان لالحتجاز السري  وجود وقد أكدت تقارير مختلفة 

في عدن وحضرموت تشرف عليها اإلمارات عبر قوات أمنية يمنية خاصة تابعة لها  

ورغم تراجع  ، دن والنخبة الحضرمية في المكالمثل قوات الحزام االمني في ع

ها خروج قواتها واعالن  2019نهاية العام  ذ من  على األرض العسكري حضور اإلمارات

إال أن إدارة قوات أمنية وتشكيالت عسكرية في عدن  ، المسلحة من اليمن

زال بدعم كامل من اإلمارات العربية  تلتابعة لمحافظة تعز ال وحضرموت والمخاء ا

 المتحدة.

مة  التي أنشئت فيها قبضة أمنية خارج سيطرة الحكو دنوتعد عدن من أهم الم

الشرعية المدعومة من المجتمع الدولي وبحسب متابعة الرصد لفرق منظمات 

فقد تم التوثيق في   (HRITC)منها مركز المعلومات والتأهيل لحقوق اإلنسان 

منها معتقل خور مكسر، ومعتقل    قت سابق لثمانية معتقالت، في عدنو

الرئيسي المؤقت للحكومة  معسكر العشرين في منطقة كريتر بالقرب من المقر 

، ومعتقل بير أحمد الحزام األمني في منطقة البريقة الشرعية، ومعتقل معسكر

تعرض  قد ، ومعتقل معسكر اإلنشاءات وسجن فيهاالو مزرعة استؤجرت إلقامة وه

ن قبل قوات تتبع الحزام األمني )حسب روايات ضحايا( فيه ضحايا للتعذيب م 



 

سكر اإلسناد والدعم( ومعتقل في منطقة  ومعتقل معسكر اإلنشاءات )مع 

 البريقة، ومعتقل في قرية الظلمات وهي منطقة خلف البريقة. 

وقد تزايدت حدة االعتقاالت التعسفية في عدن ضد مواطنين من مدن شمالية  

ير  على يد قوات الحزام األمني بعد مقتل القائد العسكري لمعسكر اإلنشاءات من

وتم حجز عشرات  ، 2019في االول من  أغسطس  ،مةاليافعي المعروف بأبي اليما

 األشخاص ومالحقة باعة متجولين ومسافرين عابرين. 

رجل قد اختفوا  "إن  محامين وناشطين حقوقيين قالوا لنا ، إن  ما يقرب من ألفي

من    أدى إلى احتجاجات شبه أسبوعية، وهو عدد مرتفع جدا  في السجون السرية

،  وأخوة وآباء مفقودين صول على معلومات عن أبناءقبل عائالت تسعى إلى الح

ولكن تبقى األرقام التي خضعت للرصد في مركز المعلومات والتأهيل لحقوق 

لحظات   كما أن معظم الذين اعتقلوا في، أقل من ذلك بكثير  (HRITC) اإلنسان

ولكن تبقى عدد من الناشطين المحسوبين على  ، التعسف الفورية أفرج عنهم

 في تلك المعتقالت.  مناوئة لسياسة اإلمارات في اليمناسية أحزاب سي
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 حضرموت والمهرة خارج الدولة 

 

أن الحوثيين الذين انقلبوا على الحكومة الشرعية في صنعاء لم يصلوا  من رغم بال

و جزيرة سقطرى الواقعة في  إلى مناطق شرق اليمن مثل حضرموت والمهرة أ

إال إن هذه المناطق االستراتيجية الهامة شهدت حضورا واسعا  الهندي،  المحيط

متحدة لقوات التحالف العربي الداعم للشرعية بقيادة اإلمارات العربية ال

وقد أنشأت قوات عسكرية وأجهزة أمنية مثل ، والمملكة العربية السعودية 

ن لإلمارات سجونا  أ النخبة الحضرمية بإشراف إماراتي ورصد فريق الرصد والتوثيق



 

معتقل الريان ويقع داخل مطار الريان ويعد   سر ية في محافظة حضرموت، ومنها

 ، ومعتقالت اخرى منها:  من أشهر المعتقالت غير القانونية

 معتقل ميناء الضبة.  •

 معتقل ربوة في مديرية المكال.  •

 معتقل القصر الجمهوري.  •

 معتقل غيل بن يمين.  •

في  معتقل ر اإلماراتي إال أنه يتواجد الحضو رغم تراجعووفي جزيرة سقطرى 

وهذه السجون يشرف عليها عسكريون وعناصر أمنية من  ، جزيرة سقطرى

تشكيالت الحزام االمني والنخبة الحضرمية في المكال الخاضعتان بصورة مباشرة 

 لدعم دولة اإلمارات العربية المتحدة العضوة في التحالف العربي.

حكومة الشرعية في محافظة  سكرات خارج سيطرة الكما أنشأت السعودية مع 

تابعة لقوات وكل هذه المعسكرات ، موقعا عسكريا 12وهناك على األقل ، المهرة

داعمة التحالف أو لجهات مسلحة وأمنية يمنية مدعومة من دول التحالف ال

معزولة عن   أن تتواجد فيها أماكن احتجاز ويرجح  ،للحكومة المعترف بها دوليا

 م ومخفيين قسريا.العال

وقد تم الكشف عن  سجن سري في المنطقة العسكرية األولى في سيئون  

بإشراف القوات السعودية والسجن الذي كان   بحضرموت جنوب شرقي اليمن،

ووصلت معلومات تفيد بوجود معتقلين  ، مهجورا إلى ما قبل عشر سنوات مضت 

ص  إن عشرات األشخا فيه لم يحدد عددهم ولكن وبحسب مصادر محلية مطلعة ف 

يحتجزون في ذلك السجن المسمى )سجن الطين( وهو غير بعيد عن السجن  

 وأن ذلك يتم بعلم من الحكومة اليمنية.  ،المركزي


