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هدفت الدراسة إلى تقديم صورة واقعية ألماكن االحتجاز في اليمن، تشمل واقع بيئتها املكانية من 
فيما  ومدى احترامها للقوانين الوطنية والقواعد الدولية للتعامل مع املحتجزين،  املباني والخدمات، 
وذلك من أجل  وتوفير الحقوق املعنوية والجسدية املختلفة للمحتجزين،  يتعلق بإجراءات االحتجاز، 
املساهمة في أي إجراءات مستقبلية تتعلق بإصالح بيئة حقوق اإلنسان في اليمن وفي مقدمتها بنية 
وسياسات عمل املؤسسات العقابية، بما يجعلها مؤهلة ألداء دورها القانوني، وبعيدة عن التحول إلى 

أداة النتهاكات حقوق اإلنسان في اليمن. 

وفي سبيل تحقيق ذلك اتبعت الدراسة املنهج الوصفي لتحليل البيانات املجموعة عبر نموذجين 
تنفيذ البحث  )أثناء  مختلفين من االستبيان استهدف األول عينة من املحتجزين السابقين والحاليين 
في امليدان(، واستهدف الثاني عينة من املسؤولين عن أماكن االحتجاز بأقسام الشرطة في اليمن، وتم 
االسترشاد في تحليل بيانات الدراسة بالقوانين الوطنية والقواعد الدولية املتعلقة بتنظيم عمل أماكن 

االحتجاز.

، وتأخذ في االعتبار شمول 
ً
تم تنفيذ املسح امليداني في سبع محافظات يمنية تغطي اليمن جغرافيا

تعز،  عدن،  )أمانة العاصمة)1(،  وهي محافظات  جميع أطرف النزاع والسلطات املختلفة على األرض، 
الحديدة، حضرموت، ومأرب(، وتم تنفيذ مراحل الدراسة املختلفة خالل الفترة  )أبريل/ نيسان- سبتمبر/ 
أيلول 2018(، بينما اقتصرت الحدود الزمنية للدراسة على الفترة )2018-2015( وهي الفترة التي شهدت 

 شاركت فيه أطراف محلية وإقليمية ودولية بأشكال مباشرة وغير مباشرة.
ً
 مركبا

ً
 مسلحا

ً
صراعا

اعتمدت الدراسة املنهج الوصفي املسحي، وتضمنت مفاهيم حقوقية وقانونية مختلفة ذات عالقة 
مع االسترشاد بالقوانين الوطنية اليمنية والتشريعات الدولية ذات  بحقوق املحتجزين بشكل خاص، 

العالقة.

تضمن الفصل األول مشكلة الدراسة وأبعادها شاملة األهداف  تضمنت الدراسة ستة فصول، 
واألسئلة، والحدود الزمنية واملكانية، واملفاهيم املستخدمة فيها، وتضمن الفصل الثاني منهجية الدراسة 
 ملالمح واقع حقوق اإلنسان في اليمن خالل الفترة التي 

ً
وأدواتها وعينتها، وتضمن الفصل الثالث عرضا

شملتها الدراسة من واقع التقارير الحقوقية محلية والدولية، كخلفية عامة تساعد على فهم تفاصيل 
ونتائج الدراسة.

وتم تخصيص الفصول )الرابع، الخامس، والسادس( لتحليل وعرض نتائج الدراسة، حيث تضمن 
الفصل الرابع تحليل بيانات االستبيان الخاص باملحتجزين، بينما تضمن الفصل الخامس تحليل بيانات 
بينما تضمن الفصل  االستبيان الخاص باملسؤولين عن أماكن االحتجاز بأقسام الشرطة في اليمن، 

السادس أبرز نتائج الدراسة وتوصياتها.

وقد توصلت الدراسة بشكل عام إلى وجود توجه عام بعدم الحرص على االلتزام باإلجراءات القانونية 
عند تنفيذ القبض على املحتجزين، وأثناء احتجازهم، فبعض املحتجزين تم القبض عليهم دون التعريف 

)1(   أمانة العاصمة هي مدينة صنعاء دون املحافظة املحيطة بها وهي محافظة صنعاء.
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بهوية منفذي إجراءات القبض، مع عدم إبراز إذن النيابة أو أمر الضبط القضائي عند تنفيذ القبض، 
وحدوث حاالت إيداع املحتجزين أماكن االحتجاز قبل التحقيق معهم، وعدم توضيح أسباب االحتجاز 
أو السماح له بإبالغ أسرته أو من يرغب بإبالغهم في أغلب  للشخص املستهدف عند القبض عليه، 
 عدم االلتزام بتدوين معلومات املحتجز في سجالت رسمية عند احتجازه، وإن كان ذلك 

ً
الحاالت، وأيضا

أقل من املتوسط، فالغالبية تم تسجيل بياناتهم في سجالت رسمية.

وأظهرت الدراسة وجود توجه عام بعدم الحرص على إشعار املحتجز بأسباب القبض عليه عند 
تنفيذ عملية القبض، وارتفاع حاالت االحتجاز العتبارات متعلقة  بالنزاع الراهن، وارتفاع حاالت إيداع 
املحتجزين في أماكن احتجاز غير رسمية تقع تحت سلطات فصائل مختلفة من أطراف النزاع الجاري 
في البلد أبرزها جماعة أنصار هللا )الحوثيون(؛القوات اإلماراتية في اليمن؛ التحالف العسكري الداعم 
لسلطات الرئيس هادي بقيادة السعودية؛ تنظيم القاعدة في جزيرة العرب؛ فصائل املقاومة املنضوية 

ضمن القوات املوالية  -كل من ا املعترف بها دوليا- والتحالف العربي؛ وقوات النخبة الحضرمية.

وقد توزعت أماكن االحتجاز غير الرسمية على مبان سكنية وحمامات وعمارات خاصة، وأيضا مبان 
حكومية مدنية وعسكرية، مع وجود حاالت احتجاز دون توجيه أي تهمة للمحتجزين.

وكان هناك أيضا توجه عام بعدم احترام املسؤولين عن أماكن االحتجاز لحق املحتجزين في االستعانة 
بمحامين أثناء التحقيق معهم، وعدم االلتزام بإحالة املحتجزين إلى النيابة العامة خالل املدة القانونية 

)24 ساعة( إال في حاالت قليلة.

وأظهرت الدراسة عدم إيفاء أماكن االحتجاز في اليمن باملعايير الدولية والوطنية فيما يتعلق بالبيئة 
فلم تكن الغالبية العظمى من تلك  والخدمات األساسية الالزم توفرها في أماكن االحتجاز،  املكانية، 
وال اإلضاءة  بالتهوية الجيدة،  وال  بالنظافة الالزمة،  ولم تتمتع  األماكن واسعة ومريحة للمحتجزين، 
، ولم تتوفر فيها خدمات املياه والكهرباء العمومية بشكل دائم إال في حاالت قليلة، حيث 

ً
 ونهارا

ً
الكافية ليال

تعتمد كثير منها على مصادر بديلة لتوفير الكهرباء واملياه لنزالئها، وبعضها ال يستطيع توفير مصادر بديلة 
لهذه الخدمات الضرورية، وبشكل واسع لم تتوفر دورات مياه نظيفة وكافية للمحتجزين، وال مياه نظيفة 
لالغتسال، كما لم يحصل املحتجزون فيها في أغلب الحاالت على الفرش واألغطية، ولم يحصلوا على 

أدوات النظافة الشخصية كالصابون وأدوات الحالقة إال في حاالت شديدة الندرة.

 عدم الحرص على احترام الحقوق الجسدية واملعنوية للمحتجزين، 
ً
وفي نفس الوقت كان السائد غالبا

فلم يحصل بعض املحتجزين على فترات كافية من النوم بشكل منتظم، ولم يحصل أغلبهم على وجبات 
طعام وشراب مجانية، كما لم يحصلوا في كثير من األوقات على وجبات طعام وشراب عند حاجتهم حتى 
لو كانت مدفوعة الثمن، ولم تحصل الغالبية العظمى من املحتجزين على أوراق للكتابة أو كتب للقراءة 
ونفس الوضع فيما يتعلق  ولم يستطع أغلبهم التعرض ألشعة الشمس بشكل منتظم،  عند الحاجة، 

بالقدرةعلى استدعاء الطبيب عند الحاجة لذلك إال في حاالت نادرة.

جبر آخرون على توقيع محاضر 
ُ
وأ التحقيق،  ن تعرض كثير من املحتجزين لضغوط أثناء  كما تبيًّ

التحقيق باإلكراه، وتعرض محتجزون للتعذيب بأساليب شديدة القسوة كاستخدام الكهرباء والحرق، 
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والضرب باألسالك الكهربائية والتعليق والركل والضرب بالع�صي واأليدي وربط األعين وكسر األضالع 
وتعرض آخرون للحرمان من األكل والنوم كعقوبة بعد  واعتداءات بدنية ولفظية،  وأصابع األيدي، 

التحقيق معهم.

وكانت قدرة املحتجزين على االتصال بالعالم الخارجي محدودة للغاية باستثناءات قليلة متعلقة 
بالسماح ألسر وأصدقاء املحتجزين بزيارتهم، ولكن بشكل محدود وغير منتظم إال في حاالت دون املتوسط. 

كما أن عدم خضوع أماكن االحتجاز للتفتيش املنتظم من قبل النيابة العامة والجهات املختصة هو 
السائد في الغالبية املطلقة من أماكن االحتجاز.

ورغم أن أغلب مسؤولي أماكن االحتجاز بأقسام الشرطة من خريجي كلية/أكاديمية الشرطة، وأغلبهم 
حصلوا على دورات في مجال القانون، إال أن عمليات اإلفراج عن املحتجزين تعرضت أحيانا لعراقيل من 

قبلهم تضمنت املماطلة وطلب مبالغ مالية من املحتجزين.

وفي الوقت نفسه لم تحصل أغلب مراكز الشرطة وأماكن االحتجاز فيها على أي موازنة تشغيلية من 
الحكومة، واألقسام التي حصلت على موازنات تشغيلية لم تكن تلك املوازنات تكفيها لتوفير االحتياجات 
كما أن أغلب أماكن االحتجاز في أقسام الشرطة ال توفر أماكن خاصة باحتجاز النساء  الضرورية، 

واألحداث.
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مشكلة الدراسة 

مقدمة: �
 في فترات الحروب 

ً
تعد عمليات االحتجاز غير القانونية واالختفاء القسري من الظواهر األكثر شيوعا

والصراعات األهلية، خاصة وأنها تترافق مع إجراءات وممارسات غير قانونية، وتتقلص مساحة املساءلة 
نتيجة العتبارها جزًءا من أدوات  والقدرة على الدفاع عن حقوق من يقعون ضحية هذه املمارسات، 

الصراع من قبل من يمارسونها.

ألن  من جهة أخرى فإن بيئة االحتجاز بشكل عام ال تحظى بالرعاية واالهتمام خالل الصراعات، 
أولوية السلطات تتحول إلى اهتمامات أخرى وكذلك املوارد املتاحة يتم إعادة توجيهها لتغطية جوانب 
أخرى، أي أن أوضاع أماكن االحتجاز تكون أكثر سوًءا من األوقات العادية بغض النظر عن طبيعة التهم 

املوجهة للمحتجزين.

إن السجون/أماكن االحتجاز تحولت بحكم تطور التفكير االجتماعي وسيلة لتحقيق أهداف املجتمع 
 
ً
في التعامل مع ظاهرة الجريمة، وإصالح املجرمين من خالل العقوبة وإعادة تأهليهم ليصبحوا أشخاصا
العقابية مؤسسة/  املؤسسات  اعتبار هذه  إلى  البعض  وذهب   ،)2( في مجتمعاتهم  للقوانين  محترمين 
مع  ونزالئه كفئة ثانية،  هما إدارة السجن كفئة أولى،  مؤسسات اجتماعية تحتوي فئتين من الناس، 
التأكيد على وصف الفئة الثانية بالنزالء وليس السجناء مراعاة لوقع الكلمات في سبيل إصالحهم)3(، لم 
يعد باإلمكان التعامل معها في اليمن بهذه الداللة في ظل تنامي دورها السلبي كوسيلة النتهاك حريات 
وحقوق كثير من املواطنين دون سند قانوني، ولهدف إصالح سلوكهم، بل أن عقابهم تحول إلى هدف 
ملعطيات وظروف   

ً
ولهذا فإن معرفة واقع أماكن االحتجاز وإعادة استكشافه من جديد وفقا بذاته، 

الصراع في اليمن تعد عملية مهمة يمكن أن تساهم في إصالح االختالالت التي ترافق عمليات االحتجاز 
بشكل واسع. 

 عزز من هشاشة وضعف 
ً
 مساعدا

ً
وقد مثلت التطورات السياسية واألمنية في اليمن بعد 2011 عامال

 من غياب سيادة القانون وتدهور الوضع األمني بشكل أكبر من 
ً
املؤسسات الحكومية التي عانت أيضا

الفترات السابقة، وبينما كانت هذه السجون تعاني من ضعف مواردها املالية لتسيير شؤونها اليومية، 
وتوفير احتياجات نزالئها من الخدمات حتى قبل مرحلة النزاع الجاري فترة تنفيذ الدراسة، فقد تأثرت 

مصلحة السجون في اليمن بشكل مباشر بهذه العوامل الظرفية والبيئية)4(.

ثم منذ سبتمبر 2014 حين سيطرت جماعة أنصار هللا )الحوثيون( على العاصمة صنعاء بالسالح، 
 بالتدخل العسكري للتحالف بقيادة السعودية في مارس/ آذار 2015، وما تلى ذلك من تغيرات على 

ً
ومرورا

)2(  محمد أبو زهرة، الجريمة والعقوبة، دار الفكر العربي، القاهرة، 2000، ص103. 

)3(  محمود نجيب حسين، علم العقاب، دار النهضة العربية، القاهرة، 1989، ص50.

)4(   فيونا مانغان، وإيريكا جاستون، السجون في اليمن، منشورات معهد السالم األمريكي، ط1، واشنطن 2015، ص-8 10.
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األرض، وثقت العديد من املنظمات الدولية واملحلية ارتفاع عدد حاالت االحتجاز واالعتقال واالختفاء 
القسري والتعذيب في اليمن، وأن أطراف النزاع قامت بتعذيب املحتجزين وأساءت معاملتهم واحتجزتهم 
 
ً
 ُيعتقد أنهم معارضون سياسيون، أو يشكلون تهديدا

ً
في ظروف سيئة، وأخفت بشكل قسري أشخاصا

 في االزدياد، حيث أن هناك مئات الحاالت املوثقة لدى 
ٌ
، وأن أعداد حاالت االختفاء القسري آخذة

ً
أمنيا

منظمات حقوقية )5(.

وأدت الحرب إلى توسيع موجات االعتقال التعسفي وعمليات االختطاف، وتم احتجاز بعض املعتقلين 
في أماكن احتجاز غير رسمية من ضمنها منازل خاصة، دون إبالغهم بسبب احتجازهم أو منحهم الفرصة 

للطعن في قانونية ذلك االحتجاز)6(.

ومن املالحظ أن دائرة انتهاكات حقوق اإلنسان بما فيها حقه في الحياة قد توسعت بشكل مخيف، 
وأنها تتسع من عام آلخر.

هذه الحاالت ال تقتصر على طرف من أطراف النزاع الراهن، بل تشمل كل جغرافيا اليمن ومناطقه 
الواقعة تحت سيطرة األطراف املختلفة.  

الحروب أن مؤسسات االحتجاز الرسمية بدورها ال تعتبر أولوية من حيث  ومن املعروف أنه أثناء 
كما أن تراجع اإليرادات العامة وتوجيهها نحو تغطية تكاليف  االهتمام للسلطات املسؤولة في البلد، 
الحرب يقلل بدوره من نصيب هذه املؤسسات، فتتراجع قيمة ما تحصل عليه من موازنة حكومية لتوفير 
الخدمات والرعاية للمحتجزين، رغم أنها تكون مسؤولة عن رعاية نزالئها الذين ترتفع أعدادهم مقابل 
تراجع نصيب كل فرد منهم من النفقات املعتمدة، إضافة إلى انتشار الفساد بشكل كبير، الذي يعمل على 
الحد من توظيف املوارد املحدودة في مصارفها املفترضة، فقد صنفت منظمة مكافحة الفساد العاملية 
180 دولة  175 من أصل  اليمن في املرتبة   ،2017 في مؤشر ملدركات الفساد لعام  »الشفافية الدولية« 
)7(، وهو الرقم األسوأ في تاريخ اليمن فيما يتعلق بانتشار الفساد، رغم ما هو معلوم عن استشراء الفساد 

.
ً
في البلد تقليديا

 في ارتفاع أعداد املحتجزين، بينما تتعرض بيئة احتجازهم ملزيد من عدم 
ً
 ملحوظا

ً
أي أن للحرب دورا

إضافة إلى املحتجزين في أماكن االحتجاز املؤقتة  فإن هذه األعداد من املواطنين اليمنيين،  االهتمام، 
بمراكز الشرطة، واملحتجزين في أماكن احتجاز غير رسمية تكاد تكون منسية في ظل انشغال السلطات 

والرأي العام بتطورات الصراع.

وبشكل عام فإن مراكز الشرطة بحكم انتشارها الواسع واعتبارها املحطة األولى الحتجاز املستهدفين 
في الغالب، تعد من أبرز األماكن التي تستقبل الكثير من حاالت االحتجاز، خاصة تلك الحاالت التي ُيحتجز 

https://www.hrw.org/ar/world- ،2018 5(  منظمة هيومن رايتس ووتش، التقرير العالمي 2018، ملخص اليمن، يناير/ كانون الثاني(
report/2018/country-chapters/313455

)6(  منظمة العفو الدولية للعام 2015/2016، تقرير حالة حقوق اإلنسان في العالم، النسخة العربية، الطبعة األولى 2016، لندن، ص342

 Corruption Perceptions Index 2017,” Transparency International, last modified February 21, 2018, accessed June 25,”  )7(
2018, https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017
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فيها أشخاص ويحرمون من حرّياتهم دون أحكام قضائية، ولهذا فإن الدراسة الحالية ستركز على أقسام 
الشرطة وواقع أماكن االحتجاز فيها بدرجة أساسية، كما ستعمل على معرفة واقع أماكن االحتجاز بشكل 
 للخروج بصورة أقرب للواقع عن هذه األماكن، وكخطوة أولى 

ً
عام سواء كانت رسمية أو غير رسمية، سعيا

في العمل على إصالحها بما يكفل صون وحماية حقوق املحتجزين مستقبال.

إن إجراء دراسة منهجية ملعرفة بيئة االحتجاز في اليمن أثناء الحرب الراهنة هو الخطوة األولى لتوفير 
معطيات حقيقية يمكن البناء عليها إلصالح أوضاع هذه البيئة، وحماية حقوق آالف املحتجزين فيها، 

وهذه هي الغاية التي تتوخاها هذه الدراسة.

تساؤالت الدراسة

بصورة عامة حاولت الدراسة اإلجابة على العديد من التساؤالت التي تخدم أهدافها، وأهمها:

ما هي اإلجراءات املتخذة مع املحتجزين قبل إيداعهم أماكن االحتجاز؟	 

ما هي طبيعة االتهامات املوجهة للمحتجزين؟	 

ما مدى حصول املحتجزين على الحماية القانونية أثناء االحتجاز؟	 

ما هو وضع البيئة املكانية ألماكن االحتجاز ومرافقها في الواقع؟	 

ما مدى توفير الحقوق الجسدية واملعنوية للمحتجزين؟	 

ما هي أساليب االستجواب، وما مدى احترامها ملبادئ حقوق اإلنسان؟	 

ما مدى قدرة املحتجزين على االتصال بالعالم الخارجي؟	 

ما هي إجراءات الشكاوى والتفتيش في أماكن االحتجاز؟	 

ما هي طرق اإلفراج عن املحتجزين؟	 

أهداف الدراسة

تهدف الدراسة بشكل عام إلى معرفة واقع أماكن االحتجاز في اليمن خالل فترة النزاع الراهن، ويتفرع 
عن هذا الهدف أهداف فرعية/إجرائية كالتالي:

معرفة اإلجراءات املتخذة مع املحتجزين قبل إيداعهم أماكن االحتجاز.	 

معرفة طبيعة االتهامات املوجهة للمحتجزين.	 
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معرفة مدى حصول املحتجزين على الحماية القانونية أثناء االحتجاز.	 

معرفة البيئة املكانية ألماكن االحتجاز ومرافقها في الواقع.	 

معرفة مدى توفير الحقوق الجسدية واملعنوية للمحتجزين.	 

معرفة أساليب االستجواب ومدى احترامها ملتطلبات حقوق اإلنسان.	 

معرفة مدى قدرة املحتجزين على االتصال بالعالم الخارجي.	 

معرفة إجراءات الشكاوى والتفتيش في أماكن االحتجاز.	 

معرفة طرق اإلفراج عن املحتجزين.	 

أهمية الدراسة  

إن أهمية الدراسة الحالية تتمثل في ارتباطها بقضية جوهرية وأساسية من قضايا حقوق اإلنسان، 
حيث أنها تسعى إلى تقديم صورة واقعية عن أماكن االحتجاز في اليمن خالل فترة  نزاع  ممتدة لسنوات، 
بحيث تركز على الجانب الكيفي لهذا الواقع بشكل أسا�صي مع االسترشاد باملؤشرات الكمية املتوفرة من 
خالل مصادر الدراسة األولية والثانوية، ومحاولة الربط بين الواقع الراهن ألماكن االحتجاز في اليمن 
وتحديدا تلك املعايير والقواعد التي وضعتها منظمتا األمم املتحدة  واملعايير الدولية ألماكن االحتجاز، 

واللجنة الدولية للصليب األحمر.

كما أن هذه الدراسة ال تقتصر على املعتقلين السياسيين والحقوقيين كما هو الحال مع أغلب التقارير 
التي تتناول قضايا تقييد الحريات وانتهاكها، بل تتجاوز ذلك إلى كل املحتجزين بغض النظر عن طبيعة 

االحتجاز وأسبابه وأطرافه. 

وبشكل عام فإن معرفة واقع أماكن االحتجاز في اليمن أثناء النزاع هي الخطوة األولى نحو البدء بعملية 
إصالح بيئة االحتجاز في اليمن سواء أثناء النزاع أو بعد انتهائه، وهذا يمنح الدراسة أهمية إضافية إلى 

.
ً
 يمكن أن يبني عليه الباحثون والحقوقيون والجهات املختصة مستقبال

ً
اعتبارها مرجعا

حدود الدراسة 

 ،2015 تقتصر الحدود الزمنية لهذه الدراسة على فترة الحرب املستمرة في اليمن منذ مطلع العام 
وحتى وقت تنفيذ الدراسة خالل الربعين الثاني والثالث من العام 2018.

وقد تم اختيار عينة عمدية من سبع  أما الحدود املكانية للدراسة فتشمل الجمهورية اليمنية، 
محافظات يمنية )أمانة العاصمة، عدن، الحديدة، حضرموت، إب، مأرب، وتعز( لتنفيذ الدراسة، وتم 
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، وتعد من 
ً
 ووسطا

ً
 وغربا

ً
 وشرقا

ً
 وشماال

ً
اختيار هذه املحافظات ألنها تمثل التوزيع الجغرافي لليمن جنوبا

وفي نفس الوقت فإنها  أكثر املحافظات من حيث أماكن االحتجاز وأعداد املحتجزين كما سيرد الحقا، 
تعكس تعدد السلطات الفعلية القائمة على األرض وقت تنفيذ الدراسة )الحكومة اليمنية املعترف بها 
، وسلطات األمر الواقع من جماعة أنصار هللا املسلحة »الحوثيين«(، وحليفهم الرئيس السابق علي 

ً
دوليا

عبدهللا صالح، الذي انتهى تحالفه معهم بمقتله في ديسمبر/ كانون األول 2017.

مفاهيم ومصطلحات الدراسة

 من املفاهيم املرتبطة بحقوق اإلنسان، ومنها 
ً
اعتمدت الدراسة في إطارها املفاهيمي والتحليلي عددا

إلى مفاهيم   
ً
استنادا والقبض،  واملحتجز،  وأماكن االحتجاز،  القسري،  االحتجاز التعسفي واالختفاء 

وتم في بعضها وضع تعريفات إجرائية الستخدامها في  قانونية وطنية ودولية معتمدة في هذا اإلطار، 
الدراسة الحالية إلزالة االلتباس في الفهم لدى القارئ الذي قد يحدثه تقارب املفاهيم وتشابها، وذلك 

كما يلي: 

حقوق اإلنسان:  �

يتعامل مفهوم حقوق اإلنسان مع مفردتي )الحق( و )اإلنسان( بداللة كل منهما)8( مع األخذ 
في االعتبار أن حقوق اإلنسان منظومة متكاملة ال يمكن تجزئتها، ومن حيث املبدأ ليس هناك 
مسوغ لتقديم حق منها على اآلخر، كتقديم الحق في الغذاء على الحق في التعبير )9(، فإن تعريف 
حقوق اإلنسان يمكن إجمالها في »مجموعة االحتياجات أو املطالب التي يلزم توافرها بالنسبة 
لعموم األشخاص، دون أي تمييز بينهم، سواء العتبارات الجنس، أو النوع، أو اللون، أو العقيدة 

السياسية، أو األصل الوطني، أو ألي اعتبار آخر«)10(.

)8(  عامر حسن فياض، الراي العام وحقوق اإلنسان، املكتبة القانونية، بغداد، 2004، ص78.

)9( عبدالنبي العكر، قراءة في مشروع اإلصالح الديمقراطي، دار الكفور، بيروت، 2003، ص20.

)10(  أحمد الرشيدي، »حول بعض إشكاليات حقوق اإلنسان«، الديمقراطية )مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية بجريدة األهرام(، 
السنة األولى، العدد الثاني، ربيع 2001م، ص84 ،) وتجدر اإلشارة الى أنه ليس هناك تعريف محدد لحقوق اإلنسان ، بل هناك العديد من 

 
ً
التعاريف التي قد يختلف مفهومها من مجتمع إلى آخر أو من ثقافة إلى أخرى، وعلى سبيل املثال ، يقدم الدكتور محمدعبدامللك املتوكل تعريفا

شامال وواسعا لحقوق اإلنسان حيث يعرفها بأنها : » مجموعة الحقوق واملطالب الواجبة الوفاء لكل البشرعلى قدم املساواة دونما تمييز ، 
عرف حقوق اإلنسان بأنها : »ضمانات قانونية عاملية لحماية األفراد 

ُ
هذا على صعيد الفقه ، أما على الصعيد الرسمي ، فإن األمم املتحدة ت

والجماعات من إجراءات الحكومات التي تمس الحريات األساسية والكرامة اإلنسانية، ويلزم قانون حقوق اإلنسان الحكومات ببعض األشياء 
 ويمنعها من القيام بأشياء أخرى«

  ) من ويكيبيديا، املوسوعة الحرة  ..
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%

) A7%D9%86
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االختفاءالقسري:  �

 وقد عرفته االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري )2006( في املادة الثانية بقولها:
» ُيقصد ب  ”االختفاء القسري”: االعتقال أو االحتجاز أو االختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من 
أو أشخاص أو مجموعات من األفراد يتصرفون بإذن أو دعم  الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، 
من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض االعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص 

املختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون«)11(.

املحتجز:  �

عرف القانون اليمني رقم )48( لسنة 1991 الخاص بتنظيم مصلحة السجون واملعدل بالقانون  رقم 
2003 السجين بأنه »كل شخص صدر بحقه حكم نافذ يق�صي بحبسه«، وعرف )املحبوس  )26( لعام 
مختصة  سلطة  من   

ً
احتياطيا بحبسه  يق�صي  قرار  أو  أمر  بحقه  »كل شخص صدر  بأنه   )

ً
احتياطيا

«)12(، ونص الكتاب اإلرشادي حول منهجية حقوق اإلنسان في السجون على أن املتحفظ عليهم 
ً
قانونا

بانتظار املحاكمة، أو خالل إجراءاتها من املوقوفين يمكن تسميتهم باملحتجزين)13(.

وألغراض هذه الدراسة سنستخدم وصف )املحتجز( كتعريف إجرائي ليشمل »كل شخص تم تقييد 
 
ً
حريته سواء تم احتجازه/تقييد حريته بموجب حكم قضائي أو بدون حكم، وسواء تم القبض عليه وفقا

لإلجراءات القانونية أو باملخالفة لها«.

مكان/أماكن االحتجاز:  �

»املكان الذي يودع فيه السجناء واملسجونون  عرف قانون تنظيم السجون في اليمن السجن بأنه 
.)14(»

ً
احتياطيا

تم وضع  مكان  »كل  باعتبارها  االحتجاز  مكان/أماكن  مفهوم   
ً
إجرائيا الدراسة  هذه  وستستخدم 

 أو غير رسمي، ليشمل السجون الرسمية بأنواعها املركزية واالحتياطية 
ً
محتجزين فيه سواء كان رسميا

واملباني الخاصة واملنشآت املدنية والعسكرية التي استخدمت كأماكن  وتلك التابعة ملراكز الشرطة، 
لالحتجاز ولم تكن تلك وظيفتها وال الغرض من إنشائها«، وبالتالي فإن ورود كلمة سجن أو مكان االحتجاز 

)11( 14 األمم املتحدة، االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري
https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CED/Pages/ConventionCED.aspx 

)12( املادة الثانية من القانون رقم )48( لسنة 1991م بشأن تنظيم السجون في الجمهورية اليمنية

)13( أندرو كويل، منهجية حقوق اإلنسان في إدارة السجون، منشورات املركز الدولي لدراسات السجون، لندن، ط2، 2009، ص11

)14( قانون تنظيم السجون، مصدر سابق
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في الدراسة لهما نفس الداللة، ما لم تتم اإلشارة لخالف ذلك في السياق.

القبض:  �

تعرف املادة )70( من قانون اإلجراءات الجزائية اليمني القبض بأنه »ضبط الشخص وإحضاره أمام 
 ويكون بموجب 

ً
املحكمة أو النيابة العامة أو مأموري الضبط القضائي في الحاالت املنصوص عليها قانونا

 أمامه، ويترتب على 
ً
 إذا كان الشخص اآلمر حاضرا

ً
 أو شفويا

ً
أمر صادر من اآلمر بالقبض ممن يملكه قانونا

ذلك حرمان املقبوض عليه من حريته حتى يتم التصرف في أمره«)15(. 

»هو أخذ الشخص إلى أي من  ولغرض هذه الدراسة سيستخدم التعريف اإلجرائي التالي للقبض 
قام  وسواء  باتباع إجراءات القبض القانونية أو باملخالفة لها،  وتقييد حريته سواء  أماكن االحتجاز، 

بتنفيذه أشخاص يتمتعون بصفة الضبط القضائي أو أشخاص ال يتمتعون بهذه الصفة«.

)15( قانون اإلجراءات الجزائية في الجمهورية اليمنية رقم )13(، لسنة )1994(





الفصل الثاني

منهجية الدراسة وإجراءاتها
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دراسة عن واقع مراكز االحتجاز في اليمن

منهجية وأدوات الدراسة:

استخدمت هذه الدراسة بشكل أسا�صي املنهج الوصفي املسحي، لوصف أماكن وإجراءات االحتجاز 
بالتحليل الكيفي والكمي للبيانات التي تم جمعها عبر أدوات الدراسة  في اليمن خالل فترة الدراسة، 
املختلفة، وبشكل أسا�صي عبر االستبيانين اللذين تم توزيع األول منهما على عينة مكونة من محتجزين 

حاليين وسابقين، والثاني على عينة من مسؤولي أماكن االحتجاز في مراكز )أقسام( الشرطة.

 وقد اعتمدت الدراسة في جمع بياناتها على مجموعة من املصادر واألدوات كالتالي:

: املصادر األولية: �
ً
أوال

واملوزع على عينة من املحتجزين  االستبيان الخاص بدراسة واقع أماكن االحتجاز في اليمن، 
الحاليين والسابقين، وتضمن بعدين هما:

- البعد األول: البيانات األساسية.

 
ً
- البعد الثاني: البيانات التخصصية وتكون من تسعة محاور رئيسية، تضمن كل محور عددا

من الفقرات كما يلي:

املحور األول: اإلجراءات املتخذة مع املحتجزين قبل إيداعهم أماكن االحتجاز، واملكون  �
من )13 فقرة(، باستخدام املقياس الثنائي )نعم، ال(.

فقرات(  �  5( من  واملكون  للمحتجزين،  املوجهة  االتهامات  طبيعة  الثاني:  املحور 
باستخدام املقياس الثنائي )نعم، ال(.

االحتجاز،  � أثناء  القانونية  الحماية  على  املحتجزين  حصول  مدى  الثالث:  املحور 
واملكون من )6 فقرات( باستخدام املقياس الثنائي )نعم، ال(. 

�  9( واملكون من  البيئة املكانية ألماكن االحتجاز ومرافقها في الواقع،  املحور الرابع:   
فقرات(، باستخدام مقياس ليكرت الخما�صي )1= أوافق بشدة، 2= أوافق، 3= محايد، 

4= ال أوافق، 5= ال أوافق بشدة(.

املحور الخامس: مدى توفير الحقوق الجسدية واملعنوية للمحتجزين، واملكون من )7  �
.)

ً
، 3= أبدا

ً
، 2= أحيانا

ً
فقرات(، باستخدام مقياس ثالثي )1= دائما

فقرات(،  �  8( واملكون من  أساليب االستجواب بأماكن االحتجاز،  املحور السادس: 
باستخدام مقياس ليكرت الخما�صي )1= أوافق بشدة، 2= أوافق، 3= محايد، 4= ال 

أوافق، 5= ال أوافق بشدة(.

املحور السابع: مدى قدرة املحتجزين على االتصال بالعالم الخارجي، واملكون من )5  �
.)

ً
، 3= أبدا

ً
، 2= أحيانا

ً
فقرات(، باستخدام مقياس ثالثي )1= دائما

1
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املحور الثامن: القدرة على رفع الشكاوى، وعمليات التفتيش، واملكون من )3 فقرات(،  �
.)

ً
، 3= أبدا

ً
، 2= أحيانا

ً
باستخدام مقياس ثالثي )1= دائما

منهما عدة  � لكل  وتكون من فقرتين  املحتجزين،  طرق اإلفراج عن  التاسع:  املحور 
خيارات، وإجابة مفتوحة.

بأقسام  املسؤولين  من  عينة  على  واملوزع  الشرطة،  بأقسام  باملسؤولين  الخاص  االستبيان 
الشرطة، وتضمن بعدين هما:

- البعد األول: البيانات األساسية.

 
ً
- البعد الثاني: البيانات التخصصية وتكون من ثالثة محاور رئيسية، تضمن كل محور عددا

من الفقرات كما يلي:

املحور األول: خبرات القائمين على أماكن االحتجاز بأقسام الشرطة، واملكون من )6  �
فقرات( باستخدام املقياس الثنائي )نعم، ال(. 

�  11( الشرطة واملكون من  بأقسام  املتبعة عند االحتجاز  اإلجراءات  الثاني:  املحور 
.)

ً
، 3= أبدا

ً
، 2= أحيانا

ً
فقرة(، باستخدام مقياس ثالثي )1= دائما

املحور الثالث: القدرات واإلمكانيات املادية ألماكن االحتجاز بأقسام الشرطة واملكون  �
من )19 فقرة(، باستخدام املقياس الثنائي )نعم، ال(.

: املصادر الثانوية: �
ً
ثانيا

وتمثلت في القوانين الوطنية ذات العالقة بأماكن االحتجاز واإلجراءات القانونية التي ينبغي اتباعها 
وفي تقارير دولية ومحلية متعلقة بحقوق اإلنسان وواقع أماكن االحتجاز،  في التعامل مع املحتجزين، 
ودراسات سابقة ذات عالقة بمجال الدراسة الحالية رغم شّحة الدراسات ذات العالقة املباشرة بواقع 

أماكن االحتجاز في اليمن.

مجتمع وعينة الدراسة:
من  سواء  لطبيعة الدراسة وعينتها التي ال يمكن التنّبؤ بالحجم املمكن الوصول إليه منها،   

ً
نظرا

املحتجزين السابقين والحاليين أو من مسؤولي أقسام الشرطة، وال التنبؤ بعدد املستجيبين الفعليين في 
حال وضع رقم محدد للعينة على مستوى كل محافظة بطريقة تناسبية أو متساوية أو بأي طريقة أخرى، 
حيث أن عدم استجابة بعض املستهدفين تؤثر على حجم العينة في الوقت الذي ال يوجد فيه بدائل أخرى 
 عن غير املستجيبين، وحتى ال يؤثر اختالل حجم العينة بين املحافظات 

ً
يمكن الوصول إليها بسهولة بدال

على نتائج الدراسة، فقد لجأ الباحث إلى اختيار عينة عشوائية على مستوى جميع املحافظات دون توزيع 

2
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تناسبي بينها.

بحيث يمكن التعامل معها  مبحوث،  و300   200 لعدد العينة بين   
ً
أوليا  

ً
وقد وضع الباحث محددا

 
ً
كعينة ممثلة ملجتمع البحث، وعلى أرض الواقع تمكن الباحثون امليدانيون من الوصول إلى )277( فردا
من املحتجزين السابقين والحاليين، وكان حجم عينة مسؤولي أماكن االحتجاز بمراكز الشرطة هو )60( 
، وتم تنفيذ االستبيان مرتين للوصول 

ً
 نسبيا

ً
 العتبار مجتمع البحث/مراكز الشرطة صغيرا

ً
 نظرا

ً
مبحوثا

إلى العينة املطلوبة، بعد فشل الباحثين خالل املرحلة األولى في الوصول إلى العدد املطلوب للعينة، نتيجة 
عدم استجابة كثير من مسؤولي الشرطة، خاصة في أمانة العاصمة ومحافظة مأرب، لكن عدد أفراد 
، مع استبعاد 

ً
 لحجم مجتمع البحث الصغير نسبيا

ً
 ملجتمع البحث بشكل مرتفع نظرا

ً
العينة يعتبر ممثال

 على سالمة الباحثين 
ً
املسؤولين عن أماكن االحتجاز غير الرسمية، ألسباب موضوعية مختلفة، وحرصا

بشكل رئي�صي.

وألن الدراسة ال تهدف إلى تقديم أعداد أو أرقام إحصائية بقدر ما تهدف إلى وصف الوضع القائم 
فإن التحليل الكيفي/الوصفي سيكون هو  ألماكن االحتجاز وطرق التعامل مع املحتجزين في اليمن، 

األساس في هذه الدراسة، بناء على أهدافها وتساؤالتها.

وبشكل عام، وبناء على طبيعة الدراسة وأهدافها فقد تم تحديد واختيار مجتمع وعينة الدراسة كما 
يلي:

االستبيان الخاص بدراسة واقع أماكن االحتجاز في اليمن، واملوزع على عينة من املحتجزين الحاليين 
من املحتجزين الحاليين والسابقين،   )

ً
محتجزا  277( وتم اختيار العينة املستهدفة بعدد  والسابقين، 

توزعت العينة على  حسب قدرة الباحثين امليدانيين على الوصول إليهم وموافقتهم على االستجابة، 
سبع محافظات يمنية )أمانة العاصمة، عدن، الحديدة، حضرموت، إب، مأرب، وتعز( وقد تم اختيار 
محافظات )مأرب وعدن وحضرموت( ملعايير جغرافية وسياسية باعتبارها أبرز املحافظات الواقعة تحت 
والحديدة(  تعز،  إب،  )األمانة،  بينما تم اختيار محافظات   ،

ً
سلطة الحكومة اليمنية املعترف بها دوليا

باملقابل لوقوعها تحت سلطات األمر الواقع من جماعة أنصار هللا )الحوثيون(. 

االستبيان الخاص باملسؤولين بأقسام الشرطة، واملوزع على عينة من املسؤولين بأقسام الشرطة، 
 بمركز شرطة( حسب قدرة الباحثين امليدانيين على 

ً
وتكونت العينة من عدد )60 مركز شرطة/مسؤوال

الوصول إليهم وموافقتهم على االستجابة، توزعت العينة على سبع محافظات يمنية )أمانة العاصمة، 
عدن، الحديدة، حضرموت، إب، مأرب، وتعز(، وتم اختيار هذه املحافظات لنفس املعطيات الخاصة 

بعينة الدراسة من املحتجزين.





الفصل الثالث
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تعرض اليمنيون خالل سنوات الحرب املستمرة منذ العام 2015،  النتهاكات مختلفة وشديدة التأثير 
من   

ً
على حياتهم وتماسكهم االجتماعي ألنها لم تقف عند االنتهاكات ذات الطابع الفردي بل إن عددا

 بالحق في الحياة وحرية الرأي والتعبير واملشاركة في 
ً
، كان بعضها متعلقا

ً
 جمعيا

ً
االنتهاكات أخذت طابعا

الشأن العام، وبالحق في العمل واالنتخاب والتظاهر، ويمكن اعتبار حرمان قرابة 1,25 مليون موظف 
 لالنتهاكات ذات الطابع الجماعي.

ً
 من رواتبهم الشهرية منذ أغسطس 2016 )16( مؤشرا

ً
 أو جزئيا

ً
حكومي كليا

لم يعد املواطن في اليمن يشكو من انتهاك الدولة أو السلطات الرسمية وحدها  من جهة أخرى، 
، فقد أصبحت الجهات التي تنتهك حقوقه املكفولة في التشريعات 

ً
لحقوقه كما كان عليه الحال سابقا

الدولية والوطنية متعددة ومنفلتة، ووصلت الدولة في اليمن نتيجة النزاع املستمر إلى حالة غير مسبوقة 
األممي املعني  كما انعكس ذلك في استهالل تقرير فريق الخبراء  من الهشاشة وغياب سيادة القانون، 

باليمن إلى مجلس األمن مطلع العام 2018 بالفقرة التالية:

 عن دولة 
ً
»بعد قرابة ثالث سنوات من النزاع يكاد اليمن كدولة أن يكون قد ولى عن الوجود، فبدال

واحدة هناك دويالت متحاربة، وليس لدى أي من هذه الكيانات من الدعم السيا�صي أو القوة العسكرية 
ما يمكنه من إعادة توحيد البلد، أو تحقيق نصر في ميدان القتال«)17(.

وضمان  وظيفتها األساسية وهي حماية مواطنيها وصون حرياتهم،  إن وجود الدولة مرتبط بأداء 
حقوقهم، فإذا تعرض األفراد للتعدي على حقوقهم وحرياتهم، تقوم الدولة بمنع هذا التعدي وحماية 
الفرد، أما عندما يتعرض األفراد للتعدي على حرياتهم وحقوقهم من قبل الدولة، فهذه إشكالية مركبة 
2015، حيث لم تعد   هو الوضع السائد في اليمن خالل فترة النزاع املستمر منذ العام 

ً
)18(، وهذا تقريبا

وفي نفس الوقت فإن  الدولة تقوم بواجبها ووظيفتها بحماية مواطنيها من اعتداءات اآلخرين عليهم، 
 على أيدي أفراد يمثلون سلطات الدولة.

ً
املواطن يتعرض النتهاك حقوقه األساسية أحيانا

من جانب آخر فإن هشاشة الدولة وضعف سلطاتها وعدم احتكارها ألدوات القوة الحامية لنفاذ 
القانون، تجعل التشريعات الحامية للمواطن والضامنة لحقوقه عرضة لالنتهاك والتغييب، وتؤدي إلى 
انفالت املمارسات الصادرة عن أي طرف يمتلك من القوة ما يمكنه من فرض رغباته وخياراته على األرض 
دون اعتبار لهذه التشريعات،  وفي هذا اإلطار، وعلى مستوى اليمن »ارتكبت جميع أطراف النزاع انتهاكات 
كما أن سيادة القانون  والقانون الدولي لحقوق اإلنسان،  واسعة النطاق للقانون الدولي اإلنساني، 
 ومن قبل الحوثيين ومن قبل دولة 

ً
أخذت بالتدهور املستمر، ومارس كل من الحكومة املعترف بها دوليا

اإلمارات عمليات اعتقاالت واحتجاز تعسفي واختفاء قسري وتعذيب محتجزين«.)19(

)16(  مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، خطة االستجابة اإلنسانية في اليمن يناير/ كانون الثاني-ديسمبر/ كانون األول 2018، 
يناير/ كانون الثاني 2018، ص8.

)17(  فريق الخبراء املعني باليمن واملكلف بموجب قرار مجلس األمن 2342، التقرير النهائي لفريق الخبراء املعني باليمن، منشورات األمم 
املتحدة، يناير/ كانون الثاني 2018، نيويورك، ص2.

)18( أحمد وافي، اآلليات الدولية لحماية حقوق اإلنسان ومبدأ السيادة، رسالة دكتوراه، جامعة الجزائر، الجزائر، 2011، ص4

)19(  فريق الخبراء املعني باليمن، مصدر سابق، ص3
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 ألن تطور أساليب النزاع قد أدى إلى أن تشارك فيها على األرض مجموعات مسلحة غير نظامية 
ً
 ونظرا

وقوات شبه عسكرية)20(، فإن هناك عدة تشكيالت عسكرية وشبه عسكرية متعددة في النزاع املستمر 
مثل الجيش والجماعات املسلحة املوالية للرئيس هادي،  منها الرسمية ومنها غير الرسمية،  باليمن، 
وتشكيالت الحزام األمني في عدن وأبين ولحج، والنخبة الحضرمية والشبوانية واملوالية جميعها لإلمارات، 
والقوات التابعة للتحالف العربي بقيادة السعودية، وجماعة أنصار هللا املسلحة )الحوثيون( والقوات 
املوالية للرئيس السابق علي عبدهللا صالح، وتشكيالت تابعة لتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، 

والدولة اإلسالمية )داعش(.)21( 

من املدارس  فقد تضررت قرابة 10%  الحق في التعليم كان من ضمن الحقوق املهدرة في اليمن، 
، وأدى انقطاع املرتبات عن موظفي القطاع العام -ومن ضمنهم 

ً
اليمنية من النزاع بعضها تم تدميره كليا

 
ً
املعلمون- إلى تهديد استمرار العملية التعليمية في اليمن، كما أدى نزوح قرابة 2,9 مليون مواطن داخليا
جراء النزاع إلى حرمان مئات اآلالف من األطفال من االلتحاق بمدارسهم.)22( ووصلت نسبة األطفال الذين 
حرمهم النزاع من االلتحاق بمدارسهم خالل العام 2015 )%34(، وكان من بين أسباب عدم الذهاب إلى 
املدارس التخوف من تعرضها لقصف طيران التحالف العربي املشارك في الحرب الدائرة في اليمن منذ 

مارس/ آذار 2015، أو الستخدامها من قبل مسلحين كثكنات عسكرية، أو من قبل نازحين محليين.)23(

ليصل عدد اليمنيين املحتاجين  وتسبب النزاع في انتهاك حق اإلنسان في الحصول على الغذاء، 
ملساعدات إنسانية إلى أكثر من 22 مليون مواطن أو )%75( من إجمالي سكان البالد، ولم يحصل قرابة 

16 مليون يمني على املياه النظيفة ومتطلبات النظافة العامة.)24(

من جانب آخر تعرض آالف املر�صى اليمنيين للخطر نتيجة تدهور املنشآت الصحية، وعجز قرابة 
، مع إغالق مطار صنعاء الدولي من قبل 

ً
 أو جزئيا

ً
نصف هذه املنشآت عن االستمرار في تقديم خدماتها كليا

قوات التحالف بقيادة السعودية منذ أغسطس/ آب 2016 )25(، وهو أحد أهم منافذ اليمن إلى العالم، 
وكثير من اليمنيين كانوا يحصلون على الرعاية الصحية خارج اليمن نتيجة تدني مستواها داخل البلد، 

)20(  الصليب األحمر الدولي، حقوق اإلنسان والقانون اإلنساني في املفهوم املنهي لقوات الشرطة واألمن، الطبعة الثالثة، جنيف 2008، 
ص9.

)21(  فريق الخبراء املعني باليمن، مصدر سابق ، ص18-27.

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/ ،2017 22(  منظمة اليونيسيف، تقرير الوضع اإلنساني في اليمن، سبتمبر/ أيلول(
resources/UNICEF%20Yemen%20Humanitarian%20Situation%20Report-%20August-%20September%202017-%203110.....

.pdf

https://www. 2015 ،23(  منظمة العفو الدولية، تقرير أطفالنا يقصفون، املدارس تتعرض للهجوم في اليمن، لندن، الطبعة األولى(
amnesty.org/download/Documents/MDE3130262015ARABIC.PDF تمت العودة إلى املوقع في 2 يونيو/ حزيران 2018.

)24(  مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، أوتشا، خطة االستجابة اإلنسانية، يناير/ كانون الثاني 2018
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20180120_HRP_YEMEN_Working_Final_Ar.pdf

تمت العودة إلى املوقع خالل مايو/ أيار، يونيو/ حزيران 2018.

)25( منظمة أوكسفام، أزمة اليمن: 1000 يوم منذ بدء الكارثة االنسانية في اليمن ، الرابط: https://arabic.oxfam.org /أزمة-اليمن-1000-
يوم-منذ-بدء-الكارثة-االنسانية-في-اليمن
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وعجزوا عن متابعة حاالتهم بعد إغالقه.  

 ملا ينتج عنها من آثار نفسية ومعنوية ومادية 
ً
إن تقييد حرية اإلنسان مسألة لها ضوابط صارمة نظرا

وقد حرصت املواثيق الدولية املتعلقة بحقوق اإلنسان على وضع بنود واضحة بهذا  على املحتَجز، 
الصدد حتى ال تترك ألنظمة الدول الوطنية ممارسة سياساتها ضد مواطنيها دون ضوابط ومساءلة، 
ومنذ أن اعتمدت األمم املتحدة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان )1948(، والعهد الدولي للحقوق املدنية 
قرر حماية إضافية لبعض الفئات األكثر 

ُ
والسياسية )1966(، توالت املعاهدات واملواثيق الدولية التي ت

أو تحظر بعض املمارسات واإلنتهاكات الخطيرة  إلخ(   ... واملحتجزين  األسرى،  األطفال،  )النساء،   
ً
ضعفا

ومن ضمنها  ...إلخ(،  القسري  حظراالختفاء  حظراالحتجاز التعسفي،  )حظر التعذيب،  لحقوق معينة 
القانون الدولي اإلنساني، واتفاقية مناهضة التعذيب. )26(

 ألهمية صيانة حقوق اإلنسان وحمايتها فقد تضمنت هذه املعاهدات واملواثيق الدولية على 
ً
ونظرا

حق اإلنسان في الحياة والحرية وعدم تقييد حريته، أو تعرضه لالعتقال التعسفي، وإذا وقع عليه القبض 
 للعهد الدولي الخاص بحقوق اإلنسان أن يبلغ بسبب احتجازه، وأن يبلغ أسرته ويسمح 

ً
فإن من حقه وفقا

له بتوكيل محاٍم للدفاع عنه، وعدم تعرضه للتعذيب )27(.

وهكذا أصبحت حقوق اإلنسان األساسية في الحياة والحرية وسالمة الجسم ، وحقوقه في الحصول 
على املساعدة القانونية في حالة القبض عليه وحرمانه من حريته، وحقه في االتصال بأسرته وبالعالم 
الخارجي، وغيرها من الحقوق، مكفولة -وتشكل التزامات قانونية على جميع الدول- بموجب الصكوك 

واملعاهدات الدولية . 

وبرغم تصديق اليمن على 55 معاهدة ووثيقة دولية متعلقة بحقوق اإلنسان، إال أن دمجها في منظومة 
القوانين الوطنية وبالتالي تطبيقها ال يزال بحاجة إلى املزيد من التعديالت التشريعية واملؤسسية، أي أن 
هذه املواثيق والتشريعات الدولية تظل محدودة التأثير في الجانب التنفيذي، رغم النص الصريح للمادة 

السادسة من الدستور اليمني على االلتزام بها)28(.

مكفولة بموجب  ومنها حقه في الحياة والحرية،  فإن حقوق اإلنسان األساسية كلها،  ومع ذلك، 
الدستور والقوانين النافذة، ولكن املمارسات العملية بشأن إنفاذ هذه القوانين ما زالت تعاني من قصور 

كبير عند مقارنة النصوص النظرية بالواقع التطبيقي.

وفي تقارير منظمة العفو الدولية بشأن اليمن تبين وجود معتقالت سرية في مناطق سيطرة سلطات 
، على يد قوات أمن يمنية موالية لإلمارات أو قوات إماراتية في كل من عدن 

ً
الحكومة املعترف بها دوليا

ولحج وحضرموت وشبوة وأبين، يجري فيها تعذيب املحتجزين، وحرمانهم من أبسط الحقوق املكفولة 

)26(   منشورات األمم املتحدة، القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء ”قواعد نيلسون مانديال”، يناير/ كانون الثاني 2016

)27( عبدالوهاب شمسان، مواءمة اإلطار الوطني لالتفاقيات واملعاهدات الدولية ذات الصلة بالعدالة الجنائية واملحاكمة العادلة، املجلة 
اليمنية لحقوق اإلنسان، العدد السادس، ديسمبر/ كانون األول 2013، ص13

)28(  عبيد أحمد العبيد، مواءمة القوانين اليمنية مع االلتزامات الدولية املتعلقة بحقوق اإلنسان، املجلة اليمنية لحقوق اإلنسان، العدد 
السادس، ديسمبر/ كانون األول 2013، ص32-38
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في التشريعات املحلية والدولية، قالت املنظمة أنها مخالفات خطيرة للقانون الدولي اإلنساني والقانون 
الدولي لحقوق اإلنسان.)29(

 مع مبدأ احترام الشؤون الداخلية للدول 
ً
 ملفهوم التدخل الدولي اإلنساني الذي يتعارض أحيانا

ً
ووفقا

نتيجة التفسير الواسع للفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، وبأدواته املتعددة من التدخل العسكري 
إلى الضغط االقتصادي والسيا�صي)30( فإن مسؤولية الحد من أو منع حاالت انتهاك حقوق اإلنسان في 
لنصوص الفصل   

ً
باعتبار أنه يتم التعامل مع الوضع في اليمن وفقا اليمن أصبحت مسؤولية دولية، 

السابع من ميثاق األمم املتحدة، بموجب نص القرار األممي رقم )2216( بشأن اليمن)31(. ورغم تشكيل 
3 أعضاء تتولى  براء مستقلين حقوقية دولية من 

ُ
مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة للجنة خ

مهمة رصد حالة حقوق اإلنسان في اليمن واإلبالغ عنها )32(، ورغم توقيع اليمن على كثير من التشريعات 
13 معاهدة دولية مرتبطة  واملواثيق الدولية املتعلقة بحقوق اإلنسان، ومنها تسع معاهدات من أصل 
وارتباط كثير من مواد الدستور  والتي ُيفترض أن تظل سارية في أوقات الصراع)33(،  بحقوق اإلنسان  
اليمني مع تلك التشريعات الدولية كما يوضح الجدول رقم )1( إال أن موجة انتهاكات حقوق اإلنسان في 
اليمن من الحق في الحياة إلى الحق في التعليم والعمل وحرية االنتقال والغذاء وحرية الرأي واالعتقاد، 

لم تزل مستمرة في البلد.

ورغم تطور القانون الدولي املعاصر لدرجة تمنح األفراد قدرا من الشخصية القانونية الدولية التي 
تمكنه من الدفاع عن حقوقه ضد أي دولة، بما فيها دولته التي ينتمي إليها في حاالت خاصة )34(، وأن حقوق 
اإلنسان لم تُعد تندرج كلية ضمن القضايا ذات االختصاص الداخلي للدول)35(. ومع ذلك فإن الجرائم 
املتعلقة بحقوق اإلنسان ال يسري عليها التقادم، وال تسقط الدعاوى بشأنها مهما مر عليه الزمن، وتظل 
 للُمساءلة والتعويض )36( وبالتالي فإن الباب أمام تلك املنظمات الحقوقية لم 

ً
هناك إمكانية قائمة دائما

ولن يغلق، وبإمكانها اإلسهام في عدم إفالت املتسببين بجرائم ضد حقوق اإلنسان من العقاب.

بما فيها  النزاع،  وإذا كانت االنتهاكات املختلفة قد طالت فئات مختلفة من اليمنيين خالل فترة  

)29(  منظمة العفو الدولية، تقرير ”هللا وحده أعلم إذا كان على قيد الحياة”، االختفاء القسري واالنتهاكات املرتبطة باالحتجاز في جنوب 
اليمن، لندن، الطبعة األولى، 2018، ص5

)30(  خالد حساني، بعض اإلشكاليات النظرية ملفهوم التدخل اإلنساني، مجلة املستقبل العربي، العدد 425، يوليو 2014، بيروت، ص42

https://daccess-ods.un.org/TMP/5495744.34757233.html ،)2015( 2216 األمم املتحدة، مجلس األمن، القرار  )31(

)32(  مجلس حقوق اإلنسان، الدورة السادسة والثالثون، التقرير السنوي ملفوض األمم املتحدة السامي لحقوق اإلنسان، حالة حقوق 
اإلنسان في اليمن، سبتمبر/ أيلول 2017

)33( األمم املتحدة، مجلس حقوق اإلنسان، تقرير املفوض السامي لحقوق اإلنسان بشأن اليمن خالل الفترة )سبتمبر/ أيلول -2014 يونيو/ 
حزيران 2018(، أغسطس/ آب 2018، ص4.

)34( علي عاشور الفار، دور األمم املتحدة في الرقابة على حقوق اإلنسان: دراسة في النظرية والتطبيق، أطروحة دكتوراه في القانون الدولي 
العام، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 1993، ص62.

)35( أحمد الرشيدي، حقوق اإلنسان، سلسلة مفاهيم األسس العلمية للمعرفة، املركز الدولي للدراسات املستقبلية واالستراتيجية، مصر، 
العدد 24، السنة الثانية، ديسمبر/ كانون األول 2006، ص6.

)36(  شارف تومية، الضمانات الدولية لحماية حقوق اإلنسان، رسالة ماجستير، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، 2015، ص8.
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االعتداءات الجنسية واالغتصاب واالختطاف واالبتزاز واالعتقال)37(، فإن أثر ما تعرض له هؤالء خاصة 
املحتجزين منهم ال يقف عند حدود التأثير عليهم كأفراد، بل يتجاوزهم إلى املجتمع، حيث أن البقاء في 
التي تتشكل في  أو الشخصية السجينة،  أماكن االحتجاز يترك بصمته فيما يسمى بشخصية السجين، 
السجون)38(، وإذا تشكلت شخصيات آالف املحتجزين تحت وقع هذه املمارسات املهينة التي تحط من 

كرامتهم اإلنسانية، فإنهم سيعودون مثقلين بهذه اإلهانات إلى مجتمعاتهم وأسرهم وأطفالهم.

ورغم وجود بعض االستثناءات في املواثيق الدولية تجيز للدول التضييق على الحريات العامة في أوقات 
 استثنائية، إال أن هذه االستثناءات ال تشمل انتهاك الحقوق الجوهرية الثابتة 

ً
الحروب باعتبارها أوقاتا

وقد استثنى امليثاق العربي  وعدم التعرض للتعذيب واملعاملة القاسية،  كالحق في الحياة،  لإلنسان، 
لحقوق اإلنسان تعليق الضمانات القضائية الالزمة لحماية تلك الحقوق في األوقات االستثنائية)39(، 
لكن هذا االستثناء ال يلغي  االلتزام الدولي بكون تلك الحقوق مطلقة وال يجوز تقييدها في أي وقت وتحت 
فالحماية القضائية للمنتَهكة  النزاعات املسلحة وأوقات الطوارئ األخرى،  بما في ذلك أثناء  أي ظرف، 

 لذلك. 
ً
حقوقهم ال تسقط في أي وقت، وال تستثنى بأي شكل وفقا

)37( املصدر نفسه.

)38( محمد علي رحيم، السجن، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000، ص39.

)39( امليثاق العربي لحقوق اإلنسان، املادة )4( الفقرة )2(.



38

دراسة عن واقع مراكز االحتجاز في اليمن

مواد امليثاق 

األفريقي 

لحقوق 

اإلنسان 

والشعوب

مواد امليثاق العربي 

لحقوق اإلنسان

مواد العهد 

الدولي للحقوق 

االجتماعية 

واالقتصادية 

 والثقافية

مواد العهد الدولي 

للحقوق املدنية 

والسياسية

مواد اإلعالن 

العاملي 

لحقوق 

اإلنسان

مواد الدستور 

اليمني
الحقوق املكفولة

)2( )3/2،1( )2/3،2( )2/27،1( )7،2،1( )25،41( مبد أ املساواة في الحقوق والواجبات

)18/3( )31/4 ،3/3( )3( )3( )2،1( )41،31( مبدأ املساواة بين الرجل واملرأة

)20( )2/1( )1( )1( )21/3( )4( مبدأ الشعب مصدر السلطات

)6( )14/1/2( )9/1( )3( )48/أ( مبدأ وحق الحرية الشخصية

)8،4( )21( )18،17( )18،12( )53،52( مبدا حرمة املساكن ودور العبادة، والحياة 

الخاصة للمواطنين

)10( )24/1/2/5،35/1/2( )8( )22/1( )23،20،4( )58 ،5( الحق في تكوين التنظيمات واألحزاب السياسية 

واالنضمام إليها

- )29( )24( )15( )44( الحق في الجنسية

)18/1/2( )33( )10( )16/25،2( )30( مبدأ حماية األسرة واألمومة والطفولة ورعاية 

النشء والشباب

)15( )34/1/2( )7( )8( )23،4( )29( الحق في العمل ومنع السخرية

)17( )41/2،1( )13( )26( )54( الحق في التعليم

)13/3( )39،36( )15،12،9( )24،22( )56،55( الحق في توفير الخدمات الصحية واالجتماعية 

والثقافية والتأمين االجتماعي

)14( )31( )14( )17( )7/ج( الحق في امللكية الخاصة وحمايتها

)9( )32( )19( )19( )42( مبدأ حرية الرأي والتعبير

)9/2،17/2( )42/2( )15( )27( )27( مبدأ حرية البحث العلمي واإلبداع األدبي الفني 

والثقافي

)12/2،1( )27،26/2( )12( )13( )57( مبدأ حرية التنقل وعدم جواز إبعاد أي مواطن عن 

الوطن أو منعه من العودة إليه

)12/3( )28( )14( )119/16( حق اللجوء السيا�صي لالجئين األجانب 

واملضطهدين

)13/1( )24/3( )25( )21( )43(
ً
 ومرشحا

ً
حق املواطن في أن يكون ناخبا

)26( )12( )14/1( )10( )149( مبدأ استقالل القضاء

)7/1-أ-ج( )16،12/3/4( )2/14،3/1/3( )11،10،8( )51،49( حق التقا�صي والدفاع

)7/2( )15( )14/3،2( )11/2( )47( مبدا ال جريمة وال عقوبة إال بقانون

)7/1( )16/1( )14/3،2( )11/1( )47( مبدأ األصل براءة املتهم

)7( )14/16،3/1/23،7( )9( )9( )48/ب/ج( مبدأ منع التعذيب وحق اإلبالغ الفوري بسبب 

القبض وحق التظلم من اإلجراء الحاصل

جدول رقم )1( مبادئ الحماية القانونية لحقوق اإلنسان في الدستور اليمني مقارنة باالتفاقيات الدولية واإلقليمية)0)(

)40(  جبران صالح علي حرمل، واقع حقوق اإلنسان في اليمن بين النظرية والتطبيق، مجلة »املستقبل العربي«، العدد 421، مارس/ آذار 2014، ص104.
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تحليل عينة الدراسة

شملت العينة الخاصة باستبيان الدراسة حول واقع أماكن االحتجاز ومراكز الشرطة في اليمن )277 
توزعت العينة على سبع محافظات   ،)2015-2018( تعرضوا لالحتجاز خالل فترة الدراسة   )

ً
مستجيبا

على  العينة  تتوزع  ولم  وإب(،  تعز،  مأرب،  حضرموت،  الحديدة،  عدن،  العاصمة،  )أمانة  يمنية 
املحافظات بشكل تناسبي وال بأي طريقة أخرى، بل خضعت العتبارات القدرة على الوصول إلى أفراد 
تعرضوا لالعتقال أثناء فترة الدراسة، ألن الدراسة ال تهدف  إلى الخروج بنتائج كمية بل كيفية كما سبق 

توضيحه.

وتوزعت نسبة العينة حسب املحافظات كما هو موضح في الشكل رقم )1(:

ألنه لم  وهذا التوزيع ال يعكس الحجم الفعلي للمحتجزين في الواقع على مستوى املحافظات،   
يتم استهداف أفراد عينة كل محافظة بناء على إحصائيات مسبقة أو بتحديد نسبة معينة من أعداد 
املحتجزين في كل محافظة، وقد تصدرت أمانة العاصمة بحكم ثقلها السكاني مقارنة بسكان املحافظات 
األخرى باعتبارها عاصمة لليمن، كما أن البحث جرى على مستوى عاصمة كل محافظة وليس عموم 

املحافظة، باستثناء محافظة إب التي جرى املسح امليداني في عاصمة املحافظة وفي مديريات ريف إب.

ويمكن توضيح أماكن االحتجاز على مستوى املحافظات للمحتجزين الذين شملتهم الدراسة بشكل 
دقيق حسب أماكن احتجازهم الفعلية، وليس مكان استجابتهم للدراسة في الجدول رقم )2( حيث أن 
بعضهم تعرض لالحتجاز في محافظات أخرى خارج املحافظات السبع املستهدفة في الدراسة )البيضاء، 
)7( كما في  وذمار( قبل أن ينقلوا إلى املحافظات التي تمت فيها استجابتهم للدراسة، وهؤالء وعددهم 

الجدول، تم احتجازهم من قبل نقاط تفتيش تابعة لجماعة أنصار هللا )الحوثيون( في ذمار والبيضاء:
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جدول رقم )2( يوضح املحافظات التي تم فيها القبض على املحتجزين

تم الحجز 

باملحافظة
% التكرار

6724.2األمانة

3010.8عدن

3813.8الحديدة

3111.2تعز

4114.8إب

4516.2حضرموت

186.5مأرب

41.4ذمار

31.1البيضاء

277100اإلجمالي

يتعرضن لالحتجاز إال في حاالت نادرة مقارنة بالرجال في اليمن  أما حسب الجنس فإن اإلناث ال  
كما  ( شملتهم العينة، 

ً
مستجيبا  277( إناث من أصل   3 ولهذا نجد فقط  ألسباب اجتماعية وثقافية، 

يوضح الشكل رقم )2(:

(، ألنها الفئة العمرية 
ً
وحسب العمر، تكونت العينة من )%77,6( من الفئة العمرية بين )40-18 عاما

النشطة في الشأن العام، وذات العالقات املتعددة على املستوى الشخ�صي ونشاط العمل وعالقاته التي 
قد تتحول أحيانا إلى قضايا تؤدي إلى االحتجاز، وكان من الالفت لالنتباه أن )%10,1( من العينة كانوا 
، وقد يعود ذلك لطبيعة النزاع، خاصة مع تعدد الجهات التي تقوم باحتجاز املواطنين 

ً
أقل من 18 عاما

 تزايد معدالت 
ً
من الكيانات الرسمية أو من امليليشيات املسلحة التي ال تخضع للرقابة، وهذا يشمل أيضا

تجنيد األطفال خالل فترة النزاع الراهن في اليمن حسب تقارير دولية وأممية )41( ويوضح الشكل رقم )3( 

)41(  أشار تقرير منظمة اليونيسيف ”السقوط في دائرة النسيان، أطفال اليمن” إلى أن )1572 طفال( تم تجنيدهم من قبل أطراف النزاع في 
اليمن خالل أول عامين من الحرب الجارية )2015-2016(.
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توزيع أفراد العينة حسب الفئات العمرية:

أما على مستوى املؤهل التعليمي، فقد تعرض الحاصلون على الثانوية العامة وما دونها لالعتقال 
أكثر من غيرهم من املستويات التعليمية وبنسبة )%66,1( من إجمالي العينة، تالهم بالترتيب -حسب 
العدد- الحاصلون على الشهادة الجامعية )البكالوريوس( بنسبة )%21,7(، وهذا مؤشر إلى ارتباط تدني 
املستوى التعليمي بمعدل االحتجاز، رغم أن الفئة العمرية كما هو موضح في الشكل رقم )3( تشير إلى 
 على الشهادة 

ً
وجود )%10,1( أقل من سن 18 من املحتجزين وهو السن الذي يحصل فيه األفراد غالبا

ا 
ّ
الثانوية، وأن أغلب املحتجزين بين سن )40-18( أي بعد عمر الثانوية والجامعة على أقل تقدير، لو قارن

بين العمر ومستوى التعليم املرتبط به، وهناك عامل آخر هو ارتفاع معدالت األمية في اليمن وضعف 
معدالت االلتحاق بالتعليم العالي بشكل عام، وهذا يجعل مستوى الوعي بالقانون والقدرة على الدفاع 
عن الحقوق لدى هذه الفئة أقل مما يتمتع به من حصلوا على قدر أعلى من التعليم، وقد يكون ذلك 

 من عوامل ارتفاع املحتجزين منهم.
ً
عامال
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ومن حيث املهنة فإن املوظفين الحكوميين كفئة وظيفية شكلوا معدالت احتجاز أعلى من الفئات 
املهنية األخرى من املحتجزين وبنسبة )%26,51( من أفراد العينة، وتوزع )%32.13( من العينة على مهن 
مختلفة لكن النسبة األكبر منهم كانت من العاطلين عن العمل، والسائقين، وقد يكون احتجاز السائقين 
ناتج عن انتقالهم بين مناطق تقع تحت سيطرة أطراف مختلفة في النزاع الراهن وعبورهم خطوط 
من العينة يعملون في   )6,83%( أن   

ً
ويلفت االنتباه أيضا التماس بين الطرفين بحكم طبيعة عملهم، 

 من حملة البكالوريوس 
ً
 منهم فقط يحمل درجة املاجستير، أي أن كثيرا

ً
وظائف أكاديمية، رغم أن واحدا

الذين يعملون في وظائف أكاديمية يتعرضون لالحتجاز مقارنة بعددهم املنخفض أمام املهن األخرى، 
 في مركز متقدم من الفئات املهنية التي تتعرض لالحتجاز فقد شكلوا )%2,81( من 

ً
ويأتي اإلعالميون أيضا

إجمالي العينة رغم أعدادهم القليلة في الواقع مقارنة باملهن األخرى كما يوضح الشكل رقم )5(. 

اإلجراءات املتخذة مع املحتجزين قبل إيداعهم أماكن االحتجاز

أوال: اإلجراءات املتخذة مع املحتجزين قبل إيداعهم أماكن االحتجاز على مستوى اليمن

على أمر  »يكون التكليف بالحضور بناًء  من قانون اإلجراءات الجزائية على أن   )65( تنص املادة 
مكتوب من نسختين يشمل اسم الشخص املكلف بالحضور ومحل إقامته ومهنته والغرض من حضوره 
وتاريخ األمر واملوعد املطلوب حضوره فيه وإمضاء األمر والختم الرسمي«، واملادة )66( منه على »يعلن أمر 
التكليف بالحضور بواسطة املحضرين أو رجال الشرطة أو أحد رجال السلطة العامة وتسلم للمطلوب 
حضوره صورة من األمر فإذا تعذر ذلك تسلم ألحد املقيمين معه من أقاربه أو أصهاره أو تابعيه ويوقع 
املستلم على األصل، فإذا لم يوجد أحد ممن ذكروا أو امتنع عن التوقيع تسلم صورة األمر بعد التوقيع 
على أصلها من شاهدين بما يفيد ذلك إلى مدير قسم الشرطة التابع له محل إقامة املراد حضوره أو 
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لعاقل القرية«)42(. 

رغم هذه النصوص القانونية الواضحة بإخطار الحضور ألي فرد ترغب جهات الضبط القانونية 
فقط من عينة الدراسة من املحتجزين حصلوا على إخطار بالحضور أمام   )18،8%( فإن  بحضوره، 
الجهات الرسمية قبل القبض عليهم، بينما )%81,2( أي الغالبية العظمى لم يتم إخطارهم بالحضور، 
بل تم القبض عليهم مباشرة، و)%84،5( منهم تم القبض عليهم دون إذن نيابي بتنفيذ القبض عليهم، 
مقابل )%15,5( فقط تم القبض عليهم بموجب إذن نيابي، أو أوامر ضبط صادرة عن الجهات املختصة.

 عليه ممن 
ً
   ومع نص املادة )72( من نفس القانون بأنه »يجب أن يكون األمر بالقبض كتابة موقعا

 على أن ينفذ في حضور اآلمر به، والقبض في الحاالت األخرى يكون 
ً
أصدره، ويجوز أن يكون األمر شفويا

على مسؤولية القابض«)43(، فإن نسبة )%50,2( من أفراد عينة الدراسة تم القبض عليهم دون وجود 
إذن من النيابة بالقبض عليهم، بل أن )%33,2( من أفراد العينة تم القبض عليهم من قبل أشخاص 
مجهولين لم يقوموا بالتعريف بأنفسهم، و)%40,8( تم القبض عليهم خارج أوقات الدوام الرسمي، منهم 
)%48,4( تم القبض عليهم من أماكن عملهم ومن منازلهم، و)%52,3( تم القبض عليهم في أماكن أخرى. 

كل من قبض عليه   
ً
»يبلغ فورا على أن   

ً
من قانون اإلجراءات الجزائية أيضا ومع نص املادة)73( 

بأسباب هذا القبض وله حق االطالع على أمر القبض واالتصال بمن يرى إبالغه بما وقع واالستعانة 
بمحام، ويجب إعالنه على وجه السرعة بالتهمة املوجهة إليه، ونص املادة )77( من نفس القانون على 
 من يختاره املقبوض عليه بواقعة 

ً
أنه »عند إلقاء القبض على أي شخص ألي سبب يجب أن يخطر فورا

القبض عليه كما يجب ذلك عند صدور كل أمر قضائي باستمرار الحجز فإذا تعذر على املقبوض عليه 
االختيار وجب إبالغ أقاربه أو من يهمه األمر«)44(، فإن )%55,2( من أفراد العينة لم يتم السماح لهم بإبالغ 
أسرهم أو أصدقائهم بالقبض عليهم، مقابل )%44,8( تم السماح لهم بذلك، و)%53,4( من أفراد العينة 
لم يتم إشعارهم بسبب إلقاء القبض عليهم عند تنفيذ القبض، مقابل )%46,6( تم إشعارهم بسبب 

القبض عليهم أثناء تنفيذ إجراءات القبض عليهم.

إن عدم السماح ألكثر من نصف عينة أفراد الدراسة )%53,4( بإبالغ أسرهم أو أقاربهم/أصدقائهم 
عن حادثة القبض عليهم تعد عملية اختفاء قسري، وما إليه من املخالفات بحق املحتجزين، إضافة 
إلى أنه يتنافى مع التشريعات اليمنية، فإنه يخالف بشكل صريح نص املادة ) 17 ( من االتفاقية الدولية 
لحماية جميع األشخاص من اإلختفاء القسري املعتمدة من الجمعية العامة لألمم املتحدة بقرارها رقم 

)61/177( بتاريخ )20/12/2006 (، ببنودها املختلفة التي تضمنت:

»1. ال يجوز حبس أحد في مكان مجهول.

  2. دون اإلخالل بااللتزامات الدولية األخرى للدولة الطرف في مجال الحرمان من الحرية، يتعين على 

)42( قانون اإلجراءات الجزائية في الجمهورية اليمنية مرجع سابق

)43( املصدر السابق

)44( املصدر السابق
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كل دولة طرف، في إطار تشريعاتها، القيام بما يلي:

) أ( تحديد الشروط التي تجيز إصدار أوامر الحرمان من الحرية؛

) ب( تعيين السلطات املؤهلة إلصدار أوامر الحرمان من الحرية؛

 وخاضع 
ً
) ج( ضمان عدم إيداع الشخص الذي يحرم من حريته إال في مكان معترف به رسميا

للمراقبة؛

د( ضمان حصول كل شخص يحرم من حريته على إذن لالتصال بأسرته أو محاميه أو أي   (
رهن فقط بمراعاة الشروط املنصوص عليها في القانون،  وتلقي زيارتهم،  شخص آخر يختاره، 
 للقانون الدولي 

ً
وضمان حصول األجنبي على إذن لالتصال بالسلطات القنصلية لدى بلده وفقا

الواجب التطبيق؛

أماكن  إلى  القانون  ضمان سبل وصول كل سلطة ومؤسسة مختصة ومؤهلة بموجب  هـ(   (
االحتجاز، وذلك عند الضرورة، بإذن مسبق من سلطة قضائية؛

) و( ضمان حق كل شخص يحرم من حريته، وفي حالة االشتباه في وقوع اختفاء قسري، حيث 
يصبح الشخص املحروم من حريته غير قادر على ممارسة هذا الحق بنفسه، حق كل شخص 
في جميع  كأقارب الشخص املحروم من حريته أو ممثليهم أو محاميهم،  لـه مصلحة مشروعة، 
وتأمر  في أقرب وقت في مشروعية حرمانه من حريته،  في الطعن أمام محكمة تبّت  الظروف، 

بإطالق سراحه إذا تبين أن حرمانه من حريته غير مشروع.

 أو أكثر من السجالت و/أو امللفات الرسمية بأسماء األشخاص املحرومين 
ً
 واحدا

ً
3. تضع كل دولة طرفا

، بناء على الطلب، تحت تصرف أي سلطة 
ً
من حريتهم وتستوفيها بأحدث املعلومات، وتضعها فورا

قضائية أو أي سلطة أخرى أو مؤسسة مختصة ومؤهلة بموجب تشريعات الدولة الطرف املعنية أو 
بموجب أي صك قانوني دولي ذي صلة تكون الدولة املعنية طرفا فيه. وتتضمن هذه املعلومات على 

األقل ما يلي:

) أ( هوية الشخص املحروم من حريته؛

) ب( تاريخ وساعة ومكان حرمان الشخص من حريته والسلطة التي قامت بحرمانه من حريته؛

) ج( السلطة التي قررت حرمانه من الحرية وأسباب الحرمان من الحرية؛

) د( السلطة التي تراقب الحرمان من الحرية؛

) هـ( مكان الحرمان من الحرية، وتاريخ وساعة الدخول في مكان الحرمان من الحرية، والسلطة 
املسؤولة عن الحرمان من الحرية؛

) و( العناصر ذات الصلة بالحالة الصحية للشخص املحروم من الحرية؛

) ز( في حالة الوفاة أثناء الحرمان من الحرية، ظروف وأسباب الوفاة والجهة التي نقل إليها رفات 
املتوفى؛
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) ح( تاريخ وساعة إخالء سبيله أو نقله إلى مكان احتجاز آخر، واملكان الذي نقل إليه والسلطة 
املسؤولة عن نقله«.)45(

من أفراد العينة جرى تسجيلهم في سجالت رسمية عند   )64,6%( وقد بينت الدراسة أن نسبة 
 نسبة 

ً
إيداعهم أماكن االحتجاز، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بمن لم يتم تسجيلهم )%33,6(، لكنها أيضا

منخفضة أمام أهميتها، ألن التسجيل يعد أحد اإلجراءات القانونية الصريحة، ويتضمن معلومات هامة 
منها طبيعة التهمة املوجهة للمحتجز.

إن هذه املؤشرات تدل على أن أماكن االحتجاز والقائمون عليها ال يحرصون على احترام نصوص 
القانون، حيث نصت املادة )106( من قانون اإلجراءات الجزائية بأن »على املسئول عن مركز الشرطة 
إثبات جميع حاالت القبض والضبط التي ترد إلى املركز في سجل خاص مقرونة باسم وصفة من قام 
بالقبض أو الضبط، وكيفيته، وتاريخه، وساعته، وسببه، ووقت انتهائه، واستخراج صورة يومية من 
 بأول«)46(. 

ً
السجل بجميع حاالت القبض أو الضبط والبيانات املتعلقة بها، وعرضها على النيابة العامة أوال

)106( من قانون  وبالتالي فإن عدم تسجيل أي محتجز في سجالت رسمية مخالفة صريحة للمادة 
اإلجراءات الجزائية. 

من أفراد العينة بسبب القبض عليهم بعد وصولهم إلى   )65%( فقد تم إشعار  وفي ذات السياق، 
أماكن االحتجاز وهي نسبة متقاربة جدا مع نسبة من تم وضع أسمائهم في سجالت  أقسام الشرطة/ 
رسمية، أي أن هناك عالقة مباشرة بين إشعار املحتجز بسبب احتجازه وبين توثيق حالته في سجالت 
رسمية، وبينما قال )%24,5( من أفراد العينة أنه لم يتم إشعارهم على اإلطالق بسبب القبض عليهم، 
وهي نسبة صغيرة مقارنة بـ )%75,5( تم إشعارهم بسبب القبض عليهم في مراحل مختلفة، إال أنها تظل 

نسبة مرتفعة أمام نوع القضية وطبيعتها القانونية.  

هذه املؤشرات أيضا تتعارض مع نص املادة )8( من قانون تنظيم مصلحة السجون بأنه »ال يجوز 
 عليها من القا�صي 

ً
سجن أي شخص أو قبوله في السجن بدون الصيغة التنفيذية للحكم القضائي موقعا

 عليه من النيابة العامة املختصة 
ً
املختص أو بدون أمر حبس مكتوب على النموذج املخصص وموقعا

 ومختوم بخاتم رسمي يحمل شعار الدولة الخاص بتلك السلطة، على إدارة السجن إشعار أسرة 
ً
قانونا

املسجون بمكان تواجده، كما يجب أن تشعرها إذا تم نقله إلى سجن آخر«)47(.

املعروفة باسم »قواعد نيلسون  )7( من قواعد األمم املتحدة ملعاملة السجناء  كما تنص القاعدة 
وتدخل املعلومات  »ال يقبل إدخال أي شخص في السجن دون أمر حبس مشروع،  على أنه  مانديال« 

التالية في إدارة ملفات السجناء عند دخول كل سجين السجن:

https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CED/ ،45( األمم املتحدة، االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري(
Pages/ConventionCED.aspx

)46( قانون اإلجراءات الجزائية، مصدر سابق

)47(  قانون تنظيم مصلحة السجون في اليمن، مصدر سابق
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معلومات دقيقة تتيح الوقوف على هويته املميزة بما يراعي الهوية الجنسانية التي يراها لنفسه؛

أسباب سجنه والسلطة املسؤولة وتاريخ ووقت ومكان القبض عليه

يوم وساعة إدخاله وإطالق سراحه، وكذلك يوم وساعة أي نقل وبيانات االتصال في حاالت الطوارئ 
ومعلومات عن أقرب أقرباء السجناء)48(.

 من وقائع االحتجاز قد وثقت 
ً
ورغم أن حرية التنقل من الحقوق األساسية لإلنسان )49(، إال أن عددا

في عدد من نقاط التفتيش الخاضعة ألطراف النزاع في اليمن )50(.

وقد أظهرت الدراسة احتجاز بعض األشخاص في نقاط التفتيش ملجرد منعهم من السفر بين منطقة 
يمنية وأخرى، وأبرزها نقاط تقع بين محافظتي ذمار والبيضاء اللتين تمر عبرهما الطريق البديلة للسفر 
وتلك املحافظات  بعد توقف الحركة في الطريق األسا�صي بين صنعاء  ومأرب وحضرموت،  بين صنعاء 

نتيجة الحرب.

)48(  قواعد األمم املتحدة ملعاملة السجناء، مصدر سابق

)49(  سيفان باكراد مسروب، حرية التنقل والسفر، مجلة الرافدين للحقوق، العدد 42، 2009، ص245.

http://mwatana.org/withering- ،50(  مواطنة، حياة تذوي: وضع حقوق اإلنسان في اليمن 2018، الباب الثالث، الفصل الرابع: التنقل(
 ./life/part-three/section4
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: اإلجراءات املتخذة مع املحتجزين قبل إيداعهم أماكن االحتجاز على مستوى املحافظات
ً
ثانيا

 بالحضور 
ً
تصدرت محافظة تعز كل املحافظات التي شملتها الدراسة في عدم إخطار املحتجز كتابيا

إلى الجهة املختصة قبل القبض عليهم وبنسبة )%96,8( من أفراد العينة الخاصة باملحافظة، مقابل 
)%3,2( حصلوا على إشعارات مسبقة بالحضور إلى الجهات املختصة قبل القبض عليهم، تلتها محافظة 
بينما جاءت الحديدة في ذيل القائمة بأعلى نسبة  مأرب بنسبة )%95,7( من أفراد العينة باملحافظة، 
إخطار كتابي عند القبض على املحتجزين وبنسبة )%35,9( من أفراد عينة املحافظة، وجاءت إب بعدها 
مباشرة بنسبة )%25,6( من أفراد العينة على مستوى املحافظة حصلوا على إشعارات مسبقة بالحضور 
 من تعز ومأرب بدأت الحرب فيهما منذ 

ً
إلى الجهات املختصة قبل القبض عليهم، وقد يعود األمر إلى أن كال

العام 2015، بينما الحديدة وإب تأخر فتح جبهات قتال في األولى، وما زالت األخيرة خارج جبهات القتال 
املباشر.

كما جاءت عدن في املرتبة األولى بين محافظات الدراسة التي كان لدى األفراد املكلفين بالقبض على 
املحتجزين أوامر ضبط قضائي أو أذونات من النيابة عند إلقاء القبض عليهم وبنسبة )%34,5( من أفراد 
أما  تلتها محافظة الحديدة بنسبة )%30,8( من أفراد عينة املحافظة،  العينة على مستوى املحافظة، 
أقل املحافظات التي كان لدى األفراد املكلفين بالقبض على املحتجزين أوامر ضبط قضائي أو أذونات 
من  القبض عليهم فكانت من نصيب مأرب وحضرموت بنفس النسبة )100%(  من النيابة عند إلقاء 
أفراد عينة كل منهما، أي أن جميع عمليات القبض على املحتجزين في املحافظتين تمت دون أوامر ضبط 
أو أذونات نيابية أثناء تنفيذ القبض، إال أنه كان هناك إشعارات مسبقة لبعض املحتجزين )قبل وليس 
أثناء تنفيذ عملية القبض( بنسبة )%37,2( بتعز، و)%17,4( بمأرب، لكن لم يتم إحضار أوامر الضبط 
أو أذونات النيابة أثناء التنفيذ في كل عمليات القبض كما سبق توضيحه، وربما يعود عدم إحضار إذن 
نيابي أو أمر ضبط قضائي عند القبض على املحتجزين في محافظة حضرموت إلى خضوعها لسيطرة 
وقد أظهرت الدراسة أن قرابة   )2016 نيسان  -2015أبريل/  نيسان  )أبريل/  تنظيم القاعدة ملدة عام 
)%11( من أفراد العينة تم احتجازهم من قبل تنظيم القاعدة باملكال بتهمة التعاون مع األجهزة األمنية، 
وأن قرابة )%31( من أفراد العينة تم القبض عليهم من قبل األجهزة األمنية والنخبة الحضرمية بعد 

إخراج القاعدة من املكال، بتهمة التعاون أو التخابر مع القاعدة. 

ومن حيث طبيعة األشخاص الذين قاموا بتنفيذ إجراءات القبض ومدى التزامهم بتقديم أنفسهم 
 لقانون اإلجراءات الجزائية، أي قيام أشخاص 

ً
للمستهدفين بإجراءات القبض عند القبض عليهم وفقا

فقد تصدرت أمانة العاصمة قائمة املحافظات الغير  مجهولين بالنسبة للمستهدف بعملية القبض، 
ملتزمة بهذا اإلجراء القانوني حيث أفاد )%50( من أفراد عينة املحافظة بأنه تم القبض عليهم من قبل 
تلتها إب بنسبة  القبض على املحتجزين،  أشخاص مجهولين لم يقوموا بالتعريف بهويتهم عند إلقاء 
)%34,9( من أفراد عينة املحافظة قالوا أنه تم القبض عليهم من قبل أشخاص مجهولين لم يقوموا 
وفي عدن كان املسؤولون يعرفون بهويتهم عند  القبض على املحتجزين،  بالتعريف بهويتهم عند إلقاء 
إجراءات القبض على املحتجزين بنسبة )%75,9( مقابل )%24,1( لم يقوموا بالتعريف بأنفسهم. تلتها 
بقيام املسؤولين عن إجراءات القبض بالتعريف بهويتهم عند القبض على املحتجزين  محافظة تعز، 
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عّرفوا بأنفسهم عند   )75,9%( لم يعّرفوا بأنفسهم عند تنفيذ عملية القبض مقابل   )25,8%( بنسبة 
تنفيذهم عمليات القبض على املحتجزين*)51(.

كانت عمليات القبض في محافظة  فيما يتعلق بأوقات تنفيذ عمليات القبض على املستهدفين، 
حضرموت تنفذ أثناء الدوام الرسمي بنسبة )%90,9(، تلتها محافظة إب بنسبة )%76,7(، وجاءت تعز 
كأقل نسبة، حيث تمت )%67,7( من عمليات القبض خارج أوقات الدوام الرسمي، ثم مأرب التي تمت 

فيها )%39,1( فقط من عمليات القبض أثناء الدوام الرسمي.

تصدرت عدن املحافظات التي شملتها الدراسة من حيث تنفيذ عمليات القبض من املنازل أو مقرات 
العمل بنسبة )%86,2(، وكانت أقل املحافظات في هذا املجال هي محافظة حضرموت بنسبة )34,1%(.

كما أن محافظة حضرموت جاءت في مقدمة املحافظات التي لم يسمح فيها للمستهدفين بعمليات 
تلتها مأرب بنسبة  من أفراد عينة املحافظة،   )86,4%( وبنسبة  القبض بإبالغ أسرهم أو أصدقائهم، 
أو  بإبالغ أسرهم  لهم  السماح  تم  بأنه  املستهدفين  من   )87,1%( نسبة  أشارت  تعز،  وفي   ،)82,6%(
أصدقائهم عند تنفيذ إجراءات القبض، تلتها محافظة عدن بنسبة )%58,6(، وهذه النتائج تنسجم مع 
النتائج السابقة التي أظهرت أن حضرموت ومأرب أكثر املحافظات من حيث عدم االلتزام بإحضار إذن 

نيابي أو أمر ضبط قضائي عند القبض على املحتجزين.

وفي تعز، أشارت نسبة )%67,7( بأنه تم إشعارهم بسبب القبض عليهم، وبنسبة ، تلتها عدن بنسبة 
بينما كانت حضرموت أقل املحافظات التزاما بإشعار املستهدفين بعمليات القبض بأسباب   ،)62,1%(
القبض عليهم وبنسبة )%13,6( فقط، أي أن )%86,4( من أفراد عينة املحافظة لم يتم إشعارهم بأسباب 
القبض عليهم عند تنفيذ إجراءات القبض عليهم، لكن )%79,5( منهم تم إشعارهم بسبب القبض عليهم 

عند وصولهم إلى أماكن االحتجاز ومراكز الشرطة.

 بأسباب القبض عليهم بنسبة )45,6%(، 
ً
كما أن أمانة العاصمة لم يتم فيها إشعار املحتجزين إطالقا

، تلتها محافظة مأرب بنسبة )%30,4(، بينما في املحافظات األخرى كان يتم إشعار املحتجز بسبب القبض 
عليه في مراحل مختلفة من االحتجاز، وإن لم يتم ذلك عند تنفيذ القبض عليهم.

بتسجيل بيانات املحتجزين في سجالت مراكز الشرطة وأماكن االحتجاز،    )84,1%( أشارت نسبة 
 بتسجيل بيانات 

ً
تلتها محافظة الحديدة بنسبة )%74,4(، بينما كانت محافظة إب أقل املحافظات التزاما

املحتجزين في سجالت مراكز الشرطة وأماكن االحتجاز، وبنسبة )%37,2( فقط من أفراد عينة املحافظة.

)51(  وقد يعود قيام أشخاص لم يعرفوا بأنفسهم بالقبض على مستهدفين لهم، وبنسبة مرتفعة بأمانة العاصمة ملرورها بفترة ازدواج سلطة 
عقب دخول جماعة أنصار هللا )الحوثيون( إليها في سبتمبر/ أيلول 2014، وتعيينهم مشرفين من قبلهم على املؤسسات الحكومية ومن ضمنها 

األجهزة األمنية، بمسمى »اللجان الثورية«، واستمر ذلك أيضا بعد إعالنهم »اإلعالن الدستوري« في فبراير/ شباط 2015، وحتى إعالنهم تشكيل 
حكومة اإلنقاذ بالشراكة مع حزب املؤتمر الشعبي العام في يوليو/ تموز 2016، حيث كان هناك ازدواج في الصالحيات بين املسؤولين الرسميين 
التابعين للدولة، وبين املشرفين على تلك املؤسسات التابعين للجماعة، قبل أن يتم استيعاب املشرفين في الهيكل الوظيفي الرسمي في املناطق 

الواقعة تحت سلطاتهم ــ الباحث.
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طبيعة االتهامات املوجهة للمحتجزين

: طبيعة االتهامات املوجهة للمحتجزين على مستوى اليمن
ً
أوال

إال أن  بين قضايا مدنية وجنائية وسياسية،  تفاوتت االتهامات املوجهة للمحتجزين بشكل عام، 
من أفراد العينة بأن احتجازهم تم دون أي تهمة واضحة عند   )33,6%( الالفت لالنتباه كان إفادة 
تنفيذ القبض عليهم، وهي نسبة مرتفعة ألنها مرتبطة بحق إنساني أسا�صي، وهو الحق في حرية الحركة 
تنص كل التشريعات واملواثيق   

ً
فتقييد حرية اإلنسان والعقوبات السالبة للحرية عموما واالنتقال، 

الوطنية والدولية على عدم املساس بها دون مسوغ قانوني واضح، وقد نصت املادة  )48/ أ( من الدستور 
اليمني على: » تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم ويحدد القانون 
الحاالت التي تقيد فيها حرية املواطن وال يجوز تقييد حرية أحد إال بحكـم من محـكـمـة مختــصـة«)52(، كما 
نصت املادة )7( من قانون اإلجراءات الجزائية على أن »االعتقاالت غير مسموح بها إال فيما يرتبط باألفعال 
 عن كل شخص قيدت 

ً
 ويجب أن تستند إلى القانون«، وأن على النيابة أن تفرج »فورا

ً
املعاقب عليها قانونا

 للقانون، أو وضع في الحبس االحتياطي ملدة أطول مما هو مصرح به في القانون أو في الحكم 
ً
حريته خالفا

أو أمر القا�صي«)53(. 

وال  الشخصية مكفولة  »الحرية  أن  بالنص على  القانون سابقتها  نفس  من   )11( املادة  وعززت 
يجوز اتهام مواطن بارتكاب جريمة وال تقيد حريته إال بأمر من السلطات املختصة وفق ما جاء في هذا 

القانون«)54(. 

وبينما تم احتجاز )%27,4( من أفراد عينة الدراسة بسبب قضايا مدنية، و)%26( بسبب قضايا 
جنائية، فإن )%35( من أفراد العينة قالوا إن احتجازهم تم ألسباب سياسية متعلقة بالنزاع الراهن، 
أي أن املحتجزين ألسباب متعلقة بالنزاع تجاوزت أعدادهم أولئك املحتجزين على ذمة قضايا مدنية، أو 
املحتجزين في قضايا جنائية، وهذا مؤشر بالغ الخطورة على تأثير النزاع الراهن على املدنيين غير املنخرطين 

في النزاع وعلى حرياتهم وحياتهم.

قر دستور الجمهورية اليمنية ، بعد االستفتاء عليه عقب إعادة توحيد شطري اليمن في عام 1990، وقد 
ُ
)52(  دستور الجمهورية اليمنية، ) أ

ُعدل ثالث مرات في عام 1994، وفي عام 2001، وفي عام 2009(

)53(  قانون اإلجراءات الجزائية في اليمن، مصدر سابق

)54(  املصدر السابق



53

دراسة عن واقع مراكز االحتجاز في اليمن

: طبيعة االتهامات املوجهة للمحتجزين على مستوى املحافظات
ً
ثانيا

فيما يتعلق بطبيعة االتهامات املوجهة للمحتجزين، في مراحل االحتجاز املختلفة )أثناء وبعد القبض 
عليهم( فقد سجلت مأرب أعلى نسبة من املحتجزين الذين لم يتم توجيه أي تهمة إليهم وبنسبة )47,8%(، 
تلتها أمانة العاصمة بنسبة )%45,6(، وجاءت عدن وحضرموت كأقل محافظتين لديهما محتجزين دون 

توجيه أي تهمة وبنسبة )%13,8(، و)%18,2( على التوالي.

كما تصدرت عدن املحافظات التي كانت التهم املوجهة للمحتجزين قائمة على دعاوى طرف آخر 
وبنسبة )%65,5( تلتها محافظة إب بنسبة )%62,8(، وتعز أقل محافظة وجهت فيها تهم للمحتجزين بناء 

على دعاوى من طرف آخر، وبنسبة )%9,7( فقط من أفراد عينة املحافظة.

بالنسبة لالحتجاز بناء على تهم باالعتداء على حقوق أو حياة آخرين فقد جاءت الحديدة في املرتبة 
األولى بنسبة )%64,1(، وجاءت مأرب في املرتبة األخيرة بنسبة )%4,3( فقط.

إن االحتجاز بناء على أسباب سياسية متعلقة بالنزاع الراهن في اليمن قبل وأثناء تنفيذ هذه الدراسة، 
بلغ معدالت مرتفعة تصل إلى %35 من املحتجزين املستجيبين للدراسة تم احتجازهم ألسباب متعلقة 
بالنزاع الراهن، وهذا األمر يتصف بأهمية مرتفعة خاصة باملقارنة بأسباب االحتجاز األخرى/التهم املوجهة 
 من املحتجزين أفادوا بأنه تم توجيه تهم غير حقيقية، أو تم رفع دعاوى ضدهم من 

ً
للمحتجزين، ألن كثيرا

أشخاص آخرين، التخاذها كذرائع للقبض عليهم، لكن السبب الحقيقي يعود ألسباب متعلقة بالنزاع. 

جاءت تعز كأعلى محافظة قال )%71( من أفراد عينة الدراسة من املحافظة إن التهم املوجهة إليهم 
 سياسية متعلقة بالنزاع الراهن، وقد يعود ذلك إلى كون تعز جبهة 

ً
والتي أدت إلى احتجازهم كانت أسبابا

قتال مفتوحة لفترة طويلة، تتعدد فيها األطراف املسيطرة على األرض، وخطوط التماس بينها، تلتها أمانة 
العاصمة بنسبة )%39,7( من أفراد عينة الدراسة من األمانة، وفي املرتبة الثالثة وبفارق ضئيل عن أمانة 
العاصمة جاءت مأرب بنسبة )%39,1( من أفراد عينة مأرب، في املرتبة الرابعة من حيث االحتجاز ألسباب 
متعلقة بالنزاع الراهن في اليمن جاءت محافظة حضرموت بنسبة )%38,6(، تلتها محافظة إب بنسبة 
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)%32,6(، ثم عدن بنسبة )%17,2( من أفراد العينة الخاصة باملحافظة.

وجاءت الحديدة في املرتبة األخيرة كأقل محافظة حدثت فيها احتجازات ألسباب متعلقة بالنزاع   
الراهن وبنسبة )7,7%(.

وتقت�صي األمانة العلمية هنا التوضيح بأن هذه النتائج في محافظة الحديدة قد تعود بدرجة كبيرة 
إلى أن الباحث امليداني في املحافظة قد استهدف محتجزين لم يتم اإلفراج عنهم بعد، وتمت تعبئة أغلب 
استمارات االستبيان الخاص باملحتجزين في مرافق النيابة العامة واملحاكم التي ينتقلون إليها من أماكن 
احتجازهم، وعادة ما تتولى النظر في القضايا االعتيادية مدنية أو جنائية أو غيرها، بحكم عمل الباحث 
بعكس  وهو ما سهل له الوصول إلى محتجزين لم يتم اإلفراج عنهم بعد،  امليداني في مجال املحاماة، 
املحافظات األخرى التي تم فيها استهداف محتجزين سابقين لصعوبة الوصول إلى محتجزين ما زالوا في 

أماكن االحتجاز الرسمية فيها.

مدى حصول املحتجزين على الحماية القانونية أثناء االحتجاز

: مدى حصول املحتجزين على الحماية القانونية أثناء االحتجاز على مستوى اليمن
ً
أوال

أفاد )%69,7( من أفراد عينة الدراسة بأنه تم إيداعهم أماكن االحتجاز قبل أي تحقيق معهم، وألن 
إيداع أي إنسان في مكان احتجاز وتقييد حرية حركته وتنقله هو نوع من العقوبة، فإن ذلك يتعارض مع 
مبدأ املشروعية الجنائية الذي يق�صي بأن ال جريمة وال عقوبة إال بقانون، ومع نص املادتين )47،48( 
من الدستور اليمني، حيث تنص املادة )47( على أن »املسؤولية الجنائية شخصية وال جريمة وال عقوبة 
إال بناء على نص شرعي أو قانوني، وكل متهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات، وال يجوز سن 
قانون يعاقب على أي أفعال بأثر رجعي لصدوره«، وتنص الفقرة األولى من املادة )48( على: »تكفل الدولة 
للمواطنين حريتهم الشخصيـة وتحافظ على كرامتهم وأمنهم، ويحدد القانون الحاالت التي تقيد فيها حرية 

املواطن، وال يجوز تقييد حرية أحد إال بحكم من محكمة مختصة«)55(.

 مع نص املادة )8( من قانون تنظيم السجون »ال يجوز سجن أي شخص أو قبوله 
ً
ويتعارض ذلك أيضا

 عليها من القا�صي املختص أو بدون أمر حبس 
ً
في السجن بدون الصيغة التنفيذية للحكم القضائي موقعا

 ومختوم بخاتم رسمي 
ً
 عليه من النيابة العامة املختصة قانونا

ً
مكتوب على النموذج املخصص وموقعا

يحمل شعار الدولة الخاص بتلك السلطة«)56(.

 للتحقيق مع املحتجزين دون حضور محامين للدفاع عنهم، 
ً
 عاما

ً
وأوضحت الدراسة أن هناك توجها

بأنه لم يسمح لهم باستدعاء  فقد أفادت الغالبية العظمى من أفراد عينة الدراسة وبنسبة )91,7%( 
محاٍم قبل بدء التحقيق، مقابل )%8,3( تم السماح لهم بإحضار محامين قبل التحقيق، ولم يتم السماح 

)55(  دستور الجمهورية اليمنية، مصدر سابق

)56(  قانون تنظيم مصلحة السجون، مصدر سابق
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لـ )%89,2( باالمتناع عن اإلجابة قبل حضور املحامي، رغم أن هذا حق من حقوقهم، مقابل )10,8%( 
منحوا هذا الحق، لكن )%32,1( من أفراد العينة قالوا بأنهم لم يرغبوا باستدعاء محامين للدفاع عنهم، 
لكن )%67,9( كانت لديهم الرغبة في استدعاء محامين للدفاع عنهم ولم يتمكنوا ألسباب غير محددة، إال 
أن أحد األسباب الواضحة في الحقيقة أن )%45,8( من أفراد العينة لم تكن لديهم القدرة على استدعاء 
 
ً
محامين للدفاع عنهم وليست مجرد رغبة حقيقية بل عدم قدرة، وأن عدم استدعاء محام لم يكن دائما
بسبب املسؤولين عن مكان االحتجاز كما قد يفهم من االستجابات السابقة ألفراد العينة في هذا املحور، 

رغم هذا فقد نص قانون اإلجراءات الجزائية في املادة )9( منه على:ـ

حق الدفع مكفول وللمتهم أن يتولى الدفاع بنفسه كما له االستعانة بممثل للدفاع عنه في أي مرحلة 
 عنه من 

ً
من مراحل القضية الجزائية، بما في ذلك مرحلة التحقيق، وتوفر الدولة للمعسر والفقير مدافعا

املحامين املعتمدين، ويصدر مجلس الوزراء بناًء على اقتراح وزير العدل الئحة بتنظيم أمور توفير املدافع 
من املحامين املعتمدين للمعسر والفقير. 

يجب على مأموري الضبط القضائي والنيابة العامة واملحكمة أن ينبهوا املتهم إلى ما له من حقوق تجاه 
التهمة املوجهة إليه وإلى وسائل اإلثبات املتاحة له وأن يعملوا على صيانة حقوقه الشخصية واملالية)57(. 

أي أن عدم قدرة املحتجز على االستعانة بمحام للدفاع عنه ألسباب مالية أو ألي أسباب أخرى، 
ليست سببا كافيا ملنعه من هذا الحق، بل أن على الجهات املختصة توفير محام له.

 أن أكثر من )%28( من أفراد العينة تم نقلهم إلى أماكن احتجاز غير رسمية 
ً
وقد بينت الدراسة أيضا

بعضها بيدرومات )تحت األرض( وبعضها منازل خاصة وأخرى منشآت حكومية، كما يوضح الجدوالن 
رقم )3(، ورقم )4(.

جدول رقم )3( يوضح أنواع أماكن االحتجاز غير الرسمية

%التكرارمكان االحتجاز

165.8عمارة خاصة

51.8فيال خاصة

4114.8مبنى حكومي

31.1معسكر

1.4مدرسة

31.1صالة رياضية

9.)692اإلجمالي

)57(  قانون اإلجراءات الجزائية، مرجع سابق
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جدول رقم ))( يوضح أنواع أماكن أخرى غير رسمية لالحتجاز

%التكرارمكان آخر لالحتجاز

.%14الطريق العام

.%14بيت

.%14حمام

.%14دكان

.%14سوبر ماركت

%2.8في الشارع

.%14كونتيرة في سوق ابن عبود

.%14مدينة الصالح

%93.3اإلجمالي

وهذه نسبة مرتفعة للغاية، ومؤشر خطير على مدى انتهاك حقوق املحتجزين، ومخالفة نصوص 
قانونية صريحة بهذا الشأن، حيث أن وضع املحتجزين في أماكن احتجاز غير رسمية وغير مخصصة 

لالحتجاز، يخالف نص املادة )187( من قانون اإلجراءات الجزائية:

 وال يجوز للمسؤولين 
ً
»ال يجوز تقييد حرية أي إنسان أو حبسه إال في األماكن املخصصة لذلك قانونا

عن هذه األماكن قبول أي إنسان فيها إال بمقت�صى أمر موقع عليه من السلطة املختصة وأال يبقيه بعد 
املدة املحددة بهذا األمر«)58(. 

)58( قانون اإلجراءات الجزائية اليمني، مرجع سابق
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فقد توزعت الجهات املسؤولة عن أماكن االحتجاز غير الرسمية بين  وحسب استجابات العينة، 
أغلب فصائل النزاع الراهن، وبشكل عام بين القوى التالية: 

جماعة أنصار هللا املسلحة )الحوثيون(؛	 

القوات اإلماراتية في اليمن؛ 	 

التحالف العسكري الداعم لسلطات الرئيس هادي بقيادة السعودية؛ 	 

تنظيم القاعدة في جزيرة العرب؛	 

 والتحالف العربي؛	 
ً
فصائل املقاومة املنضوية ضمن القوات املوالية للسلطات املعترف بها دوليا

قوات النخبة الحضرمية.	 

أي الغالبية العظمى من أفراد عينة الدراسة لم يتم تحويلهم إلى  وقد بينت الدراسة أن )94,2%( 
التي نصت على   )48( )ج( من املادة الدستورية رقم  النيابة العامة خالل الـ24 ساعة املقرة في الفقرة 
»كل من يقبض عليه بصفة مؤقتة بسبب االشتباه في ارتكابه جريمة يجب أن يقدم إلى القضاء خالل 
أربع وعشرين ساعة من تاريخ القبض عليه على األكثر وعلى القا�صي أو النيابة العامة تبليغه بأسباب 
القبض واستجوابه وتمكينه من إبداء دفاعه واعتراضاته ويجب على الفور إصدار أمر مسبب باستمرار 
القبض أو اإلفراج عنه، وفي كل األحوال ال يجوز للنيابة العامة االستمرار في الحجـز ألكثر من سبعة أيام إال 
بأمر قضائي، ويحدد القانون املدة القصوى للحبس االحتياطي«)59(، وكما يتعارض مع النص الدستوري 
الصريح فإنه يتعارض أيضا مع نص املادة)105( من قانون اإلجراءات الجزائية »يجب على مأمور الضبط 
 أقوال املتهم ويحيله مع املحضر الذي يحرر بذلك إلى النيابة 

ً
القضائي في األحوال السابقة أن يسمع فورا

العامة في مدة أربع وعشرين ساعة.. ويجب على النيابة العامة أن تتصرف في أمره خالل األربع وعشرين 
 .)60(»

ً
ساعة التالية للعرض عليها وإال تعين اإلفراج عنه فورا

على ما سبق يتضح أن املخالفة للقانون بشأن إحالة من يتم القبض عليهم/املحتجزين إلى  وبناء 
النيابة خالل 24 ساعة هي السائدة في الواقع، باستثناءات ضئيلة للغاية ال تتجاوز )%5,8(، وهذا مؤشر 
شديد الخطورة على مستويات إنفاذ التشريعات في الواقع، ومدى احترام القائمين على أماكن االحتجاز 

في اليمن لهذه التشريعات، وبالتالي لحقوق املواطن اليمني املكفولة في التشريعات الوطنية والدولية.

)59( دستور الجمهورية اليمنية، مصدر سابق

)60(  قانون اإلجراءات الجزائية/ مصدر سابق
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)3( من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان التي تنص على أن:  إن هذه املمارسات تتعارض مع املادة 
ومع نصوص العهد الدولي للحقوق املدنية   ،)61( »لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسالمة شخصه« 
والسياسية املادة 9/1: »لكل فرد حق في الحرية وفى األمان على شخصه. وال يجوز توقيف أحد أو اعتقاله 
تعسفا. وال يجوز حرمان أحد من حريته إال ألسباب ينص عليها القانون وطبقا لإلجراء املقرر فيه«، واملادة 
: 9/2: »يجب إبالغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه، كما يجب إبالغه على وجه 
، إلى أحد 

ً
السرعة بأي تهمة توجه إليه«، واملادة )9/3( »يقدم املوقوف أو املعتقل بتهمة جزائية، سريعا

 مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خالل مهلة 
ً
القضاة أو أحد املوظفين املخولين قانونا

معقولة أو أن يفرج عنه. وال يجوز أن يكون احتجاز األشخاص الذين ينتظرون املحاكمة هو القاعدة 
ولكن من الجائز تعليق اإلفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم املحاكمة في أي مرحلة  العامة، 

أخرى من مراحل اإلجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند االقتضاء«. )62(

ثانيا: مدى حصول املحتجزين على الحماية القانونية أثناء االحتجاز على مستوى املحافظات

على مستوى املحافظات تفاوت مستوى حصول املحتجزين على الحماية القانونية أثناء االحتجاز 
بدرجة كبيرة، فقد جاءت إب في الترتيب األول على مستوى محافظات الدراسة من حيث إيداع املحتجزين 
أماكن االحتجاز قبل التحقيق معهم وبنسبة )%90,7( من أفراد عينة املحافظة، تلتها محافظة تعز بنسبة 
بينما جاءت أمانة العاصمة كأقل املحافظات التي تم فيها إيداع  من أفراد عينة املحافظة،   )83,9%(

املحتجزين أماكن االحتجاز قبل التحقيق معهم وبنسبة )%44,1( فقط من أفراد عينة املحافظة. 

)61(  األمم املتحدة، اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
http://www.un.org/ar/udhrbook/pdf/UNH_AR_TXT.pdf 

http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf. ،62(  العهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية(
pdf?reldoc=y&docid=5a0d617b4
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وفيما يتعلق بالسماح للمحتجزين باستدعاء محامين قبل بدء التحقيق معهم كانت مأرب في صدارة 
املحافظات التي لم تلتزم بهذا الحق وبنسبة )%100( من أفراد عينة املحافظة، تلتها محافظة حضرموت 
لـ  كما سمحت   ،)79,4%( املرتبة األخيرة وبنسبة  في  العاصمة  أمانة  بينما جاءت   ،)97,7%( وبنسبة 
)%30,9( من أفراد عينة أمانة العاصمة بعدم اإلجابة على املحققين إال بحضور املحامي، تلتها محافظة 
مأرب بنسبة )%8,7( من أفراد عينة املحافظة تم السماح لهم بعدم اإلجابة على املحققين إال بحضور 
املحامي، بينما تم حرمان املحتجزين من هذا الحق وبنسبة )%100( في كل من الحديدة وحضرموت، إال 
أن )%34,8( من أفراد عينة مأرب قالوا بأنهم لم يرغبوا باستدعاء محامين عنهم، مقابل )%2,6( من أفراد 
عينة الحديدة، وأوضح )%87( من أفراد عينة مأرب بأنه لم يكن لديهم القدرة على استدعاء محامين 
للدفاع عنهم كأعلى محافظة من حيث عدم قدرة املحتجزين على استدعاء محامين للدفاع عنهم، تلتها 
عدن بنسبة )%82,8( من أفراد عينة املحافظة، رغم أن من حق هؤالء املحتجزين الحصول على محام 
للدفاع عنهم حتى في حال عجزهم عن توفيره، فإن القانون يلزم الجهات املختصة بتوفيره كما سبقت 

اإلشارة إلى نص املادة )9( من قانون اإلجراءات الجزائية.

24 ساعة من   على نطاق واسع بعدم إحالة املحتجزين إلى النيابة خالل مدة 
ً
 عاما

ً
وفيما بدا توجها

احتجازهم، قال جميع أفراد العينة من محافظات عدن وإب ومأرب وبنسبة )%100( أنه لم يتم إحالتهم 
إلى النيابة خالل مدة الـ24 ساعة على احتجازهم، وتراجعت هذه النسبة إلى )%83,8( لدى أفراد عينة 
 
ً
24 ساعة، أي أن أكثر املحافظات التزاما أمانة العاصمة تعمل على إحالة املحتجزين إلى النيابة خالل 
بهذا النص القانوني كان التزامها بنسبة )%16,2( فقط، وهذا مؤشر على التوجه العام ملخالفة النصوص 
24 ساعة، رغم االستثناءات البسيطة جدا في  القانونية بشأن إحالة املتهمين إلى النيابة العامة خالل 

بعض املحافظات.  
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البيئة املكانية ألماكن االحتجاز ومرافقها في الواقع

أوال: البيئة املكانية ألماكن االحتجاز ومرافقها في الواقع على مستوى اليمن

 تكن الظروف فعل املعاملة السيئة، أو 
ً
»ال يجب أن يرافق فقدان الحرية في أي حال من األحوال وأيا

ظروف االعتقال املادية التي تحط من كرامة الشخص وتتعدى على حقوقه« )63(.

املتطلبات  جميع   
ً
ليال النوم  وال سيما حجرات  الغرف املعدة الستخدام السجناء،  »توفر لجميع 

 من حيث حجم الهواء واملساحة الدنيا 
ً
الصحية، مع الحرص على مراعاة الظروف املناخية، وخصوصا

املخصصة لكل سجين، واإلضاءة والتدفئة والتهوية«)64(. 

» إن املساحة األرضية الدنيا املو�صى بها عند بناء سجون جديدة هي )5,4( متر مربع للسجين، سواء 
كان يشغل الزنزانة بمفرده أو يتقاسمها مع شخص آخر«)65(.

إن لالكتظاظ في أماكن االحتجاز آثار سلبية على املحتجزين، حيث »يؤدي كل من اكتظاظ السجون 
والرعاية دون املستوى للمسجونين إلى وقوع أضرار بدنية ونفسية للمسجونين واندالع أعمال شغب 

وحوادث أمنية على نحو متكرر«)66(.

حيث تؤثر على صحة املحتجزين وحقهم في  هناك أهمية بالغة للبيئة املكانية ألماكن االحتجاز، 
الحصول على قدر حاجتهم من النوم والعناية الصحية وممارسة الرياضة، وعندما يقترن اكتظاظ هذه 
األماكن مع عدم وجود قدر كاف من الرعاية الصحية والنظافة فإن مخاطر اإلصابة باألمراض املختلفة 
املعدية منها وغير املعدية، ومعروف أن هذه األمراض تنتشر بشكل عام في األوساط التي ال تتوفر فيها 

النظافة الكافية، واملزدحمة بحيث يصعب تجنب العدوى من مريض آلخر. 

ولهذا فقد تم تخصيص محور كامل من محاور استبيان الدراسة ملعرفة واقع هذه البيئة في اليمن 
من حيث سعتها وقدرتها على توفير مساحة كافية للمحتجزين، ومدى تمتعها بالتهوية واإلضاءة والنظافة 

وتوفر املياه والكهرباء واألدوات الصحية وأدوات النظافة الشخصية كما سيرد في الفقرات التالية.

وقد بينت الدراسة الحالية وجود ظاهرة عامة تتمثل في أن أماكن االحتجاز في اليمن ال تتوفر على 
لتكون مرجعية لكل الدول في هذا  التي وضعتها األمم املتحدة،  املبادئ واملعايير الدنيا ملعاملة السجناء 

املجال.

)63( بيير جيورجيو نمبريني، املياه، الصرف الصحي، النظافة الصحية، وظروف اإلقامة في السجون، منشورات اللجنة الدولية للصليب 
األحمر، ط1، 2009 ، القاهرة، ص10 

)64( مبادئ األمم املتحدة ملعاملة السجناء، مرجع سابق.

)65( املرجع السابق، ص16

)66(  فيونا مانغان، وإيريكا جاستون، السجون في اليمن، مصدر سابق 



61

دراسة عن واقع مراكز االحتجاز في اليمن

من أفراد عينة الدراسة أن أماكن االحتجاز التي ُوضعوا فيها غير واسعة وال تكفي   )73,7%( أفاد 
املحتجزين بشكل مريح، مقابل )%18,1( قالوا إنها واسعة وكافية للمحتجزين فيها، و)%69,4( منهم قالوا 
الليل فقد اعتبرها  النهار، أما توفر اإلضاءة أثناء  بأن املكان الذي احُتجزوا فيه غير جيد اإلضاءة أثناء 
)%70( من أفراد عينة الدراسة غير جيدة، وكان حجم الرافضين بشدة ستة أضعاف املوافقين بشدة 
على اعتبار اإلضاءة أثناء الليل في األماكن التي تم احتجازهم فيها جيدة، وكانت تلك األماكن غير جيدة 
 بين )%39( رفضوا بشدة كون أماكن االحتجاز 

ً
التهوية بالنسبة لـ )%72,2( منهم، ووجد فرق واسع جدا

التي وضعوا فيها كانت جيدة التهوية، مقابل )%2,2( وافقوا بشدة على أن تلك األماكن كانت جيدة التهوية، 
أي بمعدل 18 حالة رفض بشدة، أمام كل حالة موافقة بشدة.

هذه املؤشرات تتعارض بقوة مع عدد من قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء 
)قواعد نيلسون مانديال(، املعدلة في مؤتمر جنوب أفريقيا )2015(، حيث نصت القاعدة رقم )13( منها 

على:

جميع املتطلبات   ،
ً
وال سيما حجرات النوم ليال »توفر لجميع الغرف املعدة الستخدام السجناء/ 

 من حيث حجم الهواء واملساحة الدنيا 
ً
الصحية مع الحرص على مراعاة الظروف املناخية وخصوصا

املخصصة لكل سجين واإلضاءة والتدفئة والتهوية«، الـ14 منها على: »في أي مكان يكون على السجناء فيه 
أن يعيشوا أو يعملوا:

الطبيعي في  من استخدام الضوء  يجب أن تكون النوافذ من االتساع بحيث يتمكن السجناء  )أ( 
القراءة والعمل، وأن تكون مركبة على نحو يتيح دخول الهواء النقي، سواء وجدت أم لم توجد تهوية 

صناعية 

إرهاق  القراءة والعمل دون  من  السجناء  لتمكين  الصناعية كافية  يجب أن تكون اإلضاءة  )ب( 
نظرهم«)67(.

 كما أظهرت الدراسة أن أماكن االحتجاز في اليمن ال تتمتع بالقدر الضروري األدنى من النظافة الالئقة 
 للمعايير األممية املذكورة، فقد أكد )%80,2( من أفراد عينة الدراسة أن أماكن 

ً
بكرامة اإلنسان، وفقا

االحتجاز التي وضعوا فيها غير نظيفة، ولم يوافق )بشدة( على أنها نظيفة أي فرد من أفراد العينة، مقابل 
 منهم وبنسبة )%45,5( رفضوا )بشدة( وصف أماكن احتجازهم بأنها نظيفة.

ً
126 فردا

 وال أغطية للنوم في أماكن 
ً
أغلبية عظمى من أفراد عينة الدراسة وبنسبة )%77,3( لم يجدوا فرشا

احتجازهم، وهذا يتناقض مع القاعدة )21( من قواعد نيلسون مانديال ملعاملة السجناء »يزود كل سجين 
 للمعايير املحلية أو الوطنية بسرير فردي ولوازم لهذ السرير مخصصة له وكافية، تكون نظيفة لدى 

ً
وفقا

تسليمه إياها، ويحافظ على لياقتها وتستبدل في مواعيد متقاربة بالقدر الذي يحفظ نظافتها«)68(.

 

)67(  قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء، مرجع سابق.

)68(  املرجع السابق.
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أما نظافة وكفاية دورات املياه في أماكن االحتجاز فكان وضعها سيئا للغاية، حيث أن )%85,2( من 
 )7,7%( مقابل  أفراد العينة رفضوا بشدة اعتبارها نظيفة وكافية في األماكن التي تم احتجازهم فيها، 
من أفراد العينة على   )69,4%( ولم يحصل  فقط وافقوا/وافقوا بشدة على اعتبارها نظيفة وكافية، 
مياه نظيفة لالغتسال في أماكن احتجازهم، ولم يحصل )%92,1( منهم على أدوات النظافة الشخصية 
 وبقوة مع القواعد )15، 

ً
كالصابون وأدوات الحالقة في أماكن احتجازهم، وهذه املؤشرات تتناقض أيضا

16، و18( من قواعد نيلسون مانديال:

»يجب أن تكون املراحيض كافية لتمكين كل سجين من قضاء  على أنه   15 حيث أكدت القاعدة 
16 على أنه »يجب أن تتوفر  حاجاته الطبيعية عند الضرورة وبصورة نظيفة والئقة«، والقاعدة  على 
مرافق االستحمام واالغتسال بالدش بحيث يكون في مقدور كل سجين ومفروضا عليه أن يستحم أو 
بالقدر الذي تتطلبه الصحة العامة تبعا للفصل واملوقع  يغتسل بدرجة حرارة متكيفة مع الطقس، 

الجغرافي للمنطقة، على أال يقل ذلك عن مرة واحدة في األسبوع في مناخ معتدل«)69(.

 على أنه:
ً
ونصت القاعدة 18)أ( أيضا

»يجب أن تفرض على السجناء العناية بنظافتهم الشخصية، ومن أجل ذلك يجب أن يوفر املاء وما 
تتطلبه الصحة والنظافة من أدوات.

يزود  من الحفاظ على مظهر مناسب يساعدهم على احترام ذواتهم،  بغية تمكين السجناء  )ب(: 
السجن بالتسهيالت الالزمة للعناية بالشعر والذقن ويجب تمكين الذكور من الحالقة بانتظام«)70(.

وبشكل عام فإن املؤشرات التي أظهرتها الدراسة الحالية تتقارب مع نتائج دراسة سابقة عن أوضاع 
 للسجون املركزية واالحتياطية عبر املعاينة 

ً
السجون في اليمن نفذت خالل العام 2014 وتضمنت تقييما

املباشرة من الباحثين، أظهرت تلك الدراسة أن املعايير املادية للسجون في اليمن تتسم بالضعف وعدم 
وأن أنظمة الصرف الصحي  الكافي والتهوية واملساحات الكافية،  وافتقار مبانيها إلى الضوء  الكفاءة، 

محملة فوق طاقتها« )71(.

)69(  املرجع السابق

)70(  املرجع السابق

)71( فيونا مانغان، وإيريكا جاستون، السجون في اليمن، مصدر سابق، ص28
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: البيئة املكانية ألماكن االحتجاز ومرافقها في الواقع على مستوى املحافظات
ً
ثانيا

رغم وجود تفاوت بين استجابات عينة الدراسة من محافظة إلى أخرى، إال أن مؤشرات عدم الرضا 
وال يكاد يكون هناك استثناءات لهذا  عن بيئة أماكن االحتجاز في هذه املحافظات هي التوجه العام، 

التوجه، إنما تتفاوت حدته بين محافظة وأخرى بدرجات مختلفة.

لم تتجاوز أعلى نسبة موافقة على أن أماكن االحتجاز كانت واسعة ومريحة، أكثر من )%27,9( من 
عينة محافظة إب كأعلى نسبة موافقة من محافظات الدراسة على أن أماكن االحتجاز واسعة ومريحة، 

تلتها أمانة العاصمة بنسبة )26,5%(.

بينما كانت أعلى نسبة من عدم املوافقة على كون أماكن االحتجاز واسعة ومريحة في محافظة 
وألن   ،)91,3%( بنسبة  حضرموت  محافظة  تلتها  املحافظة،  عينة  من   )92,3%( وبنسبة  الحديدة 
محافظتي الحديدة وحضرموت من املحافظات شديدة الحرارة خاصة في فصل الصيف)72(، ومع شحة 

 في ساحل البحر األحمر غربا )الحديدة(، وساحل البحر العربي جنوبا )حضرموت(، إلى 45 درجة مئوية، وفقا 
ً
)72( تصل درجة الحرارة صيفا

.)yms.gov.ye( ملوقع الهيئة العامة للطيران املدني واألرصاد اليمنية
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موارد الطاقة الكهربائية في أماكن االحتجاز وانقطاعها املتكرر في حال توفرها كما سيتبين في فقرات 
قادمة، فإن هذا االكتظاظ يزيد من معاناة املحتجزين أكثر مما هو عليه الحال لو كان هذا االكتظاظ في 

محافظات منخفضة أو معتدلة الحرارة.

كما أن اإلضاءة التي تصل إلى أماكن االحتجاز في أوقات النهار لم تنل رضا نسبة كبيرة من أفراد العينة 
على مستوى كل محافظة، وبلغت أعلى درجة موافقة على كونها جيدة في محافظة مأرب بنسبة )39,1%( 
لكنها تظل دون املتوسط، وهذا مؤشر على أن تصميم أماكن االحتجاز ال يراعي شروط توفير اإلضاءة من 

مصادرها الطبيعية في أوقات النهار.

وكانت محافظة الحديدة أعلى محافظة عبرت فيها عينة الدراسة عن عدم موافقتها على توفر إضاءة 
جيدة خالل أوقات النهار في أماكن االحتجاز وبنسبة )87,2%(.

كانت أعلى نسبة من عدم املوافقة على توفر تهوية جيدة في أماكن   
ً
وفي محافظة الحديدة أيضا

وجاءت محافظة مأرب كأعلى محافظة قال أفراد عينة الدراسة فيها أن   ،)89,7%( االحتجاز وبنسبة 
 ما دون املتوسط، فال زال توجه 

ً
هناك تهوية جيدة في أماكن االحتجاز فيها وبنسبة )%39,1(، وهي أيضا

عدم املوافقة هو السائد في جميع املحافظات.

 في املرتبة األولى من حيث عدم املوافقة على أن أماكن االحتجاز املوجودة فيها 
ً
وجاءت الحديدة أيضا

نظيفة وبنسبة )%94,9( من أفراد عينة املحافظة، تلتها محافظة تعز وبنسبة )%93,5( من أفراد عينة 
املحافظة، بينما كانت أعلى نسبة موافقة على نظافة أماكن االحتجاز في محافظة عدن وبنسبة )20,7%(، 
مقابل )%72,4( من أفراد العينة في نفس املحافظة أبدوا عدم املوافقة على اعتبار أماكن االحتجاز التي 
وضعوا فيها نظيفة، وكانت نسبة من أجاب بـ )موافق بشدة( حول اعتبار أماكن االحتجاز نظيفة هي صفر 

في جميع املحافظات.

 وأغطية 
ً
أنهم لم يجدوا فرشا قال جميع أفراد عينة الدراسة بمحافظة الحديدة وبنسبة )100%( 

للنوم في أماكن االحتجاز كأعلى محافظة من املحافظات التي شملتها الدراسة، تلتها محافظة إب بنسبة 
بينما بلغت أعلى نسبة موافقة على وجود فرش وأغطية نوم في أماكن االحتجاز بمحافظة   ،)88,3%(
عدن، وبنسبة )%58,6( وهي االستثناء اإليجابي الوحيد الذي تجاوز املتوسط في مؤشرات املوافقة فيما 

يتعلق ببيئة أماكن االحتجاز وتوفير الفرش واألغطية على مستوى املحافظات.

كما أن جميع أفراد عينة الدراسة في محافظة الحديدة وبنسبة )%100( كانوا غير موافقين )بشدة( 
 )95,4%( تلتها محافظة مأرب بنسبة  على وجود دورات مياه نظيفة في أماكن االحتجاز باملحافظة، 
من أفراد عينة املحافظة، وأعلى نسبة موافقة لم تتجاوز )%17,2( من أفراد عينة املحافظة كانت في 

محافظة عدن. 

 ،
ً
وسجلت محافظة حضرموت أعلى نسبة عدم موافقة على وجود كهرباء إلضاءة أماكن االحتجاز ليال

وبنسبة )%90,9( من أفراد عينة املحافظة، تلتها محافظة عدن بنسبة )%86,2(، بينما سجلت محافظة 
 بموافقة أعلى من املتوسط وبنسبة )%56,5( من أفراد عينة الدراسة في املحافظة 

ً
مأرب استثناء وحيدا

، تلتها أمانة العاصمة ولكن بنسبة ما دون املتوسط لم 
ً
أكدوا وجود كهرباء إلضاءة أماكن االحتجاز ليال
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تتجاوز )%28,9( من أفراد عينة املحافظة.

من حيث توفر مياه نظيفة لالغتسال في أماكن االحتجاز لم يوافق جميع أفراد عينة الدراسة بمحافظة 
حضرموت  وبنسبة )%100( على وجود مياه نظيفة لالغتسال في أماكن االحتجاز، تلتها محافظة الحديدة 
وبنسبة )%87,2( من أفراد عينة الدراسة باملحافظة، بينما جاءت أعلى نسبة موافقة على وجود مياه 
ثم محافظة عدن بفارق ضئيل  نظيفة لالغتسال في أماكن االحتجاز بمحافظة إب، وبنسبة )48,8%( 

وبنسبة )48,3%(.   

وفيما يتعلق بتوفير أدوات النظافة الشخصية كالصابون وأدوات الحالقة في أماكن االحتجاز، أبدى 
جميع أفراد العينة وبنسبة )%100( بمحافظات مأرب والحديدة وحضرموت عدم موافقتهم على توفير 
وكانت أعلى نسبة موافقة على توفير هذه األدوات  هذه األدوات في أماكن االحتجاز التي وضعوا فيها، 
فقط من أفراد عينة الدراسة باملحافظة وهي نسبة   )9,7%( ولكن بنسبة لم تتجاوز  بمحافظة تعز، 

ضئيلة للغاية.

مدى توفير الحقوق الجسدية واملعنوية للمحتجزين

أوال: مدى توفير الحقوق الجسدية واملعنوية للمحتجزين على مستوى اليمن

واملعنوية  الجسدية  الحقوق  نحو عدم ضمان  عام  توجه  الحالية وجود  الدراسة  نتائج  أظهرت 
للمحتجزين في أماكن االحتجاز في اليمن، حتى أدنى االحتياجات الضرورية كما توضح الفقرات التالية.

من   )94,6%( فلم يحصل  جاءت الحقوق الثقافية في طليعة الحقوق املغيبة في أماكن االحتجاز، 
 على كتب للقراءة أو مجرد أوراق للكتابة عند احتياجهم لذلك، وانسحب 

ً
أفراد عينة الدراسة مطلقا

فقط من   )19,9%( على بقية الحقوق فقد حصل   
ً
هذا التوجه بنسب متفاوتة ولكنها مرتفعة دائما

أفراد العينة على فترات كافية من النوم أثناء االحتجاز، وتعرض )%14,8( العتداءات جسدية من قبل 
محتجزين آخرين وبشكل مستمر، و)%9( تعرضوا العتداءات جسدية بين وقت وآخر.

على مستوى االحتياجات الضرورية من األكل والشراب، لم يحصل )%64,6( من أفراد العينة على 
 أثناء االحتجاز مقابل )7,6%( 

ً
حاجتهم من األكل أو الشرب سواء كان مدفوع الثمن من قبلهم أو مجانيا

فقط حصلوا على احتياجاتهم منها، وحصل فقط )%11,2( على وجبات مجانية بانتظام أثناء احتجازهم، 
مقابل )%57,8( من أفراد العينة لم يحصلوا على أي وجبة مجانية أثناء احتجازهم. 

من أفراد عينة الدراسة قادرين على   )84,5%( لم يكن  في جانب الحقوق الصحية للمحتجزين، 
استدعاء الطبيب عند حاجتهم له خالل فترة احتجازهم، ولم يستطع )%82,7( منهم التعرض املنتظم 
ألشعة الشمس مقابل )%1,1( فقط كانوا قادرين على التعرض ألشعة الشمس بانتظام أثناء احتجازهم، 

وهي نسبة صادمة.

ومع نص القانون اليمني املنظم لعمل  إن هذه البيئة غير الصحية تتعارض مع حقوق اإلنسان، 
السجون في مادته الـ)23( على أنه »يجب على إدارة السجن أن تهتم بمراعاة الصحة العامة داخل السجن، 
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وتتولى عالج السجناء وتوفير الرعاية الصحية والوقائية لهم وتعيين أطباء متخصصين بالتنسيق مع وزارة 
الصحة العامة«)73(.

فالرعاية الصحية والوقائية تستدعي توفير بيئة مكانية صحية في الدرجة األولى، ألن السجناء لهم 
حقوق غير قابلة للصرف، منحتها لهم املعاهدات والعهود الدولية، ولهم حق في الرعاية الصحية، ولهم 

حق بكل تأكيد في أال تصيبهم أمراض في السجن)74(.

والرفاهية«  للصحة  مناسبة   « ظروف  في  الحق  اإلنسان  لحقوق  العالمي  اإلعالن  أقر  وقد 
ينص العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية على أن  للجميع، باإلضافة إلى ذلك، 
لهم حق في أعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية، وتنظم القواعد الدنيا  السجناء 

النموذجية ملعاملة السجناء توفير الرعاية الصحية لهم)75(.

كما نصت املادة )10/1( من العهد الدولي للحقوق  املدنية والسياسية على : » ُيعامل جميع املحرومين 
من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة األصيلة في الشخص اإلنساني«)76(

 تقع على 
ً
وبما أنه ال يمكن للسجناء حماية أنفسهم في أوضاع االحتجاز، فإن مسؤولية حمايتهم صحيا

عاتق الدولة/السلطة املسؤولة عن مكان االحتجاز، تدعو صكوك حقوق اإلنسان إلى حصول السجناء 
على رعاية صحية تكافئ على األقل الرعاية املتاحة ملن هم خارج السجن، ألنه من األرجح أن يكون السجين 
بالفعل في حالة صحية سيئة عند دخوله السجن، وألن الظروف غير املالئمة في الداخل تجعل الحالة 
 ما تكون هناك حاجة إلى رعاية صحية وعالج أكبر في السجن منه في املجتمع 

ً
الصحية أكثر سوًءا، فكثيرا

الخارجي)77(

)73(  قانون تنظيم السجون، مرجع سابق

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5pbgsx. ،2003 ،74(  هرنان رايس، الصحة وحقوق اإلنسان في السجون(
htm

)75(  املصدر السابق

)76( العهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية، مرجع سابق

)77( هرنان رايس، الصحة وحقوق اإلنسان في السجون، مرجع سابق
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 لحساسية وأهمية توفير الحقوق الجسدية واملعنوية للمحتجزين، فقد حرص الباحث على 
ً
ونظرا

معرفة إذا ما كانت هناك عالقة بين طبيعة مهنة املحتجزين وبين مدى توفير الحقوق الجسدية واملعنوية 
إذا ما كانت هناك عالقة بين طبيعة التهم املوجهة للمحتجزين وبين مدى توفير الحقوق   

ً
وأيضا لهم، 

الجسدية واملعنوية لهم، وباستخدام تحليل التباين، كانت النتيجة كما يلي:

1 - العالقة بين طبيعة املهنة، وبين توفير الحقوق الجسدية واملعنوية للمحتجزين

ولكن هذ   )5( أظهرت نتائج تحليل اختبارF وجود فروق في املتوسطات كما يوضحها الجدول رقم 
الفروق ليس لها داللة إحصائية ألن مستوى الداللة أعلى من %5، أي أن طبيعة مهن املحتجزين لم تؤثر 

على مدى توفير الحقوق الجسدية واملعنوية لهم.

جدول رقم )5( العالقة بين مهن املحتجزين، وبين توفير حقوقهم الجسدية واملعنوية

مستوى الداللةاختبار Fاالنحراف املعيارياملتوسطحجم العينة

مدى توفير 

الحقوق 

الجسدية 

واملعنوية 

للمحتجزين

171.3277.29349أكاديمي

.862.508

661.3831.30604موظف

71.5714.45175إعالمي

461.3727.31512عامل

331.3550.23179طالب

801.4071.28125أخرى

5))91.3867.29)2اإلجمالي
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2 - العالقة بين طبيعة التهمة املوجهة للمحتجزين وبين توفير الحقوق الجسدية واملعنوية لهم.

أظهر تحليل اختبار T  أن مستوى الداللة كما هو موضح في الجدول رقم )6( كان ).226(، وفي الجدول 
رقم )7( الذي يوضح نتائج متوسطات اإلجابة بـ )نعم( و )ال( ظهرت فروق في املتوسطات بين اإلجابتين، 
ولكنها متدنية، وهذا يعني أن معامل االرتباط ضعيف، وبالتالي ليس هناك فروق ذات داللة إحصائية بين 

محور طبيعة االتهامات املوجهة للمحتجزين وبين توفير الحقوق الجسدية واملعنوية لهم.

جدول رقم )6( مستوى الداللة بين اتهامات املحتجزين، و بين توفير حقوقهم الجسدية واملعنوية

املحور
املحور الخامس )مدى توفير الحقوق الجسدية واملعنوية للمحتجزين(

مستوى الداللةمعامل االرتباط

073.226.طبيعة االتهامات املوجهة للمحتجزين

جدول رقم )6( مستوى الداللة بين طبيعة تهم املحتجزين، و بين توفير حقوقهم الجسدية واملعنوية

املحور الثاني )طبيعة التهمة(

املحور الخامس )الحقوق الجسدية واملعنوية(

نعمال

املتوسط
االنحراف 

املعياري
املتوسط

االنحراف 

املعياري
T اختبار

مستوى 

الداللة

1.3898.302111.3594.27106.815.416تم احتجازي دون توجيه أي تهمة

تم احتجازي بناء على دعوى من طرف 

آخر
1.3362.282171.4286.296052.656.023

تم احتجازي بسبب قضية مدنية متعلقة 

بحقوق آخرين لدّي
1.3475.282001.4643.302483.013.003

تم احتجازي بسبب قضية جنائية 

متعلقة باعتدائي على حقوق/حياة 

آخرين

1.3902.286811.3492.306011.026.306

تم احتجازي ألسباب سياسية متعلقة 

بالنزاع الراهن
1.3817.297001.3756.28371.168.867

ثانيا: مدى توفير الحقوق الجسدية واملعنوية للمحتجزين على مستوى املحافظات

لم تكن مؤشرات الحقوق الجسدية واملعنوية للمحتجزين إيجابية بشكل عام وعلى مستوى جميع 
املحافظات التي شملتها الدراسة، ورغم وجود تفاوت بين محافظة وأخرى في مدى توفير هذه الحقوق 

للمحتجزين، فإن التوجه العام كان سلبيا خاصة في محافظات الحديدة، تعز، وحضرموت.
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 بالحصول على فترة نوم كافية كان أدنى مؤشر له في محافظة مأرب، حيث لم يحصل 
ً
 طبيعيا

ً
إن حقا

)%56,5( من أفراد عينة املحافظة على فترة نوم كافية طوال فترة احتجازهم، بينما كان أعلى مؤشر له 
في محافظة إب، فقد أجاب )%51,2( من أفراد عينة املحافظة بأنهم حصلوا على فترة نوم كافية بشكل 

مستمر خالل فترة احتجازهم.

على مستوى الغذاء، لم يحصل )%92,3( من أفراد عينة محافظة الحديدة على حاجتهم من الطعام 
عندما كانوا يرغبون بذلك، وهي أعلى محافظة في عدم توفير وجبات الطعام للمحتجزين عند حاجتهم 
وكانت أمانة العاصمة هي أعلى  من أفراد عينة املحافظة،،   )87,1%( تلتها محافظة تعز وبنسبة  إليها، 
محافظة في توفير وجبات الطعام للمحتجزين عند حاجتهم إليها بشكل دائم، وبنسبة )%19,1( من أفراد 

عينة املحافظة.

فلم يحصل  ومن حيث الحصول على وجبات طعام مجانية للمحتجزين خالل فترة احتجازهم، 
)%88,4( من أفراد عينة محافظة إب على وجبات طعام وشراب مجانية خالل فترة احتجازهم كأعلى 
محافظة لم تلتزم بتوفير وجبات مجانية للمحتجزين، تلتها محافظة الحديدة بنسبة )%87,2( من أفراد 
من أفراد عينة محافظة مأرب أنهم حصلوا على وجبات طعام   )52,2%( بينما قال  عينة املحافظة، 
وشراب مجانية وبشكل دائم طوال فترة احتجازهم، وهي أعلى محافظة التزمت بتقديم وجبات مجانية 

للمحتجزين. 

وأظهرت الدراسة أن محافظة حضرموت هي أكثر محافظة لم تلتزم بحق املحتجزين بالحصول 
على كتب للقراءة أو أوراق للكتابة عند حاجتهم لذلك وبنسبة )%100(، تلتها محافظة الحديدة بنسبة 
)%97,4(، وجاءت تعز في املرتبة األولى التزاما بهذا الحق بشكل دائم، ولكن بنسبة )%3,2( فقط من أفراد 
عينة املحافظة، وهي نسبة ضئيلة للغاية تعكس مدى حرمان املحتجزين من حقوقهم املعنوية والثقافية 

أثناء االحتجاز.

وأظهرت الدراسة أيضا أن محافظة الحديدة هي أكثر املحافظات غير امللتزمة في حق املحتجزين 
بالتعرض للشمس بانتظام وبنسبة )%100(، تلتها محافظة تعز بنسبة )%96,8( من أفراد عينة املحافظة، 
وجاءت محافظة عدن  بنسبة )%3,4( في توفير حق املحتجزين بالتعرض لضوء الشمس بانتظام وبشكل 

دائم، وهي نسبة ضئيلة للغاية.  

الطبيب عند  قادرين على استدعاء   )100%( ولم يكن جميع املحتجزين في محافظة تعز وبنسبة 
حاجتهم لذلك كأكثر محافظة غير ملتزمة بتوفير هذا الحق للمحتجزين، تلتها محافظة حضرموت في عدم 
االلتزام بهذا الحق للمحتجزين باستمرار وبنسبة )%97,7(، بينما في أمانة العاصمةكانت النسبة )5,9%( 
فقط من أفراد العينة قادرة على استدعاء الطبيب عند الحاجة ، وهي نسبة ضئيلة للغاية ال تخرج عن 

التوجه العام بعدم توفير هذا الحق للمحتجزين. 
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أساليب االستجواب في أماكن االحتجاز

أوال: أساليب االستجواب في أماكن االحتجاز على مستوى اليمن

أن استخدام العنف  أظهرت نتائج الدراسة الحالية،  بشكل عام وعلى مستوى كل أفراد العينة، 
الجسدي واللفظي واملعنوي في التعامل مع املحتجزين عند استجوابهم أثناء فترة احتجازهم في أماكن 
 لخطورته وملا 

ً
لكنه يمثل نسبة مرتفعة للغاية نظرا االحتجاز باليمن كان بمعدالت أقل من املتوسط، 
يمثله من انتهاك صارخ لحقوق اإلنسان وفق كل القوانين والتشريعات الوطنية والدولية.

من  مختلفة  ودرجات  ألنواع  تعرضت  حاالت  وجود  على  خطيرة  مؤشرات  الدراسة  أظهرت  وقد 
التعذيب والعقوبات واإلهانات للمحتجزين لم تقتصر على الضرب باليد وتوجيه الشتائم والحرمان من 
الغذاء والنوم، بل تعدتها إلى التعذيب بالكهرباء والضرب بالع�صي والبنادق والتقييد بالحبال، والحرق 

باستخدام الوالعات والسجائر، وخلع األظافر واستخدام املسامير الحديدية، كما أظهرت الدراسة. 

أفاد )%50,5( من أفراد عينة الدراسة بعدم تعرضهم ألي ضغوط أو تهديدات أثناء استجوابهم، إال 
أن )%38,3( من أفراد العينة تعرضوا لتلك الضغوط، و)%50,9( تعرضوا العتداءات لفظية بالشتم 
واإلهانة أثناء التحقيق، و)%30( تعرضوا للضرب باليد، وتم إجبار )%33,5( على توقيع محاضر التحقيق 
معهم باإلكراه، وتعرض )%30,7( للتحقيق من قبل أشخاص ال يتبعون الجهات التي تم احتجازهم فيها 
 في تلك الجهات(، و)%43,7( حقق معهم ضباط يتبعون جهات االحتجاز التي وضعوا 

ً
)غير موظفين رسميا

فيها، ولكن بحضور أشخاص من خارج تلك الجهات، و)%11,6( تعرضوا لعقوبة الحرمان من األكل أو 
النوم بعد التحقيق معهم.

ونظرا ألن تعرض املحتجزين للتعذيب يعّد من أخطر حاالت انتهاك حقوق اإلنسان، سنعرض هنا 
 من التعذيب، أفاد بعض املحتجزين أنهم تعرضوا لدرجات مرتفعة من التعذيب وأنواع شديدة 

ً
أنواعا

القسوة منها، في بند إجابة مفتوحة من االستبيان:

» أصبت بنوبة قلبية بسبب السكر، وتم حب�صي وضربي باليد بسبب أني أزعجت الحارس«

»تعرضت للصعق بالكهرباء، والضرب بالع�صي واأليدي«

» تعرضت للضرب باأليدي وكسر أصابع اليد اليمنى «

» ضربت بواير )سلك كهربائي( أسود كبير ولطم باأليدي«

»
ً
          » تعرضت للضرب باليد وأسفل القدم بالعصا وكنت مربوط العينين ال أرى أحدا

»الضرب والركل وبالكهرباء والكلبشات«

» قام أحد رجال الجيش بضربي بالعصا وبالجزمة من أجل االعتراف بعالقتي بقيادات في 
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القاعدة «

» تعرضت للضرب باأليدي والزبط )الركل( بالرجل، وكسر الضلوع«

» تعرضت للضرب بالعصا ووضع القلم بين األصابع والضغط عليهما«

» تعرضت للضرب بكيبل من حق الطاقة الشمسية وباأليادي«

تعرضت للضرب بواير حق الطاقة الشمسية وربط بحبل ومشدة والضرب بالخوزران   «
وعصا من حق شجار املريمرة«

» تعرضت للضرب بسلك حق كهرباء وعصا والحرق بالوالعة والسيجارة ووضع املشدة في 
الفم علشان ما )حتى ال( أصيح«

» تعرضت للتعليق ملدة نص ساعة ولم أتعرف على من يحقق معي«

للقوانين  تعد مخالفة  بأي طريقة من الطرق،  في تعذيب املحتجزين  املتبعة  إن هذه األساليب   
والتشريعات اليمنية، والتشريعات الدولية ذات العالقة، فقد نصت املادة )48/ب ( من الدستور اليمني 
 أو 

ً
 أو نفسيا

ً
على أن ».. كل إنسان تقيد حريته بأي قيد يجب أن تصان كرامته ويحظر التعذيب جسديا

، ويحظر القسر على االعتراف أثناء التحقيقات، ولإلنسان الذي تقيد حريته الحق في االمتناع عن 
ً
معنويا

اإلدالء بأية أقوال إال بحضور محاميه ...«)78(.

كما نصت املادة )6( من قانون اإلجراءات الجزائية على:«يحظر تعذيب املتهم أو معاملته بطريقة غير 
لقسره على االعتراف و كل قول يثبت أنه صدر من أحد املتهمين أو   

ً
أو معنويا  

ً
إنسانية أو إيذائه بدنيا

الشهود تحت وطأة �صيء مما ذكر يهدر وال يعول عليه «)79(. 

ووفقا للمادة )178( من قانون اإلجراءات الجزائية فإنه »ال يجوز تحليف املتهم اليمين الشرعية وال 
إجباره على اإلجابة وال يعتبر امتناعه عنها قرينة على ثبوت التهمة ضده. كما ال يجوز التحايل أو استخدام 

العنف أو الضغط بأي وسيلة من وسائل اإلغراء واإلكراه لحمله على االعتراف«)80(.

»إلى ضمان إعادة  )5( من قانون تنظيم السجون على أن نشاط املصلحة يهدف  كما نصت املادة 
تربية املسجونين وغرس روح حب العمل والتقيد بالقوانين لديهم وال يجوز إلحاق الضرر املادي واملعنوي 

باملسجونين أثناء تنفيذهم للعقوبة في السجن«)81(. 

)78(  دستور الجمهورية اليمنية، مرجع سابق

)79( قانون اإلجراءات الجزائية، مرجع سابق

)80(   قانون اإلجراءات الجزائية اليمني، مرجع سابق.

)81(  قانون تنظيم مصلحة السجون، مصدر سابق
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ال ُيعّرض   « )5( على أنه:  وفي التشريعات الدولية نص اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في املادة    
ونصت املادة   ،)82(» أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة  وال للمعاملة   أي إنسان للتعذيب، 
وال  للتعذيب  أحد  اخضاع  يجوز  »ال  أنه:  على  والسياسية  املدنية  للحقوق  الدولي  العهد  من   )7(
»ُيعامل جميع  أن:  على  منه   )10/1( واملادة   ،» املهينة  الالإنسانية  أو  القاسية  العقوبة  أو  للمعاملة 
)83(» اإلنسان  في  املتأصلة  الكرامة  احترام  مع  انسانية  معاملة  حرياتهم  من  املحرومين   األشخاص 
من اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة   )2( للمادة   

ً
ووفقا

القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، التي دخلت قيد التنفيذ من العام 1987، واليمن إحدى الدول املوقعة 
عليها، فإنه يجب التزام الدول الوطنية بما يلي:

تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أي إجراءات أخرى ملنع التعذيب 
في أي إقليم يخضع الختصاصها القضائي. 

ال يجوز التذرع بأي ظروف استثنائية أيا كانت، سواء كانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديد بالحرب، 
أو عدم استقرار سيا�صي داخلي، أو أي حالة من حاالت الطوارئ العامة األخرى كمبرر للتعذيب.

ال يجوز التذرع باألوامر الصادرة عن موظفين أعلى رتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب)84(.

كما نصت املادة )4( من االتفاقية على أن: 

 »تضمن كل دولة طرف أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي، وينطبق 
األمر ذاته على قيام أي شخص بأي محاولة ملمارسة التعذيب وعلى قيامه بأي عمل آخر، يشكل تواطًؤا 

ومشاركة في التعذيب.

تجعل كل دولة طرف هذه الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة، تأخذ في االعتبار طبيعتها 
الخطيرة« )85(

ونصت املادة )16( من االتفاقية نفسها على أن:

»تتعهد كل دولة طرف بأن تمنع، في أي إقليم يخضع لواليتها القضائية حدوث أي أعمال أخرى من 
أعمال املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة التي ال تصل إلى حد التعذيب كما حددته 
1، عندما يرتكب موظف عمومي أو شخص آخر يتصرف بصفة رسمية هذه األعمال أو يحرص  املادة 
على ارتكابها، أو عندما تتم بموافقته أو بسكوته عليها. تنطبق بوجه خاص االلتزامات الواردة في املواد 
وذلك باالستعاضة عن اإلشارة إلى التعذيب باإلشارة إلى غيره من ضروب املعاملة أو   10،11،12،13

)82(  اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، مرجع سابق

)83(  العهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية، مرجع سابق

https:// ،84(  األمم املتحدة، اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة(
www.ohchr.org/ar/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx

)85( املصدر السابق
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العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة)86(.

 على مدى 
ً
ونظرا لحساسية وأهمية أساليب التحقيق/االستجواب مع املحتجزين، واعتبارها مؤشرا

احترام القوانين املتعلقة بحقوق املحتجزين، فقد حرص الباحث على معرفة إذا ما كانت هناك عالقة 
 إذا ما كان هناك عالقة 

ً
بين طبيعة مهنة املحتجزين وبين أساليب التحقيق/االستجواب معهم، وأيضا

 ،)F( بين طبيعة التهم املوجهة للمحتجزين وبين أساليب التحقيق/االستجواب معهم، وباستخدام اختبار
كانت النتيجة كما يلي:

1 - العالقة بين طبيعة املهنة، وبين أساليب التحقيق/االستجواب معهم

وكما هو موضح في الجدول رقم )7( فقد أظهرت نتائج تحليل االختبار F ، واالختبار T، وجود فروق في 
املتوسط بالنسبة إلجابات أفراد العينة، وهذه الفروق ذات داللة إحصائية ألن مستوى الداللة فيها أقل 

من %5 ، أي أن أساليب استجواب املحتجزين تختلف باختالف مهنهم التي يمارسونها.

)86( املصدر السابق
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جدول رقم )7( يوضح العالقة بين طبيعة املهنة، وبين أساليب التحقيق/االستجواب معهم

مستوى الداللةاختبار Fاالنحراف املعيارياملتوسطحجم العينة

أساليب 

استجواب 

املحتجزين

172.2101.73907أكاديمي

5.025.000

662.6234.67036موظف

72.7959.66933إعالمي

462.7950.73750عامل

333.1645.62691طالب

802.7875.68756أخرى

1)92.7562.715)2اإلجمالي

2 - العالقة بين طبيعة التهمة املوجهة للمحتجزين، وبين أساليب التحقيق/االستجواب معهم

كما هو موضح في الجدولين )8( و )9( نالحظ في الجدول األول أن هناك ارتباط يصل إلى .251 ويعتبر 
، ولكن هذا االرتباط رغم ضعفه له أهمية وداللة احصائية أقل من %5  وصلت الى 

ً
االرتباط ضعيفا

0.012، ، وفي الجدول الثاني )اختبار T(، نالحظ وجود فوارق في املتوسط بين اإلجابات بـ)نعم( واإلجابات 
التهم  باختالف طبيعة  أي أن هناك اختالف في أساليب التحقيق/االستجواب مع املحتجزين،  بـ)ال( 

املوجهة إليهم.

جدول رقم )8( يوضح العالقة بين طبيعة التهمة املوجهة للمحتجزين، وبين أساليب التحقيق/االستجواب معهم

املحور
املحور السادس )أساليب استجواب املحتجزين(

مستوى الداللةمعامل االرتباط

251.012.طبيعة االتهامات املوجهة للمحتجزين

جدول رقم )9( يوضح العالقة بين طبيعة التهمة املوجهة للمحتجزين، وبين أساليب التحقيق/االستجواب معهم

املحور الثاني )طبيعة التهمة(

املحور السادس )أساليب االستجواب(

نعمال

املتوسط
االنحراف 

املعياري
املتوسط

االنحراف 

املعياري
T اختبار

مستوى 

الداللة

003.-2.6351.644912.9293.801403.073تم احتجازي دون توجيه أية تهمة

تم احتجازي بناء على دعوى من 

طرف آخر
2.8251.743022.6308.666692.279.023
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تم احتجازي بسبب قضية مدنية 

متعلقة بحقوق آخرين لدي
2.8316.713252.4756.651273.793.000

تم احتجازي بسبب قضية جنائية 

متعلقة باعتدائي على حقوق/حياة 

آخرين

2.6711.671642.9127.799742.295.024

تم احتجازي ألسباب سياسية 

متعلقة بالنزاع الراهن
2.6683.704672.8557.717702.098.037

: أساليب االستجواب في أماكن االحتجاز على مستوى املحافظات
ً
ثانيا

أظهرت الدراسة أن أعلى ضغوط تعرض لها املحتجزون خالل التحقيق معهم كانت في محافظة 
إب وبنسبة )%53,5( من أفراد عينة املحافظة، تلتها محافظة عدن، وبنسبة )%48,3( من أفراد عينة 
املحافظة، بينما جاءت الحديدة كأقل محافظة تعرض املحتجزون فيها لضغوط خالل التحقيق، وبنسبة 

)%66,7( من أفراد العينة الخاصة باملحافظة تلتها محافظة تعز بنسبة )64,5%(.

وتصدرت الحديدة محافظات الدراسة التي تعرض املحتجزون فيها إلهانات لفظية بالشتم والسب 
بنسبة )%74,3( من أفراد عينة املحافظة، تلتها محافظة مأرب بنسبة )%73,9(، بينما جاءت إب بنسبة 

)%55,8( تلتها محافظة حضرموت بنسبة )%50( من أفراد العينة. 

الجسدي بالضرب باليد عند التحقيق/ وبنفس الترتيب فيما يتعلق بتعرض املحتجزين لالعتداء 
االستجواب، فقد جاءت الحديدة في املرتبة األولى التي تعرض فيها املحتجزون لالعتداء الجسدي بالضرب 
املباشر باليد، وبنسبة )%64,1( من أفراد عينة املحافظة، تلتها محافظة مأرب بنسبة )%60,9( من أفراد 
بينما جاءت محافظة حضرموت كأقل محافظة تعرض فيها املحتجزون العتداءات  عينة املحافظة، 
)%88,6( من أفراد العينة لم يوافقوا على  التحقيق معهم/استجوابهم، حيث أن نسبة  جسدية أثناء 
كونهم تعرضوا ألي اعتداء جسدي أثناء التحقيق معهم، وتلتها محافظة تعز بنسبة )%83,8( من أفراد 

العينة لم يتعرضوا ألي اعتداء جسدي أثناء التحقيق معهم/استجوابهم.

وقد تعرض )%87,2( من أفراد عينة الحديدة لإلكراه إلجبارهم على توقيع محاضر التحقيق، وهذا 
التحقيق  الجسدي واللفظي أثناء  يتسق مع اعتبارها أعلى محافظة تعرض املحتجزون فيها لالعتداء 
معهم، تلتها محافظة تعز وبنسبة )%64,5(، بينما جاءت محافظة عدن في املرتبة األولى التي وافق أفراد 
العينة فيها على أنهم لم يتعرضوا لإلكراه إلجبارهم على توقيع محاضر التحقيق، وبنسبة )%93,1(، تلتها 

محافظة حضرموت وبنسبة )%84,1( من أفراد عينة املحافظة. 

وبينما تصدرت أمانة العاصمة ومحافظة الحديدة محافظات الدراسة التي تعرض فيها املحتجزون 
للتحقيق واالستجواب من قبل أشخاص ال يتبعون مكان االحتجاز، وبنسبة )%45,6( و )%33,3( على 
التوالي، فإن محافظة عدن كانت أقل محافظة تعرض فيها املحتجزون للتحقيق من قبل أشخاص ال 

يتبعون مكان االحتجاز الذي جرى فيه التحقيق/االستجواب بنسبة )%72,4( من عينة املحافظة.
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وأظهرت الدراسة أن محافظتي حضرموت وعدن هما أكثر املحافظات التي تعرض فيها املحتجزون 
للتحقيق/االستجواب بوجود أشخاص ال يتبعون مكان االحتجاز الذي جرى فيه التحقيق/االستجواب، 
على   )58,6%( و   )59,1%( وبنسبة  األشخاص بالتحقيق املباشر مع املحتجزين،  لكن دون قيام هؤالء 
وكانت مأرب هي أقل محافظة تعرض فيها املحتجزون للتحقيق/االستجواب بوجود أشخاص  التوالي، 
أفراد عينة  من   )69,5%( وبنسبة  التحقيق/االستجواب،  فيه  الذي جرى  االحتجاز  يتبعون مكان  ال 

املحافظة، تلتها محافظة تعز بنسبة )48,4%(.

وجاءت مأرب في املرتبة األولى بالنسبة للمحافظات التي تعرض فيها املحتجزون لعقوبة الحرمان من 
األكل أو النوم بعد التحقيق معهم/استجوابهم وبنسبة )%26,1(، تلتها أمانة العاصمة بنسبة )17,6%(، 
من املحتجزين بمحافظة عدن لم يتعرضوا للحرمان من األكل أو النوم كعقوبة بعد   )89,7%( بينما 
لم  املحافظة  عينة  أفراد  من   )84,6%( بنسبة  الحديدة  تلتها محافظة  معهم/استجوابهم،  التحقيق 

يتعرضوا للحرمان من األكل أو النوم كعقوبة بعد التحقيق معهم/استجوابهم.

مدى قدرة املحتجزين على االتصال بالعالم الخارجي

: قدرة املحتجزين على االتصال بالعالم الخارجي على مستوى اليمن
ً
أوال

حصل فقط )%19,9( من أفراد عينة الدراسة على زيارات منتظمة من قبل أسرهم أو أصدقائهم، 
 )

ً
، وبين الفئتين حصل )%42,2( على زيارات )أحيانا

ً
بينما )%37,9( منهم لم يحصلوا على أي زيارة مطلقا

وليس بشكل مستمر، واستطاع فقط )%6,1( من أفراد العينة استخدام هواتفهم لالتصال بمن يريدون 
أثناء االحتجاز، بينما )%80,5( لم يتمكنوا من ذلك على اإلطالق وبشكل دائم طوال فترة احتجازهم. 

أما القدرة على االتصال باإلنترنت فقد كانت محدودة للغاية، فنسبة )%96,8( من عينة الدراسة لم 
يمكنوا من االتصال باإلنترنت على اإلطالق طوال فترة احتجازهم، وكانت القدرة على متابعة األحداث عبر 
مشاهدة القنوات التلفزيونية أشد صعوبة، فلم يتمكن )%97,1( من أفراد العينة من مشاهدة أي قناة 

تلفزيونية خالل فترة احتجازهم.

كما أن زيارة املنظمات الحقوقية ألماكن االحتجاز بدورها كانت نادرة، فأغلب أفراد عينة الدراسة 
قالوا بأن أي منظمات حقوقية لم تقم بزيارتهم أثناء احتجازهم، وبنسبة )%96(، حيث لم يسمح لهذه 

املنظمات بزيارتهم على اإلطالق طوال مدة احتجازهم. 

إن حرمان املحتجزين من االتصال بالعالم الخارجي يتعارض مع املادة)3( من قانون السجون، التي 
نصت على أن معاملة املسجونين داخل السجون تهدف إلى تحقيق اآلتي:-

إصالح وتقويم وتأهيل املسجونين من خالل استخدام كافة الوسائل واملؤثرات التربوية والتعليمية 
والطبية والتدريب املنهي والخدمة االجتماعية واألنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية.
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خلق الرغبة والجنوح لدى املسجونين نحو الحياة الشريفة واملواطنة الصالحة )87(.

حيث ال يمكن تغيير سلوك املحتجز ومفاهيمه وثقافته في ظل منعه من االتصال بالعالم الخارجي، وال 
 تطبيق نص املادة)22( من نفس القانون التي تنص على أنه »يجب وضع برامج ثقافية لشغل 

ً
يمكن أيضا

وقت فراغ السجناء وإتاحة الفرصة لهم ملمارسة النشاط الريا�صي والترفيهي«)88(.

كما أن حرمان املحتجز من االتصال بأسرته وأصدقائه يتعارض بقوة مع النص الصريح لقانون   
تنظيم السجون في املادة)30( منه على: 

»تمنح للمسجونين إضافة إلى الحقوق املمنوحة لهم في هذا القانون التسهيالت التالية:

1 - مقابلة أسرته وذويه وأصدقائه.

2 - استالم املراسالت والرد عليها.

3 - استالم التحويالت املالية وإعادة  تحويلها«)89(.

وقد أظهرت هذه املؤشرات وجود فجوة كبيرة بين بنود القانون النافذ لتنظيم السجون، وبين تطبيقه 
في الواقع، رغم نص املادة )6( منه بأن »على املصلحة وكافة العاملين فيها التقيد بأحكام هذا القانون 

والقوانين األخرى واألنظمة النافذة في الجمهورية«)90(.

وخطورة التجاوزات التي تمارسها جهات مسؤولة عن إنفاذ وحماية القانون مرتفعة مقارنة بتجاوز 
املواطنين العاديين للقانون، حيث أن انتهاكات حقوق اإلنسان التي ترتكبها الشرطة والجهات املسؤولة 
عن إنفاذ القانون، تزيد من صعوبة تطبيقه في املجال العام، ويمثل ذلك اعتداء على الكرامة اإلنسانية 
وعلى القانون ذاته، وعلى مؤسسات السلطة العامة، ويؤدي ذلك بدوره إلى نتائج خطيرة، منها، تقويض 
ووضع املذنب محل البريء  وعزل الشرطة عن املجتمع،  وعرقلة املحاكمات الفعالة،  الثقة العامة، 

والعكس)91(.

 

)87( قانون السجون، مرجع سابق

)88( املرجع السابق

)89( املرجع نفسه

)90( املرجع نفسه

)91(  مفوضية األمم املتحدة لحقوق اإلنسان، حقوق اإلنسان وإنفاذ القانون، األمم املتحدة، نيويورك وجنيف، 2002، ط1، ص30.
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: قدرة املحتجزين على االتصال بالعالم الخارجي على مستوى املحافظات
ً
ثانيا

أظهرت الدراسة أن جميع املحافظات لم تلتزم بحق املحتجزين في االتصال بالعالم الخارجي كتوجه 
عام وبمعدل مرتفع للغاية، فلم يحصل )%67,7( من املحتجزين بمحافظة تعز على أي زيارة من أسرهم 
 
ً
أو أصدقائهم، ونفس األمر بالنسبة لـ )%56,4( من أفراد عينة محافظة الحديدة، كأكثر محافظتين انتهاكا
لحق الحصول على زيارات   )44,2%( وكانت النسبة في محافظة إب  لهذا الحق املكفول للمحتجزين، 
 في االلتزام بهذا الحق، ولو أنه دون املتوسط 

ً
منتظمة، مقابل )%39,7( بأمانة العاصمة التي تلتها ترتيبا

في املحافظتين.

على  القدرة  املحتجزين  منح  في عدم  الدراسة  والحديدة محافظات  تعز  الترتيب تصدرت  بنفس 
على التوالي،   )92,3%( و   )96,8%( وبنسبة  االحتجاز،  استخدام هواتفهم لالتصال بمن يرغبون أثناء 
وجاءت أمانة العاصمة باملرتبة األولى في منح املحتجزين القدرة على استخدام هواتفهم لالتصال بمن 
يرغبون أثناء االحتجاز وبشكل دائم، تلتها محافظة إب ولكن بنسب متدنية للغاية بلغت فقط )11,8%( 

و )%11,6( على التوالي.

أما الحصول على خدمة اإلنترنت أثناء االحتجاز فكان أكثر صعوبة من استخدام الهواتف لالتصال، 
لم يحصلوا على   )100%( فجميع أفراد عينة الدراسة بمحافظات عدن وحضرموت ومأرب وبنسبة 
أي وصول لشبكة اإلنترنت أثناء احتجازهم، وجاءت إب كأكثر محافظة منحت املحتجزين القدرة على 
وبنسبة  تلتها أمانة العاصمة ولكن بنسب متدنية للغاية أيضا،  االحتجاز،  الوصول إلى اإلنترنت أثناء 

)%4,7( و )%4,4( على التوالي.
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وفي محافظات تعز وإب وحضرموت قال جميع أفراد العينة وبنسبة )%100( في املحافظات الثالث، 
أنهم لم يحصلوا على فرصة ملشاهدة التلفاز، ولم يسمح للمنظمات الحقوقية بزيارتهم، وجاءت محافظة 
مأرب كأعلى محافظة من حيث منح املحتجزين فرصة ملشاهدة التلفاز، ولكن بنسبة متدنية للغاية لم 
تتجاوز )%4,3(، وأمانة العاصمة أعلى محافظة سمحت للمنظمات الحقوقية بزيارة املحتجزين، ولكن 

 لم تتجاوز )%2,9( من أفراد عينة األمانة.
ً
بنسبة متدنية للغاية أيضا

القدرة على رفع الشكاوى، وعمليات التفتيش

: قدرة املحتجزين على رفع الشكاوى، وعمليات التفتيش على مستوى اليمن
ً
أوال

لم يمتلك )%94,2( من أفراد عينة الدراسة القدرة على رفع الشكاوى لجهات أعلى حول أساليب 
معاملتهم أثناء احتجازهم، مقابل )%1,1( فقط تمكنوا من رفع شكاوى بهذا الغرض، وتمكن فرد واحد 
من أفراد العينة من إلحاق العقاب بمسؤولين في مكان االحتجاز الذي وضع فيه بناء على شكوى تقدم بها 

للجهات األعلى، بينما لم يتمكن من ذلك أغلب أفراد العينة وبنسبة )97,5%(.

ومقابل )%2,9( فقط من أفراد عينة الدراسة أفادوا بحدوث عمليات تفتيش منتظمة من قبل النيابة 
أو جهات أخرى ألماكن االحتجاز التي وضعوا فيها، كان هناك )%91,7( من أفراد العينة قالوا بأن عمليات 

.
ً
التفتيش لم تحدث في أماكن احتجازهم أبدا

إن هذه املؤشرات تتعارض بشكل واضح مع نص مادتين من قانون اإلجراءات الجزائية، حيث تنص 
املادة )192( منه على أنه »يجب على كل عضو من أعضاء النيابة العامة زيارة املنشآت العقابية املوجودة 
في دائرة اختصاصه والتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية، وله أن يطلع على دفاترها وأوامر 
القبض والحبس وأن يأخذ صورا منها وأن يتصل بأي محبوس ويسمع منه أي شكوى يريد أن يبديها له، 

وعلى مديري هذه املنشآت أن يقدموا له كل مساعدة لحصوله على املعلومات التي يطلبها«. 

وتنص املادة)193( من نفس القانون على أن »لكل من قيدت حريته الحق في أن يقدم في أي وقت 
ملدير املنشأة العقابية شكوى كتابية أو شفهية ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة وعلى من قدمت إليه 

 بعد إثباتها في سجل يعد لذلك«)92(. 
ً
الشكوى قبولها وتبليغها إلى النيابة العامة فورا

كما أنها تتعارض مع نص القاعدة )83( من قواعد األمم املتحدة ملعاملة السجناء على:

»1 - يوضع نظام لعمليات التفتيش املنتظمة في السجون واملرافق العقابية يتضمن عنصرين:

ا - عمليات تفتيش داخلية أو إدارية تقوم بها اإلدارة املركزية للسجون؛

ب - عمليات تفتيش خارجية تقوم بها هيئة مستقلة عن إدارة السجن، مما قد يشمل هيئات دولية 
أو إقليمية مختصة.

)92( قانون اإلجراءات الجزائية اليمني، مرجع سابق
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في كلتا الحالتين يكون الهدف املنشود من عمليات التفتيش هو ضمان توافق أسلوب إدارة   -  2
السجون مع القوانين واللوائح التنظيمية والسياسات واإلجراءات القائمة بغية تحقيق أهداف املرافق 

العقابية  واإلصالحية وضمان حماية حقوق السجناء«.

وقد فصلت القاعدة رقم )84( من قواعد مانديال صالحيات املفتشين ومهامهم كما يلي:

يتمتع املفتشون بالصالحيات التالية:

إلى جانب  وأماكن االحتجاز ومواقعه،  الع على جميع املعلومات املتعلقة بأعداد السجناء 
ّ
االط  - ا 

جميع املعلومات ذات الصلة بمعاملة السجناء، بما في ذلك سجالتهم وظروف احتجازهم؛

ب - حرية اختيار السجناء الذين يريدون زيارتهم، بما في ذلك القيام بزيارات غير معلنة بمبادرة منهم، 
واختيار السجناء الذين يريدون إجراء مقابالت معهم؛

ج - إجراء مقابالت على انفراد وبسرية تامة مع السجناء وموظفي السجن أثناء الزيارات؛

د -  تقديم توصيات إلى إدارة السجن وغيرها من السلطات املختصة.

وتشمل  تتألف فرقة التفتيش الخارجي من مفتشين مؤهلين وذوي خبرة تعينهم سلطة مختصة، 
اختصاصيين في الرعاية الصحية، ويولي االعتبار الواجب للتمثيل املتوازن بين الجنسين)93(. 

 

)93(  األمم املتحدة، قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء، مصدر سابق، ص25
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ثانيا: قدرة املحتجزين على رفع الشكاوى، وعمليات التفتيش على مستوى املحافظات

أظهرت الدراسة أن جميع أفراد العينة بمحافظة حضرموت وبنسبة )%100( لم يكونوا قادرين على 
رفع شكاوى لجهات أعلى من سلطات أماكن االحتجاز التي وضعوا فيها، ولم يتم معاقبة أي مسؤول في 
أماكن االحتجاز بناء على شكوى مرفوعة من محتجزين، ولم تكن هناك أي عمليات تفتيش على أماكن 
االحتجاز من قبل النيابة أثناء احتجازهم، لتكون بذلك أعلى محافظات الدراسة في عدم االلتزام بمنح 
 في تفتيش أماكن االحتجاز للتأكد 

ً
املحتجزين حق رفع الشكاوى، ومعاقبة املسؤولين املخالفين، وأيضا

من كونها تلتزم بالقوانين املنظمة لها، وبدون أي استثناءات. 

وبنفس النسبة )%100( لم تلتزم محافظات تعز والحديدة بمنح املحتجزين القدرة على رفع شكاوى 
إلى الجهات األعلى املسؤولة عن اإلشراف على أماكن االحتجاز.

وبنفس النسبة )%100( لم تنفذ أي عقوبات ضد املسؤولين على أماكن االحتجاز في محافظات إب 
وتعز وعدن.

لم تتم أي عمليات تفتيش على أماكن االحتجاز من قبل النيابة في   
ً
أيضا وبنفس النسبة )100%( 

محافظات إب والحديدة. 

وبشكل عام رغم استمرار االتجاه العام بعدم قدرة املحتجزين على رفع الشكاوى ضد املسؤولين عن 
أماكن االحتجاز، وعدم معاقبة هؤالء املسؤولين، وعدم االلتزام بتفتيش أماكن االحتجاز بشكل منتظم، 
فقد قدمت كل من محافظتي مأرب وأمانة العاصمة و مستوى التزام متدٍن للغاية ، في هذه الجوانب، 
،  حيث كانت تتم عمليات 

ً
 بشكل كامل تقريبا

ً
إال أن املحافظات األخرى باملقابل كان االلتزام فيها مغيبا

وفي  في محافظة مأرب كما أفاد )%26,1( من أفراد عينة املحافظة،   )
ً
)أحيانا تفتيش ألماكن االحتجاز 

( كما أفاد )%19,6( من أفراد العينة 
ً
أمانة العاصمة كانت هذه العمليات تتم بشكل منتظم أو )أحيانا

باألمانة.

طرق اإلفراج عن املحتجزين

ضمانة  بتوقيع  اإلفراجات  تصدرت  حيث  املحتجزين،  عن  اإلفراج  طرق  تنوع  الدراسة  أظهرت 
تلتها طريقة اإلفراج بتوجيه  حضورية طرق اإلفراج األخرى بنسبة )%20,9( من أفراد عينة الدراسة، 
رئيس قسم الشرطة/مكان االحتجاز بنسبة )%14,1(، ثم الضمانة التجارية بنسبة )%13(، بينما جاء 
وأقل من ذلك بكثير  )%5,8( فقط من أفراد العينة،  اإلفراج بموجب أمر من النيابة في موقع متأخر 
اإلفراج بحكم صادر من املحكمة )%1,8(، وهذا يعني أن املفرج عنهم بأحكام قضائية أقل بكثير من املفرج 
عنهم بسبب الوفاة داخل أماكن االحتجاز، وهو مؤشر بالغ الخطورة، حيث أن القضاء يفرج عمن حكم 
بسجنهم، وطاملا أفرج عن أغلب املحتجزين بطرق ال تتضمن األحكام القضائية، فهذا يعني أن دخولهم 

السجن على األرجح لم يكن عبر القنوات القضائية. 
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وأفاد )%27,1( من أفراد العينة أنه تم اإلفراج عنهم بطرق أخرى لم يتضمنها االستبيان )موضحة 
في الشكل رقم 16 الذي يفصل طرق اإلفراج عن نسبة الـ%27,1 من إجمالي املفرج عنهم من أفراد عينة 
الدراسة(، أو لم يتم اإلفراج عنهم وهؤالء )غير املفرج عنهم( مثلوا نسبة )%32,94( من هذه الفئة، بينما 
تصدر من تم اإلفراج عنهم بسبب تصالح طرفي النزاع الذي تسبب باحتجازهم بنسبة )%10,59(، تالهم 

من حصلوا على إفراج عن طريق الوساطة )9,41%(.

كان الالفت لالنتباه أن )%3,53( من أفراد العينة كان اإلفراج عنهم بسبب وفاتهم في أماكن االحتجاز 
 ليس عن املحتجز وإنما عن جثته، ومثل هذه النسبة تم 

ً
حسب إفادة أقارب لهم، أي أن اإلفراج تم عمليا

اإلفراج عنهم لتنازل صاحب البيت )املؤجر(، فنتيجة انقطاع مرتبات املوظفين الحكوميين ألشهر طويلة 
وعجزهم عن دفع إيجارات منازلهم تعرض بعضهم لالحتجاز نتيجة شكوى املؤجرين.

كما أن هناك )%2,35( من املحتجزين تم اإلفراج عنهم في عمليات تبادل أسرى بين أطراف النزاع، 
أي أن احتجازهم كان ألسباب  تم اإلفراج عنهم بتسليمهم للجنة الدولية للصليب األحمر،  و)1,18%( 

متعلقة بالنزاع الراهن في البلد. 
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وقد أوضحت الدراسة أن )%80( من أفراد العينة تم اإلفراج عنهم وقت صدور أمر اإلفراج، بينما 
قال )%20( منهم أنه لم يتم تنفيذ أمر اإلفراج عنهم وقت صدور األمر.

وقد تفاوتت مدة التأخير في تنفيذ قرار اإلفراج التي أظهرتها الدراسة بين أربع ساعات وستة أشهر، 
وتعددت أسبابها إال أن أبرز األسباب كان مطالبة القائمين على أماكن االحتجاز بمبالغ مالية لم يستطع 

املحتجزون دفعها، ثم مماطلة أو غياب املسؤول املختص بتنفيذ أمر اإلفراج. 

إن تأخير عملية اإلفراج عن املحتجزين يتعارض مع نص املادة)11( من قانون تنظيم السجون على 
»مع مراعاة أحكام قانون اإلجراءات الجنائية املتعلقة باإلفراج عن املسجونين يجب على إدارة السجن 

ما يلي :-

1 - إن تفرج عن املسجون صباح نفس اليوم النتهاء مدة السجن املنصوص عليها في الحكم.

 بعد انتهاء املدة املحددة للحبس االحتياطي بموجب أمر كتابي من 
ً
2 - يفرج عن املحبوس احتياطيا

السلطة التي أصدرت أمر الحبس«)94(.

)94( قانون تنظيم السجون، مرجع سابق
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كما يتعارض مع نص املادة)204( من قانون اإلجراءات الجزائية على:

 يصدر عضو النيابة العامة أمر اإلفراج إلى مدير املنشأة العقابية املحبوس 
ً
»متى أصبح اإلفراج نافذا

 لسبب 
ً
 ما لم يكن محبوسا

ً
بها املتهم إلخالء سبيله وعليه هو أو من يقوم مقامه إخالء سبيل املتهم فورا

آخر فيؤشر في األوراق بذلك«)95(. 

 

)95(  قانون اإلجراءات الجزائية، مرجع سابق



الفصل الخامس
واقع أماكن االحتجاز في اليمن من 

وجهة نظر املسؤولين عنها
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واقع أماكن االحتجاز في اليمن من وجهة نظر املسؤولين عنها

ملعرفة واقع أماكن االحتجاز في اليمن بصورة أكثر دقة، سعى الباحث إلى معرفة ذلك الواقع من أهم 
طرفين لهما عالقة بها، وقد تم عرض واقع أماكن االحتجاز في اليمن من وجهة نظر املحتجزين فيها في 
الجزء السابق من الدراسة، وفي هذا الجزء سوف نستعرض وجهة النظر األخرى التي قدمها املسؤولون 

عن أماكن االحتجاز بمراكز الشرطة اليمنية. 

وحيث أن زيارة أماكن االحتجاز ميدانيا وبحكم الوضع الراهن للبلد، لم تكن متيسرة إلعداد قائمة 
على معايير دولية ملا يفترض أن تكون عليه وأن تراعيه من مواصفات وما تتبعه من  تقييم لها بناء 
 الوصول إليها والتخاطب مع الجهة املسؤولة 

ً
 منها غير رسمي وبالتالي يصعب عمليا

ً
إجراءات، وأن عددا

عنها، ألن عادة أماكن االحتجاز الغير رسمية أن تكون )سرية(، أو محدودة التعامل مع العالم الخارجي 
على أقل تقدير، فقد تم االكتفاء بالعينة املستجيبة من املسؤولين عن أماكن االحتجاز في مراكز وأقسام 
الشرطة بدرجة اساسية، وبعض إدارات البحث الجنائي، وكلها جهات رسمية تقع تحت سلطات مختلفة 

بحكم واقع النزاع في اليمن.

فقد تم عرض نتائج  وليس املنهج املقارن،  ونظرا ألن املنهج املتبع في الدراسة هو املنهج الوصفي، 
الدراسة في الجزئين املتعلقين بنوع املستجيبين )املحتجزون، ومسؤولو الشرطة( كل على حدة، وكما هي 
دون مقارنة بينها، وألن أهداف الدراسة ال تتضمن املقارنة بين إجابتي الطرفين، فقد كانت محاور كل 

استبيان تختلف عن محاور االستبيان اآلخر. 

 وال بأي طريقة أخرى 
ً
، فإن عينة الدراسة لم تكن موزعة تناسبيا

ً
ولنفس األسباب التي تم عرضها سابقا

على املحافظات التي استهدفتها الدراسة، بل تم توزيعها بحكم متاحات امليدان وإمكانية الوصول إليها، 
وقد تم توجيه رسائل خاصة لطلب تسهيل عمل فريق الباحثين امليدانيين إلى بعض الجهات املسؤولة 
عن أماكن االحتجاز، لرفض املسؤولين املباشرين عنها التعاون مع فريق الباحثين، ولكن االستجابة ظلت 
، ومع هذا وللوصول إلى عينة مناسبة 

ً
منخفضة رغم ذلك، بل وكانت هناك ردود فعل غير ودية أحيانا

لحجم مجتمع البحث فقد تم تنفيذ النزول امليداني مرتين الستيفاء العدد املناسب.
 

تحليل عينة الدراسة

بناء على املعطيات السابقة، توزعت عينة الدراسة على املحافظات السبع التي شملتها الدراسة )أمانة 
العاصمة، عدن، الحديدة، تعز، إب، حضرموت، ومأرب(، بنسب متفاوتة حسب استجابة املسؤولين 
عن أماكن االحتجاز التابعة ألجهزة الشرطة في كل محافظة، واستدعى األمر إعادة البحث امليداني في كل 
 لضعف 

ً
نظرا للحصول على عينة كافية لتمثيل مجتمع البحث،  من أمانة العاصمة ومحافظة مأرب، 

االستجابة في املرة األولى.

 من أماكن االحتجاز بمراكز الشرطة فيها، 
ً
23 مسؤوال كانت أعلى استجابة في أمانة العاصمة بعدد 

4 مراكز،  تلتها محافظات )إب، الحديدة، عدن( بالتساوي )9 مراكز في كل منها( ثم محافظة تعز بعدد 
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فحضرموت بعدد 3 مراكز، وبلغ إجمالي العينة )60 مستجيبا( من املسؤولين في مراكز الشرطة بدرجة 
اساسية، وبعض إدارات البحث الجنائي بمحافظات الدراسة، كما يوضح الشكل رقم )18(.

وحسب الصفة الوظيفية للمستجيبين، قد توزع غالبية أفراد العينة كما يوضح الشكل رقم )19(:

)%45,5( من رؤساء/مديري مراكز الشرطة، )%16,4( من نواب رؤساء مراكز شرطة، )%14,5(  من 
مديري إدارات )تعني رؤساء/مديري أقسام شرطة، ولكن تم استخدام توصيف أفراد العينة ملناصبهم 
بهذه الطريقة(، و)%5,5( من مديري فروع البحث الجنائي، و)%9,1( من ضباط الشرطة العاملين في 

أماكن احتجاز تابعة ملراكز الشرطة، كما يوضح الشكل رقم )19(.
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الشهادة  الحاصلين على  من   )65%( العينة وبنسبة  أفراد  التعليمي كان أغلب  وحسب املستوى 
الجامعية )درجة البكالوريوس( وهذا يعود إلى سياسة متبعة غالبا باختيار مديري أمن املديريات ومديري 
أقسام الشرطة من خريجي كلية الشرطة، تالهم الحاصلون على ثانوية عامة وما دونها وبنسبة )15%(، 

ثم الحاصلون على درجة املاجستير )%13,3(، كما يوضح الشكل رقم )20(.

بينما كان هناك  سنوات،   10 بخبرة عمل أكثر من   )63,3%%( وتمتع غالبية أفراد العينة وبنسبة 
)%23,3( منهم بخبرة تتراوح بين سنة واحدة و5 سنوات، و)%13,3( كانت خبرتهم بين ست وعشر سنوات 

كما يوضح الشكل رقم )21(.
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خبرات القائمين على أماكن االحتجاز بمراكز الشرطة

: خبرات القائمين على أماكن االحتجاز بمراكز الشرطة على مستوى اليمن
ً
أوال

أظهرت الدراسة الحالية تفاوت فرص التدريب ومستويات التعليم ومعايير التعيين للمسؤولين في 
مراكز الشرطة باليمن، فهناك )%57,6( من أفراد عينة الدراسة لم يحصلوا على تدريب خاص بكيفية 
بينما حصل )%65( على  التعامل مع املحتجزين، مقابل )%42,2( حصلوا على تدريب في هذا املجال، 
ويالحظ أنها نفس نسبة أفراد العينة الحاصلين على  تدريب حول القوانين املتعلقة بمجال عملهم، 
درجة الباكالوريوس، حيث أن هذه الدرجة تشمل الدرجة الجامعية وخريجي كليات الشرطة التي تعطي 
من أفراد العينة بأن املسؤولين عن مراكز   )53,3%( حيث أفاد  منتسبيها مقررات قانونية متعددة، 
 يفسر ارتفاع نسبة الحاصلين على تدريب 

ً
الشرطة هم من خريجي كلية أو أكاديمية الشرطة، وهذا أيضا

حول قوانين العمل األمني.

لكن  من أفراد العينة بوجود معايير واضحة لتعيين املسؤولين في مراكز الشرطة،   )66,7%( وقال 
 وبنسبة )%54,5(، كما يوضح الشكل 

ً
أغلبية هؤالء قالوا أنه ال يتم االلتزام بتطبيق هذه املعايير عمليا

رقم )22(.
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: خبرات القائمين على أماكن االحتجاز بمراكز الشرطة على مستوى املحافظات
ً
ثانيا

على مستوى املحافظات، أظهرت الدراسة وجود تفاوت كبير بين محافظة وأخرى في خبرات القائمين 
على أماكن االحتجاز بمراكز الشرطة، حيث جاءت محافظتا حضرموت ومأرب في املرتبة األولى فيما يتعلق 
بحصول مسؤولي أقسام الشرطة فيها على تدريب خاص بالتعامل مع املحتجزين وبنسبة )%100( من 
تلتهما تعز التي قال )%75( من أفراد عينتها أنهم حصلوا على تدريب خاص  أفراد العينة باملحافظتين، 
بالتعامل مع املحتجزين، وتساوت كل من عدن والحديدة في هذا املجال بحصول ما نسبته )11,1%( 
لم   )88،9%( مقابل  فقط من أفراد العينة باملحافظتين على تدريب خاص بالتعامل مع املحتجزين، 

يحصلوا على تدريب في هذا املجال في املحافظتين بالتساوي.

املتعلقة  بالقوانين  تدريب خاص  على  الشرطة  بأقسام  االحتجاز  أماكن  وحول حصول مسؤولي 
بطبيعة عملهم، جاءت محافظتا حضرموت ومأرب في املرتبة األولى فيما يتعلق بحصول مسؤولي أقسام 
الشرطة فيها على تدريب خاص بالقوانين في مجال عملهم وبنسبة )%100( من أفراد العينة باملحافظتين، 
تلتهما أمانة العاصمة بنسبة )%82,6(، ثم تعز بنسبة )%75(، بينما جاءت محافظة عدن كأقل محافظة 
حصل مسؤولو الشرطة فيها على تدريب خاص بالقوانين املتعلقة بمجال عملهم وبنسبة فقط )33,3%(، 

و قبلها الحديدة بنسبة )%44,4( من أفراد العينة.

وأظهرت نتائج الدراسة أن كل رؤساء/مديري أقسام الشرطة في كل من )تعز، إب، حضرموت، ومأ 
رب( كانوا من خريجي كلية أو أكاديمية الشرطة، وبنسبة )%100(، وكانت أمانة العاصمة أقل محافظة 
بهذا املجال، وبنسبة )%13( فقط  من مديري الشرطة ورؤساء األقسام كانوا من خريجي كلية أو أكاديمية 
وقد يعود ذلك إلصدار قرارات التعيين  لم يكونوا من خريجي الشرطة،   )87%( مقابل  الشرطة فيها، 
للمسؤول األول في مؤسسات الشرطة أثناء النزاع بناء على الوالء للسلطات القائمة وليس على املؤهل، 
ويعزز ذلك وجود )%91,3( من مسؤولي مراكز الشرطة باألمانة من خريجي كلية/أكاديمية الشرطة، أي أن 

املسألة ال تتعلق بعدم وجود كادر مؤهل بل بعدم تمكين هذا الكادر ليكونوا أصحاب القرار األول. 

وبالنسبة لباقي املسؤولين في أقسام الشرطة فلم يكونوا من خريجي كلية أو أكاديمية الشرطة وبنسبة 
)%100( من أفراد عينة كل من )إب، وحضرموت(، وجاءت أمانة العاصمة كأعلى محافظة في هذا املجال 
حيث كان ما نسبته )%91,3( من مسؤولي الشرطة فيها من خريجي كلية أو أكاديمية الشرطة، تلتها عدن 

بنسبة )44,4%(.

ومن حيث وجود معايير خاصة بتعيين مسؤولي أقسام الشرطة فقد تفاوتت اإلجابات، رغم اعتبار 
املعايير الخاصة بتعيينهم سياسة وطنية عامة وليست خاصة بكل محافظة، حيث أن القوانين اليمنية 
النافذة قبل النزاع ال زالت نافذة خالل الصراع، أو على األقل لم يتم تغييرها رسميا، وإن تراجعت معدالت 
االلتزام بها، فقد أجاب أفراد عينة محافظة حضرموت بنسبة )%100( بوجود معايير من هذا النوع، 
 قالوا إن هذه املعايير ال تطبق في الواقع، وعلى الطرف اآلخر أفادت عينة 

ً
لكنهم وبنسبة )%100( أيضا

محافظة مأرب وبنسبة )%100( بعدم وجود معايير لتعيين مسؤولي أقسام الشرطة، بينما أفاد )77,8%( 
من أفراد عينة محافظة عدن، و)%73,9( من أفراد عينة أمانة العاصمة بوجود معايير لتعيين مسؤولي 
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أقسام الشرطة، لكن )%11,1( و )%31,6( فقط من أفراد عينة املحافظتين على التوالي قالوا بأنه يتم 
االلتزام بهذه املعايير عند تعيين مسؤولي أقسام الشرطة، كما يوضح الجدول رقم )10(، واألشكال من 

)23( إلى )29(.

جدول رقم )10( يوضح خبرات القائمين على أماكن االحتجاز في مراكز الشرطة اليمنية

خبرات القائمين 

على أماكن 

االحتجاز بأقسام 

الشرطة

مأربحضرموتإبتعزالحديدةعدناألمانة

ال %نعم %ال %نعم %ال %نعم %ال %
نعم 

%
نعم%ال %نعم%ال %نعم%ال %

هل تحصلون 

على تدريب 

خاص 

بالتعامل مع 

املحتجزين 

في أقسام 

الشرطة؟

40.959.188.911.188.911.125.075.055.644.4100100

هل تحصلون 

على تدريب 

خاص 

بالقوانين في 

مجال عملكم؟

17.482.655.644.466.733.325.075.022.277.8100100

هل مدير 

القسم )أو 

املسؤولون 

عنه((من 

خريجي كلية 

الشرطة أو 

أكاديمية 

الشرطة؟

87.013.022.277.833.366.7100100.0100100

هل جميع 

املسئولين في 

القسم من 

خريجي كلية 

أو أكاديمية 

الشرطة؟

8.791.355.644.488.911.175.025.0100.010066.733.3
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هل هناك 

معايير يجب 

توفرها فيمن 

يشغل منصب 

مدير أو نائب 

مدير قسم 

شرطة؟

26.173.922.277.844.455.650.050.033.366.7100100

في حال اإلجابة 

بنعم، هل يتم 

االلتزام بهذه 

املعايير عند 

التعيين؟

68.431.688.911.180.020.0100100100100
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اإلجراءات املتبعة عند االحتجاز بمراكز الشرطة

: اإلجراءات املتبعة عند االحتجاز بمراكز الشرطة على مستوى اليمن
ً
أوال

قال )%60( من أفراد عينة الدراسة إنه يتم إيداع املتهمين في مكان االحتجاز قبل التحقيق معهم 
(، بينما نفى )%30( حدوث ذلك بشكل مطلق، وهناك )%10( منهم قالوا بأن ذلك يحدث بشكل 

ً
)أحيانا

دائم.
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( مؤشر على 
ً
إن إجابات أغلب العينة بإيداع املتهمين في أماكن االحتجاز قبل التحقيق معهم )أحيانا

عدم استشعار املسؤولية في الحفاظ على النصوص الدستورية التي تحمي املواطن بتكريس مبدأ »ال 
على أن   )47( حيث تنص املادة  من الدستور اليمني،   )47،48( ومع نص املادتين  عقوبة إال بقانون« 
»املسؤولية الجنائية شخصية وال جريمة وال عقوبة إال بناء على نص شرعي أو قانوني، وكل متهم بريء حتى 
تثبت إدانته بحكم قضائي بات، وال يجوز سن قانون يعاقب على أي أفعال بأثر رجعي لصدوره، وتنص 
»تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصيـة وتحافظ على كرامتهم  )48( على:  الفقرة األولى من املادة 
وأمنهم ، ويحدد القانون الحاالت التي تقيد فيها حرية املواطن، وال يجوز تقييد حرية أحد إال بحكم من 

محكمة مختصة«)96(.

 مع نص املادة )8( من قانون تنظيم السجون »ال يجوز سجن أي شخص أو قبوله 
ً
ويتعارض ذلك أيضا

 عليها من القا�صي املختص أو بدون أمر حبس 
ً
في السجن بدون الصيغة التنفيذية للحكم القضائي موقعا

 ومختوم بخاتم رسمي 
ً
 عليه من النيابة العامة املختصة قانونا

ً
مكتوب على النموذج املخصص وموقعا

يحمل شعار الدولة الخاص بتلك السلطة«)97(.

من أفراد   )16,7%( قال فقط  التحقيق،  أثناء  وحول مدى االلتزام بحق املتهم بحضور محاميه 
العينة أن االلتزام بهذا الحق للمحتجزين يتم بشكل دائم، بينما قال )%35( منهم بأن االلتزام بهذا الحق 
للمحتجزين ال يحدث على اإلطالق، ووقفت بقية العينة وبنسبة )%48,3( بين املوقفين السابقين حيث 
(، وليس بشكل دائم.

ً
أكد أفرادها أن االلتزام بحق املتهم بحضور محاميه أثناء التحقيق يتم ولكن )أحيانا

إليه أعاله من انعدام الحرص على تطبيق النصوص  إن هذه املؤشرات بدورها تعزز ما ذهبنا 
الدستورية والقانونية من قبل املسؤولين عن أماكن االحتجاز بأقسام الشرطة في اليمن، رغم نص قانون 

اإلجراءات الجزائية في املادة)9( منه على:ـ

»حق الدفاع مكفول وللمتهم أن يتولى الدفاع بنفسه كما له االستعانة بممثل للدفاع عنه في أي 
 
ً
مرحلة من مراحل القضية الجزائية بما في ذلك مرحلة التحقيق وتوفر الدولة للمعسر والفقير مدافعا
عنه من املحامين املعتمدين ويصدر مجلس الوزراء بناًء على اقتراح وزير العدل الئحة بتنظيم أمور توفير 

املدافع من املحامين املعتمدين للمعسر والفقير. 

يجب على مأموري الضبط القضائي والنيابة العامة واملحكمة أن ينبهوا املتهم إلى ماله من حقوق تجاه 
التهمة املوجهة إليه وإلى وسائل اإلثبات املتاحة له وأن يعملوا على صيانة حقوقه الشخصية واملالية«)98(.

ومن حيث االلتزام باملدة القانونية لالحتجاز، كان االتجاه العام هو االلتزام باملدة القانونية لالحتجاز 
، وفقط )%26,7( من 

ً
( وبنسبة )%60( من أفراد العينة، وقال )%13,3( أنه ال يتم االلتزام بها أبدا

ً
)أحيانا

 للقانون.
ً
أفراد العينة قالوا بأنه يتم االلتزام بهذه املدة بشكل دائم وفقا

)96( الدستور اليمني، مرجع سابق

)97( قانون تنظيم مصلحة السجون، مصدر سابق

)98(  قانون اإلجراءات الجزائية، مصدر سابق
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هذه املؤشرات بدورها تتعارض صراحة مع الفقرة )ج( من املادة الدستورية رقم )48( التي نصت على 
»كل من يقبض عليه بصفة مؤقتة بسبب االشتباه في ارتكابه جريمة يجب أن يقدم إلى القضاء خالل أربع 
وعشرين ساعة من تاريخ القبض عليه على األكثر وعلى القا�صي أو النيابة العامة تبليغه بأسباب القبض 
واستجوابه وتمكينه من إبداء دفاعه واعتراضاته ويجب على الفور إصدار أمر مسبب باستمرار القبض 
أو اإلفراج عنه، وفي كل األحوال ال يجوز للنيابة العامة االستمرار في الحجـز ألكثر من سبعة أيام إال بأمر 

قضائي، ويحدد القانون املدة القصوى للحبس االحتياطي«)99(.

 مع نص املادة )105( من قانون اإلجراءات الجزائية »يجب على 
ً
كما تتعارض هذه املمارسات أيضا

 أقوال املتهم ويحيله مع املحضر الذي يحرر 
ً
مأمور الضبط القضائي في األحوال السابقة أن يسمع فورا

بذلك إلى النيابة العامة في مدة أربع وعشرين ساعة.. ويجب على النيابة العامة أن تتصرف في أمره خالل 
.)100(»

ً
األربع والعشرين ساعة التالية للعرض عليها وإال تعين اإلفراج عنه فورا

فقد  أما ما يتعلق بممارسة أساليب ضغط وإكراه على املتهمين لالعتراف بالتهم املنسوبة إليهم، 
أفاد )%60( من أفراد العينة بأن ذلك ال يحدث على اإلطالق، بينما قال )%33,3( منهم أن ذلك يحدث 

(، وفقط )%6,7( من أفراد العينة قالوا بأن ذلك يحدث بشكل دائم.
ً
)أحيانا

 بدورها حتى لو كانت أقل من املتوسط، وأن االتجاه العام كان عدم ممارسة 
ً
وهذه املؤشرات أيضا

الضغط واإلكراه على املحتجزين لالعتراف بالتهم املنسوبة إليهم، إال أن حدوث ذلك سواء بشكل دائم 
يعد مخالفة لعدد من  وملا يشكله ذلك من انتهاك خطير لحقوق املحتجزين،   )40%( بنسبة   

ً
أو أحيانا

التشريعات الوطنية والدولية ذات العالقة كاملادة )48/ب ( من الدستور اليمني التي تنص على أن«.. كل 
، ويحظر 

ً
 أو معنويا

ً
 أو نفسيا

ً
إنسان تقيد حريته بأي قيد يجب أن تصان كرامته ويحظر التعذيب جسديا

بأي  ولإلنسان الذي تقيد حريته الحق في االمتناع عن اإلدالء  التحقيقات،  القسر على االعتراف أثناء 
أقوال إال بحضور محاميه ...«)101(.

كما تنص املادة )6( من قانون اإلجراءات الجزائية على أنه: » يحظر تعذيب املتهم أو معاملته بطريقة 
غير إنسانية أو إيذائه بدنيا أو معنويا لقسره على االعتراف و كل قول يثبت أنه صدر من أحد املتهمين 
أو الشهود تحت وطأة �صيء مما ذكر يهدر وال يعول عليه »، ونصت املادة )178( منه على أنه: »ال يجوز 
تحليف املتهم اليمين الشرعية وال إجباره على اإلجابة وال يعتبر امتناعه عنها قرينة على ثبوت التهمة ضده. 
كما ال يجوز التحايل أو استخدام العنف أو الضغط بأي وسيلة من وسائل اإلغراء واإلكراه لحمله على 

االعتراف«)102(.

)5( من قانون تنظيم السجون نصت على: »يهدف نشاط املصلحة إلى ضمان إعادة  كما أن املادة 
تربية املسجونين وغرس روح حب العمل والتقيد بالقوانين لديهم وال يجوز إلحاق الضرر املادي واملعنوي 

)99(  دستور الجمهورية اليمنية، مصدر سابق

)100(  قانون اإلجراءات الجزائية، مصدر سابق

)101( دستور الجمهورية اليمنية، مصدر سابق

)102( قانون اإلجراءات الجزائية، مصدر سابق
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باملسجونين أثناء تنفيذ هم للعقوبة في السجن«)103(.

ونص اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في املادة )5( منه على أن: »ال ُيعّرض أي إنسان للتعذيب ، وال 
للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة »)104(، واملادة )7( من العهد الدولي للحقوق املدنية 
»ال يجوز إخضاع أحد للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية  والسياسية على أنه: 
 املادة )10/1( على أن: » ُيعامل جميع األشخاص املحرومين من حرياتهم معاملة انسانية 

ً
املهينة«، وأيضا

مع احترام الكرامة املتأصلة في اإلنسان«)105(

 للمؤشرات السابقة، فقد أظهرت الدراسة هنا وجود توجه عام بالسماح بزيارة املحتجزين 
ً
وخالفا

مقابل )3,3%(  وبنسبة )%81,7( من أفراد عينة الدراسة،  من قبل أسرهم أو أصدقائهم أو محاميهم  
فقط قالوا بأن ال يتم السماح بالزيارة بشكل مطلق، ونفس النسبة األخيرة )%3,3( تنطبق على زيارات 
مع تراجع معدالت السماح بزيارة هذه املنظمات للمحتجزين  املنظمات الحقوقية ألماكن االحتجاز، 

بشكل دائم إلى )76,7%( .

بنفس السياق اإليجابي كان هناك توجه عام بأنه يتم توثيق حاالت االحتجاز بسجالت رسمية لدى 
أغلبية العينة، وبنسبة )%88,3( من أفراد عينة الدراسة، مقابل )%1,7( فقط نفوا حدوث ذلك بشكل 

مطلق.

فيما يتعلق بالسماح للمحتجزين باستخدام هواتفهم واالتصال بشبكة اإلنترنت أكد فقط )18,3%( 
من أفراد عينة الدراسة حدوث ذلك بشكل مستمر، بينما نفى )%38,3( بشكل مطلق السماح باستخدام 
بقولهم أن   )43,3%( ووقف املستجيبون اآلخرون في الوسط وبنسبة  الهاتف أو االتصال باإلنترنت، 

( وليس بشكل دائم.
ً
السماح باستخدام الهاتف واالتصال باإلنترنت يحدث ولكن )أحيانا

وقال )%5( فقط من أفراد العينة أنهم ال يخضعون ألي تفتيش مفاجئ من النيابة العامة أو السلطات 
)%55( خضوعهم للتفتيش من النيابة العامة أو  بينما أكدت أغلبية العينة وبنسبة  الرقابية األعلى، 
السلطات الرقابية بشكل دائم، وقالت أغلب العينة وبنسبة )%40( أنهم يخضعون لتفتيش مفاجئ من 
 ،)11( ( وليس بشكل دائم، كما يوضح الجدول رقم 

ً
)أحيانا النيابة العامة أو السلطات الرقابية ولكن 

والشكل )30(.

)103(  قانون تنظيم مصلحة السجون، مصدر سابق

)104( اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، مرجع سابق

)105( العهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية، مرجع سابق



99

دراسة عن واقع مراكز االحتجاز في اليمن

جدول رقم )11( يوضح اإلجراءات املتبعة أثناء االحتجاز بمراكز الشرطة

اإلجراءات املتبعة عند االحتجاز بمراكز الشرطة 
ً
دائماأحياناأبدا

%التكرار %التكرار %التكرار 

1830.03660.0610.0 يتم إيداع املتهمين في مكان االحتجاز قبل التحقيق معهم

813.33660.01626.7يتم االلتزام باملدة القانونية لالحتجاز

2135.02948.31016.7يتم االلتزام بحق املتهم بحضور محامية أثناء التحقيق

تضطرون إلى مماسة أساليب ضغط وإكراه على املتهمين 

لالعتراف بالتهم املنسوبة إليهم
3660.02033.346.7

23.3915.04981.7يتم السماح بزيارة أسر أو أصدقاء أو محامي املتحجزين

11.7610.05388.3يتم كل حاالت االحتجاز بسجالت رسمية

23.31220.04676.7يتم السماح بزيارات املنظمات الحقوقية ملكان االحتجاز

يتم السماح للمحتجزين باستخدام هواتفهم أو اإلنترنت 

أثناء االحتجاز
2338.32643.31118.3

يتم الخضوع لزيارات تفتش مفاجئة من النيابة أو سلطات 

رقابية أعلى
35.02440.03355.0

إن عدم إخضاع أماكن االحتجاز للتفتيش والرقابة يحد بشكل كبير من القدرة على حماية املحتجزين 
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ورغم عدم مسؤولية املسؤولين عن أماكن االحتجاز بأقسام الشرطة  من التعرض النتهاك حقوقهم، 
كونها مسؤولية النيابة العامة والجهات  عن هذا القصور في عمليات التفتيش على أماكن االحتجاز، 
املختصة، إال أن هذه املؤشرات تتعارض بشكل واضح مع نص مادتين من قانون اإلجراءات الجزائية، 
حيث تنص املادة )192( على أنه »يجب على كل عضو من أعضاء النيابة العامة زيارة املنشآت العقابية 
لع على 

ّ
وله أن يط املوجودة في دائرة اختصاصه والتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية، 

 منها، وأن يتصل بأي محبوس ويسمع منه أي شكوى 
ً
دفاترها وأوامر القبض والحبس، وأن يأخذ صورا

يريد أن يبديها له، وعلى مديري هذه املنشآت أن يقدموا له كل مساعدة لحصوله على املعلومات التي 
يطلبها«، واملادة)193( من نفس القانون على أن »لكل من قيدت حريته الحق في أن يقدم في أي وقت ملدير 
املنشأة العقابية شكوى كتابية أو شفهية ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة وعلى من قدمت إليه الشكوى 

 بعد إثباتها في سجل يعد لذلك«)106(.
ً
قبولها وتبليغها إلى النيابة العامة فورا

وعن طرق/وسائل اإلفراج عن املحتجزين، وحسب الخيارات املقترحة في استبيان الدراسة، ذهب كل 
 لحكم املحكمة، و) %97,6( أن ذلك 

ً
أفراد العينة وبنسبة )%100( إلى أن اإلفراج عن املحتجزين يتم وفقا

يتم بأمر رئيس/مدير قسم الشرطة، تال ذلك وبنسبة )%97,1( بتوفير ضمانة حضورية، وبتوفير الضمانة 
التجارية كوسيلة للحصول على اإلفراج بنسبة )%95,7(، أما أوامر النيابة فقد وافق على اعتبارها طريقة 
وهي أقل من توجيهات السلطات األعلى كوسيلة  من أفراد العينة،   )91,7%( لإلفراج عن املحتجزين 

لإلفراج عن املحتجزين التي جاءت بنسبة )%96,3(، كما يوضح الجدول رقم )12(، والشكل رقم )31(.

جدول رقم )12( يوضح كيفية اإلفراج عن املحتجزين

كيفية حدوث اإلفراج عن املحتجزين
النعم

%العدد%العدد

2291.728.3أمر نيابة

14100.0حكم محكمة

4197.612.4قرار رئيس القسم

2696.313.7توجيهات سلطة أعلى

3497.112.9ضمانة حضورية

2295.714.3ضمانة تجارية
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: اإلجراءات املتبعة عند االحتجاز بأقسام الشرطة على مستوى املحافظات
ً
ثانيا

( وبنسبة )100%( 
ً
أظهرت الدراسة أنه يتم إيداع املتهمين أماكن االحتجاز قبل التحقيق معهم )أحيانا

في كل من )عدن، وحضرموت( وكانت إب أعلى محافظة ال يتم فيها إيداع املحتجزين أماكن االحتجاز 
تلتها أمانة العاصمة وبنسبة  )%55,6( من أفراد عينة املحافظة،  وبنسبة   ،)

ً
)أبدا قبل التحقيق معهم 

)%39,1(، بينما كانت تعز أعلى محافظة يتم فيها إيداع املتهمين الحجز قبل التحقيق معهم بشكل دائم، 
وبنسبة )%50(، تلتها الحديدة ومأرب وبنسبة )%33,3( من أفراد عينة كل منهما.

وفيما يتعلق بالتزام أقسام الشرطة بإحالة املحتجزين إلى النيابة خالل املدة القانونية )24 ساعة(، 
أشارت نسبة )%75( من أفراد العينة في تعز بأن ذلك يتم بشكل دائم، تلتها الحديدة بنسبة )44,4%(، 
وفي حضرموت كان يتم االلتزام أحيانا فقط وبنسبة )%100(، أما محافظة عدن فلم يكن هناك أي التزام 
 لدى )33،3%( 

ً
 وبنسبة )%66،7( بينما لم يتم االلتزام بهذا الحق أبدا

ً
بشكل دائم بهذا الحق، وإنما أحيانا

 بنسبة )%44,4( كأعلى محافظة في هذا الشأن.
ً
من عينة املحافظة، ولم تلتزم إب بهذا الحق أبدا

ومن حيث حق املتهم بحضور محاميه أثناء التحقيق معه، تطابقت اإلجابة إلى حد كبير مع االلتزام 
24 ساعة، حيث جاءت تعز في املركز األول من حيث االلتزام بهذا األمر  بإحالة املتهم إلى النيابة خالل 
وبنسبة )%75( من أفراد العينة قالوا إنه يتم االلتزام بحق املتهم بحضور محام أثناء التحقيق معه بشكل 
( فقط وبنسبة )%100(، وكان مستوى االلتزام بهذ الحق في 

ً
دائم، وفي حضرموت كان يتم االلتزام )أحيانا

كل من الحديدة وعدن بشكل دائم بنسبة )%44،4( و )%33،3( على التوالي، ولم تلتزم أمانة العاصمة 
 بهذا الحق للمحتجزين.

ً
 بنسبة )%56,5( لتكون أسوأ محافظة التزاما

ً
بهذا الحق أبدا

وجاءت تعز في املرتبة األولى من حيث عدم ممارسة أي ضغط على املحتجزين أثناء التحقيق معهم، 
تلتها محافظة إب وبنسبة )%88,9(، بينما كانت محافظة عدن تلتزم بعدم ممارسة  وبنسبة )100%(، 
أي ضغط على املحتجزين أثناء التحقيق معهم ولكن )أحيانا( وبنسبة )%100(، وكانت محافظة مأرب 
 بعدم ممارسة أي ضغط على املحتجزين أثناء التحقيق معهم، حيث قال )%100( من 

ً
هي األقل التزاما

بينما  التحقيق معهم تتم بشكل دائم،  أفراد عينة الدراسة أن ممارسة الضغط على املحتجزين أثناء 
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التزمت محافظة حضرموت بهذا الحق بشكل دائم بنسبة )%33،3( فقط، وأفاد )%66،7( من أفراد 
( وليس بشكل دائم.

ً
عينة املحافظة بممارسة الضغط على املحتجزين أثناء التحقيق معهم ولكن )أحيانا

من حيث االلتزام بالسماح بزيارة املحتجزين من قبل أسرهم أو أصدقائهم أو محاميهم، كانت النسبة 
ثم أمانة العاصمة بنسبة   )88,9%( تلتهما إب بنسبة  في املحافظتين،   )100%( في مأرب وحضرموت 
 بهذا الحق بعدم السماح بالزيارات بنسبة )%100(، ثم عدن حيث 

ً
)%87(، وكانت تعز هي األقل التزاما

لم يؤكد سوى )%44,4( من أفراد العينة أن السماح بزيارة املحتجزين من قبل أسرهم أو أصدقائهم أو 
محاميهم يتم بشكل دائم.

وأظهرت الدراسة أن التزام كل من )مأرب، وحضرموت( بتوثيق كل حاالت االحتجاز بسجالت رسمية 
ثم محافظة إب وبنسبة   ،)91,3%( تلتُهما أمانة العاصمة بنسبة   ،)100%( وبشكل دائم كان بنسبة 
القانوني فال يتم توثيق حاالت االحتجاز في سجالت  بهذا اإلجراء   

ً
)%88,9(، وكانت تعز هي األقل التزاما

رسمية وبنسبة )%100(، بينما تساوت كل من عدن والحديدة بمستوى االلتزام الدائم بتوثيق كل حاالت 
االحتجاز بسجالت رسمية وبنسبة )%77,8( في كل منهما.

كما أظهرت الدراسة أن أقسام الشرطة في كل من مأرب وحضرموت تسمح بزيارة املنظمات الحقوقية 
ألماكن االحتجاز فيها بشكل دائم وبنسبة )%100(، تلتهما الحديدة وإب وأمانة العاصمة وبنسبة )88,9%( 
 في هذا املجال وبنسبة )%100( أي كل 

ً
 هي األقل التزاما

ً
، )%77,8(، )%73,9( على التوالي، وكانت تعز أيضا

، والتزمت أقسام الشرطة بعدن بهذا الحق بشكل 
ً
أفراد العينة قالوا أنه ال يتم السماح بهذه الزيارات أبدا

دائم بنسبة )%44،4( فقط.

فيما يتعلق بالسماح للمحتجزين باستخدام الهاتف والوصول إلى اإلنترنت كانت الحديدة أعلى 
 ،)44,4%( محافظة تسمح للمحتجزين باستخدام الهاتف والوصول إلى اإلنترنت بشكل دائم وبنسبة 
 وبنسبة )%100(، كانت أعلى نسبة 

ً
وبينما قال أفراد عينتي حضرموت ومأرب أن ذلك يتم ولكن أحيانا

ثم الحديدة بنسبة   ،)52,2%( منع الستخدام الهاتف والوصول لإلنترنت في أمانة العاصمة وبنسبة 
)%44,4( أي نفس نسبة السماح، وتساوت كل من عدن وإب في هذا املجال فنسبة )%33,3(  من أفراد 
عينتي املحافظتين قالوا بأنه ال يتم السماح للمحتجزين باستخدام الهاتف أو الوصول لإلنترنت بشكل 

دائم.

ومن حيث خضوع أماكن االحتجاز بأقسام الشرطة للتفتيش من قبل سلطات أعلى، كانت مأرب في 
املرتبة األولى التي تخضع فيها أماكن االحتجاز بأقسام الشرطة للتفتيش من قبل سلطات أعلى بشكل 
دائم وبنسبة )%100(، تلتها أمانة العاصمة بنسبة )%78,3(، بينما كانت أقسام الشرطة في حضرموت 
 فقط 

ً
 وبنسبة )%100(، وكانت هناك إجابات بعدم حدوث ذلك أبدا

ً
تخضع لهذا التفتيش ولكن أحيانا

في الحديدة وعدن، وبنسبة )%22,2( و )%11,1( على التوالي.

االحتجاز على مستوى كل محافظة من  توضح اإلجراءات املتخذة أثناء   )32-38( األشكال التالية 
محافظات الدراسة. 
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القدرات واإلمكانيات املادية ألماكن االحتجاز بمراكز الشرطة

: القدرات واإلمكانيات املادية ألماكن االحتجاز بمراكز الشرطة على مستوى اليمن
ً
أوال

أظهرت الدراسة أن هناك سجالت توثيق لحفظ بيانات املحتجزين لدى مراكز الشرطة وبشكل 
دائم حسب إفادة )%96,7( من أفراد العينة، وهذا مؤشر على إمكانية تدوين معلومات املحتجزين وفقا 

للقوانين والتشريعات والقواعد املحلية والدولية، في حال استخدامها بالطريقة السليمة.

وبينما أكد )%88,1( من أفراد عينة الدراسة وجود مسؤول خاص متفرغ لإلشراف على مكان االحتجاز 
التابع للقسم بشكل دائم، فقد نفى ذلك بشكل كامل )%11,9( من أفراد العينة.

وأظهرت نتائج الدراسة أن أثر النزاع اليمني املستمر منذ 2015، قد انعكس بشكل كبير على الجوانب 



107

دراسة عن واقع مراكز االحتجاز في اليمن

املالية والخدمات األساسية في أماكن االحتجاز كامتداد للوضع العام الذي أدى إلى تراجع كبير في وفاء 
الحكومة بالتزاماتها العامة، كما سبقت اإلشارة إلى توقف الصرف املنتظم لرواتب املوظفين الحكوميين في 
القطاعين املدني والعسكري منذ أغسطس/ آب 2016. لقد ظهرت مؤشرات عدم وفاء السلطات القائمة 
بتلك االلتزامات، في إفادة أغلب عينة الدراسة وبنسبة )%71,7( من أفراد العينة أنهم ال يحصلون على 
أي موازنة تشغيلية ألقسام الشرطة من الحكومة، بينما أكد )%17،6( فقط منهم حصولهم على موازنة 
من أفراد العينة فقط   )28,3%( وأفاد  رغم تأكيد بعضهم على أنها غير كافية،  تشغيلية بشكل دائم، 

بحصولهم على موازنة تشغيلية من قبل السلطات التي يتبعونها، لكن )%95( منهم قالوا إنها غير كافية.

بشكل عام تحفظ املسؤولون عن أماكن االحتجاز بمراكز الشرطة الذين ال يحصلون على أية موازنة 
تشغيلية من الحكومة تجاه املصادر البديلة التي يتدبرون بها نفقات مراكزهم، وقلة منهم تحدثوا عن 
الحصول على تبرعات من )فاعلي خير(، أو من منظمات )غير محددة(، وبعضهم قالوا إنهم يتركون كل 
محتجز ليتدبر أمر نفقاته بنفسه، وأنهم فقط يوفرون باص نقل لتنقل املوظفين بين مقرات أعمالهم 

ومنازلهم.

كما أظهرت الدراسة أن أغلب أماكن االحتجاز في اليمن املشمولة في هذه الدراسة ليس لها مصدر 
منها فقط تتمتع بالتيار الكهربائي   )33,3%( مقابل   ،)66,7%( وبنسبة  حكومي دائم لخدمة الكهرباء 
الحكومي بشكل دائم، أما الحصول على مصدر دائم وحكومي للمياه، فقد تساوت نسبة الذين يحصلون 

عليها والذين ال يحصلون عليها وبنسبة )%50( لكل منهما.

 من نسبة الـ)%66,7( من أماكن االحتجاز في اليمن املشمولة في هذه الدراسة والتي ال تتمتع بمصدر 
حكومي دائم للطاقة الكهربائية، لجأ )%40( لالعتماد على ألواح الطاقة الشمسية لتوفير الطاقة الالزمة 
إلى املولدات الكهربائية الصغيرة،   )14%( و  القطاع الخاص،  منهم إلى كهرباء   )30%( و لجأ  ملراكزهم، 
 من الطاقة الشمسية أو 

ً
بينما ظل )%16( منهم دون أي مصدر بديل للطاقة الكهربائية، ومع ذلك فإن أيا

املولدات الصغيرة ال تكفي لتشغيل مكيفات التبريد في املناطق الحارة وال سخانات املياه في املناطق الباردة 
)في حال توفرها(، رغم أهميتها البالغة للمحتجزين، وخاصة أولئك الذين يعانون من مشاكل صحية.

وبالنسبة للحلول البديلة للحصول على إمدادات املياه ألماكن االحتجاز التي ال تحصل على مياه من 
مصادر حكومية، لجأت )90,9 %( من العينة لتوفير املياه عبر الشراء من السيارات الخاصة ببيع املياه 
)الوايتات(، بينما ظلت )%9,1( منها بدون مياه، مع ما يعنيه ذلك من مأساة حقيقية للمحتجزين فيها 
 ولكن بشكل أقل حيث بإمكانهم الحصول على املياه والنظافة عند العودة إلى منازلهم 

ً
وللموظفين أيضا

بينما تظل معاناة املحتجزين مستمرة طوال فترة احتجازهم، وتتسبب  الدوام الرسمي لهم،  بعد انتهاء 
بانتشار األمراض املعدية كما سبقت اإلشارة. 

قال )%36,7( من أفراد عينة الدراسة إنه ال يوجد دورات مياه نظيفة وكافية للمحتجزين وملوظفي 
مراكز الشرطة في أماكن االحتجاز، في حين أكد )%63,3( من أفراد العينة أن هناك دورات مياه كافية 
ونظيفة للمحتجزين وملوظفي مراكز الشرطة ومكان االحتجاز فيها، وهي نسبة أعلى من تلك التي أكدت 
 بتوفر املياه، بل لها 

ً
وجود مصدر دائم للمياه، أي أن مشكلة دورات املياه ونظافتها ليست مرتبطة كليا

عالقة بعوامل أخرى كغياب التمويل الالزم لتوفير عمال نظافة.
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وقد أظهرت الدراسة وجود عمال نظافة يقومون بتنظيف دورات املياه وغرف االحتجاز بانتظام في 
أكثر من نصف أماكن االحتجاز وبنسبة )%55(، مقابل )%45( من أماكن االحتجاز لم تتمتع بوجود عمال 

نظافة يقومون بتنظيف دورات املياه وغرف االحتجاز بانتظام.

وحول قدرة أماكن االحتجاز على استيعاب نزالئها، وكفايتها للعدد املوجود فيها من املحتجزين، قال 
بينما أكد )%48,3( من أفراد العينة  )%51,7( من أفراد العينة أن أماكن االحتجاز غير كافية للنزالء، 

كفاية أماكن االحتجاز ألعداد املحتجزين فيها.

وأظهرت الدراسة أن األمر أسوأ بكثير فيما يتعلق بتوفير الفرش واألغطية للمحتجزين، فال توفر غير 
)%35،6( من أماكن االحتجاز هذه الفرش واألغطية للمحتجزين فيها، مقابل )%64,4( ال توفر أي فرش أو 

أغطية لنزالئها، وهي أغلبية كبيرة مقارنة بتلك التي توفر هذه املستلزمات الضرورية لنزالئها.

 فيما يتعلق بتوفير الوجبات الغذائية املجانية للمحتجزين وبلغ مستوى أعلى من 
ً
تراجع األمر قليال

املتوسط، فما نسبته )%57,6( من أماكن االحتجاز بأقسام الشرطة التي شملتها الدراسة توفر وجبات 
منها ال توفر أي   )42,4%( بينما هناك  غذائية مجانية للمحتجزين بغض النظر عن جودتها وكفايتها، 

وجبات غذائية للمحتجزين فيها.

وبالنسبة لتوفير خدمات صحية مجانية للمحتجزين عند الحاجة فقد نفت أغلبية اإلجابات وبنسبة 
)%53,4( توفير تلك الخدمة للمحتجزين، مقابل )%46,6( قالوا بأنه يتم توفير هذه الخدمة للمحتجزين.

)صدرت ضدهم أحكام قضائية  من أفراد العينة االحتفاظ بمحتجزين محكومين   )96,6%( نفى 
قالوا إنه  إال أن )90,2%(  إلى جانب املحتجزين كمتهمين لم تصدر ضدهم أحكام قضائية،  بالسجن(، 
إذا حدث ذلك فإنه ال يتم توفير أماكن احتجاز مخصصة ومستقلة للمسجونين بأحكام قضائية وأخرى 
للمتهمين، حيث يتم احتجازهم في مكان واحد، ولم يؤكد على وجود أماكن احتجاز خاصة باملحكومين 
أي أن أغلب أماكن االحتجاز ليس فيها  من أفراد العينة،   )9,8%( وأخرى بغير املحكومين عدا نسبة 
مسجونين محكومين، وذلك يعود باألساس إلى أن الدراسة استهدفت أماكن االحتجاز في مراكز الشرطة 
التي هي من حيث االختصاص القانوني محطة أولى ومؤقتة للمحتجزين قبل إحالتهم للنيابة والجهات 

املختصة. 

من أماكن االحتجاز املستهدفة في الدراسة ال توفر أماكن احتجاز خاصة   )55,9%( كما أن أماكن 
مقابل  بل تضعهم في أماكن مختلطة مع البالغين،  للبالغين وأخرى لألحداث دون السن القانونية، 
عند   )84,7%( وترتفع النسبة إلى  من أماكن االحتجاز كانت توفر أماكن خاصة لألحداث،   )44,1%(
الحديث عن النساء حيث أن أغلبية هذه األماكن ال توفر أماكن خاصة باحتجاز النساء، مقابل )15,3%( 
 إلى طبيعة أماكن 

ً
فقط من أماكن االحتجاز كانت توفر أماكن خاصة باحتجاز النساء، وذلك يعود أيضا

 لطبيعة املجتمع اليمني املحافظ 
ً
االحتجاز التي استهدفتها الدراسة والتابعة ملراكز الشرطة، ويعود أيضا

الذي يضع اعتبارات مختلفة بالنسبة للتعامل مع املرأة، ومن النادر جدا أن يتم وصول امرأة إلى مركز 
شرطة أو استدعائها إليه.
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الجدول رقم )13( يوضح القدرات واإلمكانيات املادية ألماكن االحتجاز بمراكز الشرطة

القدرات واالمكانيات املادية ألماكن االحتجاز بمراكز الشرطة
نعمال

%التكرار %التكرار 

23.35896.7هل تستخدمون سجالت لحفظ بيانات املحتجزين لديكم؟

711.95288.1هل هناك مسؤول خاص متفرغ لإلشراف على مكان االحتجاز التابع للقسم؟

4371.71728.3هل  تحصلون على موازنة تشغيلية ألماكن االحتجاز في مراكز الشرطة؟

1995.015.0إذا كانت اإلجابة( نعم)، هل هذه املوازنة كافية لتغطية االلتزامات والنفقات؟

4066.72033.3هل هناك مصدر دائم  (حكومي)  لتوفير الطاقة الكهربائية للقسم؟

3050.03050.0هل هناك مصدر حكومي دائم لتوفير املياه بالقسم؟

2236.73863.3هل هناك دورات مياه كافية ونظيفة للمحتجزين وموظفي القسم؟

2745.03355.0هل هناك عمال نظافة يقومون بتنظيف دورات املياه وغرف االحتجاز بانتظام؟

3151.72948.3هل لديكم أماكن احتجاز كافية ألعداد املحتجزين؟

3864.42135.6هل توفرون للمحتجزين فرش وأغطية للنوم، ومجانية؟

2542.43457.6هل توفرون للمحتجزين وجبات غذائية مجانية؟

3153.42746.6هل توفرون للمحتجزين خدمات صحية مجانية عند الحاجة؟

إضافة  إلى املتهمين بدون أحكام صدرت ضدهم، هل تبقون لديكم محتجزين 

بأحكام قضائية صدرت ضدهم؟
5796.623.4

اذا كانت اإلجابة للفقرة السابقة بنعم، هل توفرون أماكن حجز خاصة 

باملتهمين وأخرى خاصة باملسجونين املحكومين؟
3790.249.8

3355.92644.1هل تخصصون أماكن حجز مستقلة للبالغين وأخرى لغير البالغين؟

5084.7915.3هل تخصصون أماكن خاصة  لحجز النساء؟

هذه املؤشرات تتعارض بقوة مع عدد من قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء 
)قواعد نيلسون مانديال(، املعدلة في مؤتمر جنوب أفريقيا )2015(، ونصت القاعدة رقم )13( منها على:

جميع املتطلبات   ،
ً
وال سيما حجرات النوم ليال »توفر لجميع الغرف املعدة الستخدام السجناء، 

 من حيث حجم الهواء، واملساحة الدنيا 
ً
الصحية مع الحرص على مراعاة الظروف املناخية، وخصوصا

املخصصة لكل سجين، واإلضاءة والتدفئة والتهوية«، كما نصت القاعدة الـ14 منها على: »في أي مكان 
يكون على السجناء فيه أن يعيشوا أو يعملوا:

الطبيعي في  يجب أن تكون النوافذ من االتساع بحيث يتمكن السجناء من استخدام الضوء  )أ( 
القراءة والعمل، وأن تكون مركبة على نحو يتيح دخول الهواء النقي، سواء وجدت أم لم توجد تهوية 

صناعية 
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من القراءة والعمل دون إرهاق  يجب أن تكون اإلضاءة الصناعية كافية لتمكين السجناء  )ب( 
نظرهم«)107(.

 وبقوة مع القواعد )15، 16، و18( من قواعد نيلسون مانديال:
ً
كما أن هذه املؤشرات تتناقض أيضا

»يجب أن تكون املراحيض كافية لتمكين كل سجين من قضاء  على أنه   15 حيث أكدت القاعدة 
16 على أنه »يجب أن تتوفر  حاجاته الطبيعية عند الضرورة وبصورة نظيفة والئقة«، والقاعدة  على 
 عليه أن يستحم أو 

ً
مرافق االستحمام واالغتسال بالدش بحيث يكون في مقدور كل سجين ومفروضا

للفصل واملوقع   
ً
بالقدر الذي تتطلبه الصحة العامة تبعا يغتسل بدرجة حرارة متكيفة مع الطقس، 

الجغرافي للمنطقة، على أال يقل ذلك عن مرة واحدة في األسبوع في مناخ معتدل«)108(.

ونصت القاعدة 18)أ( أيضا على أنه:

»يجب أن تفرض على السجناء العناية بنظافتهم الشخصية، ومن أجل ذلك يجب أن يوفر املاء وما 
تتطلبه الصحة والنظافة من أدوات.

يزود  من الحفاظ على مظهر مناسب يساعدهم على احترام ذواتهم،  بغية تمكين السجناء  )ب(: 
السجن بالتسهيالت الالزمة للعناية بالشعر والذقن ويجب تمكين الذكور من الحالقة بانتظام«)109(.

 مع القاعدة )21( من قواعد نيلسون مانديال ملعاملة السجناء »يزود كل سجين 
ً
 كما تتناقض أيضا

 للمعايير املحلية أو الوطنية بسرير فردي ولوازم لهذ السرير مخصصة له وكافية، تكون نظيفة لدى 
ً
وفقا

تسليمه إياها، ويحافظ على لياقتها وتستبدل في مواعيد متقاربة بالقدر الذي يحفظ نظافتها«)110(.

من املالحظ أن هناك اختالفات واضحة في الجوانب املتعلقة بمعاملة املحتجزين بين ما أظهرته 
نتائج الدراسة في الجزء الخاص باملحتجزين، وما أظهرته في هذا الجزء الخاص بمسؤولي أماكن االحتجاز 
بأقسام الشرطة، بينما تقاربت النتائج فيما يتعلق بالبنية املادية والخدمات األساسية في أماكن االحتجاز 

بأقسام الشرطة.

ويرجح الباحث أن هذه االختالفات ناتجة عن عدم رغبة مسؤولي أماكن االحتجاز بأقسام الشرطة 
باالعتراف بمسؤوليتهم عن املمارسات التي تتعلق بمعاملة املحتجزين بشكل مخالف للقوانين والتشريعات 
بينما ال يرون أن املسؤولية تقع على عاتقهم فيما يتعلق  املحلية والقواعد الدولية ملعاملة السجناء، 
بتوفير البنية املادية والخدمات األساسية، وبالتالي تقاربت إجاباتهم مع إجابات املحتجزين حولها، كما 
أن الدراسة نفذت في ظروف استثنائية وهي النزاع املسلح الجاري في البلد، وبالتالي فإن هناك حساسية 
من  مرتفعة لدى كل أطراف النزاع الذين تقع أماكن االحتجاز في إطار سيطرتهم ونطاق مسؤولياتهم، 
ملا تثيره قضية االحتجاز بأنواعها من مواقف   

ً
نظرا الحديث عن هذه األماكن وعن املحتجزين فيها، 

)107( قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء، مصدر سابق.

)108( املصدر السابق

)109( املصدر نفسه

)110(  مبادئ األمم املتحدة ملعاملة السجناء، مرجع سابق.
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مناهضة لهذا الطرف أو ذاك من قبل املنظمات املحلية والدولية، وما يتركه ذلك من أثر على الصورة 
الذهنية لكل طرف لدى الرأي العام من جهة، وملا قد يتعرض له من انتقادات دولية أو حتى عقوبات من 

  .
ً
 أو مستقبال

ً
أي نوع حاليا
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: القدرات واإلمكانيات املادية ألماكن االحتجاز بأقسام الشرطة على مستوى املحافظات
ً
ثانيا

القدرات 

واإلمكانيات 

املادية 

ألماكن 

االحتجاز 

بأقسام 

الشرطة

مأربحضرموتإبتعزالحديدةعدنأمانة العاصمة

ال%نعم %ال%نعم %ال%
نعم 

%
ال%

نعم 

%
ال%

نعم 

%
ال%

نعم 

%
ال%

نعم 

%

هل 

تستخدمون 

سجالت 

لحفظ 

بيانات 

املحتجزين 

لديكم

100.0100.011.188.910011.188.9100100

هل هناك 

مسؤول 

خاص متفرغ 

لإلشراف 

على مكان 

االحتجاز 

التابع للقسم

4.595.522.277.833.366.710010033.366.7100

هل  

تحصلون 

على موازنة 

تشغيلية 

ألماكن 

االحتجاز 

في اقسام 

الشرطة

60.939.177.822.288.911.110077.822.2100100

اذا كانت 

االجابة ( 

)هل 
ً
دائما

هذه املوازنة 

كافية 

لتغطية 

االلتزامات 

والنفقات

92.37.7100100100100
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هل هناك 

مصدر دائم 

)حكومي( 

لتوفير 

الطاقة 

الكهربائية 

للقسم

47.852.288.911.110088.911.1100100

هل هناك 

مصدر حومي 

دائم لتوفير 

املياه بالقسم

65.234.844.455.622.277.810044.455.610033.366.7

هل هناك 

دورات 

مياه كافية 

ونظيفة 

للمحتجزين 

وموظفي 

القسم

30.469.677.822.244.455.650.050.011.188.933.366.7100

هل هناك 

عمال نظافة 

يقومون 

بتنظيف 

دورات 

املياه وغرف 

االحتجاز 

بانتظام

34.865.233.366.777.822.275.025.033.366.7100100

هل لديكم 

اماكن 

احتجاز 

كافية ألعداد 

املحتجزين

47.852.244.455.688.911.150.050.044.455.666.7100

هل توفرون 

للمحتجزين 

فرش 

وأغطية 

للنوم 

ومجانية

50.050.044.455.610050.050.088.911.166.733.366.733.3
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هل توفرون 

للمحتجزين 

وجبات 

غذائية 

مجانية

18.281.866.733.344.455.625.075.077.822.233.366.766.733.3

هل توفرون 

للمحتجزين 

خدمات 

صحية 

مجانية عند 

الحاجة

38.161.966.733.344.455.675.025.077.822.2100100

إضافة  

للمتهمين 

بدون أحكام 

صدرت 

ضدهم، هل 

تبقون لديكم 

محتجزين/ 

مسجونين 

باملتهمين 

وأخرى 

خاصة 

باملسجونين

10077.822.2100100100100100

إذا كانت 

االجابة 

للفقرة 

السابقة بـ 

 
ً
 ، ابدا

ً
)أحيانا

(هل توفرون 

أماكن حجز 

خاصة 

باملتهمين 

وأخرى 

خاصة 

باملسجونين

10010077.822.275.025.088.911.1100100
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وبنسبة  تقوم   ومأرب(  حضرموت،  تعز،  عدن،  )أمانة العاصمة،  بمحافظات  قال أفراد العينة  
)%100(، أنه يتم استخدام سجالت رسمية لحفظ بيانات املحتجزين في أماكن االحتجاز بأقسام الشرطة 
فيها،  وفي محافظتي الحديدة وإب جاءت اإلفادة باستخدام هذه السجالت من قبل )%88,9( من أفراد 
العينة، وهي مؤشرات  تعكس اتجاها عاما الستخدام السجالت في أماكن االحتجاز بمراكز الشرطة، لكن 
ذلك ال يعني أنه يتم توثيق كل حاالت االحتجاز في هذه السجالت كما ظهر في فقرات سابقة من هذه 

الدراسة.

 بتعيين مسؤول مباشر لإلشراف على أماكن االحتجاز 
ً
وكانت محافظات تعز، إب، ومأرب األكثر التزاما

بأقسام الشرطة وبنسبة )%100(، تلتها أمانة العاصمة بنسبة )%95,5(، بينما كانت محافظتا الحديدة 
 
ً
من أقسام الشرطة بهما خصصت مسؤوال  )66,7%( بهذا الشأن وبنسبة   

ً
وحضرموت األقل التزاما

 لإلشراف على مكان االحتجاز التابع لها.
ً
مباشرا

فيما يتعلق بحصول أماكن االحتجاز في أقسام الشرطة على موازنة تشغيلية حكومية أفادت كامل 
بعدم حصولها على موازنات   ،)100%( وتعز وبنسبة  مأرب،  محافظات حضرموت،  عينة الدراسة في  
من أماكن االحتجاز بمراكز   )88,9%( ثم الحديدة التي لم يحصل فيها ما نسبته  تشغيلية حكومية، 
الشرطة على موازنة تشغيلية حكومية، وتساوت كل من عدن وإب وبنسبة )%77,8( من أماكن االحتجاز 
بمراكز الشرطة فيهماعلى موازنة تشغيلية حكومية، بينما كانت أمانة العاصمة هي أعلى محافظة تحصل 
أماكن االحتجاز بمراكز الشرطة فيها على موازنة تشغيلية حكومية وبنسبة )%60,9(، لكن )%92,3( من 

عينة األمانة قالت أن هذه املوازنة غير كافية لتغطية االلتزامات والنفقات املطلوبة.

وبينما تمتعت أماكن االحتجاز في محافظة حضرموت بمصادر حكومية دائمة للتيار الكهربائي واملياه، 
وبنسبة )%100(، وحصلت أماكن االحتجاز  في محافظة مأرب على مصدر حكومي دائم للكهرباء، فلم 
تحصل أي من أماكن االحتجاز بأقسام الشرطة في محافظة الحديدة على مصادر حكومية دائمة للتيار 
الكهربائي وبنسبة )%100(، ولم تحصل أماكن االحتجاز بمحافظة تعز على مصدر حكومي للمياه وبنسبة 
)%100( أيضا، بينما تساوت كل من محافظتي عدن وإب بعدم حصول أماكن االحتجاز بأقسام الشرطة 
فيهما على مصادر حكومية دائمة للتيار الكهربائي، إال بنسبة )%11,1(، وبنسبة )%55,6( فقط حصلت 

هل 

تخصصون 

أماكن حجز 

مستقلة 

للبالغين 

وأخرى لغير 

البالغين

59.140.977.822.255.644.410022.277.8100100

هل تخصصون 

أماكن خاصة  

لحجز النساء

90.99.110044.455.675.025.088.911.1100100
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أماكن االحتجاز بأقسام الشرطة في كل منهما على مصادر حكومية للمياه في كل منهما.

وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود تفاوت كبير في توفير دورات مياه كافية ونظيفة للمحتجزين وموظفي 
أماكن االحتجاز بأقسام الشرطة في املحافظات التي شملتها الدراسة، وجاءت محافظة مأرب في املرتبة 
ثم أمانة العاصمة بنسبة   ،)88,9%( تلتها محافظة إب بنسبة   ،)100%( األولى بهذا الشأن وبنسبة 
)%69,6(،  وكانت أكثر محافظة تعاني من عدم توفر دورات مياه كافية ونظيفة للمحتجزين وموظفي 
أماكن االحتجاز بأقسام الشرطة هي محافظة عدن وبنسبة )%77,8(، وهذا التفاوت في مستويات توفر 
دورات مياه نظيفة وكافية ال يتناسب مع مدى توفر مصادر دائمة للمياه من عدمه، حيث تعتمد بعض 

املحافظات على مصادر غير حكومية لتوفير املياه فيها.

بالنسبة لوجود عمال نظافة للقيام بتنظيف دورات املياه وغرف االحتجاز، فقد كانت حضرموت أقل 
املحافظات بهذا املجال، فلم يكن هناك عمال نظافة لهذه املهمة وبنسبة )%100(، تلتها الحديدة وبنسبة 
)%77،8( من أماكن االحتجاز فيها لم يكن لديها عمال نظافة، تلتها تعز بنسبة )%75( من أماكن االحتجاز 
ال يوجد بها عمال نظافة على اإلطالق، وكانت مأرب أعلى محافظة في هذا املجال وبنسبة )%100( تلتها 

محافظة إب، لكن بنسبة )%66,7( فقط من أماكن االحتجاز بأقسام الشرطة فيها.

كافية ألعداد  احتجاز  أماكن  لديها  التي  الوحيدة  هي  مأرب  أن محافظة   
ً
أيضا الدراسة  وأظهرت 

املحتجزين وبنسبة )%100(، تلتها محافظة الحديدة وبنسبة )%88,9( وأن محافظة الحديدة هي األقل 
توفيرا لألغطية والفرش للمحتجزين فيها فلم يحصل أي منهم على أغطية وفرش وبنسبة )%100(، تلتها 
محافظة إب بنسبة )%88،9( من أماكن االحتجاز بأقسام الشرطة باملحافظة ال يحصلون على فرش 
وأغطية، ونصف أماكن االحتجاز بأقسام الشرطة بأمانة العاصمة ومحافظة تعز أيضا ال يحصلون على 

هذه الفرش واألغطية.

وفيما يتعلق بتوفير وجبات غذاء مجانية للمحتجزين، كانت أمانة العاصمة ومحافظة تعز هما األعلى 
وكانت محافظة  على التوالي،   )75%( و   )81,8%( في توفير هذه الوجبات املجانية للمحتجزين وبنسبة 
مجانية للمحتجزين بأماكن االحتجاز في أقسام الشرطة  إب هي أقل املحافظات توفير لوجبات غذاء 
بشكل دائم وبنسبة )%22,2( فقط من أماكن االحتجاز فيها، وتساوت محافظتا عدن ومأرب بتوفير هذه 

الوجبات فقط بنسبة )%33,3( لكل منهما.

أما توفير الخدمات الصحية املجانية للمحتجزين فقد أظهرت نتائج الدراسة أن محافظة حضرموت 
هي الوحيدة التي توفر هذه الخدمات للمحتجزين في أماكن االحتجاز بأقسام الشرطة بشكل دائم وبنسبة 
)%100(، تلتها أمانة العاصمة بنسبة )%61,9(، وجاءت محافظة مأرب كأقل محافظة توفر هذه الخدمة 
للمحتجزين فنسبة )%100( من املحتجزين ال يحصلون عليها، ثم إب وتعز بنسبة )%77,8( و )%75( من 

أماكن االحتجاز فيها على التوالي ال توفر هذه الخدمة للمحتجزين.

محتجزين محكومين بأحكام قضائية في  كما أظهرت نتائج الدراسة وجود اتجاه عام بعدم إبقاء 
أماكن االحتجاز بأقسام الشرطة إلى جانب املتهمين بدون أحكام صدرت بحقهم، فكل املحافظات ملتزمة 
بعدم إبقاء محتجزين صدرت ضدهم أحكام قضائية بجانب املتهمين )غير املحكومين( في أماكن االحتجاز 
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التي التزمت بهذا الشأن بنسبة )77,8%(  باستثناء محافظة عدن،  بأقسام الشرطة وبنسبة )100%(، 
فقط.

وقالت كامل عينة الدراسة في كل من أمانة العاصمة، عدن، حضرموت، ومأرب، أنها ال توفر أماكن 
احتجاز خاصة باملتهمين وأخرى باملسجونين بأحكام قضائية، وكانت محافظة تعز أعلى محافظة قالت 
إنها توفر أماكن احتجاز خاصة باملتهمين وأخرى باملحكومين ولكن بنسبة )%25( فقط، كما جاءت تعز 
باملرتبة األولى من املحافظات التي تلتزم بالفصل بين املحتجزين البالغين واملحتجزين غير البالغين وبنسبة 
، وهما 

ً
 بذلك وبنسبة )%100( أيضا

ً
)%100(، بينما كانت محافظتا حضرموت ومأرب هما األقل التزاما

 بتوفير أماكن احتجاز خاصة بالنساء إلى جانب محافظة عدن وبنسبة )%100(، ثم 
ً
 األقل التزاما

ً
أيضا

أمانة العاصمة بنسبة )90,9%(.

ويرى الباحث كما سبقت اإلشارة في فقرة سابقة من هذه الدراسة، أن هذه النتيجة بسبب الطابع 
االجتماعي الخاص في اليمن والذي من النادر أن تصل فيه اإلناث إلى أقسام الشرطة في أي نوع من 
 بطريقة غير رسمية وتقتصر على األسرة 

ً
القضايا، بل يتم حل القضايا التي تكون النساء طرف فيها غالبا

بينما تحال القضايا التي تتجاوز هذا اإلطار إلى  إلى األعراف القبلية،   
ً
أو القيادات االجتماعية استنادا

القضاء، وليس إلى أقسام الشرطة.  



118

دراسة عن واقع مراكز االحتجاز في اليمن



119

دراسة عن واقع مراكز االحتجاز في اليمن



120

دراسة عن واقع مراكز االحتجاز في اليمن



121

دراسة عن واقع مراكز االحتجاز في اليمن



122

دراسة عن واقع مراكز االحتجاز في اليمن



123

دراسة عن واقع مراكز االحتجاز في اليمن



124

دراسة عن واقع مراكز االحتجاز في اليمن



الفصل السادس
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هدفت الدراسة إلى تقديم صورة واقعية ألماكن االحتجاز في اليمن، تشمل واقع بيئتها املكانية من 
فيما  ومدى احترامها القوانين الوطنية والقواعد الدولية للتعامل مع املحتجزين،  املباني والخدمات، 
وذلك من أجل  وتوفير الحقوق املعنوية والجسدية املختلفة للمحتجزين،  يتعلق بإجراءات االحتجاز، 
املساهمة في أي إجراءات مستقبلية تتعلق بإصالح بيئة حقوق اإلنسان في اليمن وفي مقدمتها بنية 
وسياسات عمل املؤسسات العقابية، بما يجعلها مؤهلة ألداء دورها القانوني، وبعيدة عن التحول إلى 

أداة النتهاكات حقوق اإلنسان في اليمن. 

وفي سبيل تحقيق ذلك اتبعت الدراسة املنهج الوصفي لتحليل البيانات املجموعة عبر نموذجين 
املتعلقة  الدولية  بالقوانين الوطنية والقواعد  بياناتها  مختلفين من االستبيان واالسترشاد في تحليل 

بتنظيم عمل أماكن االحتجاز، وخرجت الدراسة بعدد من النتائج والتوصيات. 

نتائج الدراسة:

توصلت الدراسة إلى العديد من االستنتاجات املتعلقة بتساؤالت وأهداف الدراسة، وذلك على النحو 
التالي:

وجود توجه عام بعدم الحرص على االلتزام باإلجراءات القانونية عند تنفيذ القبض على  �
املحتجزين، من حيث إشعارهم بالحضور قبل تنفيذ القبض، والتعريف بهوية منفذي إجراءات 
القبض، وإبراز إذن النيابة أو أمر الضبط القضائي عند تنفيذ القبض، وحدوث حاالت إيداع 
وعدم توضيح أسباب االحتجاز للشخص  املحتجزين أماكن االحتجاز قبل التحقيق معهم، 
املستهدف عند القبض عليه، أو السماح له بإبالغ أسرته أو من يرغب بإبالغهم، وعدم االلتزام 

بتدوين معلومات املحتجز في سجالت رسمية عند احتجازه، وإن كان ذلك أقل من املتوسط.

وجود توجه عام بعدم الحرص على إشعار املحتجز بأسباب القبض عليه عند تنفيذ عملية  �
 في مراحل االحتجاز والتحقيق املختلفة، وارتفاع حاالت االحتجاز 

ً
القبض، واستمرار ذلك أحيانا

 ارتفاع حاالت إيداع املحتجزين في أماكن 
ً
بناء على اعتبارات ذات عالقة بالنزاع الراهن، وأيضا

احتجاز غير رسمية تقع تحت سلطات فصائل مختلفة من أطراف النزاع الجاري في البلد أبرزها 
الداعم  العسكري  التحالف  اليمن؛  في  اإلماراتية  القوات  )الحوثيون(؛  هللا  أنصار  )جماعة 
لسلطات الرئيس هادي بقيادة السعودية؛ تنظيم القاعدة في جزيرة العرب؛ فصائل املقاومة 
 والتحالف العربي؛ قوات النخبة 

ً
املنضوية ضمن القوات املوالية للسلطات املعترف بها دوليا

مبان سكنية وحمامات وعمارات  الرسمية على  االحتجاز غير  أماكن  وتوزعت  الحضرمية(، 
 مباٍن حكومية مدنية وعسكرية، مع وجود حاالت احتجاز دون توجيه أي تهمة 

ً
خاصة، وأيضا

للمحتجزين.

وجود توجه عام بعدم احترام املسؤولين عن أماكن االحتجاز لحق املحتجزين في االستعانة  �
بمحامين أثناء التحقيق معهم، وحقهم في عدم اإلجابة دون حضور محاميهم، وحدوث حاالت 
تحقيق مع املحتجزين من قبل أشخاص ال يتبعون أماكن االحتجاز، أو بوجود أشخاص ال يتبعون 
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أماكن االحتجاز، وعدم االلتزام بإحالة املحتجزين إلى النيابة العامة خالل املدة القانونية )24 
ساعة( إال في حاالت قليلة.

أماكن االحتجاز في اليمن باملعايير الدولية والوطنية فيما يتعلق بالبيئة املكانية  � عدم إيفاء 
ومواصفات املباني، والخدمات األساسية الالزم توفرها في أماكن االحتجاز، فلم تكن الغالبية 
العظمى من تلك األماكن واسعة ومريحة للمحتجزين، ولم تتمتع بالنظافة الالزمة، وال بالتهوية 
الجيدة، وال اإلضاءة الكافية ليال ونهارا، ولم تتوفر فيها خدمات املياه والكهرباء العمومية بشكل 
دائم إال في حاالت قليلة، حيث تعتمد كثير منها على مصادر بديلة لتوفير الكهرباء واملياه لنزالئها، 
وبعضها ال يستطيع توفير مصادر بديلة لهذه الخدمات الضرورية، وبشكل واسع لم تتوفر دورات 
مياه نظيفة وكافية للمحتجزين، وال مياه نظيفة لالغتسال، كما لم يحصل املحتجزون فيها في 
أغلب الحاالت على الفرش واألغطية، ولم يحصلوا على أدوات النظافة الشخصية كالصابون 

وأدوات الحالقة إال في حاالت شديدة الندرة.

فال يحصل بعض  � وجود توجه عام بعدم احترام الحقوق الجسدية واملعنوية للمحتجزين، 
وال يحصل أغلبهم على وجبات طعام  املحتجزين على فترات كافية من النوم بشكل منتظم، 
وشراب مجانية، كما ال يحصلون في أغلب األوقات على وجبات طعام وشراب عند حاجتهم حتى 
لو كانت مدفوعة الثمن، ولم تحصل الغالبية العظمى من املحتجزين على أوراق للكتابة أو كتب 
للقراءة عند الحاجة، ولم تستطع التعرض ألشعة الشمس بشكل منتظم، ويستمر الوضع في 

القدرة على استدعاء الطبيب عند الحاجة لذلك إال في حاالت نادرة.

وجود حاالت كثيرة مورست فيها تصرفات من قبل املسؤولين عن أماكن االحتجاز تتعارض مع  �
وهي مؤشرات خطيرة  استجواب املحتجزين   مبادئ حقوق اإلنسان والقوانين الوطنية أثناء 
جبر آخرون على توقيع 

ُ
بالنظر إلى طبيعتها، حيث تعرض كثير منهم لضغوط أثناء التحقيق، وأ

محاضر التحقيق، وتعرض محتجزون للتعذيب بأساليب شديدة القسوة كاستخدام الكهرباء 
والحرق، والضرب باألسالك الكهربائية والتعليق والركل والضرب بالع�صي واأليدي وربط األعين 
وكسر األضالع وأصابع األيدي، واعتداءات بدنية ولفظية، وتعرض آخرون للحرمان من األكل 

والنوم كعقوبة بعد التحقيق معهم.

فكان السماح  � وجود توجه عام بعدم احترام حق املحتجزين في االتصال بالعالم الخارجي، 
، لكنه أفضل من السماح للمنظمات الحقوقية بزيارة أماكن 

ً
بزيارات األسر واألصدقاء محدودا

 تتقارب مع عدم قدرة املحتجزين على 
ً
 للغاية وبمعدالت مرتفعة جدا

ً
االحتجاز الذي كان نادرا

، وكذلك قدرتهم 
ً
استخدام هواتفهم لالتصال أو الوصول إلى شبكة اإلنترنت التي كانت نادرة جدا

على مشاهدة التلفاز، فالغالبية املطلقة منهم لم تكن لديهم القدرة على االتصال أو الوصول إلى 
اإلنترنت أو مشاهدة التلفاز، ولم يسمح  بزيارتهم من قبل املنظمات الحقوقية. 

وجود توجه عام مرتفع بعدم قدرة املحتجزين على رفع الشكاوى ضد املسؤولين في أماكن  �
االحتجاز إلى سلطات أعلى، وبالتالي عدم معاقبة املخالفين للقوانين الوطنية والقواعد الدولية 
للتعامل مع املحتجزين للعقوبة، وتعزز ذلك مع محدودية قيام النيابة العامة والجهات املختصة 
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بالتفتيش املنتظم ألماكن االحتجاز، فلم يتم التفتيش بشكل منتظم إال في حاالت نادرة، وفي 
أغلب أماكن االحتجاز لم يكن هناك أي عمليات تفتيش من قبل النيابة بشكل مطلق.

 ما يتم بإحضار املحتجز ضمانة تجارية أو حضورية، أو بتوجيهات  �
ً
أن اإلفراج عن املحتجزين غالبا

املسؤول عن مكان االحتجاز، أو بتوجيهات من مسؤولين أعلى، وكانت حاالت اإلفراج بحكم من 
، مع وجود حاالت إفراج في عمليات تبادل 

ً
املحكمة املختصة أو من النيابة العامة قليلة جدا

أسرى، وعمليات وفاة في أماكن االحتجاز، وفي كثير من الحاالت لم تنفذ أوامر اإلفراج في وقتها، 
ومن أسباب عدم تنفيذ أوامر اإلفراج عند صدورها مماطلة املسؤولين أو طلبهم دفع مبالغ 

.
ً
 عاما

ً
مالية، لكن هذه الحاالت لم تمثل توجها

أكاديمية  � أو  أن أغلب املسؤولين عن أماكن االحتجاز بمراكز الشرطة هم من خريجي كلية 
لكن أغلبهم لم  حصلوا على تدريب حول القوانين املتعلقة بعملهم،   

ً
وأغلبهم أيضا الشرطة، 

يحصلوا على تدريب متعلق بالتعامل مع املحتجزين، وأن هناك معايير لتعيين املسؤولين عن 
أقسام الشرطة وأماكن االحتجاز فيها، لكن هذه املعايير ال تطبق في أغلب األحيان.

أن أغلب مراكز الشرطة وأماكن االحتجاز فيها ال تحصل على أي موازنة تشغيلية من الحكومة،  �
واألقسام التي تحصل على موازنات تشغيلية ال تكفيها تلك املوازنات لتغطية نفقاتها.

أن أغلب أماكن االحتجاز في أقسام الشرطة ال توفر أماكن خاصة باحتجاز النساء واألحداث. �

أن هناك تفاوت كبير بين إجابات املحتجزين وإجابات املسؤولين عن أماكن االحتجاز فيما يتعلق  �
بتوفير الحقوق الجسدية واملعنوية للمحتجزين، وتقارب في إجابات الطرفين فيما يتعلق بالبيئة 

املكانية ألماكن االحتجاز.

توصيات الدراسة

 : لألطراف املتورطة في انتهاك حقوق املحتجزين في اليمن  
ً
أوال

يجب اإللتزام باحترام الضمانات والحقوق التي قررها الدستور والقوانين الوطنية والصكوك  �
واملعاهادات الدولية عند كافة إجراءات الحجز ابتداًء من من القبض وحتى املحاكمة أو اإلفراج. 

وقف كافة االنتهاكات املرتبطة بإجراءات الحجز، بيئة اإلحتجاز ، املعاملة الجسدية والنفسية  �
للمحتجزين، والتحقيق في االنتهاكات ومحاسبة األشخاص املسؤولين عنها. 

إخضاع املسؤولين عن أماكن االحتجاز املختلفة لدورات تدريبية حول التعامل مع املحتجزين،  �
بما يضمن احترام وصيانة حقوقهم املكفولة في التشريعات الوطنية والدولية.

إغالق كل أماكن االحتجاز غير الرسمية ، وااللتزام بعدم استحداث أماكن جديدة منها. �

توفير موازنات تشغيلية ألماكن االحتجاز الرسمية، تضمن توفير الخدمات األساسية فيها بشكل  �
منتظم.
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التعاون مع جميع أشكال التحقيق املستقلة والسماح للمنظمات الدولية واملحلية بزيارة اماكن  �
االحتجاز. 

 : للمجتمع املدني الحقوقي الدولي واملحلي 
ً
ثانيا

االستمرار في توثيق كل االنتهاكات التي يتعرض لها املحتجزون ، وفق قواعد مهنية عالية تسمح  �
 في أي خطوات جادة 

ً
باستخدام هذا التوثيق في الضغط من أجل حفظ حقوق املحتجز، وأيضا

نحو العدالة واملساءلة. 

املساهمة في توعية االطراف املختلفة بحقوق املحتجزين وفق القوانين الوطنية والدولية،  �
وتدريب القائمين على عملية اإلحتجاز. 

املساهمة في توعية املواطنين أنفسهم بحقوقهم أثناء عملية اإلحتجاز، وتقديم العون القانوني  �
لهم. 

دعم تشكيل لجنة دولية مستقلة النتهاكات حقوق املحتجزين في اليمن، تتولى مراقبة وتفتيش  �
أماكن االحتجاز في كل املحافظات اليمنية بغض النظر عن السلطة التي تقع في نطاق سيطرتها 

هذه األماكن. 

إعداد املزيد من الدراسات العلمية األكثر تخصصية بحسب نوع االنتهاك لحقوق املحتجزين. �

: لألمم املتحدة واملجتمع الدولي 
ُ
ثالثا

 على مدى احترامه لحرية املواطنين وحقوقهم،  �
ً
اعتبار طرق تعامل كل طرف مع املحتجزين مؤشرا

يجب أن ينعكس في تعامل أي دولة أو منظمة دولية مع هذا الطرف.

وضع قائمة سوداء للجهات والشخصيات  املنتهكة لحقوق املحتجزين في كل مناطق اليمن. �

تشكيل لجنة دولية مستقلة النتهاكات حقوق املحتجزين في اليمن، تتولى مراقبة وتفتيش أماكن  �
االحتجاز في كل املحافظات اليمنية بغض النظر عن السلطة التي تقع في نطاق سيطرتها هذه 

األماكن.

 واضحة ملعالجة آثار  �
ً
تضمين أي قانون للعدالة االنتقالية قد يتم االتفاق عليه في اليمن نصوصا

االنتهاكات التي يتعرض لها املحتجزون، تكفل لهم جبر الضرر والتعويضات املناسبة.



قائمة املراجع





133

دراسة عن واقع مراكز االحتجاز في اليمن

1 . Corruption Perceptions Index 2017,” Transparency International, last modified February 21,”
2018, accessed June 25, 2018, https://www.transparency.org/news/feature/corruption_percep-

.tions_index_2017

2 .https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20180120_HRP_YEMEN_Working_Fi-

nal_Ar.pdf

السياسية . 3 الدراسات  )مركز  الديمقراطية  اإلنسان«،  حقوق  إشكاليات  بعض  »حول  الرشيدي،  أحمد 
واالستراتيجية بجريدة األهرام(، السنة األولى، العدد الثاني، ربيع 2001.

أحمد الرشيدي، حقوق اإلنسان، سلسلة مفاهيم األسس العلمية للمعرفة، املركز الدولي للدراسات املستقبلية . 4
واالستراتيجية، مصر، العدد 24، السنة الثانية، ديسمبر 2006، ص6.

أحمد وافي، اآلليات الدولية لحماية حقوق اإلنسان ومبدأ السيادة، رسالة دكتوراه، جامعة الجزائر، الجزائر، . 5
2011، ص4

أو . 6 القاسية  العقوبة  أو  املعاملة  التعذيب وغيره من ضروب  ملناهضة  املتحدة  األمم  اتفاقية  املتحدة،  األمم 
https://www.ohchr.org/ar/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx ،الالإنسانية أو املهينة

7 .https://www.ohchr.org/ ،القسري االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء  األمم املتحدة، 
AR/HRBodies/CED/Pages/ConventionCED.aspx

8 .http://www.un.org/ar/udhrbook/pdf/UNH_AR_TXT.،اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان األمم املتحدة، 
pdf

9 .https://daccess-ods.un.org/TMP/5495744.34757233. ،)2015( 2216 األمم املتحدة، مجلس األمن، القرار
html

الفترة . 10 اليمن خالل  بشأن  اإلنسان  لحقوق  السامي  املفوض  تقرير  اإلنسان،  مجلس حقوق  املتحدة،  األمم 

)سبتمبر/ أيلول -2014 يونيو/ حزيران 2018(، أغسطس/ آب 2018، ص4.

اندرو كويل، منهجية حقوق اإلنسان في إدارة السجون، منشورات املركز الدولي لدراسات السجون، لندن، ط2، . 11
.2009

بيير جيورجيو نمبريني، املياه، الصرف الصحي، النظافة الصحية، وظروف اإلقامة في السجون، منشورات اللجنة . 12
الدولية للصليب األحمر، ط1، 2009 ، مصر.

جبران صالح علي حرمل، واقع حقوق اإلنسان في اليمن بين النظرية والتطبيق، مجلة »املستقبل العربي«، العدد . 13
421، مارس/ آذار 2014.

14 . ،2006 الجزائر،  حليم بسكري، السيادة وحقوق اإلنسان، رسالة ماجستير، جامعة أمحمد بوقرة بومرداس، 
ص8.

حمد أبو زهرة، الجريمة والعقوبة، دار الفكر العربي، القاهرة، 2000، ص103.. 15

خالد حساني، بعض اإلشكاليات النظرية ملفهوم التدخل اإلنساني، مجلة املستقبل العربي، العدد 425، يوليو . 16
2014، بيروت، ص42.

دستور الجمهورية اليمنية.. 17



134

دراسة عن واقع مراكز االحتجاز في اليمن

سيفان باكراد مسروب، حرية التنقل والسفر، مجلة الرافدين للحقوق، العدد 42، 2009، ص245.. 18

جامعة محمد خيضر بسكرة، . 19 رسالة ماجستير،  الضمانات الدولية لحماية حقوق اإلنسان،  شارف تومية، 
الجزائر، 2015، ص8.

الطبعة . 20 حقوق اإلنسان والقانون اإلنساني في املفهوم املنهي لقوات الشرطة واألمن،  الصليب األحمر الدولي، 
الثالثة، جنيف 2008، ص9.

عامر حسن فياض، الراي العام وحقوق اإلنسان، املكتبة القانونية، بغداد، 2004، ص78.. 21

عبدالنبي العكر، قراءة في مشروع اإلصالح الديمقراطي، دار الكفور، بيروت، 2003، ص20.. 22

بالعدالة الجنائية . 23 مواءمة اإلطار الوطني لالتفاقيات واملعاهدات الدولية ذات الصلة  عبدالوهاب شمسان، 
واملحاكمة العادلة، املجلة اليمنية لحقوق اإلنسان، العدد السادس، ديسمبر/ كانون األول 2013.

املجلة اليمنية . 24 عبيد أحمد العبيد، مواءمة القوانين اليمنية مع االلتزامات الدولية املتعلقة بحقوق اإلنسان، 
لحقوق اإلنسان، العدد السادس، ديسمبر/ كانون األول 2013.

أطروحة . 25 دراسة في النظرية والتطبيق،  دور األمم املتحدة في الرقابة على حقوق اإلنسان:  علي عاشور الفار، 
دكتوراه في القانون الدولي العام، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 1993، ص62.

26 .http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/open-  العهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية،
docpdf.pdf?reldoc=y&docid=5a0d617b4

فريق الخبراء املعني باليمن واملكلف بموجب قرار مجلس األمن 2342، التقرير النهائي لفريق الخبراء املعني باليمن، . 27
منشورات األمم املتحدة، يناير/ كانون الثاني 2018، نيويورك.

فيونا مانغان، وإيريكا جاستون، السجون في اليمن، منشورات معهد السالم األمريكي، ط1، واشنطن 2015.. 28

قانون اإلجراءات الجزائية في الجمهورية اليمنية رقم )13(، لسنة )1994(.. 29

القانون رقم )48( لسنة 1991 بشأن تنظيم السجون في الجمهورية اليمنية. 30

لجنة الحريات بنقابة الصحفيين اليمنيين، تقرير الحريات الصحفية في اليمن للعام 2017. 31

اللجنة الدولية للصليب األحمر، القانون الدولي اإلنساني إجابات على أسئلتك، جنيف، ديسمبر/ كانون األول . 32
2014

التقرير السنوي ملفوض األمم املتحدة السامي لحقوق . 33 الدورة السادسة والثالثون،  مجلس حقوق اإلنسان، 
اإلنسان، حالة حقوق اإلنسان في اليمن، سبتمبر 2017

محمد علي رحيم، السجن، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000، ص39.. 34

محمود نجيب حسين، علم العقاب، دار النهضة العربية، القاهرة، 1989، ص50.. 35

جرائم حرب وجرائم ضد . 36 اليمن،  في  املدنيين  تقرير استهداف  للديمقراطية وحقوق اإلنسان،  الخليج  معهد 
اإلنسانية، ديسمبر/ كانون األول 2016.

مفوضية األمم املتحدة لحقوق اإلنسان، حقوق اإلنسان في السجون، مجموعة صكوك دولية لحقوق اإلنسان . 37
في مجال إقامة العدالة الجنائية، منشورات األمم املتحدة، نيويورك وجنيف، 2004.

نيويورك وجنيف، . 38 األمم املتحدة،  حقوق اإلنسان وإنفاذ القانون،  مفوضية األمم املتحدة لحقوق اإلنسان، 



135

دراسة عن واقع مراكز االحتجاز في اليمن

2002، ط1.

مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، أوتشا، خطة االستجابة اإلنسانية، يناير/ كانون الثاني 2018. 39

كانون الثاني-. 40 خطة االستجابة اإلنسانية في اليمن يناير/  مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، 
ديسمبر/ كانون األول 2018، يناير/ كانون الثاني 2018.

يناير/ كانون . 41 منشورات األمم املتحدة، القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء »قواعد نيلسون مانديال«، 
الثاني 2016

منظمة العفو الدولية للعام 2015/2016، تقرير حالة حقوق اإلنسان في العالم، النسخة العربية، الطبعة األولى . 42
2016، لندن.

منظمة العفو الدولية، تقرير »هللا وحده أعلم إذا كان على قيد الحياة«، االختفاء القسري واالنتهاكات املرتبطة . 43
باالحتجاز في جنوب اليمن، لندن، الطبعة األولى، 2018.

44 .https://www. 2015 ،منظمة العفو الدولية، تقرير أطفالنا يقصفون، املدارس تتعرض للهجوم في اليمن، لندن
 amnesty.org/download/Documents/MDE3130262015ARABIC.PDF

45 .http://ye.one.un.org/content/ أطفال اليمن«،  »السقوط في دائرة النسيان،  تقرير  منظمة اليونيسيف، 
dam/unct/yemen/docs/unct-ye-unicef-falling-through-cracks-children-yemen-Doc-2017-AR.pdf

46 .https://reliefweb.int/sites/re- ،2017  منظمة اليونيسيف، تقرير الوضع اإلنساني في اليمن، سبتمبر/ أيلول
liefweb.int/files/resources/UNICEF%20Yemen%20Humanitarian%20Situation%20Report-%20

August-%20September%202017-%203110.....pdf

47 .https://arabic.oxfam.:منظمة أوكسفام، أزمة اليمن: 1000 يوم منذ بدء الكارثة االنسانية في اليمن ، الرابط
org /أزمة-اليمن-1000-يوم-منذ-بدء-الكارثة-االنسانية-في-اليمن

48 .https://www.hrw.،2017 2017، ملخص اليمن، تقرير يناير  التقرير السنوي  منظمة هيومن رايتس ووتش، 
org/ar/world-report/2017/country-chapters/298316

49 .https:// ،2018 منظمة هيومن رايتس ووتش، التقرير السنوي 2018، ملخص اليمن، يناير/ كانون الثاني

www.hrw.org/ar/world-report/2018/country-chapters/313455

50 ..)yms.gov.ye( موقع الهيئة العامة للطيران املدني واألرصاد اليمنية

امليثاق العربي لحقوق اإلنسان، املادة )4( الفقرة )2(.. 51

52 .https://www.icrc.org/ara/resources/docu-،2003 الصحة وحقوق اإلنسان في السجون،  هرنان رايس، 

ments/misc/5pbgsx.htm





املالحق





139

دراسة عن واقع مراكز االحتجاز في اليمن

استبيان خاص بدراسة واقع أماكن االحتجاز في اليمن

)للمحتجزين السابقين والحاليين(

أخي املستجيب.. أختي املستجيبة:

 منا على التعرف على واقع أماكن االحتجاز في أقسام الشرطة باليمن بطريقة علمية 
ً
حرصا

لتكون النتائج  نرجو منكم التعاون بتعبئة استمارة االستبيان املوجود بين أيديكم،  منهجية، 
صادقة ومعبرة عن واقع أماكن االحتجاز في اليمن، بما يساعد على تطويرها وتوفير احتياجاتها في 
 على اليمن واليمنيين بإذن هللا، علما بأن الفترة 

ً
املستقبل، وبما من شأنه أن ينعكس أثره إيجابا

التي تشملها الدراسة تقتصر على السنوات بين )2015-2018(.

شاكرين إسهامكم في تحقيق هدف الدراسة، مع العلم أن املعلومات الواردة في هذا االستبيان 
سيتم استخدامها فقط ألغراض الدراسة، ولن يتم تداولها مع أي طرف آخر.

ولكم جزيل االمتنان والشكر.

                                                                                                                                                الباحث

رقم االستمارة: .................................................................... 

اسم الباحث: ........................................................................

تاريخ جمع البيانات : ______ / ______ / 2018

املدة التي قضاها الباحث في جمع البيانات : _______دقيقة

2018/ _____ /______ تاريخ جمع البيانات : 

اسم املراجع املكتبي:

املحافظة: 

البيانات الواردة في هذ االستمارة ال يجوز استخدامها إال في أغراض البحث والدراسة

: البيانات األساسية
ً
أوال

ذكر               أنثى الجنس: 

  
ً
             25-18             40-26              60-41               أعلى من 60 عاما

ً
العمر:  أقل من 18عاما

املستوى التعليمي:

دبلوم بعد الثانوية                بكالوريوس      ماجستير                 دكتوراه ثانوية عامة وما دون  

املهنة: أكاديمي                 موظف                  إعالمي                   أخرى أذكرها...........

مكان االعتقال )أو القبض(:
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مديرية................................. محافظة............................................

مكان االحتجاز:

حجز قسم شرطة................................ بمديرية ............................ محافظة...........................

فترة االحتجاز:

تاريخ االحتجاز:.........................   تاريخ اإلفراج:.......................... مدة االحتجاز.....................

في حال كان املستجيب من أقارب أحد املحتجزين وليس املحتجز نفسه نرجو ذكر درجة القرابة ).......................( 
أما البيانات أعاله فتخص املحتجز وليس قريبه.

: البيانات التخصصية
ً
ثانيا

املحور األول: اإلجراءات املتخذة مع املحتجزين قبل إيداعهم أماكن االحتجاز 

هذا املحور خاص بمعرفة اإلجراءات املتخذة عند االحتجاز، ونرجو وضع إشارة )√( أمام االختيار املناسب.

النعم اإلجراءات املتخذة مع املحتجزين قبل إيداعهم أماكن االحتجاز م

1
تم إخطاري بالحضور بشكل مكتوب عن طريق مأمور الشرطة / عاقل الحارة أو 

القرية

2
 
ً
تم حضور أفراد األمن الحتجازي بموجب أمر ضبط/إذن نيابة، دون إخطاري كتابيا

قبلها

تم حضور أفراد األمن الحتجازي دون إشعار مسبق وال أمر ضبط/إذن نيابة3

تم احتجازي من قبل أفراد مجهولين لم يقوموا بالتعريف بهويتهم4

تم احتجازي في أوقات الدوام الرسمي5

تم احتجازي من منزلي/ مقر عملي6

تم احتجازي في مكان عام7

تم السماح لي بإبالغ أسرتي/أصدقائي بعملية االحتجاز عند وقوعها8

تم إشعاري بسبب االحتجاز أثناء عملية االحتجاز9

تم إشعاري بسبب االحتجاز بعد وصولي قسم الشرطة10

11
ً
لم يتم إشعاري بسبب االحتجاز إطالقا

تم تسجيل بياناتي في سجالت القسم عند وصولي إليه12

في حال تم أخذك إلى مكان آخر قبل أو بعد قسم الشرطة، نرجو التوضيح هنا:13
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املحور الثاني: طبيعة االتهامات املوجهة للمحتجزين.

هذا املحور خاص بمعرفة طبيعة االتهامات املوجهة للمحتجزين، ونرجو وضع إشارة )√( أمام االختيار املناسب.

النعم طبيعة االتهامات املوجهة للمحتجزين.م

تم احتجازي دون توجيه أي تهمة 1

تم احتجازي بناء على دعوى من طرف آخر2

تم احتجازي بسبب قضية مدنية متعلقة بحقوق آخرين لدّي3

تم احتجازي بسبب قضية جنائية متعلقة باعتدائي على حقوق/حياة آخرين4

تم احتجازي ألسباب سياسية متعلقة بالنزاع الراهن5

املحور الثالث: مدى حصول املحتجزين على الحماية القانونية أثناء االحتجاز.

هذا املحور خاص بمعرفة مدى حصول املحتجزين على الحماية القانونية أثناء االحتجاز، ونرجو وضع إشارة )√( 
أمام االختيار املناسب.

النعم مدى حصول املحتجزين على الحماية القانونية أثناء االحتجازم

تم إيداعي مكان االحتجاز قبل التحقيق معي1

تم السماح لي باستدعاء محامي قبل بدء التحقيق معي 2

تم السماح لي بعدم اإلجابة على املحققين دون حضور محامي3

لم أرغب أنا باستدعاء محامي وقمت بالدفاع عن نف�صي بإرادتي4

لم يكن لدي القدرة على استدعاء محامي5

تمت إحالتي إلى النيابة العامة خالل 24 ساعة من احتجازي6

املحور الرابع: البيئة املكانية ألماكن االحتجاز ومرافقها في الواقع.

هذا املحور خاص بمعرفة البيئة املكانية ألماكن االحتجاز ومرافقها في الواقع، ونرجو وضع إشارة )√( أمام االختيار 

املناسب.
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م
البيئة املكانية ألماكن االحتجاز ومرافقها في 

الواقع.

أوافق 

بشدة 
ال أوافق محايدأوافق

ال أوافق 

بشدة

1
 
ً
مكان االحتجاز الذي وضعت فيه كان واسعا

 للمحتجزين فيه بشكل مريح
ً
وكافيا

2
مكان االحتجاز الذي وضعت فيه كان جيد 

ً
اإلضاءة نهارا

3
مكان االحتجاز الذي وضعت فيه كان جيد 

التهوية

4
ً
مكان االحتجاز الذي وضعت فيه كان نظيفا

5
 
ً
مكان االحتجاز الذي وضعت فيه كان به فرشا

وغطاء للنوم

6
مكان االحتجاز الذي وضعت فيه كان به 

دورات مياه نظيفة وكافية

7
مكان االحتجاز الذي وضعت فيه كان به 

ً
كهرباء لإلضاءة ليال

8
مكان االحتجاز الذي وضعت فيه كان به مياه 

نظيفة لالغتسال

9

مكان االحتجاز الذي وضعت فيه كان يوفر 

أدوات النظافة الشخصية كالصابون وأدوات 

الحالقة

املحور الخامس: مدى توفير الحقوق الجسدية واملعنوية للمحتجزين.

ونرجو وضع  هذا املحور خاص بمعرفة مدى توفير الحقوق الجسدية واملعنوية للمحتجزين، 
إشارة )√( أمام االختيار املناسب.

مدى توفير الحقوق الجسدية واملعنوية للمحتجزين م
ً
 دائما

ً
أحيانا

ً
أبدا

كنت أحصل على فترة نوم كافية أثناء احتجازي1

2
كنت أحصل على حاجتي من األكل والشراب عندما أرغب أثناء 

احتجازي

كنت أحصل على وجبات طعام مجانية أثناء احتجازي3
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4
 للكتابة عند الحاجة أثناء 

ً
كنت أحصل على كتب للقراءة، وأوراقا

احتجازي

 على التعرض للشمس بانتظام أثناء احتجازي5
ً
كنت قادرا

 على استدعاء طبيب عند الحاجة أثناء احتجازي6
ً
كنت قادرا

لم أتعرض ألي اعتداءات من محتجزين آخرين أثناء احتجازي7

املحور السادس: أساليب االستجواب.

أمام االختيار   )√( ونرجو وضع إشارة  هذا املحور خاص بمعرفة أساليب االستجواب/التحقيق، 
املناسب.

أساليب االستجواب/التحقيق م
أوافق 

بشدة 
محايدأوافق

ال 

أوافق 

ال أوافق 

بشدة

تم التحقيق معي دون أي ضغوط أو تهديد1

2
تعرضت العتداءات لفظية )الّسب ، الشتم ، 

اإلهانة( أثناء التحقيق

3
تعرضت العتداءات جسدية )الضرب باليد( أثناء 

التحقيق

أجبرت على التوقيع على محضر التحقيق باإلكراه4

5
تم التحقيق معي من قبل أشخاص ال يتبعون 

قسم الشرطة الذي احتجزت فيه

6
تم التحقيق معي من قبل ضابط القسم 

املختص، ولكن بوجود أشخاص ال يتبعون القسم

7
تعرضت لعقوبات بالحرمان من األكل أو النوم 

بعد التحقيق

8

إذا تعرضت للتعذيب بأدوات مختلفة )الع�صي، 

كهرباء، حرق، أو أي أساليب أخرى( نرجو 

التوضيح هنا مع ذكر صفة من قام بذلك وسببه:
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املحور السابع: مدى قدرة املحتجزين على االتصال بالعالم الخارجي.

هذا املحور خاص بمعرفة مدى قدرة املحتجزين على االتصال بالعالم الخارجي، ونرجو وضع 
إشارة )√( أمام االختيار املناسب.

مدى قدرة املحتجزين على االتصال بالعالم الخارجيم
ً
 دائما

ً
أحيانا

ً
أبدا

كنت أحصل على زيارة أسرتي/أصدقائي أثناء االحتجاز1

 على استخدام هاتفي لالتصال بمن أريد أثناء االحتجاز2
ً
كنت قادرا

كنت أحصل على خدمة اإلنترنت عند الحاجة أثناء االحتجاز3

كنت أحصل على فرصة ملشاهدة التلفزيون أثناء االحتجاز4

كان يسمح للمنظمات الحقوقية بزيارتي أثناء االحتجاز5

املحور الثامن: القدرة على رفع الشكاوى، وعمليات التفتيش.

هذا املحور خاص بمعرفة القدرة على رفع الشكاوى، وعمليات التفتيش، ونرجو وضع إشارة )√( 
أمام االختيار املناسب.

أبداأحيانا دائماالقدرة على رفع الشكاوى، وعمليات التفتيشم

1
 على رفع الشكاوى لجهات أعلى حول أساليب املعاملة 

ً
كنت قادرا

أثناء احتجازي

2
تمت معاقبة مسؤولين في حجز قسم الشرطة بناء على شكوى 

تقدمت بها 

3
كانت هناك عمليات تفتيش على مكان الحجز من قبل النيابة أو 

جهات أخرى أثناء احتجازي

املحور التاسع: طرق اإلفراج عن املحتجزين، ونرجو وضع إشارة )√( أمام االختيار املناسب.

كيف تم اإلفراج عنك؟

أمر نيابة )  (، حكم محكمة )  (، قرار رئيس القسم )  (، توجيهات سلطة أعلى )  (

ضمانة حضورية )  (، ضمانة تجارية)  (، أخرى

...........................................................................................................
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هل تم تنفيذ قرار اإلفراج في وقته؟

نعم )  ( ال )  (

في حال كانت اإلجابة )ال( نرجو التوضيح فترة التأخير وسببه:
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استبيان خاص بدراسة واقع أماكن االحتجاز في اليمن

للمسؤولين عن أقسام/مراكز الشرطة

  

األخوة املسؤولون بأقسام/مراكز الشرطة اليمنية: 

 مّنا على التعرف على واقع أماكن االحتجاز في أقسام/مراكز الشرطة باليمن بطريقة علمية 
ً
حرصا

لتكون النتائج  نرجو منكم التعاون بتعبئة استمارة االستبيان املوجود بين أيديكم،  منهجية، 
بما يساعد على تطويرها  صادقة ومعبرة عن واقع أماكن االحتجاز في أقسام الشرطة باليمن، 
 على اليمن واليمنيين بإذن 

ً
وتوفير احتياجاتها في املستقبل، وبما من شأنه أن ينعكس أثره إيجابا

هللا، علما بأن الفترة التي تشملها الدراسة تقتصر على السنوات بين )2015-2018(.

شاكرين إسهامكم في تحقيق هدف الدراسة، مع العلم أن املعلومات الواردة في هذا االستبيان 
سيتم تداولها فقط ألغراض الدراسة، ولن يتم تداولها مع أي طرف آخر.

ولكم جزيل الشكر واالمتنان.

                                                                                                                                  الباحث

رقم االستمارة: ....................................................................

اسم الباحث: ......................................................................

تاريخ جمع البيانات : _____ / _____ / 2018

املدة التي قضاها الباحث في جمع االبيانات: _______ دقيقة

اسم املراجع املكتبي : ...........................................................

مأربحضرموتإبتعزالحديدةعدناألمانةاملحافظة:

البيانات الواردة في هذه االستمارة ال يجوز استخدامها إال ألغراض البحث والدراسة

: البيانات األساسية
ً
أوال

الصفة الوظيفية: .....................................................................

املستوى التعليمي:

دبلوم بعد الثانوية                بكالوريوس       ماجستير               دكتوراه ثانوية عامة وما دون  

سنوات الخبرة:         5-1 سنوات                 10-6 سنوات             أكثر من 10 سنوات

مديرية................................. محافظة............................................
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: البيانات التخصصية
ً
ثانيا

املحور األول: خبرات القائمين على أماكن االحتجاز بأقسام الشرطة

هذا املحور خاص بمعرفة مؤهالت وخبرات القائمين على أماكن االحتجاز بأقسام الشرطة، ونرجو وضع إشارة 
)√( أمام االختيار املناسب.

النعم مؤهالت وخبرات القائمين على أماكن االحتجاز بأقسام الشرطةم

هل تحصلون على تدريب خاص بالتعامل مع املحتجزين في أقسام الشرطة؟1

هل تحصلون على تدريب خاص بالقوانين املتعلقة بمجال عملكم؟2

هل مدير القسم )أو املسؤول عنه( من خريجي كلية الشرطة أو أكاديمية الشرطة؟3

هل جميع املسؤولين في القسم من خريجي كلية أو أكاديمية الشرطة؟4

هل هناك معايير يجب توفرها في من يشغل منصب مدير أو نائب مدير قسم شرطة؟5

في حال اإلجابة بـ ) نعم ( ، هل يتم االلتزام بهذه املعايير عند التعيين؟6

املحور الثاني: اإلجراءات املتبعة عند االحتجاز بأقسام الشرطة

هذا املحور خاص بمعرفة اإلجراءات املتبعة عند االحتجاز بأقسام الشرطة، ونرجو وضع إشارة )√( أمام االختيار 
املناسب.

أبداأحيانا دائمااإلجراءات املتبعة عند االحتجاز بأقسام الشرطةم

هل يتم إيداع املتهمين في مكان االحتجاز قبل التحقيق معهم؟1

هل يتم االلتزام باملدة القانونية لالحتجاز؟2

هل يتم االلتزام بحق املتهم بحضور محاميه أثناء التحقيق؟3

4
هل تضطرون الى ممارسة أساليب ضغط وإكراه على املتهمين لالعتراف 

بالتهم املنسوبة إليهم؟

هل يتم السماح بزيارة أسر أو أصدقاء أو محاميي املحتجزين؟5

هل توثقون كل حاالت االحتجاز بسجالت رسمية؟6

هل تسمحون بزيارات املنظمات الحقوقية ملكان االحتجاز بالقسم؟7
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8
هل تسمحون للمحتجزين باستخدام هواتفهم أو االنترنت أثناء 

االحتجاز؟

9
هل تخضعون لزيارات تفتيش مفاجئة من النيابة أو سلطات رقابية 

أعلى؟

10
كيف يتم اإلفراج عن املحتجزين في القسم؟

أمر نيابة )  (، حكم محكمة )  (، قرار رئيس القسم)  (، توجيهات سلطة أعلى)  (
ضمانة حضورية)  (، ضمانة تجارية)  (، أخرى..................................

11
ما هي أعلى مدة يمكن أن يقضيها املحتجز في القسم قبل اإلفراج عنه؟ نرجو ذكرها هنا:

 ....................................................................................

املحور الثالث: القدرات واالمكانيات املادية ألماكن االحتجاز بأقسام الشرطة

هذا املحور خاص بمعرفة القدرات واالمكانيات املادية ألماكن االحتجاز بأقسام الشرطة، ونرجو وضع إشارة )√( 
أمام االختيار املناسب.

النعم القدرات واالمكانيات املادية ألماكن االحتجاز بأقسام الشرطةم

هل تستخدمون سجالت لحفظ بيانات املحتجزين لديكم؟1

2
هل هناك مسؤول خاص متفرغ لإلشراف على مكان االحتجاز التابع 

للقسم؟ 

هل تحصلون على موازنة تشغيلية ألماكن االحتجاز في أقسام الشرطة؟3

4
إذا كانت اإلجابة بـ)نعم( هل هذه املوازنة كافية لتغطية االلتزامات والنفقات؟

 نعم )  (      ال )  (

5
( ما هي املوارد البديلة للقيام بمهامكم؟ نرجو ذكرها هنا:

ً
، أبدا

ً
إذا كانت اإلجابة بـ)أحيانا

هل هناك مصدر دائم )حكومي( لتوفير الطاقة الكهربائية للقسم؟6

7
في حال اإلجابة بـ)ال( كيف توفرون حاجتكم من الكهرباء؟:

طاقة شمسية )  (، مولد كهرباء خاص )  (، كهرباء قطاع خاص )  (، بدون كهرباء )  (

هل هناك مصدر حكومي دائم لتوفير املياه للقسم؟8
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9
في حال اإلجابة بـ)ال(، كيف توفرون حاجتكم من املياه؟:

شراء وايتات ماء )  (، البقاء بدون مياه )  (

هل هناك دورات مياه كافية ونظيفة للمحتجزين وموظفي القسم؟10

11
هل هناك عمال نظافة يقومون بتنظيف دورات املياه وغرف االحتجاز 

بانتظام؟

هل لديكم أماكن احتجاز كافية ألعداد املحتجزين؟12

 وأغطية نوم مجانية؟13
ً
هل توفرون للمحتجزين فرشا

هل توفرون للمحتجزين وجبات غذائية مجانية؟14

هل توفرون للمحتجزين خدمات صحية مجانية عند الحاجة؟15

16
إضافة للمتهمين بدون أحكام صدرت ضدهم، هل تبقون لديكم 
محتجزين/مسجونين صدرت ضدهم أحكام قضائية بالسجن؟

17
إذا كانت اإلجابة للفقرة السابقة بـ)نعم( هل توفرون أماكن حجز خاصة 

باملتهمين وأخرى خاصة باملسجونين؟

هل تخصصون أماكن حجز مستقلة للبالغين وأخرى لغير البالغين؟18

هل تخصصون أماكن خاصة لحجز النساء؟19
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جداول إحصائية توضح العالقة بين مهنة املحتجزين وتوفير حقوقهم الجسدية واملعنوية

   كنت أحصل على فترة نوم كافية أثناء احتجازي 

كنت أحصل على فترة نوم كافية أثناء 

احتجازي Total
ً
أبدا

ً
أحيانا

ً
دائما

املهنة

أكاديمي
Count 6 10 1 17

% of Total 2.4% 4.0% 0.4% 6.8%

موظف
Count 21 36 9 66

% of Total 8.4% 14.5% 3.6% 26.5%

إعالمي
Count 2 3 2 7

% of Total 0.8% 1.2% 0.8% 2.8%

عامل
Count 12 18 16 46

% of Total 4.8% 7.2% 6.4% 18.5%

طالب
Count 13 14 6 33

% of Total 5.2% 5.6% 2.4% 13.3%

أخرى
Count 24 39 17 80

% of Total 9.6% 15.7% 6.8% 32.1%

Total
Count 78 120 51 249

% of Total 31.3% 48.2% 20.5% 100.0%

كنت أحصل على حاجتي من األكل والشراب عندما أرغب أثناء احتجازي

كنت أحصل على حاجتي من األكل والشراب 

عندما أرغب أثناء احتجازي Total
ً
أبدا

ً
أحيانا

ً
دائما

املهنة

أكاديمي
Count 11 5 1 17

% of Total 4.4% 2.0% 0.4% 6.8%

موظف
Count 47 13 6 66

% of Total 18.9% 5.2% 2.4% 26.5%

إعالمي
Count 3 3 1 7

% of Total 1.2% 1.2% 0.4% 2.8%
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املهنة

عامل
Count 30 11 5 46

% of Total 12.0% 4.4% 2.0% 18.5%

طالب
Count 22 9 2 33

% of Total 8.8% 3.6% 0.8% 13.3%

أخرى
Count 47 29 4 80

% of Total 18.9% 11.6% 1.6% 32.1%

Total
Count 160 70 19 249

% of Total 64.3% 28.1% 7.6% 100.0%

كنت أحصل على وجبات طعام مجانية أثناء احتجازي

كنت أحصل على وجبات طعام مجانية اثناء 

احتجازي Total
ً
أبدا

ً
أحيانا

ً
دائما

املهنة

أكاديمي
Count 9 7 1 17

% of Total 3.6% 2.8% 0.4% 6.8%

موظف
Count 31 29 6 66

% of Total 12.4% 11.6% 2.4% 26.5%

إعالمي
Count 3 0 4 7

% of Total 1.2% 0.0% 1.6% 2.8%

عامل
Count 35 6 5 46

% of Total 14.1% 2.4% 2.0% 18.5%

طالب
Count 19 11 3 33

% of Total 7.6% 4.4% 1.2% 13.3%

أخرى
Count 46 23 11 80

% of Total 18.5% 9.2% 4.4% 32.1%

Total Count 143 76 30 249

% of Total 57.4% 30.5% 12.0% 100.0%
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كنت أحصل على كتب للقراءة، وأوراقا للكتابة عند الحاجة أثناء احتجازي 

كنت أحصل على كتب للقراءة، وأوراقا للكتابة 

عند الحاجة أثناء احتجازي Total
ً
أبدا

ً
أحيانا

ً
دائما

املهنة

أكاديمي
Count 16 0 1 17

% of Total 6.4% 0.0% 0.4% 6.8%

موظف
Count 61 5 0 66

% of Total 24.5% 2.0% 0.0% 26.5%

إعالمي
Count 7 0 0 7

% of Total 2.8% 0.0% 0.0% 2.8%

عامل
Count 43 3 0 46

% of Total 17.3% 1.2% 0.0% 18.5%

طالب
Count 30 2 1 33

% of Total 12.0% 0.8% 0.4% 13.3%

أخرى
Count 78 2 0 80

% of Total 31.3% 0.8% 0.0% 32.1%

Total Count 235 12 2 249

% of Total 94.4% 4.8% 0.8% 100.0%

 على التعرض للشمس بانتظام أثناء احتجازي 
ً
كنت قادرا

كنت قادرا على التعرض للشمس بانتظام 

أثناء احتجازي Total
ً
أبدا

ً
أحيانا

ً
دائما

املهنة

أكاديمي
Count 13 4 0 17

% of Total 5.2% 1.6% 0.0% 6.8%

موظف
Count 52 12 2 66

% of Total 20.9% 4.8% 0.8% 26.5%

إعالمي
Count 5 2 0 7

% of Total 2.0% 0.8% 0.0% 2.8%

عامل
Count 43 3 0 46

% of Total 17.3% 1.2% 0.0% 18.5%

طالب
Count 33 0 0 33

% of Total 13.3% 0.0% 0.0% 13.3%
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املهنة أخرى
Count 62 18 0 80

% of Total 24.9% 7.2% 0.0% 32.1%

Total Count 208 39 2 249

% of Total 83.5% 15.7% 0.8% 100.0%

 على استدعاء طبيب عند الحاجة أثناء احتجازي 
ً
كنت قادرا

كنت قادرا على استدعاء طبيب عند الحاجة 

أثناء احتجازي Total
ً
أبدا

ً
أحيانا

ً
دائما

املهنة

أكاديمي
Count 14 3 0 17

% of Total 5.6% 1.2% 0.0% 6.8%

موظف
Count 57 6 3 66

% of Total 22.9% 2.4% 1.2% 26.5%

إعالمي
Count 6 1 0 7

% of Total 2.4% 0.4% 0.0% 2.8%

عامل
Count 40 6 0 46

% of Total 16.1% 2.4% 0.0% 18.5%

طالب
Count 27 6 0 33

% of Total 10.8% 2.4% 0.0% 13.3%

أخرى
Count 65 10 5 80

% of Total 26.1% 4.0% 2.0% 32.1%

Total Count 209 32 8 249

% of Total 83.9% 12.9% 3.2% 100.0%

لم أتعرض ألي اعتداءات من محتجزين آخرين أثناء احتجازي  

لم أتعرض ألي اعتداءات من محتجزين آخرين 

أثناء احتجازي Total
ً
أبدا

ً
أحيانا

ً
دائما

املهنة

أكاديمي
Count 16 0 1 17

% of Total 6.4% 0.0% 0.4% 6.8%

موظف
Count 51 6 9 66

% of Total 20.5% 2.4% 3.6% 26.5%
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املهنة

إعالمي
Count 4 1 2 7

% of Total 1.6% 0.4% 0.8% 2.8%

عامل
Count 33 5 8 46

% of Total 13.3% 2.0% 3.2% 18.5%

طالب
Count 22 6 5 33

% of Total 8.8% 2.4% 2.0% 13.3%

أخرى
Count 60 7 13 80

% of Total 24.1% 2.8% 5.2% 32.1%

Total Count 186 25 38 249

% of Total 74.7% 10.0% 15.3% 100.0%

جداول إحصائية توضح العالقة بين مهنة املحتجزين وأساليب التحقيق معهم

تم التحقيق معي دون أي ضغوط أو تهديد 

تم التحقيق معي دون أي ضغوط أو تهديد

Total غيرموافق

بشدة

غير 

موافق
محايد موافق

موافق 

بشدة

املهنة

أكاديمي
Count 5 4 1 5 2 17

% of Total 2.0% 1.6% 0.4% 2.0% 0.8% 6.8%

موظف
Count 15 12 9 20 10 66

% of Total 6.0% 4.8% 3.6% 8.0% 4.0% 26.5%

إعالمي
Count 3 2 0 2 0 7

% of Total 1.2% 0.8% 0.0% 0.8% 0.0% 2.8%

عامل
Count 20 7 4 13 2 46

% of Total 8.0% 2.8% 1.6% 5.2% 0.8% 18.5%

طالب
Count 13 5 2 9 4 33

% of Total 5.2% 2.0% 0.8% 3.6% 1.6% 13.3%

أخرى
Count 26 17 9 18 10 80

% of Total 10.4% 6.8% 3.6% 7.2% 4.0% 32.1%

Total
Count 82 47 25 67 28 249

% of Total 32.9% 18.9% 10.0% 26.9% 11.2% 100.0%
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تعرضت العتداءات لفظية )الّسب ، الشتم ، اإلهانة( أثناء التحقيق 

تعرضت العتداءات لفظية ) الّسب ، الشتم ، اإلهانة ( 

أثناء التحقيق
Total

غيرموافق 

بشدة

غير 

موافق
محايد موافق

موافق 

بشدة

املهنة

أكاديمي
Count 7 2 1 6 1 17

% of Total 2.8% 0.8% 0.4% 2.4% 0.4% 6.9%

موظف
Count 15 17 3 19 12 66

% of Total 6.0% 6.9% 1.2% 7.7% 4.8% 26.6%

إعالمي
Count 0 3 0 2 2 7

% of Total 0.0% 1.2% 0.0% 0.8% 0.8% 2.8%

عامل
Count 11 7 2 8 18 46

% of Total 4.4% 2.8% 0.8% 3.2% 7.3% 18.5%

طالب
Count 5 4 1 6 17 33

% of Total 2.0% 1.6% 0.4% 2.4% 6.9% 13.3%

أخرى
Count 12 23 4 15 25 79

% of Total 4.8% 9.3% 1.6% 6.0% 10.1% 31.9%

Total
Count 50 56 11 56 75 248

% of Total 20.2% 22.6% 4.4% 22.6% 30.2% 100.0%

تعرضت العتداءات جسدية )الضرب باليد( أثناء التحقيق  

تعرضت العتداءات جسدية )الضرب باليد( أثناء التحقيق

Total غيرموافق

بشدة

غير 

موافق
محايد موافق

موافق 

بشدة

املهنة

أكاديمي
Count 7 7 1 1 1 17

% of Total 2.8% 2.8% 0.4% 0.4% 0.4% 6.8%

موظف
Count 22 25 2 7 10 66

% of Total 8.8% 10.0% 0.8% 2.8% 4.0% 26.5%

إعالمي
Count 0 5 0 0 2 7

% of Total 0.0% 2.0% 0.0% 0.0% 0.8% 2.8%

عامل
Count 14 12 5 3 12 46

% of Total 5.6% 4.8% 2.0% 1.2% 4.8% 18.5%

طالب
Count 6 9 1 4 13 33

% of Total 2.4% 3.6% 0.4% 1.6% 5.2% 13.3%
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املهنة أخرى
Count 17 34 6 7 16 80

% of Total 6.8% 13.7% 2.4% 2.8% 6.4% 32.1%

Total
Count 66 92 15 22 54 249

% of Total 26.5% 36.9% 6.0% 8.8% 21.7% 100.0%

جبرت على التوقيع على محضر التحقيق باإلكراه
ُ
أ

أجبرت على التوقيع على محضر التحقيق باإلكراه

Total غيرموافق

بشدة

غير 

موافق
محايد موافق

موافق 

بشدة

املهنة

أكاديمي
Count 5 7 1 0 4 17

% of Total 2.0% 2.8% 0.4% 0.0% 1.6% 6.8%

موظف
Count 15 28 5 5 13 66

% of Total 6.0% 11.2% 2.0% 2.0% 5.2% 26.5%

إعالمي
Count 0 4 2 1 0 7

% of Total 0.0% 1.6% 0.8% 0.4% 0.0% 2.8%

عامل
Count 7 15 5 3 16 46

% of Total 2.8% 6.0% 2.0% 1.2% 6.4% 18.5%

طالب
Count 5 8 3 10 7 33

% of Total 2.0% 3.2% 1.2% 4.0% 2.8% 13.3%

أخرى
Count 10 33 9 8 20 80

% of Total 4.0% 13.3% 3.6% 3.2% 8.0% 32.1%

Total
Count 42 95 25 27 60 249

% of Total 16.9% 38.2% 10.0% 10.8% 24.1% 100.0%

تم التحقيق معي من قبل أشخاص ال يتبعون قسم الشرطة الذي احتجزت فيه 

تم التحقيق معي من قبل أشخاص ال يتبعون قسم 

الشرطة الذي احتجزت فيه
Total

غيرموافق 

بشدة

غير 

موافق
محايد موافق

موافق 

بشدة

املهنة

أكاديمي
Count 8 5 1 2 1 17

% of Total 3.2% 2.0% 0.4% 0.8% 0.4% 6.8%

موظف
Count 10 22 14 8 12 66

% of Total 4.0% 8.8% 5.6% 3.2% 4.8% 26.5%
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املهنة

إعالمي
Count 0 2 0 3 2 7

% of Total 0.0% 0.8% 0.0% 1.2% 0.8% 2.8%

عامل
Count 11 15 6 8 6 46

% of Total 4.4% 6.0% 2.4% 3.2% 2.4% 18.5%

طالب
Count 3 8 4 6 12 33

% of Total 1.2% 3.2% 1.6% 2.4% 4.8% 13.3%

أخرى
Count 14 34 10 10 12 80

% of Total 5.6% 13.7% 4.0% 4.0% 4.8% 32.1%

Total
Count 46 86 35 37 45 249

% of Total 18.5% 34.5% 14.1% 14.9% 18.1% 100.0%

تم التحقيق معي من قبل ضابط القسم املختص، ولكن بوجود أشخاص ال يتبعون القسم

تم التحقيق معي من قبل ضابط القسم املختص، ولكن 

بوجود أشخاص ال يتبعون القسم
Total

غيرموافق 

بشدة

غير 

موافق
محايد موافق

موافق 

بشدة

املهنة

أكاديمي
Count 6 4 2 4 1 17

% of Total 2.4% 1.6% 0.8% 1.6% 0.4% 6.8%

موظف
Count 14 14 16 17 5 66

% of Total 5.6% 5.6% 6.4% 6.8% 2.0% 26.5%

إعالمي
Count 1 4 0 1 1 7

% of Total 0.4% 1.6% 0.0% 0.4% 0.4% 2.8%

عامل
Count 6 7 10 11 12 46

% of Total 2.4% 2.8% 4.0% 4.4% 4.8% 18.5%

طالب
Count 4 4 6 10 9 33

% of Total 1.6% 1.6% 2.4% 4.0% 3.6% 13.3%

أخرى
Count 13 18 12 21 16 80

% of Total 5.2% 7.2% 4.8% 8.4% 6.4% 32.1%

Total
Count 44 51 46 64 44 249

% of Total 17.7% 20.5% 18.5% 25.7% 17.7% 100.0%
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تعرضت لعقوبات بالحرمان من األكل أو النوم بعد التحقيق 

تعرضت لعقوبات بالحرمان من األكل أو النوم بعد التحقيق

Total غيرموافق

بشدة

غير 

موافق
محايد موافق

موافق 

بشدة

املهنة

أكاديمي
Count 10 7 0 0 0 17

% of Total 4.0% 2.8% 0.0% 0.0% 0.0% 6.8%

موظف
Count 21 36 6 2 1 66

% of Total 8.4% 14.5% 2.4% 0.8% 0.4% 26.5%

إعالمي
Count 1 5 0 0 1 7

% of Total 0.4% 2.0% 0.0% 0.0% 0.4% 2.8%

عامل
Count 17 18 5 3 3 46

% of Total 6.8% 7.2% 2.0% 1.2% 1.2% 18.5%

طالب
Count 8 14 6 1 4 33

% of Total 3.2% 5.6% 2.4% 0.4% 1.6% 13.3%

أخرى
Count 19 37 10 6 8 80

% of Total 7.6% 14.9% 4.0% 2.4% 3.2% 32.1%

Total Count 76 117 27 12 17 249

% of Total 30.5% 47.0% 10.8% 4.8% 6.8% 100.0%






