
 
 

 
 

 

 

 2021سام تصدر تقریرھا حول أبرز االنتھاكات التي وقعت في مدینة عدن خالل شھر یونیو 

 

أصدرت منظمة سام للحقوق والحریات تقریرھا حول االنتھاكات التي رصدھا فریقھا خالل شھر یونیو/ حزیران  -جنیف
المدینة ال زالت تعاني من تبعات خطیرة وانتھاكات متعددة عبر عدة ، في مدینة عدن، مشددة على أن  2021من العام 

مستویات، بسبب االختالالت األمنیة، وعدم تنفیذ اتفاقیة الریاض بین الحكومة الشرعیة والمجلس االنتقالي، داعیة المجتمع 
نھي االختالالت األمنیة، وتنھي الدولي لتحمل التزاماتھ القانونیة واألخالقیة والعمل على إیجاد صیاغة تعید األمن، وت

 .االنتھاكات الفظیعة التي تُرتكب في البالد

وقالت المنظمة إن تقریرھا تضمن توثیق حاالت قتل وإعدامات إضافة لعملیات االعتقال التعسفي واالختطاف التي توزعت  
ر االعتداءات المتكررة التي عبر عدة مناطق من مدینة "عدن"، محملة المسئولیة المجلس االنتقالي بشكل أساسي نظی

 .تشھدھا المناطق الخاضعة تحت سیطرتھ

وأكدت "سام" أن الشھر الماضي شھد عددا من االنتھاكات التي تنوعت بین جرائم القتل واالغتیاالت، واإلعتقال التعسفي و  
تة عدن ، والمواطن ھو االختفاءالقسري ، والتي أصبحت ترتكب بشكل أسبوعي إن لم تكن بشكل یومي في العاصمة المؤق

 .الضحیة أو جندي بأجھزة األمن متعددة المسمیات 

وقد شھدت مختلف مدیریات عدن حوادث اغتیال وقتل تحت التعذیب، ألسباب سیاسیة ومنھا انتقامیة جنائیة، حیث تتم دون 
ھذه الجھة األمنیة أو تلك،  معرفة القاتل أو تتبعھ والقبض علیھ، وجرت عملیات خطف مواطنین كنوع من إبراز القوة عند

إضافة إلى أخبار عشرات التھدیدات والمالحقات ضد نشطاء وإسالمیین التي تتحدث عنھا الصحف المحلیة والمواقع  
 .االلكترونیة كل یوم

وبرزت شخصیات عسكریة معروفة بوالئھا للمجلس االنتقالي أدلوا بتصریحات "مسجلة بالصوت والصورة"، صدرت  
فیھا بعضھم البعض وتوعدوا بمزید من الفوضى بالمدینة، لیضاف إلى سلسلة أحداث القتال السابقة التي  منھم ھاجموا 

التي كانت بین قوات عسكریة تابعة   2019وأغسطس  2018وقعت في "كریتر" و "بئر فضل"، إلى جانب أحداث ینایر 
 .للمجلس االنتقالي

والخوف والھلع على إثر اندالع اشتباكات بین فصائل االنتقالي  وعاشت مدینة "الشیخ عثمان" حالة من إراقة الدماء
) قتیال وأكثر من  14العسكریة، مستخدمة السالح الخفیف والمتوسط في وسط شوارع المدینة المكتظة بالمارة، مخلفة أكثر (

 .) جریحا، وإتالف العدید من ممتلكات المواطنین20(

یلفت االنتباه في ھذا الشھر ھو استمرار حملة االعتقاالت واإلخفاء القسري، الذي  وذكرت المنظمة الحقوقیة أن أكثر ما 
) حالة اعتقال واختطاف طالت نشطاء سیاسیین، ودعاة وأئمة مساجد، بعد اعتقالھم بشكل تعسفي، وبتھم  11وصل الى (

ادات المجلس االنتقالي المدعوم كیدیة، مثل مداھمة واختطاف أنصار التیار اإلسالمي، وھو سلوك دأبت علیھ بعض من قی
إماراتیا وتمارسھ. ومن أولئك القیادات: "صالح السید" قائد الواء الخامس لحج، المعین حدیثا، إلى جانب قادة كتائب من  

جھاز مكافحة اإلرھاب الذي یقوده "یسران المقطري" المتواجد بدولة االمارات، حیث تقوم تلك الملیشیات بمداھمة المنازل 
 .بث فیھا أثناء االعتقاالتوالع

وأشارت "سام" إلى أن فریقھا رصد شكاوى للكثیر من أسر ضحایا االعتقاالت واإلخفاء القسري بالمدینة، عن عدم معرفة  
مكان احتجاز أبنائھم، منذ اختطافھم لما یقرب من عام، دون أي تعاطي معھا، بما یزید من قلقھم البالغ ومخاوفھم على 

 .سالمة حیاتھم

شار ھنا إلى استیالء المجلس االنتقالي الجنوبي على وسائل اإلعالم الرسمیة كـ"وكالة األنباء الیمنیة سبأ" في عدن وطرد  ی
 .موظفیھا واستبدل اسمھا بـ"وكالة عدن لألنباء"، واستمرار االنتھاكات ضد النشطاء اإلعالمیین والصحفیین



 
 

 
 

) حاالت اختفاء في المدینة بینھا حاالت  4ث سجلت في ھذا الشھر (ھذا وقد عادت من جدید حوادث االختفاء الغامض حی
 .المرأة وطفل وجندي وصیاد، ومعظم تلك االختطافات تتم بدوافع سیاسیة والبعض منھا بدافع المال

 

 

 أبرز جرائم القتل واالغتیال

عاما، والتي أكدت على أن  30ة" ومن أبرز جرائم القتل واالغتیال ما كشفتھ أسرة الشاب "حسن عبدهللا ناصر عمر باعوض
 .18/6/2021ابنھا توفي تحت التعذیب في قسم شرطة المعال عقب عراك مع موظف بشركة النفط في 

واغتال مسلحون مجھولون، ناشط حزب التجمع الیمني لإلصالح، "بالل منصور المیسري"، أمام منزلھ بالعاصمة صباح 
 .30/6/2021األربعاء 

طفي علوي بن شعیب" بمسدس كاتم صوت أمام بوابة إحدى العمارات السكنیة في حي مدینة إنماء كما اغتیل المواطن "ل
 .1/6/2021الجدیدة بمدیریة البریقة بالعاصمة المؤقتة صباحا 

عاما، في العاصمة عدن ـ   45وتم اغتیال نائب مدیر الرقابة والتفتیش لدى ألویة الدعم العقید "حیدرة جبران الجعدني" 
 .6/2021بتاریخ/ 10المنصورة أمام المجلس المحليمدینة 

عاما، جراء اشتباكات اندلعت بین الحزام األمني القطاع الثامن ـ فرع الشیخ   14كما قتل الطفل "أحمد خالد عبدة سیف" 
عثمان، وقوة عسكریة تابعة للواء الثالث دعم واسناد، وھي عبارة عن فصائل تابعة للمجلس االنتقالي، بتاریخ 

23/6/2021. 

فیما تم العثور على جثة مجھولة الھویة بالقرب من معسكر سبأ التابع للمجلس االنتقالي بمدینة البریقة غرب عدن صباح 
 .23/6/2021األربعاء 

 .جریحا في اشتباكات اندلعت بین فصائل المجلس االنتقالي العسكریة 20قتیال وأكثر من  17باإلضافة إلى سقوط أكثر من 

 ت واالختطاف خارج القانوناالعتقاال

 .2021یونیو  7عاما). من مقر عملھ بتاریخ  25اعتقلت قوة أمنیة الساعة الواحدة والنص ظھرا، الشاب نجیب خالد ملھي (

وداھمت قوة أمنیة، مكونة من ثالثة أطقم، فرع مطعم النور بجانب محطھ الرضاء بالمنصورة ، وقالت أسرتھ إن ابنھا تم 
 .ة غیر معلومةاقتیاده إلى جھ

باعتقال   2021یوینیو   8كما أقدمت قوة أمنیة تابعة لـ "یسران حمزة المقطري" قائد مكافحة اإلرھاب في عدن، فجر یوم 
الناشط البارز "فؤاد محمود الخلیدي" الملقب بالدیقان، بالعاصمة المؤقتة عدن. حیث قال "أحمد" شقیق فؤاد الدیقان، إن قوة  

 .الواقع في التواھي، وقامت باعتقالھأمنیة داھمت منزلھم 

واشتھر فؤاد الدیقان على مواقع التواصل االجتماعي، عبر تسجیالت الفیدیو التي یعبر فیھا عن رفضھ لألوضاع المعیشیة 
واالقتصادیة التي یعیشھا المواطنین، ویدعو للخروج للتظاھر والمطالبة بتوفیر الخدمات وتحسین األوضاع. ھذا واعترف 

قوة مكافحة اإلرھاب بعدن یسران المقطري، أن فؤاد الدیقان موجود في جھاز مكافحة اإلرھاب، ویعتقد أنھ في سجن  قائد
 .قاعة وضاح بمقر مكافحة اإلرھاب (التواھي)

واختطفت قوة أمنیة تابعة ألمن لحج السابق العمید صالح السید ـ قائد اللواء الخامس /لحج، الشاب "معتصم نزلي قاسم 
، مع  10/6/2021عاما، من أبناء منطقة كابوتا مدیریة المنصورة، وأودعتھ سجن اللواء الخامس في لحج26نجبیلھ" امز

 .اإلشارة إلى أن الشاب یعمل جندیًا في لواء النقل التابع للشرعیة



 
 

 
 

منزل "أحمد ، 17/6/2021مساء 11وداھمت قوة أمنیة مجھولة یعتقد أنھا من مكافحة اإلرھاب، بمدینة المنصورة، في 
 .العمودي" واعتقلتھ وأخاه، واقتادتھما إلى مكان مجھول

مساء  12كما اختطفت قوة أمنیة تتبع قائد الحزام األمني بمحافظ عدن العمید/ جالل ناصر الربیعي، المواطن یوسف ھرھره 
 .، واقتادتھ إلى مكان مجھول6/2021/ 18

/ 6/ 22الخامس ـ لحج ـ بقیادة "أبو وسام الیافعي" الساعة الرابعة من فجر یومفیما داھمت قوة أمنیة تتبع معسكر اللواء 
عاما، وھو ضابط في اللواء الثالث عمالقة، وضابط سابق  40م منزل النقیب "أیمن صالح ھبوب محمد الصبیحي" 2021

 .مدیریة دار سعد، واقتیاده إلى معسكر اللواء الخامس -في لواء النقل التابع للشرعیة 

، بمداھمة منزل إمام مسجد عثمان بن عفان 22/6/2021كما قامت قوة أمنیة معززة بمدرعات وأطقم مساء یوم 
 .بالمنصورة، الشیخ عبد هللا السالل، واقتادتھ إلى جھة مجھولة

ة منزلھ، فجرا، الشاب "مناف سعد سالم العزیبي" بعد مداھم 2021/ 6/ 22واختطفت قوة أمنیة تابعة لملیشیا االنتقالي في
 .وترویع األطفال بعدن

 جرائم االختفاء الغامض 

عاما، بعد خروجھ من سكن الموظفین في منطقة السیلة   25اختفى الشاب "محمد أحمد راشد العلیاني"، البالغ من العمر 
 .2021/ 1/6بالعاصمة المؤقتة عدن یوم 

، في سیارة نوع  7/6/2021في أبین منذ كما تم فقد الشاب "الخضر محمد قھس الجنیدي" من أبناء مدیریة لودر 
 ."فوكسي"، وبحسب أحد أقربائھ فإنھ كان قد خرج من میناء عدن، ولم یعرف مصیره حتى اللحظة

، ولم  16/6/2021المواطن حمدي محمد سیف عبده، صیاد معروف في مدینة الشیخ عثمان، خرج لالصطیاد كعادتھ في 
 .ھذه اللحظةیعد إلى منزلھ، ومازال مختفیا إلى 

، ویدعى الشاب المفقود 2021یونیو  9ھذا وأعلنت أسرة من محافظة إب عن فقدان ابنھا في العاصمة المؤقتة عدن بتاریخ 
عاما، مؤكدة أنھا فقدت التواصل معھ یوم الثالثاء الماضي في عدن،   15"بالل غالب سعید الشنیفي" ویبلغ من العمر 

مل في سوق عدن الدولي، ومصاب بمرض نفسي، وأنھ إلى ھذه اللحظة مفقود وال وأشارت العائلة إلى أن الضحیة یع
 .یُعرف عن حالتھ شیئا

 خلفیة قانونیة 

مع اندالع الحرب في الیمن ارتفعت نسبة جرائم القتل واالختفاء القسري بشكل ملحوظ، وھي جرائم تشترك فیھا جمیع  
بالعدید من الممارسات المنتھكة لقواعد القانون الدولي ابتداًء باإلخفاء أطراف النزاع في الیمن، یسند لتلك األطراف قیامھا 

القسري، مروًرا باستخدام التعذیب النفسي والجسدي بحق مئات المخفیین قسریًا ولیس انتھاًء بقتل المدنیین خارج إطار 
 :راف مجتمعة بحق الیمنیینالقانون. وفیما یلي بعض النصوص القانونیة التي جرمت الممارسات التي تقوم بھا األط

أكدت المواثیق الدولیة على أن جرائم القتل خارج القانون واستخدام القوة غیر المبررة في االعتداء على المدنیین تعتبر  
جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانیة وفقًا لمیثاق روما المشكل للمحكمة الجنائیة الدولیة، إضافة لمخالفتھ قواعد الھاي  

 .نیف السیما الرابعة التي أقرت بالحمایة الكاملة والخاصة للمدنیین أثناء النزاعات المسلحةواتفاقیات ج

أما على صعید االختفاء القسري، فقد تم تعریفھ على أنھ احتجاز أو اختطاف شخص، یعقبھ رفض االعتراف بحرمان 
یة القانون، كما تعرفھ االتفاقیة الشخص من حریتھ أو إخفاء مصیر الشخص المختفي ومكان وجوده، مما یحرمھ حما 

 .الدولیة لحمایة جمیع االشخاص من االختفاء القسري

یرفض إعالن األمم المتحدة لحمایة األشخاص من االختفاء القسري، التذرع بأي ظروف استثنائیة مثل الحروب أو عدم  
اإلنسانیة في نظام روما األساسي   االستقرار السیاسي لتبریر االختفاء القسري، والذي تم إدراجھ ضمن الجرائم ضد

 .1998للمحكمة الجنائیة الدولیة عام 



 
 

 
 

 20تنص االتفاقیة الدولیة لحمایة جمیع األشخاص من االختفاء القسري، التي اعتمدتھا الجمعیة العامة لألمم المتحدة في 
منھجي تشكل جریمة ضد  ، على أن ممارسة االختفاء القسري على نطاق واسع أو بشكل2006دیسمبر / كانون األول 

 .اإلنسانیة، ویمنح عائالت الضحایا الحق في المطالبة بالتعویضات

كما وتنص االتفاقیة على الحق في عدم التعرض لالختفاء القسري، وكذلك حق أقارب الشخص المختفي في معرفة الحقیقة، 
لك حقوق الضحایا وأقاربھم، واإلبعاد غیر  وتتضمن عدة أحكام تتعلق بمنع ھذه الجریمة والتحقیق فیھا ومعاقبتھا، وكذ

 .المشروع لألطفال المولودین أثناء األسر

وتنص االتفاقیة كذلك على التزام التعاون الدولي، سواء في قمع ھذه الممارسة أو في التعامل مع الجوانب اإلنسانیة المتعلقة  
ھام مھمة ومبتكرة للرصد والحمایة على المستوى الدولي.  بالجریمة. تنشئ االتفاقیة لجنة معنیة باالختفاء القسري، تُكلف بم

 .وفي الوقت الحالي، تعمل الحملة الدولیة للتحالف الدولي ضد االختفاء القسري على التصدیق العالمي على االتفاقیة

معاملة ھذا ویحظر القانون الدولي اإلنساني التعذیب وغیره من أشكال المعاملة السیئة في جمیع األوقات, ویقضي ب
 .المحتجزین وفقاً ألحكام ومبادئ القانون الدولي اإلنساني وغیره من المعاییر الدولیة

 الخاتمة

اختتمت "سام" تقریرھا، بالتأكید على التأثیر الخطیر والمقلق النتھاكات المجلس االنتقالي في عدن بشكل خاص وأطراف  
بحقوقھم األساسیة، داعیة األطراف الیمنیة إلى إعالن مصلحة  الصراع بشكل عام، على المدنیین الیمنیین، ومدى تمتعھم 

الیمن العلیا، وطالبت دول التحالف باحترام سیادة الیمن ووحدة أراضیھ، كما شددت المنظمة على ضرورة تحمل المجتمع  
نتھاك التي تتم عبر  الدولي مسئولیاتھ القانونیة واألخالقیة وفي مقدمتھا حمایة حقوق المدنیین الیمنیین وحیاتھم من اال

األطراف المتعددة، والعمل على إیجاد حل أممي توافقي یضمن وقف إطالق النار وحظر أیة دولة من التدخل في الشؤون  
الداخلیة للیمن، وتشكیل لجنة أممیة للتحقیق في آثار االنتھاكات المرتكبة على ید القوات المختلفة تمھیدًا لتقدیمھا للمحاكمة  

ا للجرائم المرتكبة بحق الیمنیین، مؤكدة على أن أي حل سیاسي للیمن یجب أن یمر عبر الطرق القانونیة من  العادلة نظیرً 
خالل تطبیق قواعد القانون الدولي في كل االنتھاكات التي وقعت مع مراعاة تقدیم كل طرف ساھم في تدھور األوضاع 

 اإلنسانیة في البالد للمحاكمة


