
 
 

 
 

 

 خالل شھر یولیو معظمھا على ید أفراد یتبعون المجلس االنتقاليفي مدینة عدن انتھاكا  40سام ترصد أكثر من 

 

قالت منظمة سام للحقوق والحریات إن قوات المجلس االنتقالي في عدن تتحمل المسؤولیة عن االنتھاكات   -جنیف
المدنیین، حیث أصبح السكان یخشون من المداھمات اللیلة واالشتباكات  المتصاعدة في مدینة عدن بشكل مقلق ضد 

 المستمرة والسطو على ممتلكاتھم، إضافة إلى ظھور عصابات مسلحة تمارس االعتقال والقتل ضد المدنیین.

تشرف  ومن أبرز ما رصدتھ المنظمة الحقوقیة خالل شھر/یولیو، استمرار تشكیالت عسكریة تابعة للمجلس االنتقالي و
علیھا دولة اإلمارات ، بتنفیذ حملة اعتقاالت بصورة تعسفیة طالت مدنیین ومقاتلین في ألویة العمالقة في الساحل الغربي،   
إضافة للنشطاء السلمیین وأطباء، وأئمة مساجد، حیث أُخضع العدید منھم لالختفاء القسري، والتعذیب وغیره من ضروب 

 المعاملة السیئة. 

حالة انتھاك في   ٤۰الحقوقیة في تقریرھا عن الحالة الحقوقیة في شھر "یولیو" إنھا رصدت أكثر من وقالت المنظمة 
مدینة عدن خالل یولیو أغلبھا وقع على ید قوات مسلحة تتبع  المجلس االنتقالي حیث تضمنت تلك االنتھاكات ممارسات 

 ل. عدة مثل: االحتجاز التعسفي، واإلخفاء القسري لضحایا بینھم أطفا

من جانبھ قال "توفیق الحمیدي" رئیس منظمة سام للحقوق والحریات "إن سلطة المجلس االنتقالي ستكون عرضة  
للمالحقة القضائیة في المستقبل بسبب االنتھاكات الواسعة في مدنیة عدن، وتعطیل المؤسسات القضائیة، وعدم معالجھ  

ظروف الحرب وغیاب الدولة ال یجب أن یكون مبررا لالنتقام  ملف التعذیب واإلخفاء القسري"، وأكد الحمیدي على "أن
 وتصفیة حسابات سیاسیة أو شخصیة  على حساب حقوق األفراد".

 

 المداھمات اللیلیة واالعتقاالت التعسفیة 

مدنیا في مدیریة "دار سعد" من قبل قوات  11یولیو، اعتقال  31 27ووثقت المنظمة الحقوقیة في الفترة الواقعة بین 
مسلحة تابعة للقائد "منیر الیافعي"  بعد  مداھمة منازلھم، دون أیة أوامر قضائیة. كما یتھم بعض أھالي المعتقلین 

والمخفیین قسرا، قائد شرطة دار سعد "الذرحاني"، ومأمور المدیریة "عمر باراس" بالمشاركة في ھذه المداھمات بقیادة  
یرات النفسیة واالقتصادیة على اعتقال وإخفاء أولئك األشخاص وتأثیرھا  "صالح السید"، حیث أكدت المنظمة على التأث

على عوائلھم  نفسیا واقتصادیا بسبب عدم تمكن ذویھم من زیاراتھم أو معرفة أماكنھم إضافة لفقدان المعیل االقتصادي  
 لكثیر من تلك العائالت بسبب اعتمادھا على األشخاص الذین تم اعتقالھم.

ظھرا من منطقة "الممدارة"    2تقلت قوات الحزام األمني رجل األعمال "أحمد الجزیزي"  الساعة  یولیو  اع 10في 
الجدیدة بمدیریة "الشیخ عثمان" ومنعت عنھ الزیارة، واقتادتھ وسیارتھ ومبالغ مالیة كانت بحوزتھ إلى جھة مجھولة، ولم  

 تتمكن أسرتھ من زیارتھ. 

الطبیب نجیب عبدالمولى "مدیر مختبرات الملك كنج  –ن ـ مساء األربعاء یولیو اختطف مسلحون مجھولو 14بتاریخ 
الب التشخیصي" أثناء خروجھ من منزلھ في مدیریة المنصورة.  وفي نفس التاریخ اختطف مسلحون مجھولون یستقلون 

بحي السنافر  سیارة "باص" صغیر، "موظف تركي" أثناء خروجھ من مكتب شركة للنقل الجماعي التي یعمل فیھا سائقا
 في منطقة المنصورة، واقتیاده إلى جھة مجھولة. 

یولیو اعتقلت إدارة البحث الجنائي بعدن  رجل األعمال "عامر محمد العریفة"  وھو في طریقھ إلى اإلدارة   23بتاریخ 
وتعذیبھ، بحسب أقربائھ قبل للدفاع عن نفسھ في شكوى مقدمھ من بعض التجار في قضیة ابتزاز، وتم إیداعھ سجن البحث 

 أن ینقل إلى سجن المنصورة المركزي، والیزال "عامر"، یقبع في سجن البحث الجنائي بخور مكسر.

فجرا داھمت قوة أمنیة وأطقم تابعة للقائد "سامر الجندب" قائد كتیبة في مكافحة اإلرھاب،   3یولیو الساعة  28بتاریخ  
محمد طھ" وقاموا باختطافھ من منطقة دار سعد، وتم ضرب شقیقة األصغر منزل الضابط في شرطة الشیخ عثمان " 

 إسماعیل بأعقاب البنادق ورمیھ من سلم المنزل، وتم الزج بھ بسجن مكافحة اإلرھاب بالتواھي. 



 
 

 
 

یولیو نفذت قوات أمنیة تابعة للمجلس االنتقالي حملة اعتقاالت  في منطقة دار سعد في مدینتي عدن    29وفي تاریخ 
لحج، ففي محافظة لحج، اعتقلت قوة أمنیة تابعة لقائد اللواء الخامس كًال من:  أصیل الشوالي، حازم منصر عبدالكریم  و

 راحج.  –المحطي, الجنود في قوات  الساحل الغربي، واقتادوھم إلى سجن اللواء بمنطقة صبر 

ام، أحمد صالح الجیالني، من منطقة دار سعد  كما اعتقلت نفس القوة كالً من: محمود طھ الذي یعمل في إحدى ورش اللح
 واقتادتھما إلى سجن اللواء بمنطقة صبر.     

 

 اختفاء غامض

یولیو من المنصورة في   10كما رصدت المنظمة ثالث جرائم اختطاف إحداھا للطفل "عبدهللا عبد الرقیب علي"، بتاریخ 
 شارع الخمیسین، ولم یعثر علیھ حتى كتابة خبر االنتھاك. 

اختفى الشاب "خالد جمال" وھو من أبناء مدینة عدن في ظروف غامضة، حیث أكدت أسرتھ بأنھم   2021یولیو  30ي وف
عندما كان   2021یولیو  30بحثوا عنھ في كل مكان ولم یجدوا لھ أثرا. كما اختفى الشاب "عبدالقوي صالح" بتاریخ  

 متوجًھا لصالة الفجر من منطقة الممدارة. 

 

 لحیاةانتھاك حق  ا

 انتھاكات للحق في الحیاة ومحاوالت اغتیال في شھر یولیو في مدینة عدن على النحو التالي:  9رصدت المنظمة 

یولیو ُعثر على جثة فتاة في العشرینات من عمرھا مقطوعة الرأس ملقاة بالقرب من ساحل منطقة "راس  4بتاریخ 
 جناة. عباس" بمدیریة البریقة بعدن, دون معرفة األسباب أو ال

یولیو  قُتل الشاب "عبد هللا علي البدوي" وأخوه نتیجة خالف نشب بین شبان في حي العشوائي في منطقة  5بتاریخ 
 المداره بمدیریة الشیخ عثمان انتھى بفتح أحدھم النار على عدد من األفراد. 

كریة، إلى مقتل "طارق سالم باوزیر" یولیو  أدت االشتباكات التي اندلعت بین فصائل المحلس االنتقالي العس 14وبتاریخ 
من أبناء مدیریة الدیس الشرقیة ویسكن العاصمة عدن، ولقى حتفھ برصاص طائش جراء االشتباكات صباًحا، في مدینة 

 التنقیة بمدیریة المنصورة. 

نشاء. وعثر مساء، على جثة شخص مجھولة داخل عمارة قید اإل10یولیو ُعثر یوم الجمعة في تمام الساعة   23وبتاریخ 
المواطنون على الجثة في الدور الثاني بحي عمر المختار عقب تصاعد رائحة كریھة من المكان. وبحسب شھود عیان  

 فإن الجثة كان بادیا علیھا آثار تحلل وضربة في الرأس 

للمجلس االنتقالي، یولیو نجا قائد قوات طوارئ المنطقة األمنیة السادسة بالشیخ عثمان "سعید القطیبي" الموالي  11وفي 
 . 6:47بمدیریة الشیخ عثمان بالعاصمة عدن من ھجوم مسلح استھدفھ الساعة 

یولیو، ھاجم مسلحون مجھولون بالرصاص الحي، ظھرا، اإلعالمي مقدم البرنامج في منصة حمیر، "صالح  11وبتاریخ 
 ع بمدیریة دار سعد. السنیدي" الموالي للمجلس االنتقالي، بعد أمتار من نقطة تفتیش بجولة الكرا

یولیو نجا الدكتور األكادیمي "عبد الرزاق السرحي" من محاولة اغتیال من قبل مجھولین في مدیریة المعال   12وبتاریخ 
 بالعاصمة عدن، وتسببت العملیة بأضرار مادیة بسیارة قبل أن تسرق في نفس یوم الحادث بساعات.     

 

 خلفیة قانونیة

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



 
 

 
 

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

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

 واتفاقیات جنیف السیما الرابعة التي أقرت بالحمایة الكاملة والخاصة للمدنیین أثناء النزاعات المسلحة. 

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

 الدولیة لحمایة جمیع االشخاص من االختفاء القسري.

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

 . 1998للمحكمة الجنائیة الدولیة عام  

  20ي، التي اعتمدتھا الجمعیة العامة لألمم المتحدة في تنص االتفاقیة الدولیة لحمایة جمیع األشخاص من االختفاء القسر
، على أن ممارسة االختفاء القسري على نطاق واسع أو بشكل منھجي تشكل جریمة ضد   2006دیسمبر / كانون األول 

 اإلنسانیة. ویمنح عائالت الضحایا الحق في المطالبة بالتعویضات.

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

 غیر المشروع لألطفال المولودین أثناء األسر.

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

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

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

 

 الخاتمة: 

ا رصدتھ من ممارسات منتھكة لحقوق األفراد من قبل جھات عسكریة تخالف بشكل خطیر المواثیق  تؤكد "سام" على أن م
الناظمة لحقوق االنسان، والقوانین الیمنیة التي نظمت إجراءات وطرق االحتجاز واالعتقال لألشخاص وضرورة صدور  

حقوق اإلنسان، ومؤشرا على تنامي نفوذ أوامر قضائیة بذلك. كما تعتبر عدم الكشف عن مصیر الضحیة انتھاكا خطیرا ل
 القوات المسلحة  خارج سلطة القانون دون التزامھا بالقوانین والمواثیق ذات الصلة بحفظ حریات األشخاص وكرامتھم. 

كما وتشدد المنظمة على أن استئثار السلطات العسكریة المتعددة على سجون خاصة ال تخضع لسلطة النیابة العامة یفاقم  
اكات االنسان المتعلقة باالعتقال التعسفي واإلخفاء القسري  في مدینة عدن، إذ ال یمكن القبول بأي حال بإبقاء االنتھ

السجون الخاصة دون إغالق أو إخضاعھا للسطلة القضائیة, حیث تحولت ھذه السجون إلى أداة لالنتقام من الخصوم  
 وانتھاك حقوق اإلنسان.

في مدینة عدن والقوات التابعة لھ التي تشرف علیھا دولة اإلمارات  بالتوقف عن انتھاك وطالبت "سام" المجس االنتقالي 
قانون اإلنسان في مدینة عدن, وممارسة انتھاكات واسعھ تشكل خرقا للقانون الدولي لحقوق اإلنسان, والكشف عن مصیر  

لمنازل واالعتقال التعسفي والتعذیب واإلخفاء  المخفیین قسرا من بدایة الصراع في الیمن, وإحالة كل المتورطین بمداھمة ا
 القسري إلى القضاء، وإغالق كافة السجون غیر القانونیة التابعة للفصائل المسلحة. 



 
 

 
 

وتحمل المنظمة قوات المجلس االنتقالي مسؤولیة التدھور األمني في مدینة عدن، وتعطیل المؤسسات القضائیة، وتدعوھا  
اه  السكان المدنیین، كما تدعو كافة األطراف إلى ضرورة تغلیب احترام القانون  للتوقف الفوري عن الممارسات تج

 واالمتثال لھ في كل اإلجراءات التي تتخذھا.


