
 
 

 
 

 

 المجلس االنتقالي مسؤول عن توفیر األمن واحترام حقوق االنسان بعدن 

 

 انتھاكا خالل شھر أغسطس في عدن معظمھا على ید أفراد یتبعون المجلس االنتقالي 47"سام" ترصد أكثر من 

 

عبرت منظمة سام للحقوق والحریات عن قلقھا البالغ من استمرار تصاعد انتھاكات  نشطاء حقوق اإلنسان ضد المدنیین     -جنیف
، مؤكدة على أن السكان أصبحوا یخشون المداھمات اللیلة واالشتباكات  في المدینة الواقعة تحت سیطرة المجلس االنتقالي 

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

ضد المدنیین ونشطاء سیاسین   نتھاكاتمن استمرار تصاعد اال  منظمة سام للحقوق والحریات انھا تشعر بقلق كبیر  قالت -جنیف
مؤكدة  أن السكان أصبحوا یخشون المداھمات اللیلة الدائمھ  واالشتباكات    في مدینة عدن الواقعھ تحت سیطرة المجلس االنتقالي ،

االنتقالي  المستمرة والسطو على متلكلتھم التي تُمارس علیھم ، على ید قوات عسكریة مسلحة تتبع ألویة تشرف علیھا المجلس 
 الجنوبي  

حالة انتھاك في مدینة    47وقالت المنظمة الحقوقیة، في تقریرھا عن الحالة الحقوقیة لشھر "أغسطس"، إنھا رصدت اكثر من 
عدن، أغلبھا وقع على ید قوات مسلحة  یتبعون اللواء الخامس التابع  للمجلس االنتقالي حیث تضمنت تلك االنتھاكات ممارسات  

  تجاز التعسفي واإلخفاء القسري لمواطنین بینھم أطفال.عدة مثل: االح 

)  8) حاالت اختفاء مفاجئ، و(9) حالة اعتقال واحتجاز تعسفي، من بینھم أطفال، و( 17وتوزعت االنتھاكات على النحو التالي: (
 اب منھا طفلة افریقیة. ) حالة اغتص 2) حرق واقتحام ممتلكات خاصة وعامة، و(3) إصابات، و(8حاالت قتل ومحاولة اغتیال، و(

ومن أبرز ما رصدتھ المنظمة الحقوقیة خالل أغسطس/آب، استمرار تشكیالت عسكریة بإشراف (الحزام األمني) التابعھ للمجلس  
إضافة للنشطاء    االنتقالي، بتنفیذ حملة اعتقاالت بصورة تعسفیة طالت مدنیین ومقاتلین في ألویة العمالقة في الساحل الغربي،

 ین ، ومحامیین ، وجنود ، حیث أُخضع العدید منھم لالختفاء القسري، والتعذیب وغیره من ضروب المعاملة السیئة. السلمی 

وأشارت المنظمة إلى أن مدیریة "دار سعد"، سجلت أعلى االنتھاكات الواقعة، من حیث حملة االعتقاالت على مدار الشھر بشكل  
ر اللواء الخامس ـ لحج بقیادة قائد كتیبة في اللواء "أبو سام الیافعي"، باقتحام حي  یومي. كما استمرت كتائب أمنیة تابعة لمعسك

الشرقیة وأجزاء من حي الغربیة، إلى جانب حي المغتربین بمدیریة دار سعد، واعتقلت جنوًدا یتبعون لواء النقل التابع لقوات  
 الشرعیة، باإلضافیة إلى مدنیین. 

ة لمجلس االنتقالي، ال سیما "قوات اللواء الخامس ـ لحج" وقوة مكافحة اإلرھاب، إلى جانب  ھذا وتصدرت تشكیالت عسكریة تابع
قوى أمنیة ال یعرف ھویتھا، باإلضافة الى عصابات مسلحة، أبرز الجھات المسئولة عن تلك االنتھاكات، والتي عادة ما تمارسھا  

ت سیاسیة وتجاریة. حیث أشارت "سام" إلى استمرار معاناة  بھدف الحصول على األموال واالبتزاز واالنتقام، وتصفیة حسابا
المدینة من االشتباكات المسلحة بین أطراف كلھا ُمعتدیة على أراضي المواطنین، في الوقت الذي یشھد فیھ الجھاز القضائي توقفًا  

كریة، وسط غالء فاحش وفساد  وتغییبًا غیر مبرر، بالتوازي مع دعوات لإلضراب عن التعلیم، وانقطاع رواتب المؤسسات العس
 منتشر في كافة األجھزة الحكومیة داخل عدن. 

من جانبھ قال "توفیق الحمیدي" رئیس منظمة سام للحقوق والحریات "إن سلطة المجلس االنتقالي كسلطة أمر واقع في مدینة  
ة في المستقبل بسبب االنتھاكات  عرضة ألیة مالحقة قضائی   عدن مسؤولة عن االنتھاكات التي یتعرض لھ المدنیون, وستكون

الواسعة في مدنیة عدن، وتعطیل المؤسسات القضائیة، وعدم معالجھ ملف التعذیب واإلخفاء القسري"، وأكد الحمیدي على "أن  
ظروف الحرب وغیاب الدولة ال یجب أن یكون مبررا لالنتقام وتصفیة حسابات سیاسیة أو شخصیة على حساب حقوق األفراد،  

 لطات الحاكمة لعدن منوط بھا تحسین أوضاع المدنیین بدًال من تعقیدھا". وبأن الس

 

 نماذج من االنتھاكات 

أغسطس، أقدمت شرطة كابوتا على اعتقال المحامي "محمدعبدالكریم عمراوي" واقتیاده إلى مركزالشرطھ بحجھ أن   3بتاریخ 
بي" وعند الوصول وفي قسم الشرطھ تم تخییر المحامي  شرطھ عدن "مطھرالشعی  ھناك أوامر قبض قد صدرت علیھ من مدیر أمن

بین أن یقوم بالتوقیع على مجموعة وثائق تضر بمالك الشركھ المستثمر السعودي "محمد نصر المشولي" والذي وضعھا كأمانة  
 . لدى المحامي العمراوي أو أن یتم حبسھ وعندما رفض التوقیع على أي أوراق تم حجزه في السجن الخاص بالشرطة



 
 

 
 

الناشط في الحراك السلمي   8/2021/ 10اغسطس، اختطف مسلحون على متن سیارتین مدنیتین صباح یوم الثالثاء    10بتاریخ 
"نظیر العبدلي". وقالت أسرتھ إن ابنھم اختطف من قبل مسلحین یتعبون كتیبة المھام    الجنوبي القیادي في المقاومة الجنوبیة

"اوسان العنشلي" لحظة خروجھ من منزلھ بحي الممدارة بمدیریة الشیخ عثمان. وإشارت   التابعة لـ  الخاصة والتدخل السریع
 األسرة إلى أن المسلحین اقتادوه إلى جھة غیر معلومة. 

للواء الخامس ـ لحج بقیادة "أبو سام الیافعي"، یرتدون بزة    اغسطس من فجر الخمیس داھمت قوة عسكریة تابعة 12وفي 
عاما، و   17عاما و"عدنان الصبیحي"  15"عبود أحمد"   مدیریة دار سعد واعتقلوا كال من األطفال:حي الشرقیة في   أمن،

 عاما، في مدیریة دار سعد بمدینة عدن.  18عاما. إضافة إلى "عبدهللا علي فرید"  17"محمد منصور الصبیحي" 

لثالثة فجرا، منزل الشاب "أحمد العمري الیافعي"  اغسطس، داھمت قوة أمنیة مكونة من ثالثة أطقم وسیارة، الساعة ا   14بتاریخ 
عاما، في حي التقنیة في منطقة المنصورة، واعتقلتھ وأخذتھ عبر أحد طواقمھا العسكریة وبالقوة بعد أن تم ضربھ بعنف أمام   28

  شقیقھ األصغر، ومازال مخفیا بشكل قسري وال یعلم مكانھ.

بیة التدخل السریع بقیادة "اسماعیل طماح"، منزل الطالب "أمجد حسین محمد  اغسطس، داھمت قوة مسلحة تتبع كت  17بتاریخ 
تسورت حول المنزل بخور مكسر وتم إطالق النار    حیث  ثابت الكلدي" طالب كلیة الطب المستوى الثاني، الساعة الثالثة فجرا،

م حملھ بالقوة من قبل القیادي بالحزام إسماعیل  داخل المنزل، األمر الذي أدى إلى إصابة الطالب "أمجد" بطلق ناري في الفخذ وت
 طماح إلى أحد األطقم العسكریة. 

عاما، بعد وصولھ المطار   30اغسطس، قامت قوة أمنیة بمطار عدن الدولي باعتقال "فھد محمد على الریاشي"   31بتاریخ 
ھ في الریاشیھ في محافظة اب لغرض الزواج  مباشرة، وكان فھد الریاشي قادماً من أوروبا، عبر مطار  عدن ثم السفر إلى منطقت

  أغسطس. 28وزیارة ذویھ. وقد أُطلق سراحھ بعد وساطات بتاریخ 

عربات مصفحة تتبع اللواء الخامس الساعة الخامسة فجراً منطقة دارسعد   4أطقم و  6اقتحمت قوة عسكریة مكونة من   21بتاریخ 
لرئیسیة واختطاف كل من: "رمزي نبیل" و "مطیع العقاب" و" منیف  منازل بعد كسر األبواب ا  3وحي الحجیري، واقتحموا  

 غازي"، حیث قاموا بالعبث بمحتویات منازلھم وسرقة المجوھرات واألجھزة اإللكترونیة. 

،  و " محمد    ۲۰۲۱من مایو /أیار   ۳وقالت  سام انھا تدین استمرار  االخفاء القسري لكال من الناشط " مدرم أبو سراج" منذ ال 
مایو / أیار   ۲٦فضل شیخ " المعروف ب" أبو أسامة السعیدي" رئیس مجلس أحرار المقاومة " قید التشكیل " منذ اعتقالة ب 

 ،  من قبل قوات تابعھ للمجلس االنتقالي بسبب مواقفھم المناھضة لتردي األوضاع في مدینة عدن.۲۰۲۱

ال یدع مجاًال للشك مسئولیة قائد اللواء الخامس عن انتھاكات جسیمة  تؤكد "سام" على أن المعلومات التي قامت بجمعھا تثبت بما 
في مدینة عدن خالل شھر أغسطس حیث داھمت القوة العسكریة لھ منازل المدنیین في الشیخ عثمان، وقامت باعتقال العدید من  

ي نفس الوقت إلى أن "أحمد  المدنیین تعسفیا، إضافة الحراقھا المنازل وإخفائھا عشرات األفراد بشكل قسري. مشیرة ف
مدیر الدائرة االمنیة لالنتقالي والمقرب من رئیس المجلس االنتقالي، یتحمل المسئولیة أیًضا عن االنتھاكات التي وقعت في    حسن"

المعتقلین  مدینة عدن، بسبب إشرافھ على األجھزة العسكریة التابع’ للمجلس االنتقالي، ولعرقلتھ العدید من أوامر االفراج الخاصة ب
 والمخفیین. 

 

  خلفیة قانونیة

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

ومروًرا بإستخدام التعذیب النفسي والجسدي بحق مئات المخفیین قسریًا، ولیس إنتھاًء بقتل المدنیین خارج إطار القانون. وفیما  
 یلي بعض النصوص القانونیة التي جرمت الممارسات التي تقوم بھا األطراف مجتمعة بحق الیمنیین: 

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

 نیین أثناء النزاعات المسلحة. السیما الرابعة التي أقرت بالحمایة الكاملة والخاصة للمد

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

 من االختفاء القسري.  االشخاص



 
 

 
 

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

 . 1998م عا

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

  في المطالبة بالتعویضات.عائالت الضحایا الحق 

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

  مولودین أثناء األسر.لألطفال ال

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

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

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

 الخاتمة 

تحمل المنظمة قوات المجلس االنتقالي والعصابات المسلحة اآلخرى، مسؤولیة التدھور األمني في مدینة عدن، وتعطیل المؤسسات  
لیب احترام  السكان المدنیین، كما تدعو كافة األطراف إلى ضرورة تغ   القضائیة، وتدعوھا للتوقف الفوري عن الممارسات تجاة

 القانون واإلمتثال لھ في كل اإلجراءات التي تتخذھا. 

تؤكد "سام" على أن ما رصدتھ من ممارسات منتھكة لحقوق األفراد من قبل جھات عسكریة في عدن، تخالف بشكل خطیر  
ألشخاص وضرورة صدور  المواثیق الناظمة لحقوق االنسان، والقوانین الیمنیة التي نظمت إجراءات وطرق االحتجاز واالعتقال ل

أوامر قضائیة بذلك. كما تعتبر عدم الكشف عن مصیر الضحیة انتھاًكا خطیًرا لحقوق اإلنسان، ومؤشًرا مقلقًا على تنامي نفوذ  
 خارج سلطة القانون دون التزامھا بالقوانین والمواثیق ذات الصلة بحفظ حریات األشخاص وكرامتھم.   القوات المسلحة

ة على أن استئثار السلطات العسكریة المتعددة على سجون خاصة ال تخضع لسلطة النیابة العامة یفاقم االنتھاكات  كما وتشدد المنظم
في مدینة عدن، إذ ال یمكن القبول بأي حال بإبقاء السجون الخاصة دون    االنسان المتعلقة باالعتقال التعسفي واإلخفاء القسري

 ث تحولت ھذه السجون إلى أداة لالنتقام من الخصوم وانتھاك حقوق اإلنسان . إغالق أو إخضاعھا للسطلة القضائیة، حی

بالتوقف عن انتھاكاتھا    -والتي تشرف علیھا دولة اإلمارات    -وطالبت "سام" المجس االنتقالي في مدینة عدن والقوات التابعة لھ  
ن قسرا منذ بدایة الصراع في الیمن، وضرورة العمل  التي تشكل خرقا للقانون الدولي لحقوق االنسان، والكشف عن مصیر المخفیی

على إحالة كل المتورطین بمداھمة المنازل واالعتقال التعسفي والتعذیب واإلخفاء القسري إلى القضاء، وإغالق كافة السجون غیر  
 القانونیة التابعھ للفصائل المسلحة. 


