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 SCA/16/22 (04):  المرجع
  
ــأة لجـنة مجلس األمن رـئاســــــــــــــةتهـدي    تحـیاتهـا إلى الممثلین  (2014) 2140 عمال ـ�القرار المنشــــــــــــ

 :الدائمین/الممثالت الدائمات والمراقبین/المراقبات لدى األمم المتحدة وتود اإلبالغ �ما یلي

ــة    إضــافة ، وافقت اللجنة على26/09/2022في   القیودات المبّینة أدناه إلى قائمة الجزاءات الخاصـ
مجلس األمن، والتي اتخذت �موجب   التي فرضــهابها التي تضــم أســماء األفراد والكیانات الخاضــعین للتدابیر  

 الفصل السا�ع من میثاق األمم المتحدة.
 

 األفراد -ألف 
 

YEi.010  :يسعادال: 2 نصورم :1االسم 

 منصور السعادي ):األصلیة �اللغة( االسم

ــاحلیة الیمنیة التا�عة للحوثیین  الصـــفة: غیر متوفر اللقب:   تار�خ الوالدة:  لواء، قائد قوات الدفاع البحر�ة والســ
�نیــة غیر �ــافیــة لتحــدیــد الهو�ــة:   غیر متوفرةكنیــة �ــافیــة لتحــدیــد الهو�ــة:  الیمن  مكــان الوالدة:    1988

الجنســـیة:   Abu Sajjad (ج) Mansur Ahmad al-Sa’adi (ب) Mansoor Ahmed Al Saadi (أ)
ــفر:الیمن   ُأدرج في القــائمــة  الیمن    العنوان:  غیر متوفررقم الهو�ــة الوطنیــة:  غیر متوفر    رقم جواز الســـــــ
رئیس أر�ان القوات البحر�ة للحوثیین، وهو العقل المدبِّر معلومات أخرى:  2022أیلول/ســـــــبتمبر    26 بتار�خ:

المالحة الدولیة في البحر األحمر، و�قوم بدور قیادي في تنســــــیق جهود القوات البحر�ة لهجمات ممیتة ضــــــد  
د �شـــكل مباشـــر الســـلم واألمن واالســـتقرار في الیمن. األوصـــاف البدنیة: لون العینین: بني؛   للحوثیین التي تهدِّ

ــتر�ة بین اإلنتر�ول ومجلس األ ــة المشــــ ــرة الخاصــــ ــبكیة للنشــــ ــلة الشــــ ــعر: بني. الوصــــ من التا�ع لألمم لون الشــــ
ــحــــــــدة: ــتــــــ ــمــــــ -https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices الــــــ
Individuals. 

  
 ي السرد   وجز م ال   

YEi.010 منصور السعادي 

) من مبـادئهـا التوجیهیـة، ح(  5للبنـد    وفقـاً ،  ) 2014(  2140ار  األمن المنشــــــــــــــأة عمال �ـالقرجنـة مجلس تتیح ل
  في  الواردة والكیانات والمؤســـســـات  والجماعات  األفراد  إدراج  ألســـباب الســـرد�ة  الموجزات على  االطالع  إمكانیة

 بها. الخاصة قائمة الجزاءات
 

 2022أیلول/سبتمبر   26 :للجنة الشبكي الموقع على السردي الموجز نشر  تار�خ
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من   15  و   11عمال �الفقرتین   2022أیلول/ســبتمبر    26درج اســم منصــور الســعادي في القائمة في  أُ  
من القرار    17 ة المنصـــــوص علیها في الفقر  القائمة   ي دراج ف في معاییر اإل ســـــتو )، �اعتباره � 2014(   2140القرار 
 . ) 2015(   2216القرار  من   19د من التفصیل في الفقرة ما هو مبیَّن �مز� �ما في ذلك   ، ) 2014(   2140

ــعادي �أعمالو قو�   ــور السـ ــتقرار في الیمنتهدِّ  م منصـ ــلم واألمن واالسـ انتهاكات حظر  ، �ما فیها د السـ
 لتلك األعمال. الدعم مقدِّ � و  ،د األهدافتور�د األسلحة المحدَّ 

 
 ضافیة:إ معلومات    

د الســــــلم واألمن حمالت القوات البحر�ة للحوثیین التي تهدِّ   في   ه �ســــــبب ضــــــلوع ي في القائمة د ا ســــــع ال   اســــــم  درج أُ 
ــتقرار في الیمن وقیادته  ــتوف   فإنه   ، و�التالي لتلك الحمالت واالســـ   17 الفقرة  في  ة ن بیَّ م  ي �ما ه   دراج ي معاییر اإل �ســـ

ــفته رئیس أر�ان القوات البح د ا ســـع ال قد �ان . و ) 2014(  2140القرار   من  ر بِّ د العقل الم  هو   لحوثیین، ل ر�ة  ي، �صـ
ر األلغام البحر�ة نث ب   قامت القوات البحر�ة الحوثیة مراراً و  . لهجمات ممیتة ضــد المالحة الدولیة في البحر األحمر 

  صــــــید وســــــفن ال  على الســــــفن التجار�ة وســــــفن   �ما أبرزتها منظمات حقوق اإلنســــــان الدولیة، خطراً  ، ل تشــــــكِّ  التي 
تهر�ب األســـــلحة إلى الحوثیین في الیمن في انتهاك لحظر   على عدي ا ا ســـــاعد الســـــ المســـــاعدات اإلنســـــانیة. �م 

 . ) 2015(   2216القرار  من   14على النحو المبیَّن في الفقرة  ، ف ا هد األ   المحّدد   األسلحة 
 

 :لفعلي العسكري ا   ه التحقق من دور   

 “ةهجمات الحوثی لرة ل”العقول المدبِّ  -رع (عر�ي)  االشأخبار  -

 )https://alsharaeanews.com/2021/03/08/54527/ (2022شباط/فبرایر  11لیه في ع علطُّ [ا[ 

ة التي والبحر�ة الحوثی  �ةالجو   لعبت القواتدي وأحمد الحمزي شـــــــــخصـــــــــیتان غامضـــــــــتان  ا(”منصـــــــــور الســـــــــع
 “).لتهدید األراضي السعود�ة وأمن البحر األحمر  لیمتد تأثیرها في الحرب في الیمن اً محور�  اً دور  یرأسانهما

أمیر البحر األحمر والمســـؤول األول عن إعادة تشـــكیل   ثا�ةمهو � اد“ و ”أبو ســـجّ   خلف �نیةالســـاعدي   ّفىخت (”
 “)مالحة.ات الد ممر ی تهدب التحالف وابتزاز المجتمع الدولي  إقالق بوارجدفاع ساحلي مهمتها و قوة �حر�ة 

ــبأ)   - ــكي و�ري �طّ  -و�الة األنباء الیمنیة (ســ ــم والمشــ ــرار العدوان في مدیر�ات الحدیدة“”قاســ   لعون على أضــ
)https://www.saba.ye/ar/news3174373.htm( 2022شباط/فبرایر  11لیه في ع علطُّ [ا[ 

اّطلعوا، ومعهم عضــوا الفر�ق الوطني اللواء منصــور الســعادي واللواء محمد القادري، على حجم الدمار ”كما (
الذي لحق �منازل المواطنین والمدارس والمســــــــتشــــــــفیات والمباني الحكومیة في مدینة الدر�همي ومنطقة الجاح  

 )“.في مدیر�ة بیت الفقیه

ــط (إنكلیزي)  ألا  رق الشــــــــ جر�دة   -  Death of Senior Commanders Leaves Houthis in“ –وســــــ
Disarray”  )https://english.aawsat.com/home/article/1246521/death-senior-

commanders-leaves-houthis-disarray( ]2022شباط/فبرایر  11لیه في ع علطُّ ا[ 

مســـــــــــؤول  هو الأن الســـــــــــاعدي وجاء فیه  عم خطًأ أنه ُقتل. أنه ”قائد �ارز“، لكنه زَ � دي اعّرف المقال الســـــــــــع� (
 ).اإلشراف على تهر�ب األسلحة عبر الساحل الیمني عن

ــار    - ــبـــــ (عــــر�ــــي)    26أخــ ــبــــر  ــمــ ــتــ ــبــ ــقــــوات  ”  -ســـــــــــــــ ــفــــ الــ ــتــ ــحــ تــ ــة  ــر�ـــــ ــحــ ــبــ ــثــــورة    يالــ ــبــــر“  21بــ ــمــ ــتــ ــبــ   ســـــــــــــــ
)https://www.26sep.net/index.php/newspaper/26topstory/24381-21-8  (لــــیـــــــه  عــــ   علــــ طــــُّ [ا

 ]2022شباط/فبرایر  11 في
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 دي“).افل رئیس أر�ان القوات البحر�ة اللواء منصور السعح(”حضر ال

 

YEi.011  :انيمر : ال3ر ام: ع2 مطلق :1االسم 

 مطلق عامر المراني ):األصلیة �اللغة( االسم

ــفة: لواء  اللقب:   تار�خ  نائب (أســــــــــبق) لرئیس مكتب األمن القومي التا�ع للحوثیین (و�الة االســــــــــتخبارات) الصــــ
 Mutlaq Ali Aamer Al (لتـحدـید الهوـ�ة: (أ كنـیة ـ�افـیة الجوف، الیمن  مـكان الوالدة:   Jan 1984 1الوالدة:  

Marrani ( ب) Abu Emad   :ــیة: غیر متوفرة كنیة غیر �افیة لتحدید الهو�ة ــفر:الیمن الجنســـ   رقم جواز الســـ
أیلول/ســــــــــــــبتمبر      26  ُأدرج في القـائمـة بتـار�خ:الیمن    العنوان:  غیر متوفر رقم الهو�ـة الوطنیـة:  غیر متوفر  

أشــــــرف النائب الســــــابق لرئیس مكتب األمن القومي التا�ع للحوثیین على معتقلي مكتب معلومات أخرى:  2022
األمن القومي الذین تعرضوا للتعذیب وغیره من ضروب المعاملة السیئة أثناء احتجازهم، وقام �التخطیط لعملیات 

توجیهها، وتحو�ل وجهة المســـــاعدات وأشـــــرف على   اعتقال واحتجاز غیر قانونیة للعاملین في المجال اإلنســـــاني 
ــعر:   ــاف البدنیة: لون العین: بني؛ الشـ ــاني. األوصـ ــانیة �طرق غیر قانونیة في انتهاك للقانون الدولي اإلنسـ اإلنسـ
 بني. الوصــــــــــــلة الشــــــــــــبكیة للنشــــــــــــرة الخاصــــــــــــة المشــــــــــــتر�ة بین اإلنتر�ول ومجلس األمن التا�ع لألمم المتحدة:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals.. 
  

 ي السرد   وجز م ال   

YEi.011 مطلق عامر المراني 

ــأة عمال �ــالقرار    ) من مبــادئهــا  ح(  5للبنــد    وفقــاً ،  )2014(  2140تتیح لجنــة مجلس األمن المنشـــــــــــــ
 والكیانات  والمؤســســات والجماعات  األفراد  إدراج  ألســباب  الســرد�ة  الموجزات على االطالع إمكانیةالتوجیهیة، 

 بها. الخاصة قائمة الجزاءات في الواردة
 

 2022أیلول/سبتمبر   26 :للجنة الشبكي الموقع على السردي الموجز نشر  تار�خ

 15  و 11عمال �الفقرتین   2022أیلول/ســبتمبر   26درج اســم مطلق عامر المراني في القائمة في أُ  
ــتو )، �اعتباره � 2014(  2140من القرار  ــوص علیها في الفقر  القائمة يدراج ففي معاییر اإلسـ من  17  ةالمنصـ

  2216من القرار    19مـــا هو مبیَّن �مز�ـــد من التفصــــــــــــــیـــل في الفقرة  �مـــا في ذلـــك    ،)2014(  2140القرار  
 ).2014( 2140القرار (ج) من  18، و�ذلك الفقرة )2015(

د الســــــــــــــلم واألمن واالســــــــــــــتقرار في الیمن و�قـدِّ   و�قوم مطلق عـامر المراني ـ�أعمـال  م الـدعم لتلـك  تهـدِّ
ك انتهاكات القانون الدولي اإلنساني المعمول �ه وانتهاكات حقوق اإلنسان وعرقلة وصول  في ذل �ما،  األعمال

 المساعدات اإلنسانیة في الیمن.
 

 معلومات إضافیة:  

د الســـــلم واألمن ة تهدِّ قانونی أعمال تعذیب واحتجاز غیر  هتدبیر �ســـــبب المراني في القائمة   اســـــم درجأُ  
األعمال التي تنتهك القانون الدولي اإلنســــــــــــــاني المعمول �ه والتي أدت إلى  هاواالســــــــــــــتقرار في الیمن، �ما فی 

 ةن بیَّ م  ي�ما ه  دراجي معاییر اإل�ســــــــــــتوف  فإنه  ة وصــــــــــــول المســــــــــــاعدات اإلنســــــــــــانیة في الیمن، و�التاليلقر ع
من   19مبیَّن �مزـ�د من التفصــــــــــــــیـل في الفقرة  مـا هو    ذلـك  في  �مـا  ،)2014(  2140من القرار   17 الفقرة في
 .)2014( 2140القرار (ج) من  18، و�ذلك الفقرة )2015( 2216قرار ال
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اعتقال واحتجاز وســـوء � للحوثیین،    التا�ع  �صـــفته نائب رئیس مكتب األمن القومي ،المراني وقد أمر 
أنه  تب ث العاملین في المجال اإلنسـاني وغیرهم ممن �عملون في مجال المسـاعدة اإلنسـانیة، �ما  �عض معاملة

ــلطته ونفوذه على ــتخدام سـ ــاء اسـ ــبل أسـ ــیلة  اصـــ إ�  سـ ــانیة �وسـ ــاعدات اإلنسـ ــتفادة منهال المسـ ر�ح   قی حقلت  لالسـ
األوثّـ و شــــــــــــــخصــــــــــــــي.   ــذه  هـــــ ــاـلـیمـن  �ـــــ اـلمـعــني  اـلخــبراء  ـفرـ�ق  ــالق  ــام    عـمـــــ ـلعـــــ ــاـئي  اـلـنهـــــ ـتـقرـ�ره    2018ـفي 

 ).193 ، الفقرةS/2018/594 (انظر

األمن   مكـتب  ، فقـد أشــــــــــــــرف المراني على معتقليك�ـذلـ فر�ق الخبراء المعني ـ�الیمن    هقـ مـا وثّ ووفقـًا ل 
ر عملیات ابتزاز مدیري القومي، الذین ورد أنهم تعرضـــــــــــــوا للتعذیب وســـــــــــــوء المعاملة أثناء احتجازهم. �ما دبّ 

د �اتهامهم �التواطؤ والتجسس  هدِّ حیث �ان ی ،  ةغیر قانونی  هم �صفةواعتقال  هموترهیب   مصارفشر�ات ومدیري  
 تثلوا ألوامر الحارس القضائي.لصالح العدو ما لم �م

 
 :لفعليالعسكري ا هالتحقق من دور 

 “الحوثیون �حتجزون رهائن” -)  ي(عر�   )Human Rights Watch( منظمة رصــد حقوق اإلنســانر�ر  قت  -
)https://www.hrw.org/ar/news/2018/09/25/322595 (2022شباط/فبرایر  11لیه في ع علطُّ [ا[ 

ــة    الــــعــــیــــن  - ــار�ـــــ لــــلــــحــــوثــــیــــیــــن“  -  )�ــــي(عــــر اإلخــــبـــــ الســـــــــــــــــوداء“  ــام  ”الــــمــــهـــــ ــل  رجـــــ الــــمــــرانــــي.  ــامــــر    ”عـــــ
)https://www.saba.ye/ar/news478675.htm( 2022شباط/فبرایر  11لیه في ع علطُّ [ا[ 

”أما الشقیق الرا�ع فهو ”مطلق المراني“ وتمنحه ملیشیا الحوثي رتبة ”لواء“ و�كنى ”أبو عماد“، �اتت أنشطته اإلرهابیة ( 
 ) “ . �اعتباره أحد أخطر قیادات جهاز المخابرات المتورطة في االنتهاك السافر لحیاة الیمنیین  مصدر قلق دولیاً 

أبوعماد المراني. قیادي حوثي مســــــــؤول عن تجنید النســــــــاء ونهب   ”  -)  عر�ي( ‘المرجع’الموقع الشــــــــبكي  -
 ] 2022 شباط/فبرایر  11لیه في  ع  علطُّ [ا  )https://www.almarjie-paris.com/15182(  أموال اإلغاثة“

(”كما أكدت أنه �ان مسـؤوًال عن تجنید شـا�ات، واسـتدراجهن للعمل لحسـاب الحوثي، مضـیفة أنه �ان �جبرهن 
�موظفي على تصـــــو�ر فیدیوهات مخلة من أجل الضـــــغط علیهن الحًقا وابتزازهن، وتكلیفهن �عد ذلك �اإل�قاع  

و�شـفت أن المراني قام    ومسـؤولي �عض المنظمات، من أجل فرض شـروط معینة الحًقا على تلك المنظمات.
بتجنید العشــــــــرات من الفتیات مســــــــتغًال حاجتهن للمال، وأرســــــــلهن الســــــــتدراج خصــــــــوم الحوثیین في الخارج،  

 كان �طلب منهن استدراج شخصیات قبلیة وسیاسیة.“) كما

أمر   ‘مرعبــــــة’”تفــــــاصــــــــــــــیــــــل    –  ي)ر� ع(  ة�یــــــ ر العقنــــــاة    - طــــــالتهــــــا عقو�ــــــات  حوثیــــــة  قیــــــادات   كیــــــة“� عن 
)https://www.alarabiya.net/arab-and-world/yemen/2020/12/11/ ــة -عن ــل-مرعب ــی ــاصــ   -تف

 ]2022شباط/فبرایر  11لیه في ع علطُّ [ا )-القیادات- الحوثیة

للمختطفین، و�ینها ما �شــــفت عنه الناشــــطة والمعتقلة ”كما تورط المراني في جرائم انتهاكات خطیرة وتعذیب  (
ــیة وقبلیة،  ــیاســ ــیات ســ ــخصــ ــتدراج شــ ــمیرة الحوري، عن جرائم أخالقیة ومالیة ودوره في اســ ــا�قة، ســ الیمنیة الســ
مؤ�ـدة أنّـه تولى ملف تجنـید الفتـیات للتجســــــــــــــس على أنشــــــــــــــطـة المنظمـات الـدولـیة والموظفین الـتا�عین لألمم 

اوات على تلك المنظمات، و�تقاسم مبالغ طائلة �مالیین الدوالرات مع �عض موظفیها المتحدة، و�ان �فرض إت 
 )“.الذین أصبحوا �خشون �طشه وتهدیداته

مــاذا فعلــت المیلیشــــــــــــــیــات؟“   .غــاثیــةلمنظمــات اإلا  ل�طــا”ابتزاز الحوثیین    -المشــــــــــــــهــد العر�ي (عر�ي)    -
)https://almashhadalaraby.com/news/133104 (2220شباط/فبرایر  11لیه في ع علطُّ [ا[ 
  
�مكن االطالع على النشرات الصحفیة المتعلقة �التغییرات التي ُتدخل على قائمة الجزاءات   

للجنة على العنوان اإللكتروني   الخاصة �اللجنة في الجزء الخاص بـ ”النشرات الصحفیة“ من الموقع الشبكي
 https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/2140/press-releasesالتالي: 
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احة في شكل  و�مكن االطالع على النسخة المحّدثة من قائمة الجزاءات الخاصة �اللجنة، المت  
HTML  وPDF  وXML ،  :في العنوان اإللكتروني التالي

https://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/2140/materials 

مم المتحدة تبعًا لجمیع التغییرات الُمدخلة  و�تم أ�ضًا تحدیث القائمة الموحدة لمجلس األمن التا�ع لأل 
 :الخاصة �اللجنة، وهي متاحٌة في العنوان اإللكتروني التاليالجزاءات على قائمة 

https://www.un.org/securitycouncil/ar/content/un-sc-consolidated-list 
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