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اليمن :قانون الحصانة القانونية تمثِّل صفعة لضحايا االنتهاكات
قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن القانون الذي صدر يوم السبت والذي يوفر احلصانة من العقاب لعلي عبداهلل صاحل
ومجيع الذين عملوا معه إبان فرتة حكمه يعترب ضربة أليمة جلميع الذين يدعون إىل حتقيق العدالة على انتهاكات حقوق
اإلنسان اليت ارتُكبت على مدى السنوات األخرية.
أقره الربملان اليمين يف
وينص القانون الذي َّ
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على منح الرئيس صاحل "احلصانة الكاملة من

املالحقات القانونية والقضائية" .كما ينص على منح مجيع املسؤولني الذين عملوا مع الرئيس يف مؤسسات الدولة املدنية
والعسكرية واألمنية احلصانة من املالحقة اجلنائية يف ما يتصل "بأعمال ذات دوافع سياسية" قاموا هبا أثناء أدائهم ملهامهم
الرمسية .ولكن ذلك ال ينطبق على "أعمال اإلرهاب" .بيد أن القانون ال يوضح املقصود بعباريت "األعمال ذات الدوافع
السياسية" و "أعمال اإلرهاب".
إن منظمة العفو الدولية تعترب أن هذا القانون يشكل انتهاكا اللتـزامات اليمن مبوجب القانون الدويل بضرورة التحقيق يف
انتهاكات حقوق اإلنسان واملالحقة القضائية ملرتكبيها .فبموجب القانون الدويل ،مبا فيه اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة -واليمن دولة طرف فيها -يعترب اليمن ملزما بالتحقيق مع مجيع
األشخاص الذين يُشتبه يف أهنم اقرتفوا مثل هذه اجلرائم ،إذا توفرت أدلة كافية مقبولة ،وتقدميهم إىل احملاكمة.
وكانت املفوض السامي حلقوق اإلنسان يف األمم املتحدة نيفي بيالي قد انتقدت القانون عندما كان على شكل مسودة،
وقالت إن هذا املشروع ،يف حالة إقراره ،سيشكل انتهاكا اللتـزامات اليمن الدولية حبقوق اإلنسان.
اقرتفت إبان فرتة حكم الرئيس صاحل طوال  33عاما وحىت تاريخ إصدار
وينص القانون على منح احلصانة على األفعال اليت ُ
يقوض احلقوق اإلنسانية للعديد من اليمنيني الذين كابدوا االنتهاكات اجلسيمة حلقوقهم اإلنسانية
القانون .وهو بذلك ِّ

خالل تلك الفرتة وحيرمهم من إحقاق العدالة.

وجرح آالف آخرون منذ مطلع عام  ،2011نتيجة قيام قوات األمن
ففي اآلونة األخرية ،قُتل ما يربو على  200شخص ُ
وأنصار علي عبد اهلل صاحل املسلحني مبحاولة إمخاد االحتجاجات املؤيدة لإلصالح اليت اندلعت يف العاصمة صنعاء وغريها
من مناطق البالد.
وقد قُتل مئات آخرون يف مصادمات مسلحة .وعلى مدى العقود الثالثة األخرية كانت قوات األمن اليمنية مسؤولة عن
ارتكاب انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان ،من بينها عمليات اإلعدام خارج نطاق القضاء والتعذيب واالختفاء القسري
واالعتقال التعسفي.
وينص قانون احلصانة على أنه ينبغي سن قانون إضايف يهدف إىل تعزيز املصاحلة الوطنية وحتقيق العدالة االنتقالية كجزء من
التدابري الضرورية لعدم تكرار انتهاكات القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل يف املستقبل .ويف الوقت
الذي ترحب فيه منظمة العفو الدولية بأية إجراءات تساعد على منع ارتكاب انتهاكات جديدة ،فإهنا تعرب عن قلقها من
تقويض احملاسبة على االنتهاكات السابقة -اليت تشكل أحد العناصر الرئيسية ألية خطة ترمي إىل ضمان عدم تكرار
االنتهاكات.
ويذكر نص القانون أن قانون احلصانة قد صدر وفقا التفاق مت التوصل إليه بوساطة جملس التعاون اخلليجي ووقَّعه الرئيس
صاحل وأحزاب املعارضة يف نوفمرب/تشرين الثاين مقابل تنحي صاحل عن السلطة .كما ذكر النص أنه مت إقرار القانون متاشيا
مع قرار جملس األمن التابع لألمم املتحدة رقم  2014الذي صدر يف أكتوبر/تشرين األول ودعا جيع األطراف إىل االلتـزام
بتنفيذ التسوية السياسية على أساس مبادرة جملس التعاون اخلليجي .بيد أن القرار نفسه َّ
أكد على "ضرورة إجراء حتقيق
شامل ومستقل وحمايد ويتسق مع املعايري الدولية يف االنتهاكات املزعومة حلقوق اإلنسان هبدف جتنب اإلفالت من العقاب
وضمان املساءلة التامة ،"،كما َّ
أكد على "ضرورة إخضاع مجيع األشخاص املسؤولني عن أعمال العنف وانتهاكات حقوق
اإلنسان للمساءلة".
وكجزء من االتفاق سلَّم الرئيس صاحل بعض صالحياته إىل نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي.
ومت تعيني أحد أعضاء املعارضة رئيسا حلكومة الوفاق الوطين ،وتقسيم املناصب الوزارية بني األحزاب السياسية مبوجب
االتفاق .وستظل احلكومة اجلديدة يف سدة احلكم لفرتة مؤقتة مدهتا سنتان.
وسيحتفظ الرئيس علي عبد اهلل صاحل بلقبه كرئيس للجمهورية حىت موعد إجراء االنتخابات ،اليت من املتوقع أن تتم يف
فرباير/شباط.

