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ﻣﻘﺪﻣﺔ
ما زال اليمن يعاني من أزمة لحقوق اإلنسان ،هزت كيانه يف السنة املاضية .فمقتل مئات املتظاهرين ،وجرح آالف
غريهم ،يف شتى أنحاء اليمن ،إبان انتفاضة ،2011أظهر مدى تدهور حالة حقوق اإلنسان يف البالد منذ سنة
 .2000إذ تكفل طيف من قوات األمن والقوات املسلحة ،وكذلك أنصار مسلحون مؤيدون للحكم ،بحملة قمعية
انطوت عىل إخضاع مئات األشخاص لالعتقال التعسفي ،ويف بعض األحيان لالختفاء القرسي ،أو التعذيب وغريه
من رضوب سوء املعاملة.
وإىل ذلك ،تسببت املواجهات املسلحة ،يف  ،2011بني القوات املوالية للحكومة واملناهضة لها ،بما فيها قوات األمن
والفصائل العسكرية والقبلية املتناحرة ،يف منطقة الحسبة من صنعاء،ويف أرحب ونهم وتعز ،بمقتل وإصابة املزيد
من املدنيني .وارتكب املزيد من االنتهاكات لحقوق اإلنسان عىل أيدي موظفني مكلفني بتنفيذ القانون أثناء قمعهم
االحتجاجات يف جنوب اليمن ،يف سياق نمط مستمر من االنتهاكات منذ  ،2007بينما أعاقت األزمة اإلنسانية يف
أجزاء عديدة من البالد فرص حصول الناس عىل املاء وغريه من الخدمات األساسية عىل نحو خطري.
وتفاقمت األوضاع أكثر نتيجة للهجمات ،من قبل الواليات املتحدة ،عىل من اشتبه بأنهم من مقاتيل "القاعدة"،
وبصورة رئيسية عرب استخدام طائرات بال طيار .ووردت أنباء عن انتهاكات للقانون اإلنساني الدويل عىل يد
القوات الحكومية و"أنصار الرشيعة" ،الذين يعتقد أنهم ينتمون إىل "القاعدة" ،يف سياق نزاع مسلح غري دويل يف
أبني وشبوا والبيضاء يف  2011و .2012حيث أدى القتال إىل نزوح عرشات اآلالف من األشخاص يف محافظة أبني،
جنوب اليمن .وورد أن "أنصار الرشيعة" قاموا بعمليات قتل بإجراءات موجزة وعمليات برت أطراف يف املناطق
التي كانوا يسيطرون عليها.
ويف شمال البالد ،تتواصل املواجهات بني جماعتني مسلحتني غري حكوميتني :الحوثثني ،وهم جماعة من الشيعة
الزيدية خاضت فيما مىض سلسلة من النزاعات املسلحة ضد الحكومة املركزية ،فيما بني  2004و ،2010وتسيطر
عىل أجزاء عديدة من محافظة صعدة ،وجماعة يعتقد أنها تضم سلفيني من السنة يناهضون الحوثينيّ ،
أقله جزئيا ً
عىل أساس طائفي.
وشهدت الشهور األخرية بعض التحسن يف األوضاع ،بما يف ذلك اإلفراج عن مئات السجناء عقب تسلم حكومة
جديدة زمام األمور .ومع ذلك ،تستمر االنتهاكات الخطرية لحقوق اإلنسان .فاالحتجاجات يف مدن جنوبية مثل عدن
ما برحت تواجه بالقوة غري الرضورية واملفرطة ،وبما يؤدي إىل أعمال قتل غري مرشوعة وإىل إصابات يف صفوف
املتظاهرين السلميني .ونتيجة لذلك ،تتعاىل نداءات أعداد متزايدة من أهايل الجنوب بالدعوة إىل االنفصال،
مستشهدين يف دعواتهم هذه بأعداد القتىل والجرحى يف صفوف أهاليهم ،كسبب ملطالباتهم تلك.
وحدث كل هذا وسط مناخ من اإلفالت من العقاب ،الذي توطد بسبب الحصانة التي منحت للرئيس السابق ،عيل
عبد الله صالح ،وأعوانه.
إن اليمن اليوم عىل مفرتق طرق مصريي .فإما أن ينجح يف وضع حد النتهاكات حقوق اإلنسان التي توطنت يف
ً
عقودا؛وإما أن يواجه املزيد من عدم االستقرار وتزداد
البالد ،ويف التصدي ملشكلة اإلفالت من العقاب التي استمرت
حالة حقوق اإلنسان فيه سوءا ً .وال بد من القيام بخطوات عالجية فعالة اآلن لضمان الخروج اآلمن لليمن من
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األزمات اإلنسانية وأزمةحقوق اإلنسان التي يواجهها ،عوضا ً عن الغرق واالنزالق أكثر يف أتونها.
وتواجهه السلطات اليمنية الجديدة ،تحت قيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي ،تحديات يف مسعاها نحو بسط
سيطرة القانون والنظام ،وإعادة بناء املؤسسات الوطنية .ففي سياق هذه العملية ،ال بد من القطع بوضوح مع
انتهاكات املايض ،والتصدي لحالة حقوق اإلنسان يجب أن تكون أولوية للحكومة اليمنية .فمن غري املمكن تحقيق
االستقرار يف اليمن ما لم َ
تول العناية الكافية لضمان احرتام حقوق اإلنسان وحمايتها وتحقيقها للجميع.
ّ
تحث السلطات اليمنية عىل صياغة وتنفيذ أجندة واضحة لحقوق اإلنسان .وينبغي لهذه أن
ومنظمة العفو الدولية
تضع حدا ً لإلفالت من العقاب،ولالستخدام غري الرضوري واملفرط للقوة ضد املحتجني السلميني ،وللقبض
واالعتقال التعسفيني ،ولعمليات اإلخفاء القرسي .ويتعني كذلك ،أن تكفل عدالة املحاكمات ،ومكافحة التعذيب
وغريه من صنوف سوء املعاملة ،وأن تلغي استخدام عقوبة اإلعدام يف اليمن.
ويتعني عىل السلطات ،احرتام حرية التعبري والتجمع وتكوين الجمعيات واالنضمام إليها ،وحمايتها وإعمالها
وتعزيزها ،وباملثل عدم التمييز واملساواة للجميع ،وكفالة حقوق النساء والفتيات ،والنازحني داخليا ً والالجئني
وطالبي اللجوء.
ً
وأخريا ،ومن أجل تحقيق التغيري الدائم لصالح حقوق اإلنسان ،يتعني عىل اليمن التصديق عىل االتفاقيات الدولية
لحقوق اإلنسان ومواءمة ترشيعها الوطني مع القانون واملعايري الدوليني لحقوق اإلنسان.
إن منظمة العفو الدولية تدعو الحكومة اليمنية إىل االلتزام بتبني جدول أعمال للتغيري يحرتم حقوق اإلنسان
ويحميها وينفذها ويعززها ،وبوضع جدول األعمال هذا موضع التطبيق .وبروح تقديم العون للحكومة اليمنية يف
هذا الصدد ،ﱢ
تقدم منظمة العفو الدولية فيما ييل أجندة من  11نقطة لتغيري واقع حقوق اإلنسان يف اليمن:
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أﺟﻨﺪة ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ واﻗﻊ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن
 .1وﺿﻊ ﺣﺪ ﻷﻋﻤﺎل اﻟﻘﺘﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوع وﻟﻼﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻟﻨﺰاع
اﻟﻤﺴﻠﺢ

يشكل التصدي ألعمال القتل غري املرشوعة التي تقرتفها القوات املسلحة وقوات األمن ،وكذلك االنتهاكات يف سياق
النزاع املسلح عىل يد القوات الحكومية والجماعات املسلحة غريالحكومية ،وضمان محاسبة املسؤولني عن
االنتهاكات ،التحدي األول الذي يواجه اليمن.
وكان بني أكثر املترضرين معاناة من نهج القتل غري القانوني هذا عىل يد القوات الحكومية ،يف السنوات األخرية،
املتظاهرون ومن اشتبه بأنهم من أعضاء "القاعدة" ،أو بأن لهم صالت بالحوثيني أو "بالحراك الجنوبي" )ائتالف
فضفاض ملجموعات سياسية يدعو العديد منها إىل االنفصال السلمي لجنوب اليمن(.
إذ لقي مئات املتظاهرين السلميني مرصعهم ،بينما أصيب آالف غريهم ،يف انتفاضة  2011عىل يد قوات األمن
والجيش ،بما يف ذلك "قوات األمن املركزي" و"الحرس الجمهوري" .وتورط يف أعمال القتل هذه قناصون يعتقد
أنهم منتسبون لقوات األمن ،أو عىل صلة بها.
وما برحت أعداد من قتلوا أو جرحوا من املحتجني السلميني غري معروفة ،وجزئيا ً بسبب عدم إجراء السلطات
تحقيقات وافية ومستقلة ومحايدة يف هذه األحداث .بينما تحدثت املنظمات غري الحكومية املحلية عن مقتل ما يربو
عىل  2,000شخص إبان فرتة االحتجاج يف  .2011بيد أن هذا الرقم يتضمن أيضا ً أشخاصا ً قتلوا أثناء االشتباكات
املسلحة،كتلك التي وقعت يف منطقة الحسبة ،بصنعاء .ويعتقد أن عدد املحتجني السلميني الذين قتلوا كان باملئات،
ال باآلالف.
ويف جنوب البالد ،ووجه املتظاهرون السلميون إىل حد كبري ممن كانوا يدعون إىل االنفصال بالقوة املفرطة ،ما أدى
إىل قتل وإصابة مئات املحتجني منذ  .2007وليس ثمة ما يشري إىل أن هذه املمارسات ترتاجع ،حتى عقب نقل
السلطة إىل الرئيس هادي ،ومبارشة الحكومة الجديدة أعمالها .فما انفك املتظاهرون السلميون يقتلون عىل أيدي
قوات األمن والقناصني ،وال سيما يف مدينة عدن الجنوبية.
ففي مايو/أيار  ،2011اندلعت مواجهات يف الحسبة ،شمايل صنعاء .ورسعان ما تصاعدت هذه للتتحول إىل نزاع
مسلح بني القوات الحكومية وأنصار مسلحون للزعيم القبيل الشيخ صادق األحمر ،الذي أعلن تأييده لالحتجاجات
ضد الرئيس عيل عبد الله صالح .وعىل ما يبدو ،فقد ارتكب كال طريف النزاع انتهاكات للقانون اإلنساني الدويل.
فورد أن القوات الحكومية شنت هجمات عشوائية وغري متناسبة ،ويف ما ال يقل عن حادثة واحدة ،هاجمت مدنيني
بصورة مبارشة .وورد أن من قاتلوا تحت لواء األحمر استخدموا األسلحة عىل نحو عشوائي ،فأطلقوا النريان من
معرضني املدنيني للخطر ،وأطلقوا النار عىل مناطق سكنية تخضع لسيطرة القوات الحكومية،
مناطق سكنية ،ﱢ
وقاموا بتجنيد مدنيني رغما ً عن إرادتهم من خالل التهديد والرتهيب .بينما استمرت املصادمات حتى أواخر .2011
وقامت القوات الحكومية ،بما فيها الحرس الجمهوري ،بشن هجمات عشوائية وغري متناسبة ،حسبما ورد ،أثناء
املواجهات املسلحة مع قبائل ساندت االنتفاضة ،يف  ،2011يف منطقتي أرحب ونهم ،ما أدى إىل مقتل مدنيني.
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وقتل عرشات من األشخاص اشتبه بأن لهم صالت "بالقاعدة" أو بجماعات إسالمية مسلحة أخرى عىل أيدي قوات
الجيش اليمني والقوات املسلحة للواليات املتحدة األمريكية ،خارج نطاق حاالت النزاع املسلح يف السنوات األخرية،
وبعضهم يف ظروف تشري إىل عدم محاولة القبض عليهم .ويف بعض الحاالت ،قتل سكان محليون كان من الواضح
أن ال صلة لهم بالجماعات املسلحة ،أو أصيبوا نتيجة ملثل هذه الهجمات.
ويف  2011و ،2012خضعت مناطق واسعة من محافظات أبني وشبوة والبيضاء ،يف جنوب ووسط اليمن ،لسيطرة
قوات "أنصار الرشيعة" ،التي يعتقد أنها تنتمي إىل "تنظيم القاعدة يف جزيرة العرب".
وما بني أبريل/نيسان ويونيو/حزيران  ،2012شنت القوات الحكومية اليمنية هجوما ً عسكريا ً رئيسيا ً أدى إىل
طرد "أنصار الرشيعة" إىل خارج املناطق التي كانوا يسيطرون عليها .وأثناء النزاع ،ارتكبت القوات الحكومية
و"أنصار الرشيعة" ،عىل السواء ،انتهاكات للقانون اإلنساني الدويل ،حسبما ورد .وعىل ما يبدو ،شنت القوات
الحكومية ،بما يف ذلك القوات الجوية والربية ،هجمات عشوائية وغري متناسبة يف مناطق مزدحمة ومأهولة بالسكان
يف مدينة جعار ،وربما يف مناطق أخرى ،ما أدى إىل وفيات وإصابات يف صفوف املدنيني .وورد أن القوات الحكومية
وامليليشيات شبه العسكرية القبلية املتحالفة معها ،املعروفة باسم "اللجان الشعبية" ،أخضعت أشخاصا ً لالختفاء
القرسي.
وتلقت منظمة العفو الدولية تقارير تفيد بأن أعضاء يف "أنصار الرشيعة" كانوا يطلقون النار من مناطق مزدحمة
ومأهولة بالسكان ،وأنها أخضعت مدنيني لالختفاء القرسي ،وقامت بقتل جنود الجيش اليمني األرسى بإجراءات
موجزةّ ،
وخلفت وراءها ذخائر متفجرة يف املناطق السكنية ،بما يف ذلك يف بيوت كانت تشغلها أثناء النزاع ،كما كان
الحال يف قرية الكود .إضافة إىل ذلك ،قام "أنصار الرشيعة" ،أثناء سيطرتهم عىل هذه املناطق ،بقتل مدنيني دون
محاكمة وببرت أطراف آخرين ،حسبما ُزعم.
وتشري تقارير إىل أن القوات الحكومية ،و"الفرقة املدرعة األوىل" والحوثيني و"أنصار الرشيعة" قاموا بتجنيد
األطفال للمشاركة يف العمليات القتالية .وتواجه منظمات املجتمع املدني التي تسعى إىل التحقيق يف صحة مثل هذه
التقارير صعوبات جمة يف تحديد أعمار الجنود ،نظرا ً لعدم توافر شهادات امليالد أو غريها من السجالت املوثوقة.
ويف الوقت نفسه ،أبلغت السلطات اليمنية منظمة العفو الدولية أنه ال يتم إلحاق الجنود بالجيش إال عقب تفحص
سجالتهم ،بما يف ذلك السجالت الوطنية للهويات الشخصية ،التي تورد أعمارهم .إن منظمة العفو الدولية تناهض
التجنيد اإلجباري أو الطوعي لألشخاص الذين تقل أعمارهم عن  18سنة من جانب الحكومات أو جماعات
املعارضة املسلحة ،وليس فحسب مشاركتهم يف األعمال العدائية.
يدعو اتفاق نقل السلطة ،الذي توسط فيه "مجلس التعاون الخليجي" يف  ،2011إىل إعادة هيكلة القوات املسلحة
وقوات األمن اليمنية ،وتعهد الرئيس هادي ،الذي انتخب يف فرباير/شباط  ،2012بالقيام بذلك ،بيد أن السلطات
اليمنية لم تتخذ حتى اآلن خطوات محددة لتحقيق ذلك ،عىل ما يبدو.
ومنظمة العفو الدولية تدعو حكومة اليمن إىل إصالح القوات املسلحة واألمن ،وإىل التصدي ألعمال القتل غري
املرشوعة واالنتهاكات يف خضم النزاع املسلح ،سواء تلك التي ارتكبتها قوات الحكومة أو الجهات غري الرسمية.
ولهذا الغرض ،ينبغي أن تقوم بما ييل:


إعالن طبيعة اإلصالح املقرتح للقوات املسلحة وقوات األمن عىل املأل بصورة دقيقة ،بما يف ذلك عن طريق
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تحديد أي القوات ستخضع لإلصالح ،وكيف سيتم ذلك ،والحدود الزمنية لهذه العملية ،والهيكل الجديد املقرتح،
وهرمية تسلسل األوامر؛
 ضمان أن يشمل إصالح القوات العسكرية واألمنية نظاما ً للتمحيص والغربلة لضمان أن ال يتسلم أي شخص
يشتبه يف أنه قد ارتكب أو أمر بارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدويل لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدويل
منصبا ً ﱢ
يمكنه من تكرار مثل هذه االنتهاكات؛
 إصدار األوامر إىل جميع قوات األمن عىل الفور بعدم استخدام الذخرية الحية ضد املحتجني الذين ال يمثلون
أي خطر عىل حياة اآلخرين؛
 إصدار تعليمات واضحة ،تعلن عىل املأل وتكتيس صفة االستعجال ،بشأن استخدام القوة ،بما يف ذلك استخدام
األسلحة النارية .فينبغي لجميع املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون الذين يتم نرشهم ملواكبة املظاهرات أن يخضعوا
لدورات تدريبية عملياتية صارمة ،ولقواعد اشتباك تتساوق تماما ً مع املعايري الدولية لحقوق اإلنسان الخاصة
باملوظفني املكلفني بإنفاذ القانون،مثل "مدونة األمم املتحدة لقواعد سلوك املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني"،
و"مبادئ األمم املتحدة األساسية بشأن استخدام القوة واألسلحة النارية من جانب املوظفني املكلفني
بإنفاذالقوانني"؛
 توضيح القواعد التي يتعني عىل قوات األمن اليمنية تطبيقها أثناء قيامها بعمليات ضد أفراد يشتبه بأنهم من
أعضاء "القاعدة" ،أو يتبعونها؛ وضمان أن تتماىش هذه القواعد مع القانون الدويل واملعايري الدولية املعرتف بها،
والكشف عن اإلجراءات التي اتخذت من قبل الحكومة لضمان امتثال قوات األمن اليمني بهذه املتطلبات؛
 إخضاع أية أسلحة تحملها الطائرات بال طيار يف اليمن للمراقبة الكاملة ،وتوضيح أي من الوحدات العسكرية
أو األمنية مسؤولة عن تشغيل هذه الطائرات ،وهيكلية التسلسل اإلداري لتشغيلها والقواعد التي تحكم استخدام
مثل هذه الطائرات؛
 ضمان معرفة القوات الحكومية املشاركة يف النزاع املسلح ،بما يف ذلك الجيش اليمني وغريه من قوات األمن
وأي جماعات قبلية متحالفة مع الحكومة ،معرفة تامة بالتزاماتها بمقتىض القانون اإلنساني الدويل ،وتقيدها بها؛
 إصدار األوامر إىل العسكريني بأن يتوقفوا عن استخدام أسلحة امليدان غري الدقيقة التصويب ،مثل املدفعية
ومدافع الهاون ،يف املناطق السكنية املأهولة ،نظرا ً ألن استعمالها يف مثل هذه الظروف يشكل انتهاكا ً للحظر
املفروض عىل الهجمات العشوائية؛
 ضمان إجراء تحقيقات رسيعة ومحايدة ووافية بشأن األدلة التي تشري إىل أن أي من قواتها ،بما فيها
امليليشيات املحلية ،قد ارتكبت انتهاكات خطرية للقانون الدويل لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدويل أثناء
القتال يف أبني وشبوه والبيضاء ،طبقا ً ملقتضيات املعايري الدولية .ويف الحاالت التي يكون فيها أدلة كافية مقبولة
عىل أن ثمة أفراد قد أمروا أو ارتكبوا جرائم حرب أو جرائم أخرى بمقتىض القانون الدويل ،ضمان محاكماتهم
محاكمة تفي باملعايري الدولية للمحاكمات العدالة ،مع عدم أمكانية استخدام عقوبة اإلعدام ؛
 نقل أي معتقلني يشتبه يف أنهم أعضاء يف "أنصار الرشيعة" ،أو الجماعات املسلحة املتحالفة معها ،ويف أنهم
قد ارتكبوا انتهاكات خطرية لحقوق اإلنسان أو جرائم حرب أو جرائم بمقتىض القانون الدويل ،إىل عهدة األجهزة
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فورا ،ويف الحاالت التي يكون فيها أدلة كافية مقبولة ،ضمان محاكمة
املدنية لتنفيذ ما تنص عليه القوانني بشأنهم
الجناة املتشبه فيهم محاكمات تفي باملعايري الدولية للمحاكمات العادلة ،مع عدم إمكانية استخدام عقوبة اإلعدام ؛
 ضمان فتح تحقيقات رسيعة ومحايدة ووافية بشأن أية أدلة تشري إىل أن قوات تابعة للحكومة أو لجهات غري
حكومية قد ارتكبت انتهاكات خطرية للقانون اإلنساني الدويل وانتهاكات لحقوق اإلنسان ،أثناء القتال يف الحسبة
وأرحب ونهم وتعز ،طبقا ً للمعايري الدولية .كما ينبغي تقديم أي شخص يشتبه بارتكابه جرائم حرب أو جرائم
أخرى يطالها القانون الدويل إىل ساحة العدالة يف محاكمات عادلة ال تسمح بفرض عقوبة اإلعدام؛
 تعزيز قدرات أجهزة إنفاذ القانون يف اليمن لحماية السكان املدنيني من انتهاكات الجماعات املسلحة ،بما يف
ذلك من التجنيد بالقوة .ولهذا الغرض ،تحسني مستوى تدريب العاملني يف أجهزة إنفاذ القانون ،بما يف ذلك
تدريبهم يف مجال قانون حقوق اإلنسان؛


التحقيق يف مزاعم أن جنودا ً أطفاال ً قد استخدموا من جانب الدولة وجهات غري حكومية؛



وضع حد لتجنيد األطفال واستخدامهم ،وتشديد الترشيعات التي تحظر ذلك ووضعها موضع التنفيذ.

رقم الوثيقةMDE 31/012/2012 :

منظمة العـفـو الـدولية سبتمرب/أيلول 2012

اليمن
أجندة لتغيري واقع حقوق اإلنسان

11

 .2وﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﻺﻓﻼت ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب

لليمن تاريخ طويل يف مضمار اإلفالت من العقاب .فلعقود ،دأبت قوات األمن عىل ارتكاب انتهاكات خطرية لحقوق
اإلنسان وجرائم بموجب القانون الدويل ،من قبيل التعذيب واالختفاء القرسي واإلعدام خارج نطاق القضاء ،باسم
األمن ومكافحة اإلرهاب ،دون أن يواجه أحد املساءلة الجنائية .وتعود بعض حاالت االختفاء القرسي إىل عقدي
الستينيات والثمانينيات من القرن املايض ،وإىل أيام الحرب األهلية يف  ،1994ولم يجر حلها حتى اآلن .وقد قامت
منظمة العفو الدولية وناشطون محليون بتوثيق العديد من الحوادث التي يمكن أن تشكل جرائم بمقتىض القانون
الدويل يف اليمن ،بما يف ذلك حاالت تعذيب وإعدام خارج نطاق القضاء وإخفاء قرسيُ ،
وأبلغت السلطات اليمنية
بعرشات من حاالت انتهاك حقوق اإلنسان هذه ،ومع ذلك ،نادرا ً ما اتخذت أي خطوات ملموسة لضمان املساءلة.
ﱢ
ويبني تعامل السلطات يف اآلونة األخرية مع حقيقة األعداد الكبرية من القتىل يف احتجاجات  2011استمرار أوجه
القصور هذه .فحتى اآلن ،لم تبارش السلطات اليمنية ،عىل ما يبدو ،بأية تحقيقات إال يف أربع حوادث خالل
انتفاضة  :2011وهي مقتل عرشات املحتجني يف  18مارس/آذار  2011يف صنعاء؛ ومقتل متظاهر وجرح نحو
15آخرين يف تعز يف  17فرباير/شباط  ،2011أثناء هجوم بالقنابل عىل ساحة الحرية؛ ومقتل محتجني يف 29
مايو /أيار يف ساحة الحرية؛ والهجوم عىل القرص الرئايس يف يونيو/حزيران  .2011وبحسب ما لدى منظمة العفو
تجر أية تحقيقات قضائية يف عرشات الحوادث األخرى التي قتل فيها محتجون يف صنعاء
الدولية من معلومات ،لم َ
وتعز ،وباقي مدن اليمن .وقد اقرتح بعض كبار املسؤولني الحكوميني اليمنيني تشكيل لجنة تقص للتحقيق يف
انتهاكات حقوق اإلنسان التي ارتكبت إبان انتفاضة  ،2011ولكن هذا لم يتحقق.

لقد أدى التحقيق يف مقتل عرشات املحتجني يف  18مارس/آذار  2011يف صنعاء ،حسبما هو معلن ،إىل توجيه
ً
االتهام إىل  79رجالً .وأبلغ النائب العام منظمة العفو الدولية يف يونيو/حزيران  2012أن  14من  79مشتبها به
كانوا موقوفني آنذاك .وقد أفرج عن البعض بكفالة ،بينما ال يزال آخرون فارين من وجه العدالة .وأعربت عائالت
الضحايا عن بواعث قلقها من عدم القبض عىل الجناة الحقيقيني ،ومن أنهم لن يقدموا إىل ساحة العدالة .وفضالً
عن ذلك ،أبلغ ناشطون منظمة العفو الدولية أنهم يخشون ،يف كل األحوال ،من أن يصدر عفو بحق الجناة بمقتىض
قانون الحصانة ،وأن يفلت هؤالء من قبضة العدالة.
إذ أدى التحقيق يف الهجوم بالقنابل ،يف  17فرباير/شباط ،بتعز ،إىل محاكمة ثالثة رجال غيابيا ً يعتقد أن لهم صلة
بالسلطات املحلية ،وحكم عليهم باإلعدام يف يونيو/حزيران .2012وعىل الرغم من حقيقة أن عملية مقاضاة قد
تمت ،إال أن منظمة العفو الدولية تطلب من الحكومة اليمنية تخفيف هذه األحكام ،نظرا ً لرفضها املحاكمات
الغيابية ألنها جائرة بطبيعتها ،وملناهضتها لعقوبة اإلعدام يف جميع الظروف .كما ينبغي أن تتاح ألي شخص
ً
مذنبا ،دون اللجوء إىل فرض عقوبة
يشتبه بأنه قد قام بالهجوم بالقنابل محاكمة عادلة ،ويحكم عليه ،إن وجد
اإلعدام.
ولم يحرز التحقيق يف مقتل املحتجني يف ساحة الحرية ،يف  29مايو/أيار  ،2011فيما عرف عىل نطاق واسع
"بحادثة الحريق" ،عندما أرضمت النار يف خيام املحتجني ،وعىل أيدي منتسبي الحرس الجمهوري وقوات األمن
املركزي ،أي تقدم يذكر ،عىل ما يبدو ،ووفق ما لدى منظمة العفو الدولية من معلومات.
وقد أثار تقاعس السلطات اليمنية عن توضيح أساب عدم اتخاذ أي خطوات ملموسة إلجراء تحقيق واف يف جميع
هذه الحوادث بواعث قلق لدى عائالت الضحايا من أن التحقيقات التي تجرى انتقائية وغري مستوفاة ،ولذا فهي
تفتقر إىل املصداقية .وأبلغت عائالت الضحايا منظمة العفو الدولية بأن السلطات قد أخلت سبيل بعض املشتبه
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بهم ،وأعربت عن خشيتها من أن ال يخضع الجناة للمحاسبة أبدا ً .والعقبة األخرى التي أشري إليها هي الحصانة
التي منحت للرئيس السابق ولغريه من املسؤولني .فهذه الحصانة تعني يف حقيقة األمر أنه حتى إذا أدت
التحقيقات إىل اعتبار املسؤول مشتبها ً به يف ارتكاب الجرم ،أو يف إصدار األوامر بفتح النار عىل املحتجني السلميني،
فمن غري الوارد أن يقدم مثل هذا املسؤول إىل ساحة العدالة.
إن الصفقة التي توسط فيها "مجلس التعاون الخليجي" قد منحت الرئيس السابق ،عيل عبد الله صالح ،الحصانة
من املقاضاة مقابل التخيل عن السلطة .كما منحت الصفقة مسؤولني آخرين حصانة مماثلة من املقاضاة بالعالقة
مع القرارات التي اتخذوها عىل أسس سياسية .ووقع الرئيس السابق ،صالح ،الصفقة يف نوفمرب/ترشين الثاني
 .2011كما وقعت صفقة"مجلس التعاون الخليجي" أيضا ً أحزاب املعارضة السياسية اليمنية آنذاك .وبموجب
الصفقة ،عني رئيس جديد للوزراء لريأس "حكومة املصالحة الوطنية" املؤقتة لسنتني ،ولتضم"أحزاب اللقاء
املشرتك" )ائتالف لألحزاب السياسية التي كانت معارضة للحكم حتى نوفمرب/ترشين الثاني  (2011و"حزب
املؤتمر الشعبي العام" الحاكم سابقا ً.
وإلنفاذ القسم الخاص بالحصانة يف صفقة "مجلس التعاون الخليجي" ،أقرت السلطات اليمنية يف 21
يناير/كانون الثاني " ،2012القانون رقم  1لسنة  2012املتعلق بمنح الحصانة من املقاضاة القانونية
والقضائية" )قانون الحصانة( .ويمنح القانون الرئيس السابق ،عيل عبد الله صالح ،الحصانة الكاملة من
املقاضاة ،ويوفر لرشكائه الحصانة من املقاضاة الجنائية عىل ما مورس من "أفعال بدوافع سياسية" يف مجرى
قيامهم بمهامهم الرسمية.
إن بواعث قلق تساور منظمة العفو الدولية من أن القانون يحول دون التماس العدالة من جانب عائالت الضحايا
وضحايا جرائم من قبيل االعتقال التعسفي والتعذيب واإلعدام خارج نطاق القضاء واالختفاء القرسي ،كما يحول
دون كشف الحقيقة وجرب ما لحق بهم من رضر .فالعفو الدائم الذي يمنع مقاضاة األفراد الذين يشتبه يف أنهم
مسؤولون مسؤولية جنائية عن جرائم بمقتىض القانون الدويل يرقى إىل مرتبة العفو عن مثل هذه الجرائم ،وال
يتساوق مع أحكام القانون الدويل.
يحاجج من يدافعون عن الحصانة بأنها رضورية لضمان االستقرار يف اليمن ،وأن بدونها يمكن لألوضاع أن
تنحدر إىل حرب أهلية يف البالد .بيد أن منظمة العفو الدولية ترى أن إرث اإلفالت من العقاب قد ّ
غذى الشعور
بالظلم يف اليمن ،وأسهم جزئيا ً يف الغضب الشعبي الذي جرى التعبري عنه أثناء االحتجاجات .وقد رفض املحتجون
أنفسهم صفقة الحصانة باعتبارها خيانة ملن فقدوا أرواحهم أثناء االحتجاجات ،وقطعوا عهدا ً عىل أنفسهم
بمواصلة مناهضتها .وإضافة إىل ذلك ،يبدو أن قانون الحصانة لم يفعل الكثري لتعزيز االستقرار يف اليمن ،فأوضاع
البالد ما زالت هشة ،وبما ينسف مقولة إن قانون الحصانة رشط رضوري لضمان استقرار اليمن .وتعتقد منظمة
العفو الدولية أنه ال يمكن تحقيق االستقرار يف اليمن إال بضمان تحقيق العدالة.
فقانون الحصانة يمثل خرقا ً اللتزامات اليمن ،بموجب القانون الدويل ،بالتحقيق يف الجرائم التي يشملها القانون
الدويل ،ويف غريها من انتهاكات حقوق اإلنسان .ويفرض القانون الدويل لحقوق اإلنسان ،الذي تجسده معاهدات
من قبيل "اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة"،
واليمن دولة طرف فيها ،عىل الدولة واجب التحقيق مع أي شخص يشتبه يف أنه قد مارس التعذيب أو ارتكب
جرائم أخرى يطالها القانون الدويل ،ومقاضاته ،حيثما توافرت أدلة مقبولة كافية لذلك .ويتعني أن ﱠ
يقدم من يشتبه
بأنهم الجناة إىل محاكمات عادلة ،دونما احتمال ألن تصدر عن هذه املحاكمات أحكام باإلعدام.
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إن املساءلة عما يرتكب من جرائم بمقتىض القانون الدويل ،بما فيها االنتهاكات القائمة عىل النوع االجتماعي ،يمكن
أن تكفل الردع الفعال ملن يحتمل أن يرتكبوا االنتهاكات يف املستقبل ،وتشكل كذلك تدبريا ً رضوريا ً لضمان العدالة
والحقيقة واإلنصاف للضحايا وعائالتهم .وعىل العكس من ذلك ،فإن قانون الحصانة يبعث برسالة إىل الجناة
مفادها أنه ليس ثمة ما يخشون ،وأنهم سيكافؤون باإلفالت من العقاب باسم األمن ،مهما ساءت سجالتهم لحقوق
اإلنسان.
ومنظمة العفو الدولية ترحب بما أعلنته الحكومة اليمنية من التزام بإقرار آليات ملنع ارتكاب املزيد من جرائم
القانون الدويل ،وغريها من انتهاكات حقوق اإلنسان ،من خالل "العدالة االنتقالية واملصالحة الوطنية" .فقد طرح
مؤخرا ً للتشاور مرشوع قانون العدالة االنتقالية واملصالحة الوطنية )قانون العدالة االنتقالية( وضع يف أوائل
 ،2012وبما أدى إىل إدخال تعديالت مهمة عىل الصيغة األولية .بيد أن منظمة العفو الدولية ،ورغم ما أدخل عىل
مرشوع القانون من تعديالت ،تشعر ببواعث قلق من أن مرشوع القانون يحاول ربط تحقيق النجاح يف جهود
املصالحة الوطنية بغياب التدابري القانونية والقضائية ضد من ارتكبوا انتهاكات حقوق اإلنسان وجرائم بموجب
القانون الدويل ،نظرا ً لتشديده عىل مفهوم الصفح عما مىض وتجاهله املسؤولية الجنائية الفردية.
يعرف "العدالة االنتقالية" ،يف املادة  ،2بأنها "كامل نطاق العمليات واآلليات املرتبطة باملحاوالت
فمرشوع القانون ﱢ
التي يبذلها املجتمع لتفهم تركة من تجاوزات املايض الواسعة النطاق بغية تحقيق العدالة التصالحية للكشف عن
الحقيقة وجرب رضر الضحايا وحفظ الذاكرة الوطنية ومنع تكرار انتهاكات حقوق اإلنسان يف املستقبل" .وال
يغطي هذ التعريف جميع العنارص التي تتضمنها "املجموعة املستوفاة من املبادئ املتعلقة بحماية حقوق اإلنسان
وتعزيزها من خالل اتخاذ إجراءات ملكافحة اإلفالت من العقاب" ،وبخاصة رضورة التحقيق الجنائي ،ومقاضاة
األشخاص املسؤولني عن جرائم بمقتىض القانون الدويل وعن انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان ،حيثما توافرت
أدلة مقبولة كافية لذلك .كما إن املادة  2ال تحدد أية تدابري ملموسة ذات مغزى لإلنصاف والجرب ينبغي أن تتوافر
للضحايا وعائالتهم.
وتعرف املادة نفسها املصالحة الوطنية عىل أنها "عملية للتوافق الوطني عىل أساسها تنشأ عالقة بني األطراف
السياسية واملجتمعية قائمة عىل التسامح والعدل وإزالة آثار رصاعات املايض ومن خالل مجموعة من اإلجراءات
املنصوص عليها يف هذا القانون والقوانني األخرى الهادفة إىل تحقيق األمن والسالم االجتماعي واملصالحة بني أفراد
املجتمع" .وبينما تطرق التعريف للعدالة ،إال أن املفهوم ظل غامضا ً .فبحسب التعريف ،فإن منجزات املصالحة
الوطنية هي األمن والسالم االجتماعي واملصالحة -ومرة أخرى تغيب املكونات القضائية عن العدالة االنتقالية.
وتورد املادة  3األهداف التي يأمل مرشوع القانون هذا يف تحقيقها -ومرة أخرى يجري حذف املسؤولية الجنائية
الفردية ملن ارتكبوا جرائم بمقتىض القانون الدويل وانتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان .فاألهداف تقوم عىل االنتقال
السيايس يف اليمن عىل أساس الحق يف الحقيقة وقيم التسامح والصفح وحقوق الضحايا واملصالحة الفردية
والجماعية وتحقيق املصالحة الوطنية .كما تأتي عىل ذكر رضورة "اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتطبيق العدالة
االنتقالية بما يضمن تسليط الضوء عىل ترصفات األطراف السياسية التي أدت إىل انتهاكات لحقوق اإلنسان" .بيد
أن هذه اإلجراءات تقرص عن الوفاء بالتزامات اليمن بمقتىض القانون الدويل بمحاسبة مرتكبي مثل هذه االنتهاكات
عىل مسؤوليتهم الجنائية.
وينص مرشوع العدالة االنتقالية عىل إنشاء "هيئة اإلنصاف واملصالحة الوطنية" لتقوم بمهمة التحقيق يف
االدعاءات املتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان يف سياق االضطرابات يف اليمن منذ  ،1990وكذلك االدعاءات املتعلقة
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باالنتهاكات التي ارتكبت قبل  1990حال استمرار آثار هذه االنتهاكات حتى صدور القانون .وتساور منظمة
العفو بواعث قلق من أن هذايعني استثناء العديد من االنتهاكات التي ارتكبت قبل  1990من نطاق صالحيات
الهيئة ،وتويص بأن ﱠ
يعدل مرشوع القانون لتفويض الهيئة صالحية التحقيق يف االنتهاكات السابقةعىل ،1990
بغض النظر عما إذا كانت آثارها مستمرة أم ال .فما زالت أرس بعض األشخاص الذين أخضعوا لالختفاء القرسي يف
العقود السابقة تأمل يف أن أحباءها ما زالوا علىقيد الحياة ومعتقلني وسوف يفرج عنهم إذا ما قامت السلطات
بالتحقيق يف اختفائهم .وتساور هذه األرس بواعث قلق كذلك من أن القانون يف صيغته الراهنة ربما يقف عائقا ً
ً
أبدياأمام معرفتهم بمصري أحبائهم ،وما حدث لهم.
وتنص املادة  11من مرشوع القانون عىل أنه سوف يصدر عن الهيئة "تقرير شامل منذ إنشاء الهيئة وحتى انتهاء
مهمتها ،عن الحقائق التي توصلت إليها واملسئولني عنها" ،مضيفة إىل ذلك رشط أن "ال يكون هذا التقرير ذو
طابع قضائي" .وتنص املادة أيضا ً عىل أنه يتعني لتقرير الهيئة أن يحدد األسباب التي أدت إىل انتهاكات حقوق
اإلنسان يف الفرتة املاضية والتوصيات الكفيلة بعدم تكرارها يف املستقبل .كما تويص باتخاذ خطوات للتشجيع عىل
املصالحة الوطنية وحماية حقوق األفراد ،وعىل األخص حقوق النساء واألطفال والفئات الضعيفة وتحسني أحوالهم.
وتقول أيضا ً إن التقرير ينبغي أن يتضمن التوصيات واملقرتحات واإلجراءات التي تدعم التحول الديمقراطي
وتعززه وتساهم يف بناء الدولة املدنية -دولة الحق والقانون والحكم الرشيد واملواطنة املتساوية واإلصالح املؤسيس
بما يكفل عدم تكرار االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان مستقبالً.بيد أن "التقرير الشامل" الذي كلفت الهيئة
بتقديمه لدى انتهاء مهامها يغفل ﱢ
مكون العدالة فيما يتصل بانتهاكات الفرتة املاضية.
إن تطبيق مرشوع قانون العدالة االنتقالية ،يف صيغته الراهنة ،سوف يعرض اليمن لخطر تعزيز قانون الحصانة
املتبنى يف يناير/كانون الثاني  ،2012وبذا سوف يساعد عىل تعزيز مناخ إفالت الجناة ومرتكبي االنتهاكات
الجسيمة لحقوق اإلنسان ومرتكبي الجرائم املنصوص عليها يف القانون الدويل ،من العقاب .ومن شأن ذلك أن
يعرقل أكثر فرص وصول الضحايا إىل العدالة .ناهيك أن قرارات العفو عن الجرائم التي يطالها القانون الدويل-
بما فيها جرائم الحرب والتعذيب واالختفاء القرسي واإلعدام خارج نطاق القضاء -تشكل أيضا ً انتهاكات للقانون
الدويل.
إن منظمة العفو الدولية تدعو الحكومة اليمنية إىل وضع حد لإلفالت من العقاب ،عن طريق ما ييل:
 إلغاء قانون الحصانة املقر يف يناير/كانون الثاني  2012وضمان عدم تمتع أي شخص ،سواء أترصف
بصفته الرسمية أم ال ،بالحصانة من املقاضاة؛


تعديل مرشوع قانون العدالة االنتقالية لضمان تحقيقه العدالة عىل النحو التايل:
 تعريف عبارة "العدالة االنتقالية" عىل نحو واضح ،بحيث تشمل جميع العنارص الواردة يف "املجموعة
املستوفاة من املبادئ املتعلقة بحماية حقوق اإلنسان وتعزيزها من خالل اتخاذ إجراءات ملكافحة اإلفالت من
العقاب"؛
 تحديد تدابري ملموسة ذات مغزى للجرب واإلنصاف املتاحني لضحايا جميع انتهاكات حقوق اإلنسان
والجرائم التي يشملها القانون الدويل؛


ضمان تفويض "هيئة اإلنصاف واملصالحة الوطنية" صالحية معالجة جميع الجرائم التي ارتكبت يف
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الفرتة التي سبقت 1990؛


ضمان املساءلة الجنائية ملرتكبي انتهاكات حقوق اإلنسان؛

 طلب املساعدة من املجتمع الدويل يف إقامة لجنة لتقيص انتهاكات حقوق اإلنسان أثناء أحداث ،2011
والتعاون التام مع لجنة التقيص هذه عند إنشائها .وينبغي للجنة التقيص أن تتمتعبما ييل:
 إرشاك واستشارة املجتمع املدني واملترضرين من األمور التي يجري التقيص بشأنها ،بمن فيهم الناجون
وعائالت الضحايا وسواهم من الجهات املعنية؛


سلطة إجبار املوظفني الرسميني عىل املثول أمامها لإلدالء بشهاداتهم؛



ضمان الحماية للشهود ولعائالتهم من الرتهيب؛

 ضمان جلب أي شخص يتم تحديده كمشتبه به يف ارتكاب جرائم يطالها القانون الدويل وانتهاكات
لحقوق اإلنسان ،أو يف إصدار أوامر بارتكابها أو يف التقاعس عن منعها عىل نحو غري معقول ،أمام العدالة
وفق إجراءات نزيهة ،ودون اللجوء إىل فرض عقوبة اإلعدام؛


ضمان تقديم الجرب الكايف للناجني وعائالت الضحايا؛

 التوصية بمجموعة من التدابري لضمان أن تتقيد قوات األمن أثناء عملها الرشطي يف مواكبة املظاهرات
تقيدا ً تاما ً باملعايري الدولية لحقوق اإلنسان ،بما يف ذلك أحكام "مدونة األمم املتحدة لقواعد سلوك املوظفني
املكلفني بإنفاذ القوانني" و"مبادئ األمم املتحدة األساسية بشأن استخدام القوة واألسلحة النارية من جانب
املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني"؛


إعالن نتائج التحقيقات واملنهج ّ
املتبع بشأنها عىل املأل؛

 مبارشة تحقيق مستقل ومحايد ،بمساعدة من الخربات الدولية ،لضمان قيامها بمهامها عىل نحو فعال يف
التحقيق يف انتهاكات حقوق اإلنسان السابقة عىل 2011؛
 إنشاء آلية مستقلة وفعالة للشكاوى والتبليغ ،ال صلة هيكلية أو تنظيمية لها بقوات األمن وأجهزة إنفاذ
القوانني ،كي تتلقى الشكاوى يف املستقبل ضد املوظفني األمنيني الذين ُيزعم أنهم قد ارتكبوا انتهاكات لحقوق
اإلنسان ،وتسجيل هذه الشكاوى وتفحصها والتحقيق بشأنها؛
 إنشاء نظام لجرب الرضر الذي لحق بجميع ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان التي ارتكبتها قوات األمن ،بحث
يتضمن جميع أشكال الجرب يف صيغة رد االعتبار ،والتعويض املايل ،وإعادة التأهيل ،والرتضية ،وضمانات عدم
التكرار ،وفق ما نصت عليه "املبادئ األساسية واملبادئ التوجيهة بشأن الحق يف االنتصاف والجرب لضحايا
االنتهاكات الجسيمة للقانون الدويل لحقوق اإلنسان واالنتهاكات الخطرية للقانون اإلنساني الدويل"؛
 اتخاذ التدابري الرضورية اإلضافية لضمان إزالة العقبات الخاصة ذات الصلة بالنوع االجتماعي التي تعرقل
يجرم القانون اليمني الجرائم القائمة عىل النوع االجتماعي ،وأن يفرض
التماس العدالة .ويشمل هذا ضمان أن ﱢ
عقوبات عليها تعكس مدى جسامتها ،دون أن يشمل ذلك عقوبة اإلعدام ،والتحقيق املثابر يف مثل هذه الجرائم.
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تعرض املئات ،وربما اآلالف ،من األشخاص املشتبه يف ضلوعهم يف االحتجاجات املناهضة للحكومة يف  ،2011أو
االحتجاجات الجارية يف الجنوب ،أو املرتبطني بحركة التمرد الحوثي يف صعدة ،أو بجماعات إسالمية مسلحة،
لالحتجاز لفرتات طويلة دون تهمة أو محاكمة يف السنوات األخرية .ويقال إن كثريين تعرضوا للتعذيب أو سوء
املعاملة ،عىل نطاق واسع ،يف أماكن االعتقال .واعتقل واحتجز الكثريون من قبل جهازي "األمن السيايس" و"األمن
القومي" ،اللذين يتبعان الرئيس مبارشة ،دون رقابة قضائية.

وقد أصبحت عمليات االعتقال واالحتجاز خارج سيادة القانون روتينية يف اليمن يف أعقاب هجمات  11سبتمرب/
أيلول  2001يف الواليات املتحدة .فاعتقل العرشات من املشتبه يف انتمائهم إىل "القاعدة" ،معظمهم عىل يد األمن
السيايس ،وتعرضوا لطيف واسع من االنتهاكات ،بما يف ذلك الحبس بمعزل عن العالم الخارجي ،واالحتجاز لفرتات
طويلة دون تهمة أو محاكمة ،والتعذيب أو غريه من صنوف املعاملة السيئة ،واالختفاء القرسي.
ٌ
وقد عومل
مئات ممن اشتبه يف أنهم من املقاتلني الحوثيني أو من أنصارهم باملثل ،فاعتقلوا باألمن القومي أو األمن
ً
عموما ،ويف السجون يف صعدة وصنعاء وأماكن أخرى .بينما اختفى كثريون ألسابيع أو أشهر عقب إلقاء
السيايس
القبض عليهم أو اعتقالهم .وأطلق رساح معظمهم.
واعتقل مئات من أعضاء "الحراك الجنوبي" ،وممن شاركوا يف االحتجاجات التي نظمها "الحراك الجنوبي" ،يف
موجات اعتقال عىل يد قوات مثل قوات األمن املركزي وإدارة البحث الجنائي .وأطلق رساح معظم املحتجزين دون
تهمة ،العديد منهم بعد إلقاء القبض عليهم بفرتة قصرية ،ولكن بعضهم بعد فرتات أطول من الحبس بمعزل عن
العالم الخارجي .وحوكم آخرون وحكم عليهم بالسجن وال يزالون محتجزين حتى اآلن.
وتعرض مئات األشخاص املشتبه يف ضلوعهم يف االحتجاجات املناهضة للحكومة يف  ،2011بما يف ذلك أطفال،
لالعتقال واالحتجاز التعسفيني .واحتجز كثريون منهم ،كما يبدو ،باألمن السيايس واألمن القومي ،ولكن أيضا ً لدى
األجهزة األخرى ،كقوات األمن املركزي ،وهي قوة شبه عسكرية تابعة لوزارة الداخلية ،والحرس الجمهوري.
واحتجز كثريون ألسابيع أو أشهر دون تهمة أو محاكمة ،وتعرض البعض لالختفاء القرسي .وأطلق رساح معظم
الذين كانوا ال يزالون قيد االحتجاز يف أوائل  ،2012ولكن هناك شكوك مستمرة حول عدد املحتجزين تعسفا ً أو
املختفني .وأبلغ وزير الداخلية والنائب العام منظمة العفو الدولية يف يونيو/حزيران  2012أنه لم يبق محتجزون
بسبب مظاهرات  ،2011وأن املحتجزين الذين اعتقلوا خالل فرتة االنتفاضة أو ظلوا محتجزين لدى األمن السيايس
اعتقلوا لالشتباه بتورطهم يف الهجوم عىل قرص الرئاسة يف يونيو/حزيران  ،2011أو أنهم من أعضاء "القاعدة".
ً
أيضا ،يف  ،2011للحبس
ويف منطقتي أرحب ونهم ،أخضع الحرس الجمهوري جنودا ً منشقني وسكانا ً محليني،
املطول بمعزل عن العالم الخارجي يف أماكن احتجاز غري نظامية .ووفقا ً للمعلومات التي تلقتها منظمة العفو
الدولية ،اعتقلهم الحرس الجمهوري لالشتباه بدعمهم القبائل املشاركة يف قتال الحرس الجمهوري يف تلك املناطق،
أو بسبب الفرار من الخدمة ،واملشاركة يف القتال ،يف حالة األفراد العسكريني.
كما تلقت منظمة العفو الدولية تقارير تفيد بأن الفرقة املدرعة األوىل التي تحالفت مع املحتجني ،يف
مارس/آذار ،2011نفذت عمليات اعتقال بحق بعض األفراد الذين شاركوا يف االحتجاجات يف ساحة التغيري،
بصنعاء ،ممن انتقدوا الفرقة املدرعة األوىل علنا ً أو ارتؤي أنهم معارضون سياسيون ،واعتقلتهم يف أماكن احتجاز
غري نظامية.
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وكان معظم الذين تعرضوا للقبض واالحتجاز التعسفيني من الرجال .وبصفة عامة ،فإن توقيف واحتجاز النساء
مكروه يف املجتمع اليمني ،مما يزيد من صعوبة قيام السلطات باعتقال النساء ،ال سيما بالعالقة مع النشاط
السيايس أو غريه .ويف حالة واحدة عىل األقل ،تمكنت أرسة امرأة تشتبه السلطات بارتباطها بحركة الحوثيني من
إقناع السلطات بإطالق رساحها واحتجاز أحد األقرباء الذكور بدال ً منها .وباإلضافة إىل ذلك ،وباستثناءات قليلة ،ال
تنظر السلطات عموما ً إىل النساء بأنهن عىل صلة مع جماعات املعارضة املسلحة ،ولذا لم يستهدفن باالعتقاالت مثل
الرجال.
وشاركت أعداد كبرية من النساء يف االحتجاجات املناهضة للحكومة يف  ،2011ولكن قبض عىل عدد قليل منهن
ً
نسبيا ،باملقارنة مع عدد املتظاهرين .وبني أولئك الالتي ورد أنهن اعتقلن واحتجزن ألجل قصري لدى األمن أربع
نساء عىل األقل من العامالت الطبيات املشاركات يف تقديم املساعدة الطبية للجرحى من املتظاهرين .وأفرج عنهن،
عىل ما يبدو ،بعد ضجة عامة بشأن إلقاء القبض عليهن.
بيد أن االحتجاز غري القانوني للزوج واألبناء وغريهم من األقارب الذكور يخلف آثارا ً عىل املرأة إىل حد كبري .فأبلغت
العديد من النساء منظمة العفو الدولية أنهن قد فقدن معييل أرسهن ويواجهن ضائقة مالية حادة .ويف مجتمع
تواجه املرأة فيه التمييز يف القانون والواقع ،تظل فرص الحصول عىل التعليم وفرص العمل ضئيلة ،وبالتايل فقد
أدى االحتجاز غري القانوني للذكور إىل ضائقة مالية ومعاناة عاطفية شديدة .كما تواجه النساء الالتي يتم احتجاز
أزواجهن قيودا ً مجتمعية أشد يف تنقالتهن وترصفاتهن العامة .وهذا يشمل التوقعات املجتمعية بأنه ينبغي عليهن
عدم الخروج من بيوتهن بمفردهن ،بل برفقة قريب ذكر ،بما يف ذلك سائر اإلناث ،أو أن ال يختلطن اجتماعيا ً يف
كثري من األحيان.
وتعمل السلطات الرئيسية الثالث للقبض واالعتقال يف اليمن – أي األمن السيايس ،واألمن القومي ،وإدارة البحث
ﱢ
وتنسق عملياتها أحيانا ً .وعىل سبيل املثال ،يحتجز األشخاص الذين
الجنائي– بصورة مستقلة يف بعض األحيان،
يقبض عليهم األمن القومي أحيانا ً يف مراكز االحتجاز التابعة إلدارة البحث الجنائي .وجميع الهيئات الثالث ،مع
ذلك ،نادرا ً ما تتقيد بأحكام القانون اليمني بإبراز مذكرة توقيف قبل تنفيذ أمر القبض وتتجاهل عموما ً الضمانات
األخرى املفرتضة ضد االعتقال واالحتجاز التعسفيني ،بما يف ذلك حق الشخص يف الطعن يف قانونية اعتقاله ،والحق
يف االتصال بالعائلة ويف أن يحرض محاميه أو محاميها أثناء االستجواب .وكثريا ً ما احتجزت قوات األمن املشتبه
فيهم وأخفت وجودهم ألسابيع أو أشهر ،يف حني رفضت االعرتاف أو لم تكشف ،بخالف ذلك ،عن احتجازهم ألفراد
أرسهم .وبذلك يوضع الشخص املحتجز خارج حماية القانون ،مما يجعله ضحية لجريمة االختفاء القرسي
الدولية.
إن منظمة العفو الدولية تدعو الحكومة اليمنية إىل وضع حد للقبض واالعتقال التعسفيني ،ولالختفاء القرسي،
وكفالة الضمانات القانونية ،عن طريق ما ييل:
 اإلفراج فورا ً ودون قيد أو رشط عن أي شخص محتجز ملمارسته السلمية حقه يف حرية الرأي والتعبري،
والتجمع واالنضمام إىل الجمعيات ،بغض النظر عما إذا كان سلوكه هذا قد يشكل جريمة جنائية بحسب القانون
الوطني اليمني ،وإسقاط أي تهم جنائية تتعلق بهذه املمارسات؛
 الكشف ألفراد األرسة واملحامني الذين يمثلونهم وغريهم من األشخاص ذوي املصلحة املرشوعة ،عن وضع
املحتجزين ،وإبالغهم بجميع املعلومات ذات الصلة املتعلقة بمكان وأسباب القبض عليهم واحتجازهم؛
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ً
رسميا؛
ضمان أن يحتجز املعتقلون يف أماكن احتجاز معرتف بها

 وضع حد ملمارسة االعتقال بمعزل عن العالم الخارجي ،وضمان أن يتاح لجميع املحتجزين حاليا ً لدى أي
جهاز أمني يف اليمن ،بما يف ذلك األمن السيايس واألمن القومي ،االتصال الفوري واملنتظم مع أرسهم ،وتلقي كل
رعاية طبية يحتاجون إليها ،واالتصال بمحامني من اختيارهم .،ويتعني السماح لهم باتصاالت منتظمة مع أرسهم
ومحاميهم ،سواء عن طريق الرسائل أو بالهاتف أو بالزيارات .كما يتعني إبالغ املحتجزين ومحامييهم باالدعاءات
املحددة املوجهة ضدهم والسماح لهم بالطعن يف رشعية احتجازهم؛
 ضمان أن يمثل جميع املعتقلني لدى األجهزة األمنية وهيئات إنفاذ القانون ،بما يف ذلك األمن القومي واألمن
السيايس وإدارة البحث الجنائي ،عىل وجه الرسعة ،أمام قاض مختص ،وفق ما يقتضيه القانون اليمني ،وتوجيه
ً
دوليا ،أو يتم إطالق رساحهم؛
االتهام إليهم بارتكاب جريمة جنائية معرتف بها
 تعديل أحكام "قانون اإلجراءات الجزائية" ،الذي يسمح باالحتجاز لفرتات طويلة دون تهمة جنائية ملدة تصل
إىل ستة أشهر ،بغرض تقليص مدة االحتجاز املفرط هذه؛


ضمان أن تنفذ عمليات القبض واالحتجاز دائما ً تحت إرشاف قضائي مستقل ونزيه؛



وضع جهازي األمن السيايس واألمن القومي تحت الرقابة القضائية فورا ً أو تفكيكهما؛

 إنهاء حاالت االختفاء القرسي فورا ً والكشف عن أماكن وجود جميع األشخاص املحتجزين ،وضمان تسجيلهم
رسميا ً وإخطار عائالتهم ومحامييهم باعتقالهم .وإذا ما حكم عىل املعتقل بالسجن ،يتعني أن يخصم من مدة
سجنه الوقت الفعيل الذي حرم أثناءه من حريته بسبب اختفائه القرسي؛
 إنهاء ممارسة احتجاز أقارب األشخاص املطلوبني من قبل السلطات ،كرهائن أمر واقع ،إلجبار املشتبه فيهم
عىل االستسالم؛
 ضمان أن يقدم لضحايا االختفاء القرسي والقبض واالعتقال التعسفيني تعويضات كاملة عما لحق بهم من
رضر.
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 .4وﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﻠﺘﻌﺬﻳﺐ وﻟﻐﻴﺮه ﻣﻦ ﺻﻨﻮف اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺴﻴﺌﺔ

التعذيب وغريه من رضوب املعاملة السيئة متفشيان يف اليمن ،ويقال إن املحتجزين يتعرضون ملثل هذه املعاملة
عىل يد منتسبي األمن القومي واألمن السيايس والحرس الجمهوري وقوات األمن املركزي ،فضالً عن الرشطة وحرس
السجون .ويمارس التعذيب وغريه من صنوف املعاملة السيئة بشكل متكرر يف األسابيع األوىل من االعتقال ،وأثناء
االعتقال بمعزل عن العالم الخارجي.
وتشمل أساليب التعذيب أو غريه من صنوف املعاملة السيئة التي بلغت منظمة العفو الدولية بها الرضب بالعيص
وأعقاب البنادق ،والركل ،والتعليق املطول من املعصمني والكاحلني ،والحرمان من النوم ،وتقديم الطعام والرشاب
امللوثني بالبول أو خالف ذلك من القذارة وغري الصالحني لالستهالك البرشي ،إىل املعتقلني ،بينما استخدم ثعبان يف
إحدى الحاالت املبلغ عنها لتخويف املحتجزين .وأبلغ بعض املعتقلني السابقني منظمة العفو الدولية أنهم احتجزوا
يف زنازين صغرية وضيقة بمقاس 1.5م × 1م ألشهر دون أن يسمح لهم بالخروج .وقال آخرون إن الحراس يف
مرافق االحتجاز أذلوهم من خالل رفضهم أحيانا ً السماح لهم باستخدام املرحاض ،وتقليص الوقت املسموح به
الستخدام املرحاض أو الدخول إليهم أثناء استخدامه .وأفاد آخرون أنهم لم يتمكنوا من استبدال مالبسهم ألشهر،
حيث لم تزودهم سلطات السجن بمالبس نظيفة ،ولم يتمكنوا من طلب مالبس من أرسهم .ووفقا ً ملعتقلني سابقني،
أصبح البعض مرىض عقليا ً نتيجة للمعاملة التي واجهوهها.
وتلقت منظمة العفو الدولية تقارير تفيد بأن العديد من األطفال كانوا بني الذين تعرضوا للتعذيب وغريه من
صنوف املعاملة السيئة عىل مدى السنوات األخرية .فأخرب طفل تعرض لالختفاء القرسي ملدة أشهر يف 2011
منظمة العفو الدولية ،يف يونيو/حزيران  ،2012أنه فقد سمعه يف إحدى أذنيه بعد التعرض للرضب مرارا ً وتكرارا ً
عىل الوجه يف مركز اعتقال رسي.
إن قانون الجرائم والعقوبات اليمني يحظر التعذيب ،ولكن بشكل غري كاف ،نظرا ً لقصور تعريف التعذيب الذي
يعتمده عما تنص عليه أحكام القانون الدويل ،وال سيما املادة  1من "اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة" ،واليمن دولة طرف فيها .كما ينص قانون الجرائم
والعقوبات اليمني عىل عقوبات بعينها تنطوي عىل رضوب من التعذيب واملعاملة القاسية والالإنسانية واملهينة
األخرى ،مثل برت األطراف والجلد ،وهي عقوبات تنزلها محاكم مختصة ضد أشخاص يدانون بارتكاب جرائم
معينة.
ويحظر الدستور اليمني التعذيب الجسدي والنفيس كوسيلة لإلكراه عىل االعرتاف أثناء االعتقال والتحقيق،
واالحتجاز والسجن ،حسبما تنص املادة )48ب( ،ولكنه ال يحدد عنارص التعذيب ،كما ال يحدد الظروف األخرى
للحظر .وتنص املادة )48ه( عىل معاقبة من يأمرون بالتعذيب أو يشاركون فيه أو ينفذون أفعاال ً من هذا القبيل،
عىل أن يحدد القانون عقوبة ذلك.
إن عدم مساءلة قوات األمن وتمتعها الواضح بالحصانة من العقاب قد سهال استخدام التعذيب وغريه من صنوف
املعاملة السيئة ،وإىل إدامة استعماله.
وعىل ذلك ،ينبغي عىل الحكومة اليمنية:
 االمتثال للتوصية التي قدمتها لجنة األمم املتحدة ملناهضة التعذيب يف " 2009بإعالن سياسة ترمي إىل
استئصال شأفة التعذيب وسوء املعاملة" و"اتخاذ خطوات فورية ملنع أعمال التعذيب وسوء املعاملة يف جميع أنحاء
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البالد"؛
 مواءمة تعريف جريمة التعذيب يف القانون اليمني مع التعريف الوارد يف املادة  (1)1من "اتفاقية األمم
املتحدة ملناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة" ،وإلغاء جميع
القوانني التي تتغاىض عن العقاب البدني ،مثل برت األطراف والجلد والرجم ،بما يف ذلك املواد ،263 ،179 ،38
 298 ،289 ،283 ،264و 307من قانون العقوبات؛
 تعديل الترشيعات الوطنية لضمان عدم جواز تعليق الحظر املفروض عىل التعذيب تحت أي ظرف من
الظروف ،بما يف ذلك أثناء الحرب أو حاالت الطوارئ العامة األخرى؛
 اتخاذ تدابري فورية لحماية املحتجزين من التعذيب وغريه من صنوف املعاملة السيئة ،بوضع حد ملمارسة
االحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي ،والكشف عن أماكن اعتقال جميع املحتجزين ،وضمان االتصال الفوري
واملنتظم لجميع املعتقلني بمحام من اختيارهم ،وبأرسهم ،وتلقيهم أية رعاية طبية يمكن أن يكونوا بحاجة إليها؛
ً
رسميا ،وتخضع
 التأكد من أن جميع أماكن االعتقال ،بما يف ذلك تلك التي يديرها األمن السيايس ،مسجلة
للتفتيش الدوري من جانب سلطة مستقلة تتمتع بالصالحية الالزمة لضمان معاملة جميع السجناء واملحتجزين
معاملة إنسانية ،ووفقا ً للقانون واملعايري الدوليني ذات الصلة؛
 ضمان إجراء تحقيقات رسيعة وفعالة ومستقلة وحيادية يف جميع شكاوى التعذيب أو غريه من رضوب سوء
املعاملة واالختفاء القرسي ،وضمان تقديم مرتكبيها إىل ساحة العدالة ،وتلقي الضحايا التعويضات املناسبة؛
 ضمان أن تشمل املالحقات القضائية ملرتكبي التعذيب أي موظف عمومي ،أو شخص آخر يترصف بصفته
الرسمية ،إذا ما تواطأ يف التعذيب أو يف غريه من صنوف املعاملة السيئة.
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 .5ﺿﻤﺎﻧﺔ ﻧﺰاﻫﺔ اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎت

يف  ،1999أنشأ الرئيس السابق ،عيل عبد الله صالح ،محاكم جزائية متخصصة ملحاكمة من يرتكبون جريمة
"الحرابة" ،وهو تعبري يف الرشيعة اإلسالمية يشمل يف قانون الجرائم والعقوبات اليمني مهاجمة األشخاص أو
ترهيبهم أو السطو عليهم عىل الطرق الرئيسية الخارجية ،أو يف الصحراء ،أو املباني ،أو عىل متن السفن
والطائرات .ويف  ،2004صدر قرار رئايس آخر وسع نطاق الوالية القضائية للمحاكم الجزائية املتخصصة لتشمل
"الجرائم التي ترض بأمن الدولة والجرائم التي تخلف آثارا ً خطرية عىل املجتمع أو االقتصاد" .ولم تعلن أي
تفاصيل إضافية عن األفعال العيانية أو الجرائم التي تدخل ضمن نطاق هذا التعريف الفضفاض .وأثار هذا بواعث
قلق من أن املقصود بهذه الصياغة لعب دور "شبكة الصيد" ،حيث يبقى تفسري األحكام يف أيدي الحكومة
وسلطات األمن ،إىل حد كبري ،ويمكنها استخدامها حسب ما تراه مواتيا ً ضد األشخاص الذين ال تحتمل الحكومة
أنشطتهم وانتقاداتهم .ويف  ،2009أصدر "مجلس القضاء األعىل" قرارا ً يوضح أن الوالية القضائية للمحاكم
الجزائية املتخصصة تشمل طيفا ً واسعا ً من الجرائم ذات الصلة باألمن ،وينشئ ثالثة محاكم جزائية متخصصة
إضافية تعقد جلساتها ،إىل جانب محكمة صنعاء ،يف عدن ،ويف الحديدة ،ويف حرضموت.
وقد دأبت السلطات عىل محاكمة املشبوهني األمنيني وغريهم من املنتقدين والخصوم املزعومني للدولة أمام املحاكم
الجزائية املتخصصة ،عوضا ً عن املحاكم الجنائية العادية .وأثريت شكوك جدية حول نزاهة مثل هذه املحاكمات.
وتبدأ انتهاكات حقوق املتهمني يف محاكمة عادلة حتى قبل انتقال القضايا إليها .حيث يخضع املشتبه بهم ومن
يستهدفون بسبب انتقادهم الحكومة لالعتقال التعسفي واالختفاء القرسي واالحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي
والتعذيب وغريه من صنوف سوء املعاملة ،وغالبا ً بقصد انتزاع "اعرتافات" منهم تستخدم الحقا ً كأدلة ضدهم.
وبمقتىض القانون اليمني ،من واجب سلطات االدعاء تفحص وتقييم ما يرتاكم من أدلة ضد املوقوف لتقرير ما إذا
كان من العدل توجيه االتهام إليه .بيد أنها ال تقوم بذلك يف العادة ويقول املعتقلون أنه عندما يتقدمون بشكوى
بشأن تعرضهم للتعذيب أو لغريه من صنوف سوء املعاملة ،فإن املدعني العامني ال يفعلون شيئا ً سوى أخذ العلم،
وال يجرون أي تحقيق .وباملثل ،غالبا ً ما يتجاهل قضاة املحكمة االنتهاكات لحقوق املعتقلني يف مرحلة ما قبل
املحاكمة.
ولم ُتعر املحاكم الجزائية املتخصصة أدنى اهتمام ملسألة التقيد بأحكام قانون اإلجراءات الجزائية ،رغم أنها ملزمة
بذلك .كما لم تتخذ خطوات كافية للتحقيق يف مزاعم املتهمني املتعلقة بتعرضهم للتعذيب وبأن "االعرتافات" التي
أدلوا بها أثناء اعتقالهم بمعزل عن العالم الخارجي قبل املحاكمة ال صحة لها وانتزعت منهم تحت التعذيب أو
باإلكراه .ويف واقع الحال ،ورد أن عددا ً من املتهمني قد أدينوا فقط أو إىل حد كبري باالستناد إىل تلك االعرتافات
الخالفية .ويدعي محامو الدفاع كذلك أن سلطات االدعاء دأبت عىل إخفاء وثائق من ملفات القضايا كان من املمكن
أن يفيد منها موكلوهم.
ويشتكي ناشطون وأفراد أرس متهمني يحاكمون أمام املحاكم الجزائية املتخصصة من أنهم منعوا من حضور
جلسات محددة للمحكمة ألسباب غري محددة ،رغم ما ينص عليه قانون اإلجراءات الجزائية من علنية املحاكمات
عموما ً .ويبدو أن أفرادا ً بعينهم قد منعوا ،يف بعض املناسبات ،من حضور املحاكمات دون سبب مرشوع ،حتى
عندما كانت املحكمة تعقد جلسات مفتوحة.
وقد أفرج ،منذ تنصيب الرئيس عبد ربه منصور هادي ،عن معظم من اعتقلوا بالعالقة مع النزاع بني الحكومة
والحوثيني يف صعدة ،بمن فيهم أشخاص حكم عليهم ابتداء باإلعدام أو بالسجن من قبل محاكم جزائية

رقم الوثيقةMDE 31/012/2012 :

منظمة العـفـو الـدولية سبتمرب/أيلول 2012

 22اليمن
أجندة لتغيري واقع حقوق اإلنسان
متخصصة .بيد أن وضعهم القانوني غري واضح ،ولكن يبدو أنه أفرج عنهم يف محاولة لتخفيف التوترات التي
أثارتها املحاكمات الجائرة واألحكام بالسجن .غري أنه لم يتم اإلفراج عمن حوكموا أمام محاكم جزائية متخصصة،
وسجنوا – ويف حالة واحدة صدر بحقهم حكم باإلعدام -بسبب أنشطتهم يف "الحراك الجنوبي" .فال يزال ما ال يقل
عن  10أشخاص قيد املحاكمة أمام محكمة جزائية متخصصة ،بسبب مشاركتهم يف "الحراك الجنوبي" بتهمة
"زعزعة الوحدة الوطنية".
وتنظر املحكمة الجزائية املتخصصة يف صنعاء حاليا ً يف قضية نحو  28شخصا ً يشتبه يف تورطهم يف محاولة
اغتيال الرئيس السابق ،عيل عبد الله صالح ،وقتل وجرح عدة مسؤولني حكوميني وضباط وأفراد يف قوات األمن يف
يونيو/حزيران  .2011وتساور منظمة العفو الدولية بواعث قلق من أن اإلجراءات التي تتبعها املحاكم الجزائية
املتخصصة قد أدت إىل محاكمات جائرة يف املايض ،ولذا فهي تشعر بالقلق من أن املحاكمات الحالية واملستقبلية
ربما تجرى عىل نحو يفتقر للنزاهة.
ويتعني عىل الحكومة اليمنية القيام بما ييل:
 ضمان الحق يف محاكمة عادلة لجميع األشخاص املتهمني ،بما يف ذلك حقوقهم يف مرحلة التوقيف السابقة
للمحاكمة وأثناء إجراءات املحاكمة .ويتعني أن يشمل هذا الحق عىل جلسات استماع علنية ،وفق ما كرسته املادة
 14من "العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية" ،واليمن دولة طرف فيه .ويتعني أن ال يتم اللجوء إىل
االستثناءات للحق يف محاكمة علنية إال لألسباب املنصوص عليها يف املادة 14؛
 ضمان اطالع محامي الدفاع الكامل عىل جميع الوثائق ذات الصلة باملحاكمة ،بما فيها ملفات املحكمة
وسجالت األدلة والتحقيق ،إلتاحة الفرصة لهم كي يعدوا دفاعاتهم عىل نحو فعال؛
 ضمان أي يكفل الترشيع الوطني املساواة أمام املحاكم؛ والحق يف التعويض يف حاالت إجهاض العدالة؛ والحق
ً
سابقا؛
يف عدم محاكمة الشخص أو معاقبته أكثر من مرة عىل جرم حوكم أو عوقب عليه
 ضمان تقيد املحاكم الجزائية املتخصصة التام ،يف املمارسة العملية ،بقانون اإلجراءات الجزائية ،وأن تلبي يف
جميع القضايا التي تنظرها مقتضيات املعايري الدولية للمحاكمة العادلة.
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 .6اﺣﺘﺮام اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ وﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت واﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﺴﻠﻤﻲ
واﻟﺪﻓﺎع ﻋﻨﻪ
شهد اليمن تدهورا ً ملحوظا ً يف حرية التعبري يف السنوات األخرية ،وأصبح مكانا ً خطرا ً للعاملني يف وسائل اإلعالم
والنقاد السلميني للدولة .وكانت منظمات املجتمع املدني ،التي سبق أن سمح بإنشائها وعملت بحرية نسبية
لالحتجاج علنا ً وإطالق الحمالت ضد التجاوزات املزعومة لسلطة الدولة والظلم االقتصادي واالجتماعي ،من بني
ضحايا املنحى القمعي.

فاحتجز الصحفيون واملحررون ومالكو وسائل اإلعالم ،بمعزل عن العالم الخارجي ،وتعرضوا للمعاملة السيئة
والسجن بتهم زائفة عقب محاكمات جائرة أمام املحاكم الجزائية املتخصصة و"محكمة الصحافة واملطبوعات
املتخصصة" يف صنعاء ،التي أنشأها "مجلس القضاء األعىل" يف مايو/أيار  ،2009وأحيلت إليها جميع القضايا
املتعلقة بالصحافة واملطبوعات .ويعتقد العديد من املدافعني عن حقوق اإلنسان واملحامني اليمنيني أنه تم إنشاء
"محكمة الصحافة واملطبوعات املتخصصة" لفرض نوع من املحكمة "االستثنائية" املحظورة رصاحة يف الدستور.
واتهمت هذه املحكمة عىل نطاق واسع بالتحيز لصالح الحكومة ،والعمل ،يف الواقع ،كجزء من منظومة شاملة
للرقابة والسيطرة تتحكم الحكومة من خاللها يف منع أشكال مختلفة من االنتقاد واملعارضة وغريها من قضايا
الرأي ،ضمن مجموعة من القوانني تقيد بصورة تعسفية حرية التعبري .وعىل هذا النحو ،صممت يف األساس محكمة
الصحافة واملطبوعات املتخصصة لتكون آلية متخصصة يف انتهاك الحق يف حريةالتعبري ،بدال ً من أن تكون محكمة
رشعية يمكن أن يحاكم فيها املتهم عىل جرائم جنائية معرتف بها دوليا ً.
هاجمت قوات األمن وداهمت مكاتب الصحف ومحطات التلفزيون .وتم إطالق النار وإلقاء القبض عىل متظاهرين
كانوا يحتجون سلميا ً ضد قمع حرية التعبري .وأبدت الحكومة حساسية خاصة تجاه تغطية وسائل اإلعالم
لالحتجاجات ،وحديثها عن انتهاكات حقوق اإلنسان يف نزاع صعدة ،والدعوات لالنفصال يف الجنوب.
كما استهدف العديد من الناشطني والصحفيني ومنظمات املجتمع املدني ،بما يف ذلك أولئك الذين يعملون عىل
القضايا املتعلقة بالنوع االجتماعي ،من قبل قوات يعتقد أنها مرتبطة بقوات األمن التي تصدت الحتجاجات .2011
ووفقا ً للمعلومات التي تلقتها منظمة العفو الدولية ،تعرض نشطاء وصحفيون للتهديد واملضايقة والرضب ،ويف
بعض الحاالت لإلصابة والقتل .وتم اقتحام بعض املكاتب التابعة ملنظمات املجتمع املدني ،وترضرت وصودرت
ممتلكاتها.
وتقوض قوانني تقييدية ،وكذلك ممارسات قوات األمن القمعية واملحاكم الخاصة ضمانات حرية التعبري يف
الدستور اليمني .فمنذ عام  ،1990تم تقييد حرية التعبري بواسطة قانون الصحافة واملطبوعات .فبينما أكد القانون
ً
خصوصا ،يف حرية التعبري ،تضمن قانون الصحافة واملطبوعات
من جديد عىل حق الصحافة عموما ُ  ،والصحفيني
ً
العديد من األحكام التي تقيد حرية التعبري بشدة .وعىل الرغم من أن تأثري هذا القانون قد تفاوت تبعا للحالة
السياسية واألمنية يف البالد ،ظلت قبضته محسوسة عىل الدوام للمدافعني عن حقوق اإلنسان ،فضال ً عن العديد من
الصحفيني واملحامني ومنتقدي الحكومة ونشطاء املجتمع املدني.
ومن نافلة القول إن حرية التعبري ستتعرض للمزيد من القيود إذا ما اعتمدت مشاريع القوانني الخاضعة حاليا ً

لنظر السلطة الترشيعية .وتتضمن هذه مرشوع القانون املقرتح الجديد للصحافة واملطبوعات ،املقدم يف عام
 ،2005كما تضم التعديالت املقرتحة لقانون العقوبات ،التي أعلنت يف أبريل/نيسان  ،2010ومرشوع "قانون
تنظيم اإلعالم السمعي والبرصي الخاص واإلعالم االلكرتوني" )قانون وسائل اإلعالم السمعية -البرصية( ،الذي
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أعلن عنه يف مارس/آذار  .2010وتقول الحكومة إن هناك حاجة ألحكام أشد قسوة ملواجهة التحديات األمنية
ً
جزئيا ،إىل خنق األصوات
الخطرية ،ولكن يف ضوء ممارسات الحكومة يف املايض عىل األقل ،يبدو أن النية تتجه ،ولو
املعارضة .فجميع مشاريع القوانني هذه تتضمن سمتني مشرتكتني :توسيع نطاق القيود املفروضة عىل الصحافة
واإلعالم ،وزيادة العقوبات املفروضة عىل املخالفني.
وتتكرر القيود الكثرية التي توجد بالفعل يف قانون الصحافة واملطبوعات وقانون الجرائم والعقوبات الحاليني يف
مشاريع القوانني الجديدة ،ويف بعض األحيان يتم التوسع فيها .فتتضمن املادة  103من قانون الصحافة
واملطبوعات الحايل ً 12
قيدا ،تحظر تناول املوضوعات "املحمية" ،بما يف ذلك "املس" باألديان واملعتقدات واملصلحة
الوطنية ،وانتقاد الرئيس .وقد استخدمت أحكام أخرى ،رغم أنه لم يقصد بها بالرضورة تقييد األنشطة املرشوعة،
يف املمارسة العملية للحد من الحق يف حرية التعبري وانتهاك هذا الحق.
ويتضمن قانون الجرائم والعقوبات العديد من القيود الواردة يف قانون الصحافة واملطبوعات ،ويشكل كذلك مظلة
لتجريم "أي شخص يدعو إىل عدم تطبيق أو احرتام القوانني النافذة أو يحرض ]اآلخرين[ عىل ذلك" .ويشمل
القانون أيضا ً بعض القيود اإلضافية .وعىل سبيل املثال ،تجرم املادة " 197أي شخص يهني الرئيس علنا ً باإلساءة
إليه أو بتقويض مكانته الشخصية يف املجتمع" ،وكذلك "أي شخص ﱢ
يحقر علنا ً ملك أو رئيس أو ممثل ]دولة[
أجنبية ...بسبب مسائل تتعلق بمهامهم" و "أي شخص يهني علنا ً الرئاسة أو مجلس الوزراء أو ممثال ً آخر للدولة
أو مؤسسات للدولة أو الجيش أو املحاكم أو السلطات العامة أو األجهزة".
ويبقي مرشوع قانون الصحافة واملطبوعات الجديد عىل املحظورات التي ينص عليها قانون الصحافة واملطبوعات
الحايل ،ويحظر كذلك نرش مواد حول أي نشاط يعترب جريمة بموجب القانون ،دون تحديد للجرائم أو القوانني
التي يشري إليها .وباإلضافة إىل اإلبقاء عىل تجريم إهانة الرئيس ،فإنه يحظر "طباعة أو نرش أو توزيع أي مواد
تتضمن هجوما ً مبارشا ً وشخصيا ً عىل ملوك ورؤساء الدول الشقيقة والصديقة".
ويركز مرشوع قانون وسائل اإلعالم السمعية  -البرصية عىل السماح لإلذاعات الخاصة واملواقع اإللكرتونية بالعمل
مع ضمان أن ُتحكم الحكومة السيطرة عليها .ويقرتح إخضاع العاملني يف رشكات اإلذاعة والتلفزيون ومواقع
اإلنرتنت لقانون املطبوعات والنرش ،ويستنسخ بعبارات مماثلة ،وإن لم تكن مكررة ،العديد من أشكال الحظر التي
يتضمنها قانون املطبوعات الحايل .وبعض هذه املحظورات غامض للغاية ،كالقول "عىل أن ال تؤثر سلبا ً عىل السلم
االجتماعي والوحدة الوطنية واآلداب العامة" ،وكذلك" ،االمتناع عن القيام بأي يشء ييسء إىل الذات اإللهية،
واألديان السماوية واألنبياء واملذاهب" ،و"عدم التورط يف الكشف عن أرسار الدولة" .ويمكن أن تستخدم القوانني
التي تجرم انتقاد األديان واملمارسات الدينية لقمع حقوق املدافعني عن حقوق اإلنسان ومضايقتهم وانتهاك
حقوقهم ،ال سيما أولئك العاملني من أجل املساواة بني الجنسني وحقوق املرأة ،وحقوق املثليني الجنسيني وذوي
امليول الجنسية الثنائية واملتحولني إىل الجنس اآلخر .ويحظر مرشوع قانون اإلعالم املسموع واملرأي أيضا ً بث أي
يشء قد يؤثر سلبا ً عىل االقتصاد اليمني ،أو عىل العملة أو االستثمارات .ويقرتح إعطاء بعض املسؤولني بعينهم
سلطة ممارسة الرقابة القضائية عىل تنفيذ هذا القانون .ويعني وزير العدل ،باالتفاق مع وزير اإلعالم ،هؤالء
املسؤولني.
تدعو منظمة العفو الدولية الحكومة اليمنية إىل:


وضع حد ملضايقة وتخويف الناشطني يف مجال حقوق اإلنسان ومنتقدي الحكومة والسجناء السياسيني
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السابقني؛
 وضع حد للتدابري التقييدية التعسفية ضد األفراد واملحامني ومنظمات حقوق اإلنسان ،ممن يدافعون عن
حقوق اإلنسان وسيادة القانون أو استقاللهم املهني ،بما يف ذلك التخيل عن استخدام تدابري تعسفية أو تقييدية
للحقوق ،مثل منع السفر؛
 ضمان أن تتمسك "محكمة الصحافة واملطبوعات املتخصصة" يف املمارسة العملية بقانون اإلجراءات
الجزائية ،وأن تحرتم املعايري الدولية للمحاكمة العادلة ،يف جميع الحاالت؛
 إلغاء جميع القوانني التي تجرم املعارضة السلمية وتنتهك الحق يف حرية التعبري ،الذي يلزم القانون الدويل
اليمن باحرتامه وحمايته ،كما هو الحال بالنسبة للمادة  103من قانون الصحافة واملطبوعات ،واملادة  197من
قانون الجرائم والعقوبات ،وغري ذلك من القيود التي يتضمنها هذان القانونان؛
 إعادة النظر يف جميع مشاريع القوانني التي تقيد حرية التعبري عىل نحو تعسفي ،بما يف ذلك مرشوع قانون
الصحافة واملطبوعات الجديد ،ومرشوع قانون "تنظيم وسائل اإلعالم السمعية -البرصية الخاصة واإلعالم
اإللكرتوني" ،والتعديالت املقرتحة عىل قانون الجرائم والعقوبات ،ومواءمتها مع املادة  19من "العهد الدويل
الخاص بالحقوق السياسية واملدنية" ،وإال فإلغاؤها ك ً
ليا؛
تجرم العالقات الجنسية املثلية
 إلغاء املواد  263و 264و 267و 268من قانون الجرائم والعقوبات ،التي ﱢ
التي تتم بالرتايض ،فضال ً عن العالقات الجنسية التي تتم بالرتايض خارج كنف الزوجية؛
 تعديل أو إلغاء الصياغات الغامضة ،والتعريفات الفضفاضة ،لجرائم مثل "اإلرضار بوحدة اليمن" لضمان
االمتثال ملبدأ القانونية ،الذي يتطلب من ضمن عنارصه أن تكون القوانني واضحة ومحددة ،كما هو مكرس يف املادة
 15من "العهد الدويل الخاص بالحقوق السياسية واملدنية"؛ وتجنب التدخل التعسفي يف املمارسات املتعلقة
بحقوق اإلنسان ،بما يف ذلك الحق يف حرية الرأي والتعبري وتكوين الجمعيات واالنضمام إليها والتجمع السلمي.
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 .7اﺣﺘﺮام ﺣﻘﻮق اﻟﻨﺴﺎء واﻟﻔﺘﻴﺎت

تواجه النساء والفتيات يف اليمن تمييزا ً قاسيا ً وواسع النطاق يف القانون والواقع الفعيل .وقد قامت منظمات غري
حكومية محلية واللجنة الوطنية للمرأة ،وهي هيئة شبه حكومية ،وسواهما برصد  27نصا ً يف القانون ﱢ
تميز ضد
املرأة وتحتاج إىل تعديل لضمان اتساقها مع التزامات اليمن الدولية .وتشمل هذه "قانون األحوال الشخصية"
)القانون رقم  20لسنة  ،1992املعدل يف  1997و ،(1999والذي يغطي الشؤون املتعلقة بالزواج والطالق
وحضانة األطفال واإلرث .ويتضمن العديد من األحكام التي تقيد ّ
بشدة حياة املرأة وتعرضها بشدة لخطر
االنتهاكات .فتخاطر املرأة التي ترص عىل حقها يف اختيار رشيك حياتها دون موافقة أهلها بالتعرض للعنف البدني
ولقيود عىل حريتها يف التنقل .ويف بعض الحاالت ،تجرب النساء والفتيات عىل الزواج ،وال سيما أولئك الالتي يعشن
يف املناطق الريفية.
يف بداية األمر ،كانت املادة  15من "قانون األحوال الشخصية" تحظر زواج الفتيات الالتي تقل أعمارهن عن 15
سنة .بيد أن القانون الذي حل محله ،القانون رقم  24لسنة  ،1999رفع القيد املفروض عىل السن ،وأجاز بذلك
زواج الفتيات الالتي لم يبلغن سن  15بعد رشط موافقة ويل أمرها وعدم وقوع الدخول قبل وصول الفتاة سن
البلوغ.
وأقر الربملان يف  2009مرشوع قانون لرفع سن الحد األدنى لزواج الفتيات إىل  17سنة ،بيد أن أعضاء الربملان
املعارضني للقانون طلبوا مراجعته من قبل "الهيئة الرشعية للترشيع" لضمان اتساقه مع الرشيعة اإلسالمية .ويف
أبريل/نيسان  ،2010خلصت الهيئة إىل أن مرشوع القانون مخالف للعقيدة اإلسالمية ،وبذلك سدت السبل أمام
إقراره.
ويرشعن قانون الجرائم والعقوبات املرتبة املتدنية للغاية للنساء والفتيات ويعززها .وعىل سبيل املثال ،ينص عىل
عقوبات شديدة الرفق بالرجال الذين يرتكبون "جرائم الرشف" ،أي قتل املرأة عىل يد أحد أقربائها بسبب ما ُيرى
أنه سلوك "الأخالقي" ،بما يف ذلك إذا ما تبني أنها قد اقرتفت "الزنا" ،أي أقامت عالقة جنسية خارج كنف
الزوجية .فتنص املادة  232عىل أنه ينبغي الحكم عىل الرجل الذي يقتل أو يلحق إصابة بزوجته أو رشيكها إذا ما
أمسك بهما متلبسني ويرتكبان الفاحشة بالسجن سنة واحدة ،كحد أقىص ،أو بغرامة .علما ً بأنه ،ويف معظم الحاالت
األخرى من القتل ،يعاقب القاتل بالقتل .وبينما تناهض منظمة العفو الدولية عقوبة اإلعدام يف جميع األحوال ،وال
تتخذ موقفا ً عىل وجه العموم بشأن إصدار األحكام ،إال أن املنظمة تعتقد أيضا ً أن أحكام السجن أو الغرامات التي
تفرض ينبغي أن تتناسب مع جسامة الجرم .ويف هذه الحالة ،تساور منظمة العفو الدولية بواعث قلق من أن
النص عىل مثل هذا الحكم الهزيل لجريمة القتل يخلق مناخا ً أقرب إىل اإلفالت من العقاب فيما يتعلق بالجرائم التي
ترتكب ضد املرأة.
وتصف املادة  31من الدستور اليمني النساء بأنهن "شقائق الرجال" ،وهو تعبري له دالالته الثقافية والتقليدية
التي تدعم السيطرة عىل النساء من قبل إخوانهن وغريهم من أفراد األرسة الذكور .ويقرص هذا التوصيف اللفظي
عن االعرتاف باملساواة بني الرجل واملرأة ،أو عن كفالتها.
وأبلغت ناشطات منظمة العفو الدولية أن احتجاجات  2011خلفت آثارا ً إيجابية وسلبية ،يف آن ،عىل حقوق املرأة
ّ
وتمكن من
يف اليمن .فشعرت العديد من املحتجات بأنهن يعاملن باحرتام وقبول من جانب املحتجني الذكور،
املشاركة يف الحركة السياسية كما لم يشاركن من قبل .وقلن إن النساء كن بارزات يف بداية املظاهرات يف مناطق
التظاهر ،وكن يهتفن" ثورتنا ثورة رجال ونساء" ،ولم يواجهن الرتهيب.
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بيد أنه ،ومع استمرار االحتجاجات ،راحت السلطات وبعض الزمالء املحتجني يخضعون املحتجات ألشكال ترهيب
تتصل بجنسهن .وعىل سبيل املثال ،انتقد الرئيس السابق ،عيل عبد الله صالحً ،
علنا ،وجود النساء يف االحتجاجات،
مؤكدا ً أن االختالط بني الرجال والنساء ممنوع .وتعرضت النساء النتهاكات عىل أيدي القوات الحكومية
و"البلطجية" املتحالفني مع الحكم السابق .وعىل سبيل املثال ،ألقيت الحجارة من قبل "بلطجية" الحكومة عىل
النساء الالتي شاركن يف مسرية يف تعز إلدانة االنتهاكات ضد املحتجني واالحتفال بحصول توكل كرمان عىل جائزة
نوبل يف  .2011وفضال ً عن ذلك ،قتلت عدة متظاهرات وجرحت أخريات عىل أيدي قوات األمن سوية مع زمالئهن
املتظاهرين.
ّ
وتصدر "حزب اإلصالح" )حزب إسالمي( املسرية ،بدأ دفع املتظاهرات النساء إىل أطراف
ومع تنامي االحتجاجات
مناطق التظاهر يف صنعاء رغم إرادتهن .وأبلغت ناشطات منظمة العفو الدولية أن نساء "حزب اإلصالح" فرضن
طوقا ً صارما ً عىل النساء لضمان عزلهن .وواجهت كل امرأة حاولت خرق هذا الطوق بالتصدي الجسدي لها
لضمان امتثالها للتوجيهات .وأبلغن منظمة العفو الدولية أن جدارا ً فاصال ً ﱢ
شيد فيما بعد ووضعت له بوابة حديدية
إلحكام عزل الرجال عن النساء .وقلن إن النساء الالتي لم يحجبن وجوههن كن يسمعن كالما ً يعتقدن أنه كان
يصدر عن مؤيدين "لحزب اإلصالح" بأنهن "يشوهن صورة الثورة" .واشتكت نساء من أن موقعهن ومكانهن يف
ً
تماما ،وأنه لم تبذل أية جهود لضمان إسماع صوت املرأة.
مخيم االحتجاج انقلب
وأثناء بعض املسريات ،تعرضت املحتجات من النساء حتى لهجمات جسدية وللرضب عىل أيدي نساء أخريات
يعتقد أنهن من عضوات "حزب اإلصالح" .وعىل ما يبدو ،فإن دافعهن لشن مثل هذه الهجمات كان حقيقة أن
النساء والرجال يسريون ً
معا ،وورد أن إحدى املهاجمات طلبت من املحتجات عدم التقاط صور للحادثة وقامت
بمصادرة آلة التصوير من إحدى املحتجات .وقالت إن هذه الحادثة خضعت للتحقيق من جانب لجنة التنظيم يف
مخيم االحتجاج ،ولكن لم يحدث يشء.
وواجهت النساء الالتي شاركن يف احتجاجات ضد عيل محسن األحمر ،رئيس الفرقة األوىل املدرعة ،الرضب .عىل ما
يبدو من قبل أتباع "حزب اإلصالح" .وتقدمت مجموعة من الناشطات بدعوى قضائية ضد حميد األحمر ،رئيس
"حزب الصالح" ،بتهمة التشهري والقدح عقب ترصيحه لصحفي أجنبي ،حسبما ُذكر ،بأن النساء يف املخيم "قد
حولن منطقة مخيم االحتجاج إىل مكان للدعارة" .وأصدر حميد األحمر بيانا ً أنكر فيه أنه قد أدىل بمثل هذا
الترصيح.
وعقب االحتجاجات ،تراجعت مشاركة النساء عىل نحو انعكس يف صنع القرار والتوجيه العام ،حيث باءت
املحاوالت الرامية إىل زياد نسبة النساء عىل نحو كاف ،يف املراكز السياسية ومواقع صنع القرار ،بالفشل.
إن عىل الحكومة اليمنية اتخاذ تدابري فعالة للتصدي للقوانني واملمارسات التي ﱢ
تميز ضد املرأة ،ولحماية حق املرأة
يف املساواة مع الرجل ،وحقها يف الحرية من جميع أشكال التمييز ،ومعالجة املواقف االجتماعية والثقافية الكامنة
وراء التمييز ضد املرأة.
وعىل وجه الخصوص ،يتعني عىل الحكومة اليمنية:


ضمان املساواة التامة للمرأة مع الرجل يف القانون والواقع الفعيل ،بما يف ذلك يف الدستور اليمني؛



مواءمة جميع القوانني واملمارسات والسياسات واإلجراءات مواءمة تامة مع القانون واملعايري الدوليني لحقوق
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اإلنسان ،وعىل وجه الخصوص قانون األحوال الشخصية ،الذي يعالج األمور املتعلقة بالطالق والزواج وحضانة
األطفال؛ وكذلك تعديل القوانني املتعلقة بالسلوك "الالأخالقي" ،أو إلغائها ،لضمان اتساق هذه القوانني مع املعايري
الدولية ،وعدم تأثريها عىل جهود وقف التمييز ضد املرأة؛
 حماية النساء والفتيات من العنف األرسي ،وضمان إجراء تحقيقات وافية يف حوادث العنف داخل األرسة،
ومحاسبة املسؤولني عنها؛
ً
حاليا ،ضمان حظر
 فيما يتعلق بمرشوع القانون املتعلق بالحد األدنى لسن الزواج ،الذي ينظره الربملان
الزيجات القرسية يف جميع األحوال .ويف حال عقد زواج لطفلة لم تبلغ سن  18بعد ،يتعني عىل الدولة أن تثبت أنها
قد وافقت بمحض إرادتها وبحرية تامة عىل الزواج .ومن أجل إثبات ذلك ،يتعني أن تكون الطفلة قد وصلت سن
النضج ولديها القدرة العقلية الكافية كي تفهم تماما ً ما يرتتب عىل الزواج من نتائج والتزامات .وينبغي أن يفرتض
القانون ابتداء أن من لم يصلن سن البلوغ ال يستطعن عموما ً فهم ما يرتتب عىل الزواج من نتائج والتزامات فهما ً
تاما ً .ويف جميع األحوال ،يتعني أن يدخل كال طريف الزواج كنف الزوجية بمحض أرادتهما ودونما تأثري أو إكراه غري
مربر ،بما يف ذلك الحوافز املالية أو التهديدات بالعنف .وال يجوز لوالد أو ويص أن ﱢ
يحل فهمه وموافقته هو نفسه
محل فهم الطفل وموافقته .وبالنسبة لألطفال الذين يتزوجون وهم دون سن  ،18ينبغي أن ال يواجهوا أي تمييز
بسبب حالتهم الزوجية؛ وعىل سبيل املثال أن تجرب الفتيات عىل ترك املدرسة؛
 ضمان تلقي املوظفني املكلفني بتنفيذ القانون واملوظفني العموميني والقضاة تدريبات عىل الحساسية حيال
ً
عموما ،وخصوصا ُ فيما يتعلق بالرد عىل العنف األرسي ضد النساء والفتيات والتحقيق فيه ،ويف
النوع االجتماعي
غريه من انتهاكات حقوق اإلنسان التي تواجهها املرأة ،وعدم مضاعفة معاناة املرأة التي تتعرض للعنف الجنيس
بتعريضها للممارسات السائدة يف تنفيذ القوانني ،التي ال تراعي حساسية املرأة؛
 اتخاذ خطوات لتجنيد وتدريب موظفات من النساء يف الرشطة والنيابات العامة ،وكمحققات وقاضيات،
بأعداد كافية لحضور موظفات نساء يف حال القبض عىل نساء أو احتجازهن أو التحقيق معهن ،من جانب الرشطة
أو السلطة القضائية؛
 اتخاذ خطوات ملموسة لضمان مشاركة النساء يف تسوية النزاعات وصنع القرار ،بما يف ذلك أثناء العمليات
السياسية االنتقالية ،طبقا ً ملا ينص عليه قرارا مجلس األمن الدويل  1325و.1889
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 .8وﻗﻒ اﺳﺘﺨﺪام ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام

ما زال اليمن يطبق عقوبة اإلعدام عىل طيف عريض من الجرائم ،بما يف ذلك جرائم ال صلة لها بالعنف املميت؛ ومن
ذلك ،عىل سبيل املثال ،جرائم املخدرات .ويمكن تطبيقها يف حاالت العالقات الجنسية بني الجنسني بالرتايض خارج
كنف الزوجية ،حتى بالنسبة للمتزوجني ،ويمكن أن تطبق عىل العالقات الجنسية املثلية بالنسبة للمتزوجني .وعادة
ما تنفذ أحكام اإلعدام رميا ً بالرصاص.
ويقرتح مرشوع قانون مكافحة اإلرهاب توسعة نطاق عقوبة اإلعدام لتشمل عددا ً إضافيا ً من الجرائم .ويمكن
للتعديالت املقرتحة لقانون الجرائم والعقوبات أن تفتح الباب الستخدام عقوبة اإلعدام رسميا ً ضد املذنبني األحداث
)األشخاص الذين يكونون دون سن  18يف وقت ارتكاب جرائمهم املزعومة( .فعىل الرغم من املنع املفروض عىل
إعدام املذنبني األحداث يف القانون اليمني الحايل والقانون الدويل ،يستمر إعدام أشخاص يزعم أنهم مذنبون أحداث،
وعادة بسبب الخالفات حول سن الشخص يف وقت الجرم املزعوم .ويف بعض الحاالت ،ينجم هذا عن عدم وجود
شهادة امليالد.
ويعتقد أن أعداد املحكومني باإلعدام يف اليمن باملئات ،بمن فيهم رجال ونساء ومدانون أحداث .ويف  ،2010وطبقا ً
ً
ً
شخصا ،بمن
شخصا ،وحكم عىل  27غريهم باإلعدام .ويف  ،2011أعدم 41
ملصادر رسمية ،أعدم ما ال يقل عن 62
ً
رجال ،بمن فيهم ثالثة
فيهم امرأة واحدة ،حسبما ُذكر ،وورد أنه حكم باإلعدام صدر عىل ما ال يقل عن 29
مواطنني أجانب .ويعتقد أن العدد الحقيقي أعىل من ذلك.
وأدين معظم املحكوم عليهم باإلعدام يف اليمن بارتكاب جرائم قتل .بيد أن الدولة أصدرت أحكاما ً باإلعدام ،يف اآلونة
األخرية ،عىل أشخاص بتهمة "االتصال" بدول أجنبية .ويف معظم الحاالت ،حوكم من أدينوا أمام إحدى املحاكم
الجزائية املتخصصة ،حيث ال تفي املحاكمات ،إىل حد كبري ،بمقتضيات املعايري الدولية للمحاكمات العادلة .وقد
أفرج عن معظم من حكم عليهم باإلعدام لعالقتهم بدعم املتمردين الحوثيني ،إن لم يكن جميعهم ،رغم أن وضعهم
القانوني غري معروف عىل وجه الدقة ملنظمة العفو الدولية .بيد أن املحكمة العليا أيدت ،يف حالة واحدة أخرى عىل
األقل منذ أبريل/نيسان  ،2012حكما ً باإلعدام صدر بالعالقة مع أنشطة تتصل "بالحراك الجنوبي" ،وضد
شخص وجد مذنبا ً بإجراء اتصاالت مع إيران.
إن منظمة العفو الدولية تناهض استخدام عقوبة اإلعدام يف جميع الظروف ،باعتباره انتهاكا ً للحق يف الحياة وأشد
العقوبات قسوة والإنسانية وحطا ً بالكرامة اإلنسانية.
ويتعني عىل الحكومة اليمنية:
 التوقف فورا ً عن تنفيذ أي أحكام اإلعدام بواسطة أية وسائل قضائية ،أو خالف ذلك من الوسائل املتاحة ،بما
يف ذلك أحكام اإلعدام الصادرة بحق أطفال أو مذنبني أحداث؛
 مراجعة جميع قضايا عقوبة اإلعدام ،بما يف ذلك تلك التي صدق عليها الرئيس ،بهدف تخفيف حكم اإلعدام
الصادر يف كل قضية من هذه القضايا ،أو إجراء محاكمة جديدة نزيهة ال يصدر عنها حكم باإلعدام؛
 فرض حظر رسمي عىل تنفيذ أحكام اإلعدام ،تمهيدا ً إللغاء عقوبة اإلعدام ً
كليا ،وفق ما دعت إليه الجمعية
العامة لألمم املتحدة يف القرار (2010) 206/65؛
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 يف انتظار اإللغاء ،ضمان التقيد التام بجميع املعايري الدولية املتعلقة باستخدام عقوبة اإلعدام ،وحظر فرض
عقوبة اإلعدام عىل أي شخص لم يكن قد بلغ سن  18يف وقت ارتكاب الجريمة؛
 تطبيق طيف كامل من املعايري املناسبة يف القضايا التي يكون سن املتهم فيها موضع خالف ،بغية تقرير ما
إذا كان املتهم دون سن  18يف وقت الجرم املزعوم .وتشمل املمارسات الفضىل يف تقييم أعمار األشخاص االستفادة
من املعارف املتعلقة بالنمو الجسدي والنفيس واالجتماعي .وينبغي تطبيق كل معيار من هذه املعايري عىل نحو
يعطي األرجحية لقرينة الشك يف القضايا املختلف بشأنها ،بحيث يعامل املتهم عىل أنه مذنب حدث ،وبناء عليه
ينبغي ضمان عدم تطبيق عقوبة اإلعدام عليه .إن مثل هذه املقاربة لألمر تتساوق مع مبدأ إعطاء االعتبار األول
ملصالح الطفل الفضىل يف جميع اإلجراءات املتعلقة باألطفال ،وفق ما تقيض به املادة  (1)3التفاقية حقوق الطفل.
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ّ

تسببت النزاعات املسلحة يف صعدة وأرحب ونهم وأبني ،يف السنوات األخرية ،بنزوح داخيل آلالف اليمنيني .وبينما
ً
داخليا ،فقد كانت هناك أحيان اشتكى
يتعاون اليمن مع املجتمع الدويل لضمان توفري الحماية لألشخاص املهجرين
فيها النازحون من الخدمات التي تقدم لهم.
فعرشات اآلالف من النازحني من أبني ،ومعظمهم من النساء واألطفال ،يعيشون حاليا ً يف نحو  79مدرسة يف عدن.
وتحول دون عودتهم إىل ديارهم أعداد األلغام الكبرية التي زرعت يف أبني ،من قبل "أنصار الرشيعة" ،حسبما قيل.
وقد أبلغت السلطات اليمنية منظمة العفو الدولية أنها تعطي األولوية إلعادة توطني األشخاص املهجرين داخليا ً يف
أماكن سكن خاصة ،يف أغلب األحيان ،حتى يصبح باإلمكان تحسني حالة املدارس قبل بدء العام الدرايس -2012
 .2013بيد أن العديد من املنظمات اإلنسانية العاملة يف اليمن تقول إنه من غري الواقعي الحديث عن إنجاز ذلك
ضمن الفرتة الزمية املقرتحة.
وينبغي عىل الحكومة اليمنية:
 التطبيق الكامل "ملبادئ األمم املتحدة التوجيهية بشأن التهجري الداخيل" ،واتخاذ جميع التدابري الالزمة
لضمان حقوق األشخاص املهجرين داخليا ً يف اليمن.
وعىل وجه الخصوص ،ينبغي:
 ضمان إبالغ األشخاص املهجرين داخليا ً عىل أكمل وجه بحقوقهم يف العودة أو يف إعادة توطينهم وإدماجهم
يف املجتمع املحيل إذا ما رغبوا يف ذلك ،وتطهري ديارهم األصلية من األلغام حتى يتاح لهم خيار العودة اآلمنة إليها،
إذا ما اختاروا ذلك؛
 تنسيق الجهود الحكومية ،بما يف ذلك عىل املستويني الوزاري واملحيل ،وعىل وجه الرسعة ،لتوفري الحماية
وتقديم املساعدة للنازحني داخليا ً.
 إعداد جدول زمني لعودة األشخاص املهجرين داخليا ً عىل وجه الرسعة ،وضمان أن تكون عودة جميع
النازحني الذين يعودون طوعية ،وبناء عىل معرفة كافية ،يف الوقت املناسب ،باألوضاع األمنية واملادية التي
سيعودون إليها؛
 اتخاذ التدابري املناسبة لضمان العودة اآلمنة للنازحني إىل ديارهم ،بما يف ذلك إىل صعدة وأرحب ونهم وأبني،
وسواها من املناطق التي ُهجر منها الناس ويرغبون يف العودة إليها ،بما يف ذلك عن طريق إعادة بناء املنازل والبنية
التحتية ،وتوفري الخدمات التعليمية والصحية وغريها من الخدمات الحيوية ،وتوفري التمويل لتقديم مستويات
كافية من املساعدات دونما تمييز عىل أساس الجنس أو أي وضع آخر؛
 إعطاء األولوية لضمان املرور اإلنساني اآلمن وغري املرشوط يف الوقت املناسب ودون عراقيل ،بما يف ذلك من
أجل تقديم االحتياجات اإلنسانية لجميع املهجرين ،وكذلك لتقييم أوضاع النزوح ومراقبتها .ولهذه الغاية ،ضمان
سالمة العاملني اإلنسانيني واحرتام كرامتهم وحماية سبل ووسائل مواصالتهم وما ينقلون من مواد تموينية،
واالمتناع عن تحويل وجهة املواد اإلنسانية؛
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 صياغة خطة للتصدي لالحتياجات الخاصة للنساء يف عمليات إعادة البناء وإعادة التأهيل والتوطني،
بالتشاور مع النساء أنفسهن؛
 تعزيز قدرات املجتمعات املضيفة املستقبلة للنازحني ،عن طريق تحسني مستوى البنية التحتية األساسية ،وال
سيما فيما يتصل باملاء والرصف الصحي؛ وكذلك تحسني مستوى الخدمات األساسية فيها ،كالصحة والتعليم،
وترقية أوضاع املالجئ وبرامج التعليم وخلق البيئة املالءمة لتحسني فرص العيش؛


ضمان سبل العيش املستدامة والفرص االقتصادية يف املجتمعات املضيفة ،ودعم إدماج النساء والرجال محليا ً

عىل قدم املساواة؛
ً
ً
داخليا ،بشأن وضع
ترضرا ،وال سيما النساء الالتي يشكلن أغلبية املهجرين
 التشاور الفعال مع الفئات األشد
خطط إعادة التوطني وتنفيذها ،بما يف ذلك توقيت عمليات إعادة التوطني ،وكذلك مشاريع البنية التحتية وفرص
توفري التعليم وتطوير مرشوعات العيش املستدام.
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وفرت السلطات اليمنية الحماية للعديد من طالبي اللجوء والالجئني من القرن األفريقي لسنوات ،وانتهجت سياسة
الباب املفتوح تجاه الالجئني الفارين من النزاعات الجارية يف الصومال .وللمفوضية السامية لالجئني مكتب يف
اليمن يعمل يف عدد من املدن واملناطق يف البالد .بيد أنه ومنذ  ،2001ويف سياق سياسات مكافحة اإلرهاب ،أقدم
اليمن عىل ترحيل العديد من املواطنني األجانب إىل بلدان حيث كانوا تحت خطر التعذيب وسوء املعاملة .ويف اآلونة
األخرية ،غري اليمن من سياسته التي دأب بموجبها عىل االعرتاف بصورة آلية بحق اللجوء مع تدفق الالجئني الفارين
من الصومال نتيجة استمرار النزاع املسلح يف البالد.
ويف مايو/أيار  ،2010أنشأت الحكومة "اإلدارة العامة لشؤون الالجئني" بموجب املرسوم الجمهوري رقم 39
لسنة  ،2010الذي ﱠ
عدل ،بدوره ،املرسوم الجمهوري رقم  3لسنة  ،1999الناظم لصالحيات سلطة الهجرة.
وتساور منظمة العفو الدولية بواعث قلق من أن الصياغة الغامضة والفضفاضة للمادة  8من مرسوم  2010ال
تتساوق مع التزام اليمن باحرتام مبدأ عدم اإلعادة القرسية ،وهو مبدأ عريف ملزم يف القانون الدويل .وعىل سبيل
املثال ،تنص املادة عىل أنه يجوز "لإلدارة العامة لشؤون الهجرة" إعادة أو ترحيل الالجئني الذين "زالت مربرات
بقائهم وإقامتهم يف الجمهورية" ومن يعترب وجودهم "شكال ً من أشكال التهديد لألمن والنظام العام ]لليمن[" .وال
يحدد املرسوم الجهة التي تجري مثل هذه التقييمات أو طريقة إجرائها ،كما ال يتضمن أي ضمانات إجرائية
لكفالة عدم ترحيل أشخاص ال يزالون بحاجة إىل الحماية الدولية بالقوة.
ولم تتمكن منظمة العفو الدولية من إجراء البحث الالزم بشأن أشكال تنفيذ هذا النص منذ دخوله حيز النفاذ،
ولكنها تشعر ببواعث قلق من أنه يمكن أن يؤدي إىل إعادة الجئني وطالبي لجوء ،بمن فيهم نساء ،قرسا ً إىل بلدان
يمكن أن يواجهوا فيها خطر التعذيب والتهديد لحياتهم ،أو انتهاكات خطرية أخرى لحقوقهم اإلنسانية .وقد
تعززت بواعث القلق هذه منذ  ،2001عندما بدأت منظمة العفو الدولية توثيق حاالت إبعاد ملواطني دول أجنبية
يحتاجون إىل الحماية الدولية من اليمن ،دون األخذ يف االعتبار التزامات اليمن بعدم اإلعادة القرسية.
وينبغي عىل حكومة اليمن:
 تعديل املادة  8من املرسوم الجمهوري رقم  39لسنة  ،2010ملواءمته مع التزامات اليمن بعدم اإلعادة
القرسية ،أو إلغاؤها؛
 احرتام التزامات عدم اإلعادة القرسية احرتاما ً ً
تاما ،واالمتناع عن إبعاد األشخاص إىل بلدان يمكن أن يتعرضوا
فيها النتهاكات خطرية لحقوق اإلنسان.
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ً
نسبيا ،عالمات واعدة بأنه يتخذ خطوات ذات مغزى نحو مزيد من االحرتام لحقوق
أظهر اليمن ،حتى وقت قريب
ً
اإلنسان .وبحلول تسعينيات القرن املايض ،أصبح اليمن طرفا يف العديد من املعاهدات الدولية األساسية لحقوق
اإلنسان .ويف  ،2003أنشأ وزارة لحقوق اإلنسان تطورت مع الوقت لتصبح منربا ً رسميا ً مهما ً لتعزيز حقوق
اإلنسان يف البالد .كما أتاح للمجتمع املدني أن يزدهر .وكان بإمكان املنظمات غري الحكومية ووسائل اإلعالم
الوطنية تفحص السياسات واملمارسات الحكومية وانتقادها علنا ً دون عواقب سلبية .وسمح للمنظمات غري
ً
عموما ،بزيارة البالد ،بينما دخلت الدولة معها يف حوارات جوهرية.
الحكومية الدولية،

بيد أن ما شهدته البالد من تحسن يف حالة حقوق اإلنسان تعرض للتجريف بسبب سلسلة من التغيريات املؤسسية،
كما كان الحال عندما أنشأت السلطات املحاكم املتخصصة التي اعتورتها أوجه قصور ،واقرتحت تعديالت ترشيعية
مغايرة لهذا االتجاه .ففي  ،2002أنشأت الحكومة قوة أمنية جديدة ،باسم "األمن القومي" ،أصبحت تتبع الرئيس
ً
فعليا ،رخصة
مبارشة ،مثلها مثل "األمن السيايس" ،ولم ُتخضع بموجب القانون ألي إرشاف قضائي ،ما منحها،
للعمل خارج إطار القانون.
وفضال ً عن ذلك ،تهدد ترشيعات جديدة أو مشاريع قوانني باملزيد من التقويض لحماية حقوق اإلنسان يف البالد.
فقانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ،الذي أقر يف يناير/كانون الثاني  ،2010يتطلب من املحامني أن
يكشفوا للسلطات عن املعلومات املتعلقة بموكليهم إذا ما اشتبهت بأن هؤالء املوكلني قد ارتكبوا جرائم بموجب هذا
القانون ،وبذا يخرق مبدأ موثوقية املحامي -ﱢ
املوكل .وتنص املادة  4من هذا القانون عىل تعريف فضفاض لجرم
تمويل اإلرهاب .وعىل سبيل املثال ،يتضمن التعريف "تمويل ارتكاب ...أي فعل يشكل جريمة تندرج يف نطاق
إحدى االتفاقيات أو املعاهدات ذات الصلة والتي تكون الجمهورية قد صادقت أو انضمت إليها" .بيد أنه ال يورد
قائمة بهذه املعاهدات واالتفاقيات .وال يتساوق عدم الوضوح يف هذا مع مبدأ القانونية ،الذي يتطلب ،ضمن جملة
عنارص ،الدقة يف تعريف القوانني للجرائم الجنائية.
ويفتقر مرشوع قانون مكافحة اإلرهاب إىل اإلجراءات القانونية الالزمة لحماية حقوق املشتبه بهم أثناء القبض
عليهم واحتجازهم ،ويقرتح زيادة عدد الجرائم التي يعاقب عليها باإلعدام.
وتدعو منظمة العفو الدولية الحكومة اليمنية إىل إجراء مراجعة شاملة لترشيعاتها النافذة بغرض ضمان اتساق
القوانني اليمنية مع التزاماتها بموجب القانون واملعايري الدوليني .وعىل وجه الخصوص ،ينبغي عىل الحكومة
اليمنية:
 مواءمة قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب مع القانون واملعايري الدوليني لحقوق اإلنسان ،بما يف
ذلك عن طريق تضييق تعريف جريمة تمويل اإلرهاب بموجب املادة  4لكي يتماىش مع مبدأ القانونية ،الذي يتطلب
الدقة يف القوانني املعرفة للجرائم الجنائية ،وإلغاء املادتني  13و ،14اللتني تتطلبان من املحامني الكشف عن
معلومات تتعلق بموكليهم للسلطات ،ما يشكل خرقا ً ملبدأ موثوقية عالقة املحامي -املوكل.
 تعديل مشاريع قوانني مثل مرشوع قانون مكافحة اإلرهاب ،ومرشوع قانون الصحافة واملطبوعات ،ومرشوع
قانون تنظيم وسائل اإلعالم السمعية -البرصية الخاصة واإلعالم اإللكرتوني ،وتعديل قانون الجرائم والعقوبات،
ملواءمتها مع القانون واملعايري الدوليني لحقوق اإلنسان قبل إقرارها كقوانني .ويتعني أن يشمل هذا كفالة تضمينها

رقم الوثيقةMDE 31/012/2012 :

منظمة العـفـو الـدولية سبتمرب/أيلول 2012

اليمن
أجندة لتغيري واقع حقوق اإلنسان

35

الضمانات الرضورية لحماية حقوق املشتبه بهم ،واحرتام حرية التعبري واالنضمام إىل الجمعيات ،وعدم زيادة عدد
الجرائم التي يعاقب عليها باإلعدام؛
 ضمان املساواة التامة بني املرأة والرجل يف القانون واملمارسة العملية ،بما يف ذلك يف الدستور اليمني ،ومواءمة
جميع القوانني واملمارسات والسياسات واإلجراءات بصورة تامة مع القانون واملعايري الدوليني لحقوق اإلنسان ،وال
سيما قانون األحوال الشخصية ،الذي يتعامل مع الشؤون املتعلقة بالطالق والزواج وحضانة األطفال.
لقد أظهرت جمهورية اليمن فيما سبق قسطا ً عظيما ً من الرغبة يف االنخراط مع العديد من آليات حقوق اإلنسان
الرئيسية ،والتعاون معها .وأصبحت دولة طرفا ً يف العديد من املعاهدات الرئيسية لحقوق اإلنسان ،يف عقد
التسعينيات من القرن املايض ،نتيجة ملا ورثته من تصديقات تمت قبل توحيد جمهورية اليمن الديمقراطية
الشعبية الجنوبية يف أوائل التسعينيات ،ومبادراتها الذاتية هي نفسها .وتشمل املعاهدات التي انضم إليها اليمن
كدولة طرف "العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية" ،و"العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية
واالجتماعية والثقافية" ،و"اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية
أو املهينة" ،و"اتفاقية حقوق الطفل" ،و"اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة" ،و"االتفاقية
الدولية للقضاء عىل جميع أشكال التفرقة العنرصية" ،و"اتفاقية األمم املتحدة الخاصة بالالجئني" لسنة ، 1951
وبروتوكولها اإلضايف لعام  ، 1967كما أنه طرف أيضا ً يف اتفاقيات جنيف لعام  ، 1949وبروتوكوليها األول
والثاني اإلضافيني امللحقني بها .ويف هذا الصدد ،فقد وضع اليمن نفسه يف موضع متقدم بالقياس إىل العديد من
دول الخليج املجاورة.
بيد أنه ثمة اتفاقيات أخرى مهمة تدعو منظمة العفو الدولية الحكومة اليمنية إىل التصديق عليها وإنفاذها ،وكذلك
تحفظات عىل معاهدات ينبغي عىل اليمن سحبها.
وينبغي عىل حكومة اليمن:
 التصديق عىل "االتفاقية الدولية الخاصة بحماية جميع األشخاص من االختفاء القرسي" .ولدى تصديقها
عليها ،ينبغي عىل اليمن القيام باإلعالنني بموجب املادتني  31و ،32اللذين يعرتفان بأهلية "اللجنة املعنية باالختفاء
القرسي" ،وإقرار التدابري الوطنية الالزمة لإلنفاذ التام ألحكام االتفاقية يف املمارسة العملية؛
 التصديق عىل "الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية
والثقافية" ،و"الربوتوكولني االختياريني األول والثاني امللحقني بالعهد الدويل الخاص يالحقوق املدنية
والسياسية" ،و"الربوتوكول اإلختياري امللحق باالتفاقية الدولية للقضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة"،
و"الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو
الالإنسانية أو املهينة" ،و"االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال املهاجرين وأفراد أرسهم" ،و"االتفاقية
الخاصة بحقوق األشخاص املعوقني" والربوتوكول امللحق بها؛
 سحب التحفظات عىل املادة  (1)29من "اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة" وعىل املواد
 (1)17و (1)18و 22من "االتفاقية الدولية للقضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي"؛
 التصديق عىل "نظام روما األسايس للمحكمة الجنائية الدولية" ،الذي وقع عليه اليمن يف  28ديسمرب /كانون
األول  ،2000وإنفاذه يف القانون الوطني من خالل عملية مفتوحة وشفافة ،بالتشاور مع املجتمع املدني؛
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التصديق عىل "اتفاقية االمتيازات والحصانات للمحكمة الجنائية الدولية"؛

 التصديق عىل بروتوكول بالريمو ،وعىل اتفاقيتي  1954و 1961الخاصتني بالالجئني وباألشخاص عديمي
الجنسية ،و"اتفاقية اليونسكو ملناهضة التمييز يف التعليم"؛


التصديق عىل "اتفاقية الذخائر العنقودية" وإنفاذها؛

 التصديق عىل "الربوتوكول اإلضايف الثالث التفاقيات جنيف" املؤرخة يف  12أغسطس/آب  ،1949والقيام
باإلعالن بمقتىض املادة  90يف الربوتوكول اإلضايف األول ،الذي يعرتف بأهلية اللجنة اإلنسانية الدولية لتقيص
الحقائق.
ويف الختام ،ثمة أسئلة خطرية تتعلق باستقالل القضاء يف اليمن ،نظرا ً لقدرة السلطات التنفيذية للدولة عىل التمتع
بنفوذ هائل يف ذلك باالستناد إىل دورها الرئييس يف ترقية القضاة وتأديبهم .فرئيس "مجلس القضاء األعىل" ،الذي
يرشف مبارشة عىل القضاة ،يعني بصورة مبارشة من قبل الرئيس )ظل الرئيس حتى يونيو/حزيران  2006يرأس
مجلس القضاء األعىل( .ووزير العدل عضو يف مجلس القضاء األعىل ،وتتوىل وزارة العدل تقييم عمل ومدى كفاءة
القضاة ،األمر الذي يؤثر عىل ترقيتهم ويخضعهم لإلجراءات التأديبية ضدهم.
ويتعني عىل حكومة اليمن ضمان استقالل السلطة القضائية عن طريق ما ييل:


مراجعة وتعديل إجراءات تعيني أعضاء الهيئة القضائية لضمان االستقالل التام للقضاة؛

 تكريس األمن الوظيفي للقضاة يف الدستور ،وإنشاء هيئة مستقلة تتوىل تقييم عمل وأهلية القضاة ،وتضمني
صالحياتها ضمانات ضد الضغوط املبارشة أو غري املبارشة ،وضد التأثريات أو التدخالت غري الالئقة بدور القضاة.
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