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 السياق 1

خالل الصراجعة الدورية الشامحة األولية لحجصهورية اليصنية، كانت الدولة الطرف قد التزمت بتاسين وضعية حقوق اإلنسان   .0

 في البحد بقبولها العديد من التوحصيات.

بعد رحيل الرئيس عحي عبد هللا حصالح. فقد بدأ الصؤتصر الوطني لحاوار  ويعرف اليصن حاليا مرححة انتقالية سياسية تاريخية .3

، بهدف حصياغة دستور جديد وتنظيم 3103مصثالً عن غالبية الصجتصع اليصني أعصاله في آذار/ مارس  511الذي يجصع أكثر من 

 .3104انتخابات عامة سنة 

ن أجل تاسين الوضعية الاقوقية في البالد، فالزالت ورغم تغيرات نسبية معتبرة عحى مستوى اشتغال بعض الوزارات م .2

العديد من االنتهاكات رائجة خاحصة من طرف بعض ملالح األمن. ما يعني أن عدداً كبيراً من التوحصيات التي قبحت بها الجصهورية 

 اليصنية في استعراضها األولي لم يتم وضعها حيز التطبيق.

الجيش اليصني والصخابرات األمريكية مستوًى مقحقاً لحغاية خالل السنوات فقد بحغت اإلعدامات بدون مااكصة من طرف  .4

األخيرة، كصا يصثل االحتجاز التعسفي والحجوء إلى التعذيب وضرو  الصعامحة السيئة والفساد الصستشري لحسحطة القضائية والتارش 

 باللافيين الذين يقومون بتوثيق هذه االنتهاكات مواضيع تثير القحق بجدية.

ويشكل اإلفالت من العقا  الذي يتصتع به الصسئولون عن قصع الصظاهرات التي فرضت الرحيل عحى الرئيس حصالح وغيا    .5

 العقوبات الصطبقة عحى الصسئولين عن االنتهاكات الخطيرة الصذكورة رهانا هاما إلنجاح مسحسل االنتقال الديصقراطي الجاري حاليا.

 الحياة واإلعدامات بدون محاكمة فيالحق  2

تصارس سياسة اإلعدامات بدون مااكصة من طرف الاكومتين اليصنية واألمريكية في سياق الار  عحى اإلرها  التي أعحنتها  .6

 . وتبرر الاكومتان هذه العصحيات بوجود مجصوعات مسحاة تعحن عن انتصائها  لتنظيم3100سبتصير  00الواليات الصتادة عقب أحداث 

 "القاعدة" في البحد.

ويتادد الهدف الصعحن لهذه االغتياالت الصستهدفة في القضاء عحى "الصسئولين الصيدانيين السامين" لهذه الصجصوعات الصسحاة،   .7

حدين غير أن اختيار األهداف ال يخضع ألية رقابة قانونية بايث يتم اتخاذ القرار بشأنها في سرية تامة دون أي اعتبار اللتزامات  الب

من الصعاهدة الخاحصة بالاقوق الصدنية والسياسية والتي وقع عحيها الطرفان. كصا أن العديد من  6اتجاه القانون الدولي، خاحصة الصادة 

 الصدنيين، خاحصة النساء واألطفال، وقعوا ضاية هذه الهجصات خالل السنوات األخيرة.  

حسب الااالت. فقد تم تنفيذ العديد من اإلعدامات بدون مااكصة من  وتختحف الوسيحة الصستعصحة لحقيام بصثل هذه الهجصات  .8

طرف الطيران الاربي اليصني وكذا الطيران الاربي السعودي والطيران األمريكي. كصا تم إحلاء عدد كبير من الضربات الصنفذة 

 في خحيج عدن. بواسطة طائرات بدون طيارين وبواسطة اللواريخ التي تطحقها البوارج األمريكية الرابضة

الصتعحقة "باصاية الاريات األساسية ولو في سياق قانون مكافاة  015ورغم قبول الاكومة اليصنية لحتوحصية   .9

القاضية  "اتخاذ جصيع اإلجراءات لحسهر عحى أن تتم  مكافاة اإلرها  باليصن في إطار  016اإلرها ")الصجر( وكذا التوحصية 

إلنسان" )السويد(، فالصالحظ تزايد حاالت اإلعدامات دون مااكصة بوتيرة مقحقة منذ االستعراض احترام الواجبات الصتعحقة باقوق ا

 .3119األولي لحجصهورية اليصنية في سنة 

عصحية عسكرية أمريكية ضصنها ضربات  336و  024، ُسّجل ما بين 3102إلى مايو  3113ففي الفترة الصصتدة من نوفصبر  .01

ت بدون طيارين واللواريخ التي يتم إطالقها من البوارج الاربية الرابضة في خحيج عدنبالطائرات الاربية والطائرا
1

. لكن العدد 

الدقيق لحعصحيات والضاايا يظل مجهوال بسبب السرية التي تايط بالتدخل األمريكي في اليصن. ففي دراسة حول ضاايا الضربات، 

 9هجصات جوية في  019، حوالي 3103دقيقة. وأحلى بالنسبة لسنة يالحظ اللافي عحي الشعباني حصعوبة الالول عحى معطيات 

مدنياً  291قتيالً، ضصنهم  491ماافظات خحفت 
2
. 

بفعل الضربات األمريكية وقدم  3102وأبريل  3113قتيالً فيصا بين   0051كصا أحلى مكتب االستقلاء اللافي حوالي  .00

قتيالً باليصن، مؤكدا: "لم نعحن الار  عحى  0953حه أمام هذه الهيئة رقم دنيس كوسينيش، أحد مصثحي الكونجرس األمريكي خالل تدخ

أّي من هذه األمم )باكستان، اليصن، اللومال(، لكن أسحاتنا قتحت فيها مدنيين أبرياء، فقد برهن عدد من الباحثين الصرموقين عحى أن 

 .3لحضاايا" من العدد اإلجصالي %3عدد األهداف من ذوي الرتب السامية يصثل حوالي 

امرأة و  04قتيالً مدنياً، ضصنهم  44، تعرضت قرية الصعجحة الواقعة في ماافظة أبين لغارة خحفت 3119ديسصبر  07فبتأريخ  .03

طفالً. وكان الصستهدف من هذه الغارة التي أعحنت الاكومة اليصنية مسؤوليتها عنها معسكراً مفترضاً لتدريب اإلرهابيين. وتبين  30

ها تصت بواسطة حصواريخ من نوع توماهوك ذات ذخائر ثانوية تم إطالقها من بارجة أمريكية. ولقي العديد من الضاايا، فيصا بعد أن

 ضصنهم أطفال حتفهم بعد مرور فترة عحى الهجوم بفعل انفجار هذه الذخائر الثانوية الصتناثرة في مكان الغارة. 

                                                      
ّهذهّاألرقامّقدمتّمنّطرفّمكتبّاالستقصاءّالصحفيّالذيّيقومّبعملّجيدّبخصوصّتجميعّالمعلوماتّحولّالعملياتّالسريةّللوالياتّ 1

 /http://www.thebureauinvestigates.comالمتحدةّفيّاليمنّوباكستانّوالصومال.ّ
 ولمّتنشر.3102ّ،ّدراسةّأجريتّفيّبدايةّاليمن في المدنيين األمريكية الطائرات ياا, ضحالشعباني علي 2
الطائراتّاألمريكيةّبدونّطيارينّقتلتّاآلالفّ،ّحسبّكوشينيشAmerican drones have killed thousands, says Kucinichّّّروبرتّتلفوردّ،ّ 3

ّ ،ّ ّإكزمينر ،01ّّ )تمّ   /kucinich-says-thousands-killed-have-drones-americanhttp://www.examiner.com/article،3103ّنوفمبر
 (3102ّيونيو1ّّاالطالعّعليهّفيّ

http://www.thebureauinvestigates.com/
http://www.examiner.com/article/american-drones-have-killed-thousands-says-kucinich
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مدنياً، وأحصيب الضاايا، وهم عبارة عن فالحين  03ي ملرع ، تسبب هجوم جوي قر  ردع ف3103سبتصبر  3وبتأريخ   .02

كانوا عائدين من سوق رداع، بلاروخين أطحقتهصا طائرة بدون طيار. وبعد إعالنها من جديد عن مسؤوليتها عن الغارة، أكدت 

إلى االعتراف بأنها لم تقم بهذا الاكومة اليصنية أنها كانت تستهدف عبد الرؤوف الذهب أحد القادة العسكريين لحقاعدة. لكنها اضطرت 

.3103الهجوم وأن الضاايا مدنيون، كصا اعترفت الاكومة األمريكية بعد ذلك بتورطها في هذه الغارة في ديسصبر 
4
 

لاد الساعة، لم يتم فتح أي تاقيق مستقل لتاديد الصسؤوليات في الهجومين الصذكورين أو في عشرات الغارات األخرى التي   .04

، فقد طالبت الصنظصة الوطنية لحدفاع عن الاقوق والاريات )هود( مرتين النائب العام بفتح تاقيقات رسصية حول 3119نفذت منذ 

 هاتين الغارتين، دون تحقي أي رد لاد اآلن.

 التعسفي والتعذيب وظروف االحتجاز االحتجاز 3

حالة اعتقال واحتجاز  366جحت عحى األقل يظل االحتجاز التعسفي وظروف الابس موضوعا مقحقا بالنسبة لصنظصتنا التي س  .05

 فقط. 3103تعسفي من طرف مختحف القوات الاكومية لسنة 

التي تقدمت بها الصصحكة الصتادة والصطالبة  :"السهر عحى أن يتصكن جصيع الصاتجزين من الوحصول  59رغم قبول التوحصية   .06

جازهم وأن يتصكن جصيع الصاتجزين من طرف قسم األمن بسرعة إلى طبيب أو ماام ومن االتلال بأسرهم في جصيع مراحل احت

السياسي من الالول بسرعة عحى استشارات ومعحومات قانونية"، فإن هذه الضصانات األساسية ال يتم احترامها دائصا كصا أن شروط 

 االحتجاز ال تستجيب لحصعايير الدنيا الصقبولة دولياً.

. فقد تم قصع العديد من الاركات 3103ختحف األحداث الصأساوية خالل سنة وكان سجن إ  الصركزي بلفة خاحصة مسرحاً لص  .07

بعض الصاتجزين  فاالحتجاجية التي تدين التصييز والصعامحة السيئة وفساد اإلدارة السجنية بشدة من طرف العامحين، وتم استهدا

تجزين بإضرام النار في أجسادهم احتجاجا ، قام عدة ما3103. وفي شهر ديسصبر 3103بالرحصاص الاي حسب عدد منهم في أكتوبر 

 منهم ملرعهم جراء الاريق. 8عحى الصعامحة السيئة الصسحطة عحيهم ولقي 

تفاعالً مع هذه األحداث، قامت وزارة حقوق اإلنسان بإرسال وفود بغية حصياغة تقرير حول شروط االحتجاز داخل سجون   .08

أي بعد أيام قالئل من الاريق الذي أضرمه الصاتجز البعداني،  3103ديسصبر  9إلى  5البالد. قام أحدها بزيارة سجن إ  بتاريخ 

والتقى ببعض الصاتجزين وبالصدير الاالي لحسجن وسابقه وكذا بصصثحي النيابة العامة. وعقب ذلك، تم إحصدار تقرير يتضصن خالحصات 

فتح أي تاقيق وال النطق بأية عقوبة تجاه العامحين بالسجون الصهصة والتوحصيات الصوجهة إلى الوزارات الصعنية. لكن لاد الساعة لم يتم 

 الصسئولين عن أعصال التعذيب التي تسببت في هذه األحداث األليصة.

أفراد من األمن الصركزي واحتجازهم ستة أشهر من طرف ملحاتهم بتهصة دعصهم  6، تم اعتقال 3100اكتوبر  08بتاريخ   .09

ي وناجي سحيصان وفاضل األديب ورضوان سحيصان وحامد الشرعبي ومطحق سحيصان ألحصناف لحثورة. وقد تم إخضاع مافوظ الاصير

دون  3103مارس  6خطيرة من التعذيب، بالضر  بالقضبان الاديدية والابس االنفرادي لصدد طويحة. وبعد إطالق سراحهم يوم 

ب متابعة أشخاص، حددوا أسصاءهم، مسئولين عن ضرو  إحالتهم عحى أية هيئة قضائية، قاموا بتقديم شكاية إلى النيابة العامة لطح

 التعذيب التي خضعوا لها.

وخالل اتباعهم لصسطرة إيداع الشكاية، تم تهديدهم ورفض الصاققون تسجيل تلريااتهم. فقام مااموهم بتسحيم مذكرة في   .31

من معاهدة مناهضة التعذيب التي وقع  02ادة الصوضوع إلى  النيابة العامة، لكنها بقيت حبرا عحى ورق، وهو ما يشكل انتهاكا لحص

 عحيها اليصن.

 3100شخلاً رهن االحتجاز دون تهصة ماددة لصشاركتهم في الصظاهرات السحصية لثورة  47، كان 3102يونيو  6وبتاريخ   .30

سجيناً من  33، دّشن 3102مايو  34آخرون مختفين لنفس األسبا . وفي  07وذلك رغم قرار الرئيس هادي إطالق سراحهم. والزال 

يونيو وزيرة حقوق  0سجن حصنعاء الصركزي إضرابا عن الطعام، وانضصت إليهم يوم  الصنتصين إلى شبا  الثورة الصاتجزين في

 اإلنسان حورية مشهور شخلياً لحدعوة إلى تنفيذ قرار اإلفراج.

 استقاللية النظام القضائي وغيابالفساد  4

والصواحصحة الاثيثة لجهوده  رغم قبوله بالتوحصية التي دعته إلى "مواحصحة جهوده لصااربة الفساد اإلداري والصالي )الكويت(  .33

الرامية إلى استئلال الفساد )تركيا(، فإن فساد النظام اإلداري الزال مال إدانة من طرف العديد من الصاامين. فال تزال عدة شكايات 

 أو طحبات بفتح التاقيق بخلوص أشخاص يشغحون مناحصب مسؤولية حبيسة الرفوف.

وقد طالبت الصنظصة الوطنية لحدفاع عن الاقوق والاريات )هود( مرتين النائب العام بفتح تاقيقات في موضوع الهجصات    .32

من التقرير الاالي )الصعجحة ورداع( دون التوحصل بأي جوا . كصا أكد العديد من الصراقبين أن غيا    00و 01الصذكورة  في الفقرتين 

 ة هو نتيجة لضغوط سياسية.أي تفاعل مع محتصسات الصنظص

                                                      
 When U.S. drones kill سودارسانّراكافنّ،ّعندماّتقتلّالطائراتّبدونّطيارينّالمدنيينّ،ّتحاولّالحكومةّاليمنيةّأنّتتسترّعلىّذلكّ،ّ 4

civilians, Yemen’s government tries to conceal itّّ،ّ3103ديسمبر32ّّ،ّواشنطنّبوست،ّ

-conceal-to-tries-government-yemens-civilians-kill-drones-us-http://www.washingtonpost.com/world/middle_east/when
9b50cb4605a7_story.html-8af9-11e2-486d-it/2012/12/24/bd4d7ac2, 

http://www.washingtonpost.com/world/middle_east/when-us-drones-kill-civilians-yemens-government-tries-to-conceal-it/2012/12/24/bd4d7ac2-486d-11e2-8af9-9b50cb4605a7_story.html
http://www.washingtonpost.com/world/middle_east/when-us-drones-kill-civilians-yemens-government-tries-to-conceal-it/2012/12/24/bd4d7ac2-486d-11e2-8af9-9b50cb4605a7_story.html
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تشكل حالة رجاء الاكصي مثاالً آخر عحى االختالالت والفساد الذي يعيشه النظام القضائي في اليصن. فقد حكم عحى رجاء   .34

 الاكصي بسنتين سجنا نافذا في الصاكصة االبتدائية لدائرة إ  بعد اتهامها بالقتل دفاعا عن النفس لرجل مسحح تسحل إلى بيتها وحاول

اغتلابها. لكن عائحة القتيل الصقربة من سحطات الصاافظة استأنفت الاكم فاكم عحيها باإلعدام، ورغم أن اليصن كان قد التزم "بالسهر 

، النصسا( فال زالت السيدة الاكصي 73عحى أن تكون الصعايير الصتعحقة بالاق في مااكصة عادلة  مضصونة في كل الظروف" )التوحصية 

 ار أن تبث الصاكصة العحيا في طحبها النقض.ماتجزة في انتظ

والصجحس األعحى لحقضاة يصتحك سحطة تعيين وعزل القضاة، ويعين رئيسه بقرار رئاسي، كصا يشكل من وزير العدل والنائب  .35

صهورية وبذلك العام ورئيس الصاكصة العحيا ورئيس التفتيش القضائي واألمين العام لحصجحس إضافة إلى ثالثة قضاة يختارهم رئيس الج

يضع التاكم الواسع لحسحطة التنفيذية العديد من عالمات االستفهام حول استقاللية الصجحس وكذا حول احترام مبدأ عدم قابحية القضاة 

 لحعزل.

 بالصحفيين والمّس بحرية التعبير  التحرش 5

تصنع اللافيين من التعريف بسياسة الاكومة  كانت الجصهورية اليصنية قد التزمت خالل الصراجعة األولية "بإلغاء القيود التي  .36

 (.76وانتقادها بارية ودون خشية من القصع والتخويف والسجن أو التهديد" )كندا، التوحصية 

، توكل كرمان، في 3100من طرف الاائزة عحى جائزة نوبل  3115تالي منظصة "حصافيات بال قيود". الصنشأة سنة   .37

تقريرها السنوي
5
 :3103النتهاك باق اللافيين سنة العديد من حاالت ا 

 61  حالة اعتداء عحى حصافيين أثناء أدائهم لصهامهم 

 24  حالة للافيين تعرضوا لحتهديد 

 9  حاالت قذف 

  احتجازات 

 5  مااوالت لحطرد التعسفي 

 3  حالتا اختفاء قسري 

في الصاكوم عحيه بخصس سنوات سجناً وتقحق الكرامة بلفة خاحصة لالحتجاز التعسفي الذي يطال عبداإلله حيدر شائع، اللا  .38

عقب مااكصة جائرة من طرف الصاكصة الجزائية الصتخللة بلنعاء. فقد تصت إدانته الرتباطاته الصزعومة بالقاعدة، بينصا لم يقم في 

ى الرواية ( واعترض عح01)الصذكور في الفقرة  3119الواقع إال بعصحه كلافي، حين قام بالتاقيق في الهجوم عحى الصعجحة سنة 

وليته الرسصية مثيراً انتباه الرأي العام إلى عدد الصدنيين الذين سقطوا خالل هذه الغارة األمريكية. فبينصا كان الجيش اليصني قد أعحن مسؤ

ت أن الهجوم تم من طرف القوا -شظايا من حصواريخ توماهوك –عنها في الوهحة األولى، أكد عبداإلله شائع انطالقا من أدلة دامغة 

األمريكية، وهو ما أكدته مكالصة هاتفية أوردها موقع ويكيحكس
6
 فيصا بعد. 

بذلك يكون احتجاز عبد اإلله شائع نتيجة مباشرة لعصحه كلافي قام بالتبحيغ عن االنتهاكات الخطيرة التي تقترفها الاكومتان   .39

ط الذي مارسه الرأي العام، أعحن  الرئيس  حصالح عن األمريكية واليصنية في إطار برنامجها لإلعدامات بدون مااكصة. وبفعل الضغ

عن تافظه  3100فبراير  3استعداده لصنح العفو عبد اإلله شائع، غير أن الرئيس أوباما أبدى  تافظه خالل مكالصة هاتفية أجراها في 

إزاء هذا اإلجراء
7
. 

بصدينة عدن اللافي وجدي عبده  3102اير فبر 33كصا توحصحت الكرامة أيضا بصعحومات حول االغتيال الذي تعرض له في   .21

سنة والصعروف باسم وجدي الّشعبي. فقد اغتيل اللبياي مع حصديقه داوود السصاطي أمام زوجته  21ماصد اللبياي، البالغ من العصر

حة بأن اللبياي وأطفاله الثالثة من طرف ثالثة رجال قاموا باقتاام منزله. وأعحنت وزارة الدفاع مسؤوليتها عن هذا اإلعدام ملر

كان ناطقا باسم "القاعدة". لكنها بعد ساعات، قامت بنشر رواية تلاياية تدعي فيها أن اللبياي لم يكن يعصل لاسا  "القاعدة" 

 وأنها تجهل هوية الصسئولين عن االغتيال. ورغم ذلك، لم يتم فتح أي تاقيق في موضوع اغتيال عناحصر عسكرية لهذا اللافي.

سنة، تعرض لحضر  العنيف من طرف عناحصر من ملالح األمن بينصا كان متوجها  21د القاضي، البالغ وضاح يايى ماص  .20

. فعند وحصوله إلى عين الصكان لتجصيع شهادات  3102مايو 02إلى مكان تاطم طائرة عسكرية في مايط العاحصصة حصنعاء يوم 

الذين قاموا بضربه ومن معه من زمالئه إضافة إلى  الصعاينين لاادث التاطم من سكان القرية، فوجئ بهجوم عناحصر األمن

الصستجوبين . بعد ذلك قامت قوات األمن بإطالق الرحصاص الاي لتفريق األشخاص الااضرين وتاطيم آلة تلوير اللاافي 

 القاضي.

  

                                                      
 3102http://www.womenpress.org/articles.php?id=315مايو02ّّتمّاالطالعّعليهّفيّّ،3103ّ،ّالتقريرّالسنويّبالّقيودصحفياتّ 5
 http://wikileaks.org/cable/2009/12/09SANAA2251.html،3102ّمايو02ّّويكلكس،ّتمّاالطالعّعليهّفيّ 6
 ، 3102مايو33ّّ،ّالقسمّالصحفي،ّتمّاالطالعّعلىّالصفحةّفيّالبيتّاألبيض 7

yemen-saleh-president-call-presidents-office/2011/02/03/readout-press-http://www.whitehouse.gov/the 

http://www.womenpress.org/articles.php?id=315
http://www.womenpress.org/articles.php?id=315
http://wikileaks.org/cable/2009/12/09SANAA2251.html
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 توصيات 6

 توحصي منظصة الكرامة بـــ:  .23

اإلفالت من القلاص لحصسئولين عن االنتهاكات والذي يضصن  3103يناير  30إلغاء قانون العفو اللادر بتاريخ  .0

 . 3100الخاحصة بالاق في الاياة واالنتهاكات الخطيرة الصقترفة خالل ثورة 

التوقف الفوري عن تنفيذ كل إعدام خارج الصسطرة القضائية من طرف القوات اليصنية وعن السصاح ألي قوة أجنبية  .3

 ي.بالقيام بصثل هذه اإلعدامات فوق الترا  اليصن

فتح تاقيقات ماايدة وشفافة حول اإلعدامات خارج الصسطرة القضائية وكذا فتح متابعات جنائية لكل مسئول عن  .2

 انتهاكات الاق في الاياة.

التفعيل الفعحي من طرف الجصهورية اليصنية لكل بنود معاهدة مناهضة التعذيب، ودون استثناء وكذا فتح التاقيقات  .4

 التعذيب والصعامحة السيئة.وإدانة الصسئولين عن 

 منح التعويضات الصناسبة لجصيع الضاايا أو ذوي الاقوق من أقار  ضاايا االنتهاكات الخطيرة لاقوق اإلنسان. .5


