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  جملس حقوق اإلنسان
   عشرةالثامنةالدورة 

   من جدول األعمال٢البند 
التقرير السنوي ملفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان        

  ني العاموتقارير املفوضية السامية واألم

 موجهة من البعثـة     ٢٠١١ سبتمرب/أيلول ١٥مذكرة شفوية مؤرخة        
واملنظمات الدولية   لدى مكتب األمم املتحدة      جلمهورية اليمن الدائمة  
   حقوق اإلنسانرئيس جملسيف جنيف إىل األخرى 

واملنظمـات الدوليـة    األمم املتحدة   مكتب   لدى   جلمهورية اليمن البعثة الدائمة   هتدي    
  .وإىل بعثة أوروغواي يف جنيفحقوق اإلنسان رئيس جملس إىل حتياهتا يف جنيف األخرى 
تعليقـات  مرفقاً، نسخة باللغة العربية ونسخة اللغة اإلنكليزية، يتـضمن           طيه   يلوحت  

ببعثة التقييم اليت   على تقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان املتعلق          حكومة اليمن   
 ٢٠١١يوليـه   / متـوز  ٦يونيـه إىل    / حزيـران  ٢٨ىل اليمن يف الفترة مـن       أجرهتا املفوضية إ  

)A/HRC/18/21.(             ،وتود بعثة اليمن أن تطلب منكم، بصفتكم رئيس جملس حقوق اإلنـسان
التكرم بتوزيع املرفق املشار إليه أعاله، كوثيقة رمسية من وثائق األمم املتحدة، على مجيع الدول               

  .*األعضاء
لبعثـة   لتأكيد أمسـى تقـديرها    الفرصة  هذه   جلمهورية اليمن ائمة  وتغتنم البعثة الد    
  .أوروغواي

__________ 

وتشري الفقرات الواردة يف مرفقات هذه . اليت قُّدمت هبا فقط   ُتعمَّم مرفقات هذه الوثيقة كما وردت وباللغة          *  
  .الصيغة املسبقة غري احملررة من تقرير البعثةالوثيقة إىل 

 
 A/HRC/18/G/9  األمم املتحدة

 
 Distr.: General اجلمعية العامة
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Annexes 

[Arabic/English] 

  Comments of the Government of Yemen on the report of 
the OHCHR Assessment Mission to Yemen 

(28 June-6 July 2011) 
 

  Preamble:  

The Government of the Republic of Yemen expresses its high appreciation to the Office of 
the United Nations High Commissioner for Human Rights and highly values all the efforts 
made for the respect and protection of human rights. The Government of Yemen 
appreciates the special attention given by the OHCHR to the situation of Human Rights in 
Yemen under the current political crisis the country is witnessing. A manifestation of this 
attention is the positive response to the request by the Government of Yemen for 
deployment of an assessment mission to our country, which was deployed during the period 
28.06-06.07.2011. The Government of Yemen provided all sorts of support and facilitation 
to make that mission successful. We express our gratitude for the mission members for 
traveling to Yemen and producing that important report presented to the Human Rights 
Council.  

The Government of the Republic of Yemen avails this opportunity to express again its full 
compliance with all international conventions and treaties ratified by Yemen in the field of 
human rights. Yemen did not and will not spare any efforts to take actions and measures 
aiming at strengthening and protecting human rights.  

The Government of Yemen confirms its willingness to necessarily continue cooperation 
with the OHCHR and its affiliated mechanisms to serve the aspirations and ambitions of the 
Yemeni people in creating a free and democratic society practicing all its rights and 
freedoms as guaranteed by international conventions and national legislations.  

The Government points out that the report submitted by the assessment mission to the 
Human Rights Council was well observed and below are the main comments of the 
Government of Yemen on the contents of the report. We hope these comments are taken 
into consideration in the meeting to discuss the report.  

 First.  GENERAL COMMENTS:  

• The report included indications to human rights cases that took place before the 
commencement of the current crisis. We emphasize on the need to observe the mandate of 
the report covering the period from early January until July 2011 pursuant to the mission 
modalities of work contained in page 5 of the report.  

• Exaggeration in describing some situations and events, for instance; saying that the Yemeni 
government has lost effective control of parts of the country and within major cities…etc. 
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and using some immeasurable terms lacking evidences such as “many, various, 
thousands…” and this is inaccurate.  

• Lack of accuracy and balance in describing some events. For instance, the contents of 
paragraph 11 of the report. The report never mentioned that confrontations erupted as a 
result of aggressive acts by Al-Ahmar family including raids against private houses, 
occupation of some ministries and public institutions within the area, looting and 
vandalizing these institutions.  

• Some events and cases are mentioned repeatedly in several locations under different titles.  

• Responses and clarifications made by the Government of Yemen regarding measures and 
actions taken by the government to reduce the suffering of citizens resulting from the so 
called collective punishment were not considered.  

• Views of the opposition were adopted in some issues tackled by the report such as doubting 
the integrity of judiciary and the transparency of any government committees formed to 
conduct investigations. Government side comments were not considered in these issues.  

• The ambiguity in the text of some paragraphs in the report when tackling certain events 
leading to multiple interpretations. In addition, government side clarifications on some 
issues were omitted.  

• Some contents of the report are based on undocumented perceptions and allegations as a 
result of what the mission members heard from opposition forces or their affiliated 
organizations.  

• The report contained some inaccurate statistics for the number of deaths and victims either 
under the so called southern movement or regarding 18th March and 29th May events. The 
report neglected mentioning the martyrs from the armed forces and security organizations 
although competent authorities have delivered to the mission lists and statistics showing the 
number of martyrs and injuries among armed forces and security personnel as well as 
civilian casualties other than the protesters.  

• The background in the report did not mention the constitutional and legal framework that 
guarantees the peaceful transfer of power; the democratic march; presidential, 
parliamentary and local elections; the atmosphere of political and press freedom; the liberty 
of civil society organizations and the free expression of opinion as key pillars for the 
democratic system adopted by our country.  

• The report included some allegations and stories that are not proven to be valid, for 
instance: paragraph 29 claims that mass graves exist, that demonstrations for teachers and 
students took place in Taiz and falsely alleging that one person was killed. This raises the 
question about the purpose of mentioning these allegations although they are not proven to 
be valid for the mission.  
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 Second: DETAILED COMMENTS:  

Paragraph (8): We emphasize the following:  

• The proposed constitutional amendments, including non-restricting presidential period by 
two terms, were withdrawn earlier by instructions from H.E. President of the Republic in 
order to allow more opportunity for consultations and dialogue to reach an agreement 
between different political forces on the constitutional amendments and envisaged political 
reforms.  

 

• It should be known that the presidential term is still restricted by two terms under the 
applicable constitution. The second term of the incumbent president will expire in 2013 and 
he has no right then to run for presidency.  

Paragraph (9): This paragraph did not point out to the initiatives declared by the President 
of the Republic in a national conference on 10.03.2011. These initiatives included a 
package of radical changes in the political system and the strengthening of the peaceful 
transfer of power principle. The key of these reforms is the replacement of the current 
presidential system by a parliamentarian one, the formation of a national consensus 
government, adopting the proportional list electoral system, the development of a full-
fledge local governance system and the creation of regions in order to accommodate the 
proposed local governance system.  

Paragraph (10): The paragraph neglected to mention other measures and actions taken by 
the government regarding 18th March events. These are as follows:  

• Declaring the victims as martyrs and granting them appropriate compensations  

• Declare that day as a national day of mourning 

• Referring the case file to the prosecution and then to the competent court which held a 
number of hearings so far to pursue trying accused people in the case.  

Paragraph (11): It states: “President Saleh repeatedly refused to personally sign the GCC 
initiative”. The truth is the following:  

• His Excellency the President of the Republic did not blankly refuse signing the initiative 
but was keen to sign it in the presence of all political parties as well as the representatives 
of countries sponsoring the agreement in a declared manner to reflect the willingness of all 
parties to end the existing crisis and begin new phase of cooperation and harmony among 
all relevant political parties. Therefore, the signature of His Excellency was postponed until 
JMP parties attend the signing ceremony.  

• In order to ensure the sound and successful implementation of the initiative, the ruling party 
and its allies had some comments on the importance of having a time-bound 
implementation mechanism for the initiative and the importance of taking it as a whole.  
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• The General People’s Congress and its allies signed the agreement on 21.05.2011 in the 
presence of H.E. the President of the Republic, the Secretary General of the Gulf 
Cooperation Council and ambassadors of some countries. This is an evidence that His 
Excellency is adhering to the initiative and that he was willing to sign it. The signing was 
later hindered due to the criminal 3rd of June act at the presidential mosque.   

Paragraph (12): Regarding the criminal act that targeted the President of the Republic and 
other senior government officials in the presidential mosque:  

• We note that this atrocious crime was not sufficiently described and considered in the 
report as crime and a criminal act. Worship places are protected under international law and 
that crime represented a political assassination crime for senior government officials 
pursuant to international criminal law.  

Paragraph (13): it mentions that the GCC-led initiative has remained stalled despite efforts 
by members of the international community and the UN to restart it. We may clarify here 
the following:  

• The Government of Yemen and the ruling part are making sincere and continuous efforts to 
commence implementation of the GCC initiative in cooperation with regional and 
international parties.  

• Presidential Decree No. 24 of 2011 was issued. It rules that the Vice-President is delegated 
necessary constitutional powers to conduct a dialogue with the signatory parties to the GCC 
initiative and agree on a time-bound mechanism for its implementation. Then, the Vice-
President shall sign the initiative on behalf of the president and shall monitor its 
implementation under regional and international sponsorship leading to early presidential 
elections, which timing shall be agreed upon, to ensure peaceful and democratic transfer of 
power.  

Paragraph (14): Regarding the humanitarian suffering of citizens as a result of the 
sabotage acts targeting power lines, oil pipelines and fuel supplies…etc, we repeatedly 
confirm the following:  

• The humanitarian suffering the country is witnessing is a product of the acts and practices 
of the JMP parties such as road blockade, attacks against power line and bombardment of 
the oil pipeline. Names of those accused by these acts from the JMP affiliates were 
announced in different media means.  

• The purpose behind conducting these sabotage acts is to expand the scope of pressure on 
the government, confuse the government and create a state of public resentment and anger 
and then utilize all this to serve narrow political aims.  

• Since the beginning of this crisis, the relevant authorities have taken a set of measures and 
actions to solve this crisis and reduce the suffering of people. This includes the importation 
of petroleum products from abroad with all associated extra financial burdens on the state 
budget. The value of imported petroleum products reached 1.8 billion US Dollars in 
addition to the in-kind grants from the Kingdom of Saudi Arabia and United Arab 
Emirates.  
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• The government is exerting considerable and doubled efforts to address the problems of 
continued power cuts in some governorate as a result of the sabotage acts of some militias 
affiliated to JMP parties despite the repeated and continued attacks on different sites for the 
purpose of dispersing government efforts and doubling the suffering of people to provoke 
the resentment of people against the government. These acts result in heavy financial and 
technical losses on the government.  

• The efforts made by the government in this respect are based on its national responsibilities 
towards its citizens to secure basic services to them. It is illogic that the government is the 
party making these sabotage acts against its citizens whose majority supports the 
government and the constitutional legitimacy.  

Paragraph (17): It is noted that the report did not distinguish between usual measures 
taken to maintain order and security and deal with violence and riot acts on one hand and 
the actions taken by the government to combat terrorism on the other hand. Anti-terrorism 
acts are part of the government obligations towards its international and regional parties to 
confront terrorism, Alqaida elements and radical armed groups, especially those groups that 
utilize the current situation to mount attacks.  

• Therefore, saying that the government used all armed units in the military and intelligence 
in addition to judiciary to respond to these demonstrations, as stated in the report, is 
absolutely incorrect. In addition, this allegation is generalized and exaggerated. The army is 
complying with its mandate as stipulated in the constitution and military laws. The 
government does not use army units against demonstrators.  

• The report also mentions that the air force is being used in the battles in some districts of 
Sana’a and Abyan. What is happening in these areas is that there are confrontations to deter 
the attacks of Alqaida organization, the armed militias of the Muslim Brothers and some 
allying armed militias on some army camps to seize control of some strategic locations.  

• Hence, there are no demonstrations in these aforementioned areas but rather some terrorist 
groups from Alqaida organization, armed Muslim Brothers and JMP militias.  

Paragraph (18): Saying that National Security and Political Security organizations operate 
under minimal judiciary oversight is inaccurate. All powers and functions exercised by 
these two organizations are the same as powers and functions exercised by law enforcement 
agencies under the penal code.  

• Both organizations function according to the constitution and law without any prejudice to 
the rights and freedoms enshrined in the constitution and according to their regulations. 
Hence, they are subject to judicial oversight.  

• Both organizations refer all cases and crimes they seize to the public prosecution office to 
pursue investigations and referral to courts according to the law.  

• Saying that a number of journalists, activists and human rights defenders were arrested and 
tortured during the past years in unofficial detention facilities by the national security is an 
allegation that lacks the evidence.  
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Paragraph (20): Saying that there is an official tribal reserve force is baseless. The 
allegation of the opposition that Yemeni demonstrators who support constitutional 
legitimacy are official reserve force is for the purposes of political maneuvers.  

INTERNATIONAL LEGAL FRAMEWORK:  

Paragraph (23): As for the expression of the deep concern of treaty bodies regarding the 
limited progress in implementing observations and recommendations they issued, we may 
clarify here that the competent authorities take all necessary actions and measures to 
implement these observations and recommendations despite the difficulties and hindrances 
they face. These are international obligations before the treaty bodies according to relevant 
international treaties and conventions. Yemen was praised for its compliance by submitting 
its periodic reports on progress made in the field of human rights.  

Current situation of human rights  

a. Extrajudicial killing and the excessive use of force  

Paragraph (26): with respect to the excessive use of force to confront peaceful 
demonstrations and the alleged documentation of the use of live ammunition, different 
kinds of tear gases, batons, electronic stun guns and polluted water spraying…etc:  

• We once again confirm that the allegation of the excessive use of force is not true. We have 
clarified to the mission members that dealing with peaceful protesters and demonstrators 
did not exceed the usual methods used in such cases.  

• These protests and demonstrations deviated from their peaceful nature, marched in 
unlicensed demonstrations under the Demonstrations Regulation Law and committed 
various violence, sabotage and vandalism acts against ministries and public institutions as 
well as attacking their guards. This forced security organizations to deal with these 
aggressions proportionally to their seriousness. These organizations are responsible for the 
protection of public institutions and facilities in line with internationally agreed measures 
(Havana 1990).  

Paragraph (27): This paragraph says: once peaceful demonstrators began to march from 
their sit-ins to protest outside public buildings, tensions rose sharply. Security forces feared 
the buildings might be attacked and ransacked,…etc.  

• Although we agree with this text but the conclusion reached at the end of the paragraph is 
inaccurate for the following reasons:  

• Attacks, aggressions and vandalism of public buildings happened in reality and security 
personnel acted on these bases. It is not that security personnel only “feared” or “expected” 
these attacks. It means that using force by security forces was based on serious need when 
these demonstrations deviated from their peaceful nature. The use of force was justified to 
protect lives, public or private properties. This applies to all similar paragraphs and 
allegations.  
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Arbitrary arrests and detentions:  

Paragraph (33): it is noted that the contents of this paragraph are generally undocumented 
allegations.  

• We hoped from the mission, as clarified to them during their visit to Yemen, to present 
clear information and specific names for these alleged cases in this paragraph to enable 
competent authorities to investigate and verify the truthfulness of these events and to take 
necessary actions. The government dealt with the mission request during its visit to Yemen 
for clarifications about reasons for detention of some foreign prisoners. The government 
replied via its letter sent on 21.08.2011.  

• The Government of Yemen confirms its readiness to deal positively with any clear and 
specific requests in this regard. For your information, there is a high committee chaired by 
the Chairman of the Supreme Judicial Council and Chief Judge to explore the situation of 
prisoners and prisons. This committee conducts periodic visits to prisons to review the 
situation of prisoners, prisons and detention centers as well as the reserve prisons. In 
addition, public prosecution and its branches in governorates visits prisons regularly to 
explore the situations of prisoners in line with the powers granted to it in this respect by 
law.  

Paragraph (34): points to the concerns of the mission that neither the family nor a lawyer 
had been able to see Hassan Baoom or his son Ahmed for months and that there is no 
information on their exact location or charges against them. We confirm the following:  

• Charges against the aforementioned person are about provocation, jeopardizing the 
security, stability and national unity with the resulting criminal acts that led to the killing of 
many citizens, police and army personnel. These acts also led to the setting on fire and 
destroying private and public properties in various governorates in the country. These are 
the same charges for which he was trialed before but then was released by presidential 
pardon. However, he returned back to practicing the same acts.  

• Due to his health situation, security organizations were not able to continue investigations 
with him in order to be referred to public prosecution. He is currently in the Police Hospital 
receiving medical care.  

• The aforementioned person can freely communicate with his family and lawyer. Moreover, 
his son Ahmed accompanies him in the hospital continuously and he is not arrested as 
alleged.    

Torture and other forms of ill-treatment  

Paragraph (37): this paragraph points out that the mission received allegations about the 
use of torture and cruel, inhuman or degrading treatment against civilians, committed by 
several Government security bodies. The paragraph mentions some cases as examples and 
stated that the Mission did not receive information about investigations or prosecutions of 
the perpetrators of these violations. 

We may emphasize on the following: 
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• The constitution enshrines the protection of the dignity of citizens from any degrading, 
cruel or inhumane treatment. The constitution and applicable laws also imposed strict 
control over those working in prisons, reserve detention centers and police stations. Strict 
punishments are imposed on those responsible for committing these violations.  

• Saying that “several government security bodies” commit these violations is incorrect 
generalization. Torture or cruel treatment is criminalized by constitution and law. If any 
violations occur, they occur as individual cases and their perpetrators are subject to legal 
accountability. The mission was briefed by such procedures by the heads of Taiz and Aden 
prosecutions.  

• As the entity in charge of the case used as an example in this paragraph, the head of Aden 
prosecution was contacted to verify the alleged case and he confirmed that the prosecution 
did not receive any complaints or notifications in this respect.  

Right to an effective remedy and accountability:  

Paragraph (39): this paragraph stated that “victims, their family members, and lawyers 
who met with the Mission, indicated that they did not trust the country’s judicial 
institutions, to the extent that they refrained from filing complaints or cooperating with 
investigators.” It also mentions “The Mission received multiple complaints about the lack 
of independence and professionalism of the Yemeni judiciary.”  

Comment:  

• As for the first part of the paragraph regarding the lack of confidence in judicial institutions 
or cooperation with investigators, this is attributed to the beliefs of concerned people. In no 
case these people can be forced to submit their complaints or claims to judicial institutions. 
Recourse to judiciary is something optional for persons according to the constitution. As for 
the skepticism about the independence and professionalism of judiciary, we confirm the 
following:  

o Yemen made many accomplishments in the path of enhancing the independence of 
judiciary. The chairmanship of the Supreme Judicial Council was separated from the 
functions of the President of the Republic and was added to the functions of the Chief 
Judge. This is according to article 14 of law no. 15 of 2006 amending some articles of law 
no. 1 of 1991 regarding judicial authority. This gave to the Supreme Judicial Council a full 
financial, administrative and judicial autonomy. 

o The government strongly believes that without strong and fair judiciary, human rights 
cannot be protected. On this basis, the government was keen to implement judicial reforms 
in two directions: the first is the review and improvement of effective legislations and 
issuance of new legislations and the second is the improvement of the Supreme Judicial 
Institute and the curricula taught for judges.  

o The judicial authority has its own monitoring and inspection body. This body conducts 
regular inspections and investigates complaints. A number of 85 judges were referred to a 
disciplinary committee for committing serious professional or behavioral violations. The 
end result is that those indicted by these violations were dismissed from judiciary.  
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Paragraph (41): It states that the Mission has not been informed of any concrete measures 
aimed at holding accountable those responsible for serious human rights violations 
committed during the recent period of unrest. In this respect, we confirm that no claims to 
judiciary were made against any official and it is not proven that serious human rights 
violations were committed, during the aforementioned period, by national or political 
security personnel so to be questioned according to the law.  

Freedom of Expression and Opinion:  

Paragraphs (41-45) about allegations related to violations to freedom of expression and 
opinion:  

Comments:  

• One journalist was killed in the sad 18th March events at the sit-in square near Sana’a 
University among several victims who were in that location. He was killed because he was 
present in the event scene not because of his profession.   

• We hoped the report mentions that dozens of journalists at Saba News Agency were 
attacked and faced the risk of mass killing while they conduct their job and professional 
duties due to the aggressive acts of armed elements affiliated with Al-Ahmar family against 
the Agency building using light and heavy weapons.  

• A number of journalists (and their professional equipment) were arrested and beaten inside 
sit-in squares by armed militias.  

• The public prosecution office investigated in notifications it receive and took necessary 
legal actions to protect journalists within the limits of law.  

• As for the termination of employment contracts of some journalists, this is totally incorrect. 
Salaries of workers who are in the sit-in squares are paid to them fully on monthly basis 
without any deductions although they discontinued performing their public jobs.  

• There are well-known media means who sent their reporters secretly using tourist visas 
such as Aljazeera channel. They were granted licenses to perform their journalistic 
activities despite this violation and despite that fact that they do not carry professional 
journalism cards.  

• Yemen received many Arab and foreign journalists. They all work freely and they 
published various reports. This includes Arab and foreign satellite channels. (list of 
channels operating in Yemen is herewith attached).  

• Yemen has 22 Arab and foreign media offices with their television and press staff. These 
offices operate freely and official bodies are keen to facilitate their work.  

• As for the suspension of Aljazeera channel office, this was done via judicial orders from the 
public prosecution pursuant to the law. This came after the office management refused to 
respond to subpoenas to investigate with them regarding apparent violations to the law. 
These violations include the use of unlicensed equipment which was not permitted to be 
brought into the country by local bandwidth entities. The channel broadcasted reports and 
news about the so called human rights violations against prisoners in Yemen while that 
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report was related to another Arab country. The footage broadcasted was for clips taken in 
an Arab country and was already published before in various satellite channels.  

• There are hundreds of private and partisan newspapers working freely. There are also more 
than 200 news websites working without any censorship except the monitoring of judiciary. 
As for the statement that some internet websites are blocked or hacked, we confirm here 
that news websites are operating freely without any censorship except as prescribed by law.  

• Regarding the suspension of the mobile telephony company “Sabafon”, we confirm that 
Sabafon is one of four mobile operators in the republic. Sabafon is still working and was 
not suspended. It is only that the interconnection between the company and the fixed 
network, international network and internet was disconnected due to the company 
breaching the license agreement, telecommunications law and other laws in force.  

Paragraph (45):  

It state that: “students had been sanctioned, threatened or expelled for expressing anti-
Government views…etc.”  

We confirm here the following:  

• This allegation is incorrect. It never happened that a student was punished for expressing a 
point of view.  

• The sayings of the mentioned people are for political maneuvers and pressures exercised by 
JMP parties on their affiliated students and workers in educational and health sectors in 
particular to instigate them to leave their schools and workplaces and join sit-in squares for 
the purpose of creating chaos and confusion in these two vital sectors.  

• From another side, the UNICEF issued a statement requesting that children are not engaged 
in political conflicts. The Ministry of Education circulated that to all schools in the 
Republic.  

Right to an adequate standard of living  

Paragraph (48): is related to the observations of the mission during their visit to Yemen, 
the long queues before petrol stations, the reduced traffic due to fuel shortages, 
transportation difficulties affecting economy, high prices of petroleum products and food 
items…etc.  

We may clarify the actions taken by the government as follows:  

• The government worked extensively to take necessary actions and measures to prevent the 
adverse manifestations of the current political crisis caused by armed militias affiliated to 
some JMP parties on the livelihood of people in the Republic of Yemen.  

• The government worked to maintain the stability of supplies and prices in the local market 
by intensifying its control efforts to prevent any price increases or the utilization of the 
exceptional situations in the country by some traders for their interest.  
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• The intermittent crises in the local market, the lack of some commodities and the increasing 
prices are all results of the fears of Yemeni citizens about security situation due to the sit-
ins. This pushed citizens to buy and store large quantities of food exceeding their actual 
needs.  

• The interrupted oil production of Yemen as a result of the bombardment of the oil pipeline 
in Mareb governorate, the shutdown of the refineries and the road blockades committed by 
armed militias resulted in higher transportation and insurance costs for goods and this 
reflected itself on market prices.  

• The government continues its efforts in cooperation and coordination with the private 
sector to ensure stability of the market and the strategic food stocks despite the heavy losses 
the Yemeni economy incurred during the past months.  

Right to health:  

Paragraph (52): relates to the allegations about “Government security forces prevented 
wounded demonstrators from accessing hospitals or turned away doctors or ambulances as 
well as detaining four female doctors and shooting against ambulance care…etc.”  

We may clarify the following:  

• The mission was already given a full file containing all violations committed by JMP 
parties in the health sector. That file denies all allegations raised by the other party.  

• The file also contained narration of actions and efforts made by the Ministry of Health to 
receive injured people and treat them in government and private hospitals on the cost of the 
government. The government provided all sorts of support and supplies to field hospitals in 
sit-in squares including providing medical staff, medicines and medical supplies. It was 
hoped that these efforts are mentioned in the report in order to make facts clear. In addition, 
JMP militias prevented government ambulances from accessing sites where their services 
are needed.  

Children:  

Paragraphs (56 and 57): about allegations and violations related to children including 
violence and harassment as a result of current events.  

We may emphasize on the following:  

• Engaging children in sit-ins and demonstrations was an act of JMP parties. This act was for 
the purpose of provoking sentiments without any regard to the hazards children might be 
subject to. The government attaches pictures of children used by the opposition for the so 
called “A Potential Martyr”.  

• Competent official entities, in cooperation with local and international organizations, held 
several events and workshops to raise the awareness about the risks of involving children in 
the current political conflict and the mobilization of children making them subject to 
exploitation and violations and inflecting psychological and social damages to them.  
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• Light was shed on these negative and serious phenomena in all media means in cooperation 
with the UNICEF.  

• There are many documents and evidences presented to the mission during its visit to 
Yemen documenting the validity of these violations including the use of children as human 
shields by JMP militias.  

Internally Displaced Persons:  

Paragraphs (62 and 63): Paragraph 62 points out to what the mission describes as “alleged 
attacks by army, air force and units against travelling IDPs in Abyan.” We may emphasize 
on the following:  

• Neither the army nor air force or military units attacked travelling IDPs. The allegations in 
this respect are absolutely baseless. We also clarify that the injured people met at Naqeeb 
hospital are citizens who were injured while being near the confrontation lines with 
terrorists. We also confirm that all injured people in these events are being treated in 
government and private hospitals on the cost of the government.  

• It is doubtless that the political crisis ignited by JMP parties created a favorable 
environment for the growth of Alqaida organization activities in a number of districts in 
Abyan, Mareb, Shabwa and Sana’a governorates. This comes under a plot to seize control 
of some districts and governorates of important strategic locations to serve the aims of 
some JMP parties in expanding the circle of vandalism, chaos and attacks against camps, 
army and security personnel. This resulted in the suffering of IDPs in affected areas.  

• It is doubtless that the mission listened to a detailed description of the conditions of IDPs 
and the efforts made by the government in cooperation with local NGOs and the UNHCR 
to reduce the suffering of IDPs by providing food, medicines and shelter and other critical 
needs. Therefore, we are looking forward to the support of the international community in 
this respect. Moreover, Yemen has more than one million Somali and African refugees.  

• The cabinet resolved on 13 September 2011 to establish a fund for reconstruction of 
affected areas in Abyan governorate as a result of sabotage acts by Alqaida organization 
elements.  

CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS:  

Paragraphs (64): regarding the excessive and disproportionate use of lethal force by the 
state.  

We emphasize on the following:  

• We have previously mentioned that no excessive force was used. Recourse to force is only 
for critical situations as the ultimate option when there is aggression or threat to the lives of 
citizens and security personnel by riot mobs and armed men. This is a right for security 
organizations guaranteed by international conventions.  

• It is noted that the paragraph did not discriminate between peaceful demonstrators, armed 
opponents, radical Islamic groups and military defectors who utilize the current 
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developments to exercise pressure on the regime for the purpose of reaching power by 
force.  

Paragraph (67) and (68) of conclusions: we may clarify the following: 

• The government, when protecting civilians, is performing a core responsibility according to 
the constitution and law.  

• The government is not confronting the opposition in order to maintain power, as may be 
understood from the statements made, but for ensuring the peaceful transfer of power via 
democratic rules enshrined in the constitution.  

• There is no way for the comparison made in the report between the government that has 
constitutional and legal legitimacy and the coup-minded elements who wish to impose their 
will by force and who work beyond the law.  

• It is neither logic nor ethical for the government to cut these basic services from its citizens 
as clarified earlier.  

Paragraph (69): regarding the inability of the mission to visit some areas for security 
considerations…etc.  

We may clarify the following: 

• The government responded to the mission request and arranged visits to cities and areas as 
per the visit program prepared and agreed upon in advance with the mission. No single 
request from the mission was refused.  

• The conclusion that heavy weapons were used including missiles and tanks to quell street 
demonstrations or to clear out protest sit-ins has no supporting evidences in reality or in the 
report text itself. It never happened that security forces used such heavy weaponry to 
confront demonstrators under any circumstances.  

Article (71): this paragraph includes some inaccurate conclusions regarding the dealing 
with demonstrators. We may clarify the following:  

• The key thing that denies these conclusions is that sit-ins are still ongoing and people 
express their opinions freely without any harassment by security organizations for more 
than seven months.  

• Despite the provocative acts from the side of protesters and their deliberate organization 
and execution of unlicensed demonstrations outside sit-in areas as well as the aggressions 
they conduct against citizens, public and private properties during these demonstrations, but 
all this is faced by a high level of self-restrain from the side of security forces in order to 
avoid reactions leading to cycles of violence and confrontations with protesters.  

• It is mostly that security bodies pay a heavy price of casualties among its personnel as a 
result of its self-restrain. This is evidenced by the high number of martyrs and injuries 
among security personnel in these confrontations.  
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• On the other hand, the conclusions of the report neglected the sever suffering of residents in 
areas near sit-in squares as a result of the behaviors of some protesters. Light was not shed 
on this human, social and economic suffering representing a flagrant violation to human 
rights.  

Paragraph (72): regarding accountability and anticorruption. We may clarify the 
following:  

• The Government of Yemen adopted a comprehensive economic, financial and 
administrative reform program. The government developed and implemented several 
sectoral strategies aiming at modernizing the institutional setup of different state structures. 
This includes the judiciary modernization strategy and the national anticorruption strategy 
as well as developing national legislations and laws to strengthen the rule of law fostering 
rights and freedoms.  

• The state issued legislations to establish a supreme national anticorruption authority.  

• The government implemented various programs within its five-year plans to achieve 
economic growth and poverty reduction in line with the Millennium Development Goals 
and in cooperation with the international community.  

• Yemen is in need for assistance and support from the international community in order to 
be able to continue implementing these strategies.  

Paragraph (74): stated the conclusion of the mission regarding lack of confidence in 
national judiciary to conduct independent investigations in human rights violations. This 
conclusion contains a wrongful generalization, is not based on evidence, is built on 
personal impressions and is promoting the opposition rhetoric. The truth is that the Yemeni 
judiciary is an independent institution performing its judicial functions freely and 
independently. Judiciary has highly qualified staff who enjoy professionalism and integrity. 
There is strict monitoring and oversight over judges through the Judicial Inspection 
Authority and the Supreme Judicial Council, which is responsible for safeguarding the 
independency of judiciary. The Council takes all disciplinary actions against any 
malfeasances or violations in judicial activities.  

THIRD: COMMENTS AND RECOMMENDATIONS:  

The government notes that recommendations contained in the report are positive in general 
and can be viewed under three main aspects:  

FIRST: the aspect of policy and procedures followed to strengthen and protect human 
rights in line with international conventions and treaties ratified by Yemen. These 
recommendations are expressed in recommendations nos. 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 85 
and 86. Here, the government of Yemen confirms that it continues its efforts to take all 
necessary actions to implement these recommendations.  

SECOND: the call to join new international conventions and treaties (recommendation No. 
82) as well as the creation of an independent national human rights institution 
(recommendation No. 84). These recommendations are currently being considered by an ad 
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hoc committee formed for this purpose from the government and some civil society 
organizations with regional and international cooperation.  

THIRD: the call for international independent and neutral investigations (recommendation 
No. 94). Here, the government proposes to reconsider this recommendation because it 
contradicts with the contents of the preceding recommendation (recommendation No. 93) 
calling for dialogue between different parties to solve the crisis. No national, regional or 
international investigations can be carried out except under sound objective circumstances. 
The option, in the eyes of the government, is to push for the implementation of 
recommendation No. 93 and encourage dialogue as the optimal channel to overpass the 
crisis and to create the favorable conditions for the formation of an independent and neutral 
national committee for the investigation of all evidenced violations with the consensus of 
all political players.  

CONCLUSION:  

While we highly appreciate the efforts made to prepare the mission report, we also 
recognize that it contained views promoted by the opposition forces. The report also 
neglected important facts in issues raised by the government side. However, we confirm 
that the Government of Yemen dealt with the report very positively putting in mind the 
protection and strengthening of human rights in Yemen.  

In this occasion, the Government of Yemen affirms its intention to conduct independent 
and transparent investigations in all credible claims of human rights violations, prosecute 
perpetrators pursuant to the law and provide necessary compensations for the families of 
victims. The Government of Yemen also emphasizes on the importance of the international 
community assistance to the government in order to enable it implement the 
recommendations of the mission regarding armed groups. A strong message should be 
made to these groups to put an end to violence and encourage dialogue to solve all 
problems.  
We emphasize in this respect on the importance of the support from international 
community for dialogue called for by the Government between different parties of the 
current political crisis. Dialogue shall be based on the GCC initiative and the ideas 
proposed by the envoy of the UN Secretary General to ensure the safe and peaceful transfer 
of power. This should be in light of the President’s decision No. 24 of 2011 delegating 
necessary constitutional powers to the Vice-President to conduct dialogue with signatory 
parties to the GCC initiative, agree on a time-bound implementation mechanism and sign 
the initiative on behalf of the President. Then, implementation of the initiative shall start 
under regional and international sponsorship leading to early presidential elections, which 
timing shall be agreed upon, in order to maintain unity, security, stability and social peace 
in Yemen. It is doubtless that the resolution of this crisis will have positive impacts on 
human rights situation in Yemen.  
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تقريـر   ب تقرير بعثة املفوضة السامية حلقوق اإلنسان لليمن املعنون       
       بعثة تقييم املفوضة السامية حلقوق اإلنسان لليمن خـالل الفتـرة           

  )٢٠١١يوليه / متوز٦وحىت يونيه /حزيران٢٨(

  يدمته    
تود حكومة اجلمهورية اليمنية أن تعرب عن فائق تقديرها ملكتب املفوضة الـسامية               
 اإلنسان مثمنةً اجلهود اليت يبذهلا يف سبيل احترام ومحاية حقوق اإلنسان، واهتمامـه              حلقوق

بوجه خاص بأوضاع حقوق اإلنسان يف اليمن يف ظل األزمة السياسية اليت تشهدها البالد يف               
  لطلب حكومة اجلمهورية اليمنيـة     املرحلة الراهنة ومن مظاهر هذا االهتمام أنه مت االستجابة        

وقدمت احلكومـة   . م٦/٧/٢٠١١ -٢٨/٦ثة التقييم لزيارة بالدنا خالل الفترة       بإرسال بع 
اليمنية كافة أوجه الدعم واملساعدة للبعثة إلجناح مهمتها خالل تلك الزيارة، كما ُنعبِّر عـن    
تقديرنا ألعضاء البعثة على َتَحملّهم عناء السفر واالنتقال وما بذلوا من جهود للوصـول إىل          

  .ام املعروض على جملس حقوق اإلنسانهذا التقرير اهل
تنتهز حكومة اجلمهورية اليمنية هذه الفرصة لتؤكـد جمـدداً التزامهـا الكامـل                

باملعاهدات والصكوك الدولية اليت صادقت عليها يف جمال حقوق اإلنسان وأهنا مل ولن تـألو               
  .حقوق اإلنسان ومحاية والتدابري اهلادفة إىل تعزيز اإلجراءاتجهداً أو تدخر وسعاً يف اختاذ 

كما تؤكد احلكومة اليمنية على ضرورة استمرار التعاون مع مكتب املفوضة السامية              
حلقوق اإلنسان واآلليات التابعة له مبا خيدم تطلعات وطموحات الشعب الـيمين يف إجيـاد               

عات جمتمع دميقراطي حر ميارس كافة حقوقه وحرياته اليت كفلتها املواثيق الدوليـة والتـشري   
  .الوطنية

وتشري احلكومة إىل أنه مت االطالع على حمتويات التقرير املرفوع من بعثة التقييم إىل                
جملس حقوق اإلنسان، ونورد فيما يلي أبرز املالحظات على ما جاء يف التقرير واليت نأمـل                

  .استيعاهبا وأخذها بعني االعتبار عند إصدار التقرير

  املالحظات العامة  - أوالً  
  :ي كما يليوه  

تضمن التقرير إشارات إىل قضايا حقوق اإلنسان تعود إىل ما قبل بداية األزمة احلاليـة،                •
ولذا نؤكد على ضرورة تقيد التقرير بواليته املمتدة خالل الفترة مـن بدايـة ينـاير إىل                 

 .من التقرير) ٤(م طبقاً ملا جاء يف منهجية عمل البعثة الواردة يف الصفحة ٢٠١١يوليو
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احلكومـة اليمنيـة    (الغة يف وصف بعض األوضاع واألحداث، ومن ذلك القول بأن           املب •
باالضافة ) اخل..فقدت سيطرهتا الفعلية على أجزاء من البلد ويف العديد من املدن الرئيسية           

) الكـثري، العديـد، اآلالف  : (إىل استخدام ألفاظ غري قابلة للقياس وتفتقر إىل األدلة مثل  
 .وهذا غري دقيق

من التقرير  ) ١١-٤(لدقة والتوازن يف تناول بعض األحداث مثل ما ورد يف الفقرة            عدم ا  •
محر البـارزة الـيت    يف صنعاء بني احلكومة وعائلة األ    اندلع القتال (حيث جاء فيه ما نصه      

واملالحظ يف هذا الشأن أن التقريـر       ) يزعم التقرير أنه مت قصف منازهلا واألحياء اجملاورة       
يضاً وهـذا غـري     أ واألحياء اجملاورة    محراألولية قصف منازل أوالد     ؤحيّمل احلكومة مس  

ومن جهة ثانيـة مل     . األمحرصحيح ألن املواجهات بدأت نتيجة اعتداءات قام هبا أوالد          
 باالعتداء على منازل املواطنني     األمحر أوالديشر التقرير من قريب أو بعيد إىل قيام عناصر          

العامة املتواجدة يف املنطقة واحتالهلا وختريبها وهنب       واقتحام بعض الوزارات واملؤسسات     
 . حمتوياهتا

  .تكرار بعض األحداث والقضايا وذكرها يف أكثر من موضع وحتت عناوين خمتلفة •
 اليت قدمتها احلكومة اليمنيـة خبـصوص        واإليضاحاتعدم األخذ بعني االعتبار الردود       •

ناة املواطنني نتيجة ما يعرف بالعقـاب        واجلهود املبذولة من قبلها لتخفيف معا      اإلجراءات
  .اجلماعي

إبراز وجهات نظر املعارضة يف بعض القضايا الواردة يف التقرير مثل التشكيك يف نزاهـة                •
القضاء ويف أي جلان حكومية يتم تشكيلها إلجراء حتقيقات دون األخـذ يف االعتبـار               

  .مالحظات اجلانب احلكومي
، األمـر   األحـداث ت التقرير عند تناول بعض      الغموض الذي يكتنف صياغة بعض فقرا      •

الذي حيتمل التأويل ألكثر من معىن، باإلضافة إىل إغفال توضيحات اجلانب احلكومي يف             
  .بعض القضايا

إن بعض ما جاء يف التقرير ُبنَِى على انطباعات ومزاعم غري موثقة نتيجة ملا مسعه أعـضاء                  •
  .البعثة من قوى املعارضة أو منظمات تابعة هلا

اشتمال التقرير على إحصائيات غري دقيقة لعدد القتلى والضحايا الذين سقطوا سـواًء يف               •
مـارس يف   ١٨م، أو ما يتعلق بأحداث      ٢٠٠٧إطار ما يسمى باحلراك اجلنويب منذ العام        

وإغفال التقرير ذكر الشهداء من القـوات املـسلحة        .  مايو يف تعز وغريها    ٢٩صنعاء، أو 
هات املعنية سلمت البعثة كشوفات وإحصائيات تتضمن عـدد         واألمن بالرغم من أن اجل    

الشهداء واجلرحى من منتسيب القوات املسلحة واألمن والـضحايا املـدنيني مـن غـري               
  .املتظاهرين
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أغفلت خلفية التقرير اإلشارة إىل املنظومة الدستورية والقانونية اليت تكفل التداول السلمي             •
 احمللية ومنـاخ احلريـات      - الربملانية -نتخابات الرئاسية للسلطة واملسرية الدميقراطية واال   

السياسية والصحفية وإفساح اجملال لنشاط منظمات اجملتمع املدين وحرية التعبري عن الرأي            
  .باعتبارها من أهم مرتكزات النظام الدميقراطي الذي تنتهجه بالدنا

: صحتها وعلى سبيل املثال   تضمني التقرير بعض االدعاءات والروايات اليت مل يثبت للبعثة           •
حول االدعاء بوجود مقابر مجاعية، مظـاهرات املعلمـني   ) ٥ .A .٢٩(ما ورد يف الفقرة 

والطالب اليت حدثت يف حمافظة تعز، واالدعاء الكاذب بوجود قتيل، وهلذا يثار التساؤل             
 . عن اهلدف من ذكر هذه االدعاءات بالرغم من عدم ثبوت صحتها لدى البعثة

  الردود التفصيلية  - ثانياً  
  :نود التأكيد على مايلي :)٤ .A.٨(الفقرة 

إن ما جاء يف هذه الفقرة من معلومات تعترب غري دقيقة ذلك أن تلك التعديالت الدستورية     •
  .مل تقر من جملس النواب وكانت حمل نقاش بني احلزب احلاكم واملعارضة

 رئيس اجلمهوريـة    األخامة  أنه مت سحب مشروع التعديالت يف حينه بتوجيهات من فخ          •
إلتاحة الفرصة للمزيد من التشاور واحلوار وصوالً إىل االتفاق بني خمتلف القوى السياسية             

 . السياسية املنشودةواإلصالحاتعلى التعديالت الدستورية 

إن فترة الرئاسة مازالت مقيدة بفترتني وفقاً للدستور النافذ وأن مدة رئـيس اجلمهوريـة              •
  .، وال حيق له بعدها الترشح هلذا املنصب٢٠١٣ي يف سبتمرب عام الثانية ستنته

  :)٤ .A .٩(الفقرة 
مل تشر الفقرة إىل املبادرات اليت أعلنها األخ رئيس اجلمهورية خالل املؤمتر الـوطين                

 اجلذرية للنظام السياسي  اإلصالحاتم واليت تضمنت جمموعة من      ١٠/٣/٢٠١١العام بتاريخ   
 السلمي للسلطة، وأمهها تغيري النظام الرئاسي القائم وحتويله إىل نظـام            وترسيخ مبدأ التداول  

برملاين، وتشكيل حكومة وفاق وطين واألخذ بالقائمة النسبية، وتطوير نظام احلكم احمللـي             
  .كامل الصالحيات، وإنشاء أقاليم هبدف استيعاب احلكم احمللي املنشود

          والتدابري الـيت اختـذهتا احلكومـة حـول     اغفل التقرير اإلجراءات:)٤ .A .١٠(الفقرة 
  :وهيمارس /آذار ١٨أحداث 

  .اعتبار الضحايا شهداء ومنحهم التعويضات املناسبة •
معاجلة اجلرحى يف املستشفيات احلكومية واخلاصة، ومن يستلزم عالجه يف اخلارج علـى              •

 .نفقة الدولة
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وإحالتها إىل القضاء وعقد العديـد  استكمال إجراءات التحقيق يف القضية من قبل النيابة،      •
 .من جلسات احملاكمة للمتهمني

  .اعتبار يوم احلادث يوم حداد وطين •
  :)٤ .A .١١(الفقرة 

إن الرئيس صاحل رفض بشكل متكرر توقيع مبـادرة جملـس           "جاء فيها ما نصه       
  :بينما حقيقة األمر اآليت.."التعاون اخلليجي

وإمنا كـان   . ض التوقيع على املبادرة بشكل مطلق      رئيس اجلمهورية مل يرف    األخأن فخامة    •
حريصاً على أن يتم التوقيع حبضور مجيع األطراف السياسية وحبضور ممثلي الدول الشقيقة             
والصديقة الراعية لالتفاق وبصورة علنية تعكس رغبة اجلميع للخروج من األزمة القائمة            

 السياسية املعنية،   األطراف بني   وبدء مرحلة جديدة من التعاون يسودها الوفاق واالنسجام       
وبالتايل مت تأخري توقيع فخامته إىل حني استجابة أحزاب اللقاء املشترك حضور مراسـم              

  .التوقيع
ولضمان التنفيذ األسلم وجناح املبادرة كان للحزب احلاكم وحلفائه بعض املالحظـات             •

  .ذها كمنظومة متكاملةحول أمهية وجود آلية تنفيذية وزمنية للمبادرة مع التأكيد على أخ
م ٢١/٥/٢٠١١كما أن قيام املؤمتر الشعيب العام وحلفائه بالتوقيع على املبـادرة بتـاريخ      •

 رئيس اجلمهورية وأمني عام جملس التعاون اخلليجي وسفراء بعـض           األخوحبضور فخامة   
            ورغبة فخامتـه التوقيـع عليهـا      . دليل على متسكه باملبادرة   . الدول الشقيقة والصديقة  

 جبامع دار الرئاسة، كما أكد على ذلك التقريـر الفقـرة            اإلجرامييونيو  ٣لو ال حادث    
)١٣. A. ٤.( 

 الذي استهدف رئيس اجلمهورية وكبار رجال اإلجرامي حول احلادث :)٤ .A .١٢(الفقرة 
  .الدولة يف جامع دار الرئاسة

القانوين يف التقرير كجرميـة     يالحظ أن هذه اجلرمية الشنعاء مل ُتعط حقها من التوصيف            •
وعمل إرهايب باعتبار أماكن العبادة حممية يف نظر القانون الدويل وتعترب جرميـة اغتيـال               

  .سياسي لرئيس اجلمهورية ولكبار قيادات الدولة وفقاً للقانون اجلنائي الدويل
يـة   واليت ذكرت بأن نائب رئيس اجلمهورية قاوم الـشروع يف العمل :)٤ .A .١٣(الفقرة 

  :االنتقالية اليت تستوجبها املبادرة اخلليجية، ونود أن نوضح ما يلي
أن هذا القول غري صحيح ويتبىن وجهة نظر املعارضة ويتناىف أيضاً مع احلقيقة، حيث   

         أن نائب رئيس اجلمهورية يقوم مبهام رئيس اجلمهورية أثناء غيابه وفقاً للدسـتور، وكـذا              
رية من أجل استعادة اهلدوء واحلوار مع املعارضة هبـدف تقريـب            ما يقوم به من جهود كب     

 ).A. 16 .4(وجهات النظر مع خمتلف األطراف السياسية والذي أكده التقرير يف الفقرة 
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 التخريبية اليت استهدفت األعمال للمواطنني نتيجة اإلنسانية حول املعاناة :)٤ .A .١٤(الفقرة
  :اخل، نود التأكيد جمدداً على ما يلي..الوقودخطوط الكهرباء وخط أنابيب النفط و

إن املعاناة اإلنسانية اليت متر هبا البالد هي من فعل وممارسات أحزاب اللقاء املشترك كقطع                •
 اإلعـالن الطرقات واالعتداء على أبراج وخطوط الكهرباء وتفجري أنبوب النفط، وقد مت       

 .تلف الوسائل اإلعالميةعن أمساء املتهمني من عناصر اللقاء املشترك عرب خم

 التخريبية يتمثل يف توسيع دائرة الـضغوط علـى احلكومـة            األعمالإن اهلدف من هذه      •
وإرباكها وخلق حالة من التذمر واملعاناة يف أوساط املواطنني، وتوظيف كل ذلك خلدمة             

 .أغراضها احلزبية الضيقة

ة من اإلجراءات والتدابري حلل إن اجلهات املختصة سارعت ومنذ بداية األزمة إىل اختاذ مجل   •
هذه األزمة والتخفيف من معاناة املواطنني ومنها استرياد املشتقات النفطية من اخلـارج             
وحتميل موازنة الدولة أعباء مالية إضافية حيث وصل قيمة ما مت استرياده من النفط مليار               

بية الـسعودية ودولـة      إىل ما قدمته كل من اململكة العر       باإلضافة. ومثامنائة مليون دوالر  
 .اإلمارات العربية املتحدة من منح عينية يف هذا الشأن

إن احلكومة تبذل جهوداً كبريةً ومضاعفةً ملعاجلة االنقطاع املستمر للتيار الكهربـائي يف              •
بعض احملافظات نتيجةً لألعمال التخريبية اليت تقوم هبا مليشيات أحزاب اللقاء املـشترك،             

أماكن مواقع هذه االعتداءات هبدف تـشتيت جهـود احلكومـة           رغم استمرار وتعدد    
واستمرار مضاعفة معاناة املواطنني وإثارة نقمة الناس جتاه احلكومة فضالً عما يكلف ذلك 
احلكومة من خسائر وجهود فنية كبرية، ورغم تعرض مهندسي الكهرباء ألكثر من حماولة            

 . قتل أثناء قيامهم بعملهم

ولياهتا الوطنيـة جتـاه     ؤة يف هذا الشأن تأيت من منطلق مس       ا احلكوم إن اجلهود اليت تبذهل    •
مواطنيها وتأمني اخلدمات األساسية هلم ولذلك ليس من املنطقي واألخالقـي أن تقـوم              
احلكومة مبمارسة هذه األعمال على مواطنيها الذين يقفون أغلبهم يف صفها ويؤيـدون             

 .الشرعية الدستورية

 املعتادة حلفظ النظام واألمن اإلجراءات أن التقرير مل يفرق بني  لوحظ:)٤ .A .١٧(الفقرة 
 اليت تتخـذ يف مواجهـة       اإلجراءاتوالتعامل مع أحداث العنف والشغب من ناحية، وبني         

 واليت تدخل ضمن التزامات الدولة مع شركائها دولياً وإقليمياً ملواجهـة            اإلرهابمكافحة  
اجلماعات املتطرفة املسلحة على وجه اخلـصوص        وعناصر تنظيم القاعدة و    اإلرهابعناصر  

  .اليت استغلت الظروف احلالية للتصعيد
ولذلك فإن القول أن احلكومة استخدمت مجيع الوحدات املـسلحة يف اجلـيش        

 هذا قول   -كما ورد يف الفقرة   –واملخابرات وجهاز الضبط القضائي رداً على املظاهرات        
يه االدعاء من التعميم واملبالغة فاجليش ملتـزم        صحيح اطالقاً فضالً عما يشتمل عل     غري  
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باملهام احملددة له يف الدستور والقوانني العسكرية ولن تستخدم احلكومة وحدات اجليش            
  .ضد املتظاهرين

كذلك ما ورد يف التقرير باستخدام القوات اجلوية يف االشتباكات احلاصـلة يف               
 يف تلك املناطق من مواجهات هـي        بعض مديريات حمافظيت صنعاء وأبني، فإن ما حيدث       

 املسلمني املسلحة واملليشيات املسلحة اإلخوانلردع اعتداءات تنظيم القاعدة ومليشيات 
هبـدف الـسيطرة علـى بعـض املواقـع          املتحالفة معها على بعض معسكرات اجليش       

  .ستراتيجيةاال
 تنظيم  ولذلك ال توجد أي مظاهرات يف تلك املناطق وإمنا جمموعات إرهابية من             

  . املسلمني واملشترك املسلحةاإلخوانالقاعدة ومليشيات 

 حول عدم خضوع جهاز األمن السياسي وجهـاز األمـن القـومي    :)٤ .B .١٨(الفقرة 
  . القضائي والربملاينلإلشراف

خيضعان ألي إشراف قضائي قول غري       إن القول بأن جهازي األمن القومي والسياسي ال        •
يات واملهام اليت يقوم هبا أفراد اجلهازين املذكورين هي ذات          دقيق، ذلك أن جممل الصالح    

الصالحيات والسلطات اليت يتمتع هبا رجال الضبط القضائي وفقاً لقـانون اإلجـراءات             
 .اجلزائية

إن اجلهازين ميارسان مهامهما وفقاً للدستور والقانون مع عـدم اإلخـالل أو املـساس                •
دستور طبقاً ملا ورد يف اللوائح املنظمة لنشاطهما،  باحلقوق واحلريات املنصوص عليها يف ال     

 . القضائيلإلشرافومن مث فهما خيضعان 

يقوم كل من اجلهازين بإحالة كل القضايا واجلرائم اليت يتم ضبطها إىل النيابـة العامـة                 •
 .الستكمال التحقيق فيها وحتال للمحاكم وفقاً للقانون

عتقال وتعذيب العديد من الصحفيني والنشطاء      إن القول بأنه مت خالل السنوات املاضية ا        •
واملدافعني عن حقوق اإلنسان يف مرافق احتجاز غري رمسية من قبل األمن القومي ادعـاء               

 .يفتقد للمصداقية وللدليل

 أما ما جاء حول وجود قوة احتياطية رمسية قبلية فذلك ال أساس له من ):٤ .B .٢٠(الفقرة 
تصمني اليمنيني الذين مع الشرعية الدستورية هم يف األساس         الصحة، وطرح املعارضة أن املع    

  .قوات احتياطية رمسية قبلية هو من قبيل املماحكات السياسية

  :اإلطار القانوين الدويل
بشأن إعراب اجلهات املعنية باالتفاقيات عن قلقهـا العميـق حيـال    : )٤ .C .٢٣(الفقرة 

  .ت الصادرة عليهاحمدودية التقدم يف تنفيذ املالحظات والتوصيا



A/HRC/18/G/9 

23 GE.11-16011 

نوضح يف هذا اجلانب بأن اجلهات املختصة تويل مجيع املالحظـات والتوصـيات               
 اإلجـراءات الصادرة عن اللجان املعنية حبقوق اإلنسان االهتمام الكامل وتقوم باختاذ كافة            

والتدابري لتنفيذ ما ورد يف تلك املالحظات والتوصيات رغم الـصعوبات واملعوقـات الـيت     
باعتبار أن ذلك جزء من التزاماهتا الدولية جتاه اللجـان املـذكورة            .  يف هذا الشأن   تواجهها

مبقتضى املعاهدات والصكوك الدولية ذات العالقة، مع العلم بأن هناك إشادات مبستوى التزام         
  .اإلنسانبالدنا بتقدمي تقاريرها الدورية عن التقدم احملرز يف جمال حقوق 

 :نساناألوضاع احلالية حلقوق اإل

   القضاء واالستخدام املفرط للقوةالقتل خارج نطاق
 حول االستخدام املفرط للقوة يف مواجهة املظاهرات السلمية وما ُزِعم :)٥ .A .٢٦( الفقرة

حول توثيق استخدام الذخرية احلية وخمتلف أنواع الغازات املـسيلة للـدموع واهلـراوات              
 .اخل..اه امللوثةوالبنادق الصاعقة االلكترونية والرش باملي

نؤكد جمدداً عدم صحة االدعاء باالستخدام املفرط للقوة، وكما سبق أن أوضحنا ألعضاء              •
البعثة أن التعامل مع املتظاهرين واحملتجني سلمياً مل يتجاوز أو خيرج عن الوسائل املتبعة يف               

 .مثل هذه احلاالت

لـسلمي وحتركهـا يف     أنه وبعد أن خرجت تلك االحتجاجات واملظاهرات عن طابعها ا          •
مظاهرات غري مرخصة من اجلهات املعنية وفقاً لقانون تنظيم املظاهرات واملسريات وقامت 
بارتكاب العديد من أعمال العنف والتخريب واالعتداء على الـوزارات واملؤسـسات            
واملرافق العامة، وكذا االعتداء على احلراسات اخلاصة هبا، اضطرت األجهزة األمنيـة إىل             

ولياهتا يف  ؤع خطورهتا باعتبار ذلك جزء من مس      امل مع هذه االعتداءات مبا بتناسب م      التع
               احلفاظ على تلك املؤسسات واملرافق ومبـا جتيـزه إجـراءات اتفـق عليهـا دوليـاً                 

 ).١٩٩٠هافانا (

 جاء يف هذه الفقرة أن خروج املتظاهرين من أماكن االعتصامات قـد  :)٥ .A .٢٧(الفقرة 
  .اخل..أدى إىل زيادة التوتر بشكل كبري وخشية قوات األمن أن يتم مهامجة املباين العامة

ومع اتفاقنا على السياق العام للنص إال أن االستنتاج الذي مت التوصل إليه يف هنايـة                  
  : الفقرة غري دقيق ونوضح ذلك كما يلي

تظاهرين قد حدثت بالفعـل،     أن االعتداءات واملهامجات وختريب املباين العامة من قبل امل         •
أو " خشية"وأن التعامل معها من قبل أفراد األمن كانت على هذا األساس، ومل يكن جمرد       

أي أن اللجوء إىل استخدام القوة من قبل األجهزة األمنيـة ال يكـون إال عنـد       -توقع  
          الضرورة وعند خروج تلك املظاهرات عن طابعها السلمي وذلك دفاعـاً عـن الـنفس          
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أو حلماية املنشآت واملرافق العامة أو اخلاصة وهو ما ينطبـق علـى مجيـع الفقـرات                 
 .واالدعاءات املشاهبة

 :االعتقال واالحتجاز التعسفي

ويالحظ على ما ورد يف هذه الفقرة أهنا عبارة عن ادعاءات عامة غري  :)٥ .B .٣٣(الفقرة 
  .موثقة

 أن تقوم بتقدمي معلومـات      -ند زيارهتا لليمن  وكما أوضحنا هلا ع   –وكنا نأمل من البعثة      •
واضحة وأمساء حمددة تعرضت لتلك احلاالت املدعى هبا يف الفقرة حىت تتمكن األجهـزة              
املختصة من البحث والتحري والتأكد من صحة تلك الوقائع واختاذ اإلجراءات الالزمـة             

 حول توضيح أسـباب     علماً بأن احلكومة قد تعاملت مع طلب البعثة أثناء زيارهتا لليمن          
احتجاز بعض السجناء األجانب، ومت الرد على ذلك يف رسالة الرد اليت بعثتها احلكومـة               

 .م٢١/٨/٢٠١١بتاريخ 

تؤكد احلكومة اليمنية استعدادها للتعامل مع أي طلبات واضحة هبذا الصدد مع العلم أن               •
 األعلـى س القضاء   هناك جلنة عليا للنظر يف أحوال السجناء والسجون برئاسة رئيس جمل          

رئيس احملكمة العليا تقوم بالزيارات الدورية للسجون لالطالع على أوضـاع الـسجناء             
والسجون وأماكن االحتجاز والتوقيف االحتياطي، باإلضافة إىل قيـام النيابـة العامـة             
وفروعها باحملافظات بزيارة السجون بشكل منتظم واالطالع على أوضـاع املـسجونني        

  . املمنوحة هلا يف هذا اجلانب مبوجب القانونحبسب الصالحيات

  : يف املعاملة السيئةاألخرىالتعذيب واألشكال 
تشري الفقرة إىل أن البعثة تلقت ادعاءات حول اسـتخدام أسـاليب   : )٥ .C .٣٦(الفقرة 

خمتلـف  ( أو املهينة ضد املدنيني اليت ارتكبتـها         اإلنسانيةللتعذيب واملعاملة الوحشية أو غري      
واستشهدت الفقرة ببعض احلاالت، وأفـادت بأهنـا مل تـستلم           ) ت األمنية احلكومية  اجلها

  .حماكمات مت إجراؤها ملرتكيب هذه االنتهاكات معلومات حول أي حتقيقات أو
  :وميكن الرد على ذلك بالتايل  

يكفل الدستور احلفاظ على كرامة املواطنني ومحايتها من أي فعل مهني أو قاسي أو غـري             •
إنساين، كما فرض الدستور والقوانني النافذة رقابة دقيقة علـى العـاملني يف الـسجون      

ولني عن  ؤومراكز التوقيف االحتياطي وأقسام الشرطة، ووضع عقوبات مشددة على املس         
 .تلك االنتهاكات

تعميم خاطئ  ) خمتلف اجلهات احلكومية األمنية   (بارتكاب تلك االنتهاكات من     إن القول    •
إذ أن التعذيب أو املعاملة الوحشية جيرمها الدسـتور والقـانون، وإذا حـدثت هـذه                
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التجاوزات فإهنا حتدث بشكل فردي خيضع مرتكبه للمحاسبة القانونية، ومت إطالع البعثة            
 .اإلجراءاتثل هذه من قبل رئيسي نيابيت تعز وعدن على م

مت التواصل مع رئيس نيابة عدن باعتبارها اجلهة املختصة بالتحقيق يف الواقعة املستشهد هبا               •
 .يف هذه الفقرة وأفاد أن النيابة مل تتلق أية شكوى أو بالغات هبذا الشأن

  :احلق يف املعاجلات الفاعلة واحملاسبة
الضحايا وأفراد عائالهتم وحماميهم الذين "وقد أشارت هذه الفقرة بأن : )٥ .D .٣٨(الفقرة 

التقت هبم البعثة ذكروا بأهنم ال يثقون باملؤسسات القضائية إىل درجة أهنم ميتنعون عن تقدمي               
استالم البعثة العديد من الـشكاوى      "يضاً إىل   أكما أشارت   " شكاوى أو التعاون مع احملققني    

 ".حول عدم استقاللية ومهنية القضاء

 :التعليق

نسبة للجزئية األوىل من الفقرة حول عدم الثقة باملؤسسات القضائية أو التعـاون مـع               بال •
ميكن بـأي    أجهزة التحقيقات فذلك يعود إىل قناعة األشخاص املشارِ إليهم، كما أنه ال           

حال من األحوال إجبار هؤالء على تقدمي دعاواهم وشكاواهم إىل املؤسسات القـضائية             
ختياري للشخص وفقاً للدستور، أما ما يتعلـق بالتـشكيك يف           فاللجوء إىل القضاء أمر ا    
 :على ما يلي فنؤكد..استقاللية ومهنية القضاء

حققت اليمن الكثري من االجنازات الواضحة لتعزيز استقاللية القضاء من خـالل فـصل               •
رئاسة جملس القضاء األعلى عن مهام رئيس اجلمهورية وضمه إىل رئيس احملكمة العليـا              

م الذي قضى بتعديل بعـض  ٢٠٠٦لعام ) ١٥(من القانون رقم ) ١٤(ادة رقم  مبوجب امل 
م بشأن السلطة القضائية مما أضفى على جملس القضاء         ١٩٩١لسنة  ) ١(مواد القانون رقم    

 .استقاللية كاملة مالياً وإدارياً وقضائياً

اية حقـوق   ميكن مح  أن احلكومة تؤمن إمياناً راسخاً بأنه بدون وجود قضاء قوي ونزيه ال            •
: اإلنسان، ومن هذا املنطلق حرصت على القيام بإصالحات يف القضاء تصب يف اجتاهني            

تطوير معهـد   : األول مراجعة وتطوير التشريعات النافذة وإصدار قوانني جديدة، والثاين        
 .القضاء العايل واملناهج اليت تدرس للقضاة

 بالتفتيش الدوري وحتري الشكاوى إن السلطة القضائية متتلك جهاز للرقابة والتفتيش يقوم •
قاضياً جمللس احملاسبة الرتكاهبم خمالفات مهنية أو مـسلكية انتـهت           ) ٨٥(وقد مت إحالة    

 .بفصل من ثبت إدانتهم من القضاء

جراءات ملموسة هتـدف ملـساءلة    وتشري إىل أن البعثة مل تطلع على إ:)٥ .D .٤٠(الفقرة 
. األخريةوق اإلنسان املرتكبة خالل فترة االضطرابات  ولني عن االنتهاكات اجلسيمة حلق    ؤاملس

مل تثبت  ول كماؤ دعاوى للسلطة القضائية ضد أي مسويف هذا الشأن نؤكد بأنه مل يرفع أي
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وقوع أي انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان خالل الفترة املشار إليها من قبل أفراد األمـن               
  . للقانونالقومي واألمن السياسي حىت يتم مساءلتهم وفقاً

  :حرية التعبري والرأي
  : حول االدعاءات املتعلقة بتجاوزات حرية التعبري والرأي)٥ ٤٣E--٤٢-٤١(الفقرات 

 :التعليق

مـارس يف  ١٨تعرض للقتل يف األحداث املؤسـفة  ) جالل الشرعيب(هناك صحفي واحد    •
 مكان  ساحة االعتصام أمام جامعة صنعاء ضمن الضحايا يف ذلك اليوم بسبب تواجده يف            

 .احلادث

كان املؤمل اإلشارة إىل تعرض عشرات الصحفيني والصحفيات يف وكالة األبناء اليمنيـة              •
وتعرضهم للقتل اجلماعي وهم يؤدون واجبهم الوظيفي واملهين بـسبب اعتـداء            ) سبأ(

 . على مبىن الوكالة باألسلحة اخلفيفة والثقيلةاألمحرالعناصر املسلحة التابعة ألوالد 

من الصحفيني لالعتقال واالعتداء عليهم أو على معـداهتم املهنيـة داخـل             تعرض عدد    •
 .ساحات االعتصام من قبل املليشيات املسلحة

قامت النيابة بالتحقيق فيما وصلها من بالغات واختذت اإلجراءات القانونيـة الالزمـة              •
 .حلماية الصحفيني يف حدود القانون

 فهذا غري صحيح البتة، فمرتبـات العـاملني         أما ما يتعلق بإهناء عقود عدد من الصحفيني        •
املتواجدين يف ساحات االعتصام تصرف هلم كاملة وشهرياً بدون أي نقـصان بـرغم              

 .انقطاعهم عن أداء الوظيفة العامة

هناك وسائل إعالمية معروفة أرسلت مراسليها بصورة خفية وبتأشريات سياحية ومنها قناة  •
ة العمل الصحفي برغم تلك املخالفة، وعـدم محلـهم    اجلزيرة ومت منحهم التصريح ملزاول    

 .هوية العمل الصحفي

استقبلت اليمن العديد من الصحفيني العرب واألجانب وميارسوا أعماهلم بكـل حريـة،              •
 .ونشروا تقاريرهم ويف مقدمتهم القنوات الفضائية العربية واألجنبية

جنبيـة بطواقمهـا املتعـددة       العربية واأل  اإلعالميةمن املكاتب   ) ٢٢(أن يف اليمن عدد      •
التلفزيونية والصحفية تعمل بكل حرية وحترص اجلهات املختصة على أن تـسهل هلـم              

 .أعماهلم

بالنسبة إليقاف قناة اجلزيرة مت مبوجب أوامر قضائية من النيابة العامة ووفقاً للقانون بعـد                •
 خمالفات صرحية   أن رفضت إدارة املكتب االستجابة لطلبات االستدعاء للتحقيق معهم يف         

للقانون، ومنها استخدام العديد من األجهزة غري املرخصة اليت مل يصرح بدخوهلا من قبل              
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اجلهات املختصة على النطاق احمللي عندما قامت ببث تقارير وأخبار عـن مـا يـسمى                
بانتهاك حقوق اإلنسان واالعتداء على املساجني يف اليمن بينما كانت تلك األخبار تتعلق             

األقطار العربية، وكانت الصور اليت مت بثها ملتقطة يف سجون عربية كان قد سـبق      بأحد  
 .نشرها يف العديد من القنوات الفضائية

كما يوجد أكثر من مـأيت      . توجد املئات من الصحف األهلية واحلزبية تعمل بكل حرية         •
 حجـب   أما ما ورد بشأن   ..موقع إخباري الكتروين وتعمل دون رقابة إال رقابة القضاء        

 متـارس   اإلخباريـة وقرصنة عدد من مواقع االنترنت فإننا ننوه بأن املواقع االلكترونيـة            
 .نشاطها بكل حرية ودون أية رقابة إال يف حدود القانون

فنؤكد أن شركة سبأفون    " سبأفون"وخبصوص ما ورد حول إيقاف شركة اهلاتف النقال          •
اهلاتف النقال، وما زالت تعمل ومل هي إحدى أربع شركات عاملة يف اجلمهورية يف جمال         

 - الـدويل  -اهلاتف الثابت (يتم إيقافها، وإمنا مت تعليق الربط البيين بني الشركة وكل من            
بعد أن قامت الشركة مبخالفة اتفاقية الترخيص وقانون االتصاالت والقـوانني           ) االنترنت
 .النافذة

 بعض الطلبة مت معاقبتهم أو طردهم من مت مقابلتهم أن" وتشري إىل أن :)٥-E .- ٤٤(الفقرة 
  ."اخل..بسبب تعبريهم عن وجهات نظر معارضة للحكومة

  :وهلذا نؤكد ما يلي  
عدم صحة هذا االدعاء حيث مل يتم مطلقاً معاقبة أي طالب بسبب التعبري عـن وجهـة                  •

  .نظره
سـتها  إن ما ورد على لسان املشار إليهم يأيت يف إطار الكيد السياسي والضغوط اليت مار               •

أحزاب اللقاء املشترك على منتسبيها من الطالب والعاملني يف السلكني التعليمي والصحي            
على وجه التحديد وحتريضهم على ترك مدارسهم أو أعمـاهلم واللحـاق بـساحات              

 . يف إطار هذين القطاعني احليوينيواإلرباكاالعتصام هبدف خلق الفوضى 

 يف  باألطفـال ناً تدعو فيه إىل عدم الـزج         أصدرت منظمة اليونيسيف بيا    أخرىمن جهة    •
وقد قامت وزارة التربية والتعليم بالتعميم بذلك على كافة مدارس          . الصراعات السياسية 

  .اجلمهورية

  احلق يف مستوى معيشي مناسب
وتتعلق مبشاهدات البعثة أثناء وجودها يف اليمن للطوابري الطويلـة يف  : )٥ .G .٤٧(الفقرة 

فاض حركة السري بسبب نقص الوقود وتأثري مـشاكل النقـل علـى             حمطات البترول واخن  
  .اخل..االقتصاد وارتفاع األسعار للمواد البترولية والسلع الغذائية

  : اليت اختذهتا احلكومة كما يلياإلجراءاتحيث نوضح   
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 الكفيلـة للحيلولـة مـن       واإلجـراءات عملت احلكومة جبهود مكثفة الختاذ املعاجلات        •
لبية لتداعيات األزمة السياسية اليت تسببت هبا املليشيات املسلحة التابعـة      االنعكاسات الس 

 .لبعض أحزاب اللقاء املشترك هلا على األوضاع املعيشية يف اجلمهورية اليمنية 

 احملليـة مـن     األسواقعملت احلكومة على احلفاظ على االستقرار التمويين والسعري يف           •
 زيادات سعرية واستغالل بعض التجار للظـروف        خالل تكثيف إجراءات الرقابة ملنع أي     

 .االستثنائية اليت متر هبا البالد

أن ما حدث من أزمات متقطعة اعترت السوق احمللية من خالل الشحة يف تـوفر بعـض      •
السلع وارتفاع أسعارها كان نتيجة للتخوفات يف أوساط املواطنني اليمنيني وقلقهم مـن             

 على شراء وختزين كميات     لإلقبالصامات ما دفعهم    تردي األوضاع األمنية بسبب االعت    
 .من األغذية اليت تزيد عن احتياجاهتم الفعلية

إن انقطاع إنتاج اليمن من النفط عقب تفجري أنبوب النفط يف حمافظة مأرب وتوقف عمل  •
املصايف والتقطعات اليت تقوم هبا املليشيات املسلحة املذكورة مما أدى إىل ارتفاع أجـور              

 .للبضائع والتأمني عليها وهو ما انعكس على األسعارالنقل 

أن اجلهود احلكومية املستمرة بالتعاون والتنسيق مع القطاع اخلاص هبدف ضمان استقرار             •
السوق واملخزون الغذائي االستراتيجي بالرغم من اخلسائر الفادحة اليت تكبدها االقتصاد           

 .اليمين خالل األشهر املاضية

  :احلق يف الصحة
مبنع قوات األمن احلكومية املتظـاهرين  ( وتشري إىل االدعاءات املتعلقة :)٥ .H .٥١(فقرة ال

 وكـذا   اإلسعافاجلرحى من الوصول إىل املستشفيات وكذا منع عبور األطباء أو سيارات            
  ).اخل..احتجاز أربع طبيبات وإطالق النار على سيارة إسعاف

  :حيث نوضح األيت  
لفاً متكامالً يتضمن كل التجاوزات واالنتهاكات اليت ارتكبتـها  سبق أن مت تسليم البعثة م  •

 كـل   أخـرى عناصر أحزاب اللقاء املشترك يف جمال القطاع الصحي ويدحض من جهة            
  .خرآل ااالدعاءات واملزاعم املثارة من قبل الطرف

كما احتوى امللف على اإلجراءات واجلهود اليت قامت هبـا وزارة الـصحة السـتقبال                •
 ومعاجلتهم يف املستشفيات احلكومية وكذا يف املستشفيات اخلاصة علـى نفقـة             املصابني

احلكومة، وتقدمي كافة أوجه الدعم واملساعدة للمستشفيات امليدانية يف ساحات االعتصام           
من كوادر طبية وأدوية ومستلزمات طبية وكان املؤمل تضمني ذلك يف التقرير توضـيحاً              

 احلكومية إىل   اإلسعافيات املشترك من وصول سيارات       إىل منع مليش   باإلضافةللحقائق  
 .أماكن االحتياج
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  :األطفال
املتعلقة باالدعاءات والتجـاوزات املتـصلة باألطفـال         :)٥.J.٥٧-٥٦-٥٥(الفقرات  

  .وتعرضهم ملختلف أعمال العنف واالعتداءات بسبب األحداث اجلارية
  :وميكن الرد مبا يلي  

ت واملظاهرات كانت من قبل أحزاب اللقاء املشترك، وقد         إن الزج باألطفال يف االعتصاما     •
وقـد أرفقـت    .مت ذلك إلثارة العواطف دون مراعاة لألخطار اليت يعرضون األطفال هلا          
 ".مشروع شهيد"احلكومة للبعثة صور األطفال الذين استخدمتهم املعارضة حتت مسمى 

ة والدولية بعقد العديـد مـن       قامت اجلهات الرمسية املختصة بالتعاون مع املنظمات احمللي        •
الفعاليات وورش العمل للتوعية مبخاطر الزج باألطفال يف الصراع السياسي القائم والتعبئة         

 ويعود عليهم بالـضرر واملخـاطر       واإلساءةاخلاطئة مما جيعل األطفال عرضة لالستغالل       
 .النفسية واالجتماعية

 بالتعاون مع   اإلعالميف كافة وسائل    مت تسليط الضوء على هذه الظاهرة السلبية واخلطرية          •
 ).اليونيسيف( املتحدة للطفولة األمممنظمة 

هناك الكثري من الوثائق واألدلة اليت قدمت للبعثة أثناء زيارهتا لليمن واليت تؤكد صحة هذه  •
االنتهاكات السيما استخدام األطفال كدروع بشرية من قبل مليشيات أحزاب اللقـاء            

 .املشترك

  :ازحني والالجئنياألشخاص الن
 وقد أشارت الفقرة إىل ما مسعته البعثة بشأن حدوث هجمات من            :)٥.J. ٦٢-١٦(الفقرة  

ن حمافظة أبني،   قبل اجليش والقوات اجلوية والوحدات العسكرية ضمن املسافرين النازحني م         
  :يلي ننا نؤكد على ماإف
ـ              • سكرية علـى   عدم حصول أي هجمات من اجليش أو القوات اجلوية  والوحـدات الع

ولذلك ال صحة مطلقاً ملا ورد من ادعاءات يف هـذا           .  سفرهم أوالنازحني أثناء نزوحهم    
كما نود التوضيح بأن حاالت اجلرحى اليت وجدت يف مستـشفى           . الشأن على النازحني  

النقيب هم مواطنني مصابني نتيجة تواجدهم بالقرب مـن منـاطق املواجهـات مـع               
بأن مجيع املصابني من هذه األحـداث تـتم معاجلتـهم يف            كما نؤكد أيضاً    . اإلرهابيني

 .املستشفيات احلكومية واخلاصة على نفقة الدولة

أن األزمة السياسية املفتعلة من قبل أحزاب اللقاء املشترك كانت مبثابة املناخ املالئم لتنامي               •
أبـني، مـارب، شـبوه،      (نشاط عناصر تنظيم القاعدة يف عدد من مديريات حمافظات          

، وذلك يف إطار خمطط يستهدف االستيالء على بعض املديريات أو احملافظـات             )عاءصن
نظراً ملوقعها االستراتيجي مبا خيدم أهداف بعض أحزاب اللقاء املشترك واسـتراتيجياته يف       
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توسيع دائرة أعمال التخريب والفوضى واستهداف املعسكرات ورجال القوات املسلحة          
 .عاناة النازحني من مناطق األحداثوما نتج عن ذلك من م. واألمن

أن البعثة قد استمعت إىل شرح مفصل عن أوضاع النازحني واجلهود اليت بذلتها احلكومة               •
بالتعاون والتنسيق مع املنظمات احمللية واملفوضية السامية لشئون الالجئني للتخفيف مـن            

، وغريها من املستلزمات    ءواإليوامعاناة املواطنني النازحني من خالل توفري الغذاء والدواء         
احلياتية الضرورية، وهلذا فإننا نتطلع أيضاً إىل دعم اجملتمع الدويل جلهود الـيمن يف هـذا                

 .ناهيك أن لدى اليمن أكثر من مليون الجئ صومايل وأفريقي. الشأن

  :االستنتاجات والتوصيات
اتني الفقـرتني   ميكن التوضيح مبا جاء يف ه     : من االستنتاجات ) ٦٥-٦/ ٦٤-٦(الفقرتان  
 :كما يلي

ولياهتا وفقاً للدستور ؤإن احلكومة عندما تقوم حبماية املدنيني فإن ذلك يعترب من صميم مس         •
 .والقانون

إن احلكومة ليست يف مواجهة مع املعارضة من أجل االحتفاظ بالسلطة كما يفهم مـن                •
لدميقراطية وفقاً  سياق النص، وإمنا من أجل ضمان التداول السلمي للسلطة عرب القواعد ا           

 .للدستور

جمال للمقارنة اليت ساقها النص بني احلكومة صاحبة الشرعية الدستورية والقانونية وبني             ال •
 .العناصر االنقالبية اليت حتاول فرض إرادهتا بالقوة واليت تعمل خارج القانون

 ليس من املنطقي أو األخالقي أن تقوم احلكومة بقطع هذه اخلـدمات األساسـية عـن                •
 .مواطنيها كما سبق وأن مت توضيح ذلك يف أكثر من موضع ومناسبة

  .اخل.. حول عدم متكن البعثة من زيارات بعض املناطق العتبارات أمنية:)٦٦-٦(الفقرة 
 :ميكن أن نوضح ما يلي

إن احلكومة استجابت لطلب البعثة وترتيب الزيارات هلا إىل املدن واملناطق طبقاً لربنـامج            •
 .د واملتفق عليه سلفاً مع البعثة ومل يرفض أي طلب تقدمت بهالزيارة املع

كما أشار االستنتاج إىل استخدام األسلحة الثقيلة مبا يف ذلك الصواريخ والدبابات مـن               •
وهو ما مل يتوفر دالئله      –أجل قمع املتظاهرين يف الشوارع أو بقية ساحات االعتصامات          

دث أن جلأت األجهزة األمنية الستخدام مثـل        يف الواقع ويف منت التقرير حيث أنه مل حي        
 .تلك األسلحة الثقيلة ملواجهة املتظاهرين حتت أي ظرف من الظروف

وقد تضمنت هذه الفقرة بعض االستنتاجات غري الدقيقة حول التعامل مع        : )٦٨-٦(الفقرة  
  .املتظاهرين
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 :ونود التوضيح مبا يلي

 االعتصامات وممارستها ألنشطتها والتعبري     أن أبرز ما ينفي تلك االستنتاجات هو استمرار        •
  .عن أرائها بكل حرية دون التعرض هلا من قبل اجلهات األمنية منذ سبعة أشهر

بالرغم من االستفزازات اليت يقوم هبا املتظاهرون وتعمدهم تنظيم وتنفيذ املسريات غـري              •
زات واعتداءات  املرخصة وفقاً للقانون خارج أماكن االعتصامات وما ميارسونه من جتاو         

إال أن ذلك يقابل    ..على املواطنني واملنشآت العامة واخلاصة أثناء تنفيذهم لتلك املسريات        
بدرجة عالية من ضبط النفس من قبل األجهزة األمنية واحلرص على عدم ردود الفعل أو               

 .االجنرار إىل دوامات العنف والتصادم مع املتظاهرين

اً من الضحايا لتمسكها بضبط النفس كما يـدل         ظمثناً باه  تدفع األجهزة األمنية     غالباً ما  •
 .على ذلك ارتفاع عدد الشهداء واملصابني من أفرادها الذين يسقطون يف تلك املواجهات

 جتاهلت االستنتاجات املعاناة الكبرية لسكان األحياء الواقعة والقريبة مـن   أخرىمن جهة    •
وعدم تسليط الضوء علـى هـذه       أماكن االعتصامات نتيجة تصرفات بعض املعتصمني       

 . واالجتماعية واالقتصادية ألمهيتها كوهنا متثل انتهاكاً حلقوق السكاناإلنسانيةاملعاناة 

 حول إرساء املساءلة وإهناء الفساد ميكن التوضيح بشأن ما جاء يف هـذه الفقـرة                ):٦٩-٦(الفقرة  
  :باأليت

االقتـصادي واملـايل واإلداري،     أن احلكومة اليمنية قامت بتبين برنامج شامل لالصالح          •
وإعداد وتنفيذ العديد من االستراتيجيات القطاعية اهلادفة لتحديث البناء املؤسسي ألجهزة           
الدولة املختلفة ومنها استراتيجية حتديث القضاء وكذا اإلستراتيجية الوطنيـة ملكافحـة            

سيادة القانون واملعززة الفساد وتطوير منظومة التشريعات والقوانني الوطنية اهلادفة إلرساء   
 .للحقوق واحلريات

 .كما قامت الدولة بإصدار التشريعات الالزمة وإنشاء هيئة متخصصة مبكافحة الفساد •

قامت احلكومة بتنفيذ الكثري من الربامج ضمن اخلطط اخلمـسية للنـهوض االقتـصادي       •
 .الدويلوالتخفيف من الفقر مبا يتالءم مع أهداف األلفية وبالتعاون مع اجملتمع 

 الدولية لتتمكن من مواصلة تنفيذ تلـك        األسرةأن اليمن حباجة إىل الدعم واملساندة من         •
  .االستراتيجيات

  املالحظات على التوصيات  - ثالثاً  
تنوه احلكومة أن التوصيات الواردة يف التقرير قد جاءت إجيابية يف جمملها وميكـن                

  :النظر إليها يف إطار ثالثة قضايا رئيسية



A/HRC/18/G/9 

GE.11-16011 32 

 املتبعة لدعم تعزيز احتـرام ومحايـة حقـوق          واإلجراءات يصب يف مسار السياسة      :ولاأل
وهي التوصيات اليت عرب    . اإلنسان بناًء على االتفاقيات والصكوك الدولية املوقعة عليها اليمن        

وهنا تؤكد احلكومة اليمنية ) ١٢، ١١، ٩، ٧، ٦، ٥، ٤، ٣، ٢، ١ (األرقامعن فحواها يف 
  . الكفيلة بتنفيذ ما ورد يف تلك التوصياتاإلجراءاتدها يف اختاذ كافة على استمرار جهو

          وكـذا ). ٨( يدعو إىل االنضمام إىل معاهدات وصكوك دولية جديدة توصية رقـم             :الثاين
فهي حالياً موضع   ) ١٠(ما يتعلق بإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان توصية رقم           

 شكلت هلذا الغرض من احلكومة وبعض منظمات اجملتمع املـدين،           دراسة من قبل اللجنة اليت    
  . ودويلإقليميباإلضافة إىل تعاون 

، حيث تقترح احلكومة    )٢٠(توصية  "حتقيقات دولية مستقلة وحيادية   " يتطلب إجراء    :الثالث
الداعيـة  ) ١٩(إعادة النظر يف هذه التوصية ألهنا تتناقض مع فحوى التوصية السابقة هلا رقم              

إذ ال ميكن ألي حتقيقات وطنية أو إقليمية أو دولية أن           ,  احلوار بني األطراف حلل األزمة     إىل
         والبديل الذي تراه احلكومـة هـو الـدفع بتنفيـذ           . تتم إال يف ظروف موضوعية صحيحة     

وتشجيع احلوار كوسيلة مثلى للخروج من األزمة ومبا يهيئ الظروف املواتية            )١٩(التوصية  
ذات املصداقية واملوثقة    –جلنة وطنية مستقلة وحمايدة للتحقيق يف كافة االنتهاكات         لتشكيل  
  . تتوافق عليها األطراف السياسية- باألدلة

  خامتة    
إننا إذ نقدر اجلهد الذي بذل يف إعداد تقرير البعثة فإننا ندرك أيضاً ما اشتمل عليه                  

 إىل جتاهل التقرير ألجزاء     باإلضافةضة  من انطباعات وخاصةً تلك اليت روجت هلا قوى املعار        
هامة من القضايا اليت، طرحها اجلانب احلكومي، ومع ذلك نؤكد أن احلكومة اليمنية تعاملت 

  .مع التقرير مبنتهى اإلجيابية واضعةً نصب عينيها محاية وتعزيز حقوق اإلنسان يف اليمن
لتحقيقات الشفافة املستقلة   وهبذه املناسبة تؤكد احلكومة اليمنية عزمها على إجراء ا          

يف كافة االدعاءات ذات املصداقية بشأن انتهاكات حقوق اإلنسان وفقاً للمعايري الدوليـة،             
وتقدمي اجلناة للمساءلة وفقاً للقانون، وتقدمي التعويضات الالزمة لعوائل الضحايا، كما تشدد            

ذ توصيات البعثة فيمـا خيـص       احلكومة اليمنية على أمهية مساعدة اجملتمع الدويل هلا يف تنفي         
اجلماعات املسلحة وتوجيه رسالة قوية هلم يف وضع حد للعنف والتشجيع على احلوار حلـل               

ويف هذا السياق نشري بأنه سبق وأن رحبت احلكومة باجلهود املبذولة مـن      ..كافة املشكالت 
ملبادرة اخلليجية األشقاء واألصدقاء حلل األزمة السياسية القائمة، وأكدت على حلها يف إطار ا

 املتحدة، ومن هذا املنطلق دعت إىل إجراء        لألممواألفكار اليت تقدم هبا مستشار األمني العام        
ول هبـدف   ؤحوار جاد لالتفاق على اآللية التنفيذية لتلك املبادرة يف ظل تفاهم واع ومـس             

  .وضعها موضع التنفيذ
        


