
Ambtsbericht veiligheidssituatie in Jemen

Datum 7 juli 2016

Pagina 1 van 42



Ambtsbericht veiligheidssituatie in Jemen

Pagina 2 van 42

Colofon

Plaats Den Haag

Opgesteld door Directie Noord-Afrika en Midden-Oosten (DAM)

Redacteur(en): DAM



Ambtsbericht veiligheidssituatie in Jemen

Pagina 3 van 42

Inhoudsopgave

Colofon ......................................................................................................2

Inhoudsopgave............................................................................................3

1 Inleiding .................................................................................................. 4

2 Achtergrond............................................................................................. 5

3 Veiligheidssituatie.................................................................................... 8

3.1 Algemeen ...................................................................................................8

3.2 Controlegebieden .........................................................................................9

3.2.1 Regeringstroepen gesteund door de internationale coalitie ................................10

3.2.2 Houthi-rebellen en strijdkrachten loyaal aan Saleh...........................................11

3.2.3 AQAS .......................................................................................................11

3.3 Bescherming burgers ..................................................................................12

3.3.1 Kinderen...................................................................................................12

3.3.2 Vrouwen...................................................................................................13

3.3.3 Minderheden .............................................................................................13

3.4 Rol Saoedi-Arabië.......................................................................................14

3.5 Veiligheidssituatie in Sana’a .........................................................................15

3.6 Veiligheidssituatie in Aden ...........................................................................16

3.7 Overige steden ..........................................................................................17

3.7.1 Taiz .........................................................................................................18

3.7.2 Sa’da .......................................................................................................20

3.7.3 Mukalla ....................................................................................................20

3.7.4 Al-Hudayda...............................................................................................21

3.8 Veiligheidssituatie in de regio’s, rurale gebieden en wegen ................................21

3.8.1 Provincie Sana’a ........................................................................................22

3.8.2 Provincie Sa’da ..........................................................................................22

3.8.3 Provincie Hajja ..........................................................................................22

3.8.4 Provincie al-Jawf ........................................................................................23

3.8.5 Provincie al-Bayda......................................................................................23

3.8.6 Provincie Amran.........................................................................................23

3.8.7 Provincie al-Dhale ......................................................................................23

3.8.8 Provincie Lahj............................................................................................24

3.8.9 Provincies Abyan, Shabwa en Hadramawt.......................................................24

3.8.10 Provincie Marib ..........................................................................................24

3.8.11 Provincie Dhamar.......................................................................................24

3.8.12 Provincie Ibb .............................................................................................25

3.8.13 Wegen en grensposten................................................................................25

3.9 Vredesbesprekingen ...................................................................................25

4 Humanitaire situatie................................................................................28

4.1 Ontheemden en vluchtelingen ......................................................................28

5 Bijlagen ..................................................................................................31

5.1 Geraadpleegde literatuur.............................................................................31

5.2 Overzichtskaart controlegebieden Jemen (juni 2016)........................................41

5.3 Administratieve kaart Jemen........................................................................42



Ambtsbericht veiligheidssituatie in Jemen

Pagina 4 van 42

1 Inleiding

In dit thematisch ambtsbericht wordt de veiligheidssituatie in Jemen beschreven

voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van personen

die afkomstig zijn uit dit land en voor de besluitvorming over de terugkeer van

afgewezen Jemenitische asielzoekers. Het ambtsbericht beslaat de periode van

oktober 2015 tot en met juni 2016.

Dit ambtsbericht is gebaseerd op openbare en vertrouwelijke bronnen. Bij de

opstelling is gebruik gemaakt van informatie van verschillende organisaties zoals de

VN, niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) alsmede van vakliteratuur en

berichtgeving in de media. Een overzicht van de geraadpleegde openbare bronnen is

opgenomen in de literatuurlijst.

In hoofdstuk twee wordt een korte inleiding geboden op het huidige conflict in

Jemen, dit om de context te schetsen waarbinnen de veiligheidsontwikkelingen in de

verslagperiode plaatsvonden.

In hoofdstuk drie wordt de veiligheidssituatie in Jemen in de beschreven periode

uiteengezet. Hierbij is aandacht besteed aan de belangrijkste steden, alsmede aan

de provincies en rurale gebieden in Jemen. Het is niet mogelijk gebleken een

overzicht te bieden van het totale aantal slachtoffers per stad, regio of provincie.

Wel is getracht een zo goed mogelijk beeld van de veiligheidsontwikkelingen per

stad, regio en provincie te verschaffen, door de beschrijving van incidenten, waarbij

waar mogelijk aantallen (burger) slachtoffers zijn vermeld. Echter, in sommige

gevallen werden er geen (aantallen) slachtoffers bekend. In dergelijke gevallen is dit

vermeld in de tekst. Het hoofdstuk besteedt tevens aandacht aan kwetsbare

groepen die in Jemen in het bijzonder te lijden hebben onder het conflict. In de

laatste paragraaf van hoofdstuk drie wordt een beeld geschetst van de

vredesbesprekingen die gaande waren gedurende de verslagperiode.

In hoofdstuk vier wordt een beknopt overzicht geboden van de huidige humanitaire

situatie in Jemen, waarbij ingegaan wordt op de stroom vluchtelingen in en uit

Jemen en de situatie van ontheemden.
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2 Achtergrond

Het huidige conflict in Jemen vindt zijn oorsprong in de mislukte politieke transitie

die volgde op de opstand in 2011 tegen het bewind van president Ali Abdullah Saleh.

Saleh voerde sinds 1978 een autocratisch repressief bewind in Jemen. De opstand

tegen zijn regering werd aangewakkerd door de burgerlijke opstanden in Tunesië en

Egypte kort daarvoor1 en werd voornamelijk door activistische jongeren ontketend.

De activisten kregen al snel bijval van een aantal politieke partijen, waaronder de

invloedrijke Islah partij, en van anti-Saleh gezinde machtige families en stammen,

waaronder de Ahmar familie.2 Halverwege 2011 was Jemen politiek verdeeld geraakt

in pro- en anti-Saleh machtsblokken. Ook binnen het regime was er verdeeldheid

ontstaan tussen voor- en tegenstanders van de president, onder andere binnen het

militaire apparaat.3

Door een initiatief van de Samenwerkingsraad van Arabische Golfstaten (Gulf

Cooperation Council, GCC), onder leiding van Saoedi-Arabië, kreeg Saleh in

november 2011 de mogelijkheid af te treden met daarbij de garantie dat hij in

Jemen niet gerechtelijk zou worden vervolgd. Saleh accepteerde de regeling en

droeg de macht over aan de vice-president, Abd-Rabbuh Mansur Hadi. De regeling

werd ondersteund door onder meer de Verenigde Staten, de Europese Unie en de

Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Hadi werd in februari 2012 tot president

van Jemen gekozen in een verkiezing zonder tegenkandidaat.4

Onder het bewind van Hadi werd een begin gemaakt met een politiek transitieproces

(vormgegeven door een hiertoe in het leven geroepen presidentiële commissie, de

zogenaamde National Dialogue Conference, NDC), waarbinnen onder meer de

grondwet moest worden herzien en de veiligheidssector moest worden

gereorganiseerd. Als onderdeel van de politieke transitie accordeerde de NDC in

februari 2014 de herindeling van Jemen van een unie naar een federale staat met

zes regio’s.5 Door het uitbreken van het conflict heeft deze bestuurlijke hervorming

van Jemen tot op heden niet plaatsgevonden.

Voormalig president Saleh bleef na zijn gedwongen aftreden politiek actief en

manifesteerde zich als een tegenstander van het politieke transitieproces. Saleh

bleef de leider van de nationalistische politieke partij General People’s Congress

(GPC), die in Sana’a zetelt. Saleh verbond zich in 2014 met een zaidi-sjiitische

rebellengroepering, de Houthi’s, nadat hij eerder zes oorlogen tegen de groepering

voerde tussen 2004 en 2010.6 Hij zou volgens een functionaris van de regering van

1 Algemeen aangeduid als de Arabische Lente.
2 De Islah partij is een soennitische islamistische partij die is gelieerd aan de Moslimbroedeschap in Egypte. De

Ahmar familie is een vooraanstaande familie binnen één van de twee grote tribale confederaties in Noord-Jemen,

de Hashid.
3 International Crisis Group, Yemen: Is peace possible?, 9 februari 2016; United States Department of State

(USDoS), Yemen 2015 human rights report, 13 april 2016;
4 International Crisis Group, Yemen: Is peace possible?, 9 februari 2016; International Bar Association, Yemen

conflict ‘clearly arose’ out of UN-backed amnesty deal, 11 juni 2015.
5 Deze regio’s zijn: Azal, Saba, Janad en Tahama in het noorden en Hadramawt en Aden in het zuiden. Sana’a werd

niet bij een regio ingedeeld om de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de hoofdstad te waarborgen. Al

Jazeera, Yemen to become six-region federation, 11 februari 2014.
6 De naam van de Houthi’s komt van de leider van de eerste Houthi-opstand in 2004, parlementslid Badr al-Din al-

Houthi, die in 2004 door overheidstroepen werd vermoord. Deze opstand had als doel het verkrijgen van een

grotere mate van autonomie voor de sinds decennia achtergestelde Sadaa-provincie, het historische woongebied

van de Houthi’s. Ook wilden de Houthi’s het religieuze en culturele erfgoed van de zaidi-stroming van de

(sjiitische) islam in Jemen veiligstellen, met name tegen opkomende soennitisch-islamistische groepen. De Houthi-

groepering wordt ook wel Ansar Allah (partisanen van God) genoemd.
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Hadi veel van de partijfondsen ter beschikking hebben gesteld aan de strijd van de

Houthi’s tegen het bewind van Hadi.7

In augustus 2014 vonden massale demonstraties plaats in Sana’a en andere steden,

aangewakkerd door de leider van de Houthi’s, Abdulmalek al-Houthi. Al-Houthi eiste

dat de afgeschafte subsidies op brandstof zouden worden heringevoerd en dat de

regering van Hadi zou aftreden. In september 2014 bezetten vervolgens Houthi-

rebellen8 met geweld het grootste deel van de hoofdstad Sana’a.9

Om de ongeregeldheden niet te laten escaleren sloten elf politieke partijen

(waaronder het GPC en de Islah-partij) en de Houthi’s op 21 september 2014 een

akkoord, de zogenaamde Peace and National Partnership Agreement (PNPA), om de

gewelddadigheden die waren ontstaan tot een einde te brengen. Er was toen reeds

vier dagen gevochten tussen Houthi’s en regeringsstrijdkrachten, met name aan de

randen van Sana’a. In de PNPA, die onder auspiciën van de VN tot stand kwam,

werd het formeren van een overgangsregering vastgesteld, bestaande uit

afgevaardigden van de betrokken partijen, met Hadi als president. Ook werden in de

PNPA afspraken vastgelegd over economische en militaire hervormingen en

ontwapening van gewapende groepen. De partijen hielden zich echter nauwelijks

aan de gemaakte afspraken en in de maanden na de ondertekening ontstond een

politieke impasse, mede doordat de Houthi’s benoemingen blokkeerden die door

Hadi werden gedaan. In de laatste maanden van 2014 verstevigden de Houthi’s hun

grip op de hoofdstad en breidden zij hun territoriale controle in andere delen van

Jemen uit.10

Op 22 januari 2015 namen de Houthi-rebellen het presidentiële paleis en andere

overheidsgebouwen in. President Hadi werd onder huisarrest geplaatst en premier

Khaled Bahah en zijn kabinet van ministers traden af. Op 21 februari 2015 wist Hadi

te ontsnappen uit zijn huisarrest en vluchtte hij naar de tweede grootste stad van

het land, Aden, gelegen in het zuiden van Jemen. Op 24 maart 2015 verzocht Hadi

de Arabische Liga (AL) en de GCC om een militaire interventie te plegen in Jemen,

om zo de Houthi-rebellen terug te dringen en de dreiging van oprukkende

moslimextremistische groepen zoals al-Qaïda tegen te gaan. Gelijktijdig met het

verzoek aan de GCC verzocht Hadi de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties om

een internationale militaire interventie te autoriseren. Hadi vluchtte de dag na zijn

oproep vanuit Aden naar Riyadh, de hoofdstad van Saoedi-Arabië.11 De VN gaf geen

gehoor aan de oproep om een militaire interventie te autoriseren, maar de

Veiligheidsraad nam op 14 april 2016 wel een resolutie aan (resolutie 2216) waarin

7 Asharq al-Awsat, Yemen: Saleh using ruling party’s assets to fund rebels, says official, 14 oktober 2015.
8 Algemeen wordt aangenomen dat de Houthi-rebellen worden ondersteund door het sjiitische regime in Iran

waarmee de oorlog in Jemen tevens als een proxy oorlog tussen de rivalen Saoedi-Arabië en Iran kan worden

gezien. Echter, volgens de media zou deze steun vooral logistiek zijn en niet militair. In maart zouden de Houthi’s

zelfs aan functionarissen van het Iraanse regime hebben gevraagd om zich niet in het conflict te mengen. Reuters,

Iran’s support seen crucial for Yemen’s Houthis, 15 december 2015; Critical Threats, Signaling Iranian support to

Yemen’s al Houthis, 15 april 2016; Middle East Eye, Iran prepared to send advisors to ‘support’ Yemen’s Houthi’s,

9 maart 2016; Al Arabiya, Houthis request Iran to stay out of Yemen crisis, 9 maart 2016.
9 Security Council Report, Yemen, chronology of events, bijgewerkt op 4 mei 2016; BBC, Yemen profile – Timeline,

25 november 2015.
10 One World Crisis, Crisisrapport Jemen, 14 oktober 2014; Yemen Times, Peace and National Partnership Agreement

signed, 23 september 2014; Carnegie Endowment for International Peace, Houthi’s on the rise in Yemen, 31

oktober 2014; International Crisis Group, Yemen’s Houthi takeover, 22 december 2014.
11 The National (UAE), GCC statement: Gulf countries respond to Yemen developments, 26 maart 2015; United

States Department of State (USDoS), Yemen 2015 human rights report, 13 april 2016; Al Jazeera, Yemen’s Hadi

seeks UN military support to deter Houthis, 25 maart 2015.
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werd gesteld dat het geweld in Jemen moest worden beëindigd en het legitieme en

internationaal erkende gezag in Jemen moest worden hersteld.12

Een internationale coalitie voornamelijk bestaande uit Arabische staten, onder

leiding van Saoedi-Arabië, voerde vanaf 25 maart 2015 militaire luchtaanvallen uit

tegen stellingen van de Houthi-rebellen, vooral in de hoofdstad Sana’a en andere

plaatsen in het de noordelijke provincies Sa’da en Sana’a.13 De coalitie stuurde

tevens grondtroepen naar Jemen.14 In de verslagperiode vond er strijd plaats door

heel Jemen, waarbij in noordwestelijke deel van het land veel werd gevochten

tussen Houthi-rebellen en Saleh-gezinde troepen enerzijds en regeringstroepen en

strijdkrachten van de internationale coalitie anderzijds. In het zuiden van Jemen

vond veel strijd plaats tussen enerzijds regeringsgezinde troepen en anderzijds

moslimextremistische strijders verbonden aan al-Qaïda op het Arabisch Schiereiland

(AQAS). In het zuiden vond ook strijd plaats tussen de coalitietroepen en Houthi-

gezinde strijdkrachten, onder meer in de provincie Shabwa.15

Aden fungeerde gedurende de verslagperiode de facto als hoofdstad voor de

Jemenitische regering van president Hadi. Een klein aantal regeringsfunctionarissen

was daadwerkelijk aanwezig in een zwaar beveiligde basis in de stad, terwijl Hadi en

het merendeel van de door de Houthi’s uit Sana’a verdreven ministers en andere

functionarissen verbleven in Riyadh.16

12 UN, Security Council demands end to Yemen violence, adopting resolution 2216 (2015), with Russian Federation

abstaining, 14 april 2015; The Guardian, Saudi Arabia sees Yemen intervention as defence of ‘backyard’, 27

januari 2016.
13 Deze coalitie bestaat naast Saoedi-Arabië uit de golfstaten Qatar, Bahrein, de Verenigde Arabische Emiraten en

Koeweit en uit Egypte, Jordanië, Soedan, Pakistan, Turkije en Marokko. De Verenigde Staten en het Verenigd

Koninkrijk zegden logistieke ondersteuning toe aan de coalitie. De militaire operatie werd Operation Decisive Storm

gedoopt.
14 Amnesty International, Where’s my father? Detention and disappearance in Huthi-controlled Yemen, 18 mei 2016;

Huffington Post, Which countries are part of Saudi-Arabia’s coalition against Yemen’s Houthis?, 26 maart 2015.
15 Qatar News Agency, Yemeni government forces control two positions in Shabwah governorate, 24 maart 2016
16 European Council on Foreign Relations, Indecisive Storm: One year of Saudi-led intervention in Yemen’s civil war,

29 maart 2016.
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3 Veiligheidssituatie

3.1 Algemeen

In de verslagperiode was de veiligheidssituatie in Jemen vooral slecht in de

westelijke helft van het land. Binnen dit deel van Jemen bevonden zich gedurende

de hele periode diverse frontlinies waar zware strijd werd geleverd tussen

Houthi/Saleh-strijdkrachten en regeringstroepen van president Hadi, gesteund door

de internationale coalitie en diverse lokale milities. De strijd zorgde in de westelijke

helft van Jemen voor grote onveiligheid voor de burgers, aangezien alle strijdende

partijen gevechten leverden in bewoonde gebieden. Vooral de luchtaanvallen van de

door Saoedi-Arabië geleide coalitie zouden volgens een onderzoekspanel van de VN

hebben geleid tot veel burgerslachtoffers. Het panel schatte in een

onderzoeksrapport uit januari 2016 dat zestig procent van het totale aantal

burgerslachtoffers sinds maart 2015 werd veroorzaakt door luchtaanvallen van de

internationale coalitie.17

De veiligheidssituatie was in het bijzonder slecht in Taiz, door hevige gevechten

tussen Houthi’s en regeringstroepen, in Sana’a, door luchtaanvallen van de

internationale coalitie, en in Aden, door aanslagen van moslimextremisten, in het

bijzonder door ISIS en AQAS. In een aantal delen van Jemen vond de strijd vooral

plaats in het eerste deel van het conflict, grofweg tussen maart en oktober 2015,

zoals bijvoorbeeld in al-Hudayda en Sa’da. In veel provincies van Jemen was er in

de verslagperiode sprake van (sporadische) uitbarstingen van geweld, veelal als

gevolg van gevechten tussen regeringstroepen, gesteund door de internationale

coalitie, en de Houthi’s, gesteund door Saleh-getrouwe strijdkrachten (zie voor een

beschrijving van de verschillende gebiedsdelen paragraaf 3.5 en verder).

In juni 2016 stelde de VN dat de coalitie onder aanvoering van Saoedi-Arabië

vermoedelijk verantwoordelijk was voor het doden en verwonden van ongeveer

twaalfhonderd kinderen in het jaar volgend op het begin van de luchtaanvallen in

maart 2015. Volgens de VN bedroeg het totaal van de (vastgestelde) doden en

gewonden onder kinderen in het eerste jaar van het conflict 1953. Halverwege juni

werd door de VN het totale aantal dodelijke slachtoffers als gevolg van het conflict

sinds maart 2015 geschat op ongeveer 6.500, waarvan de helft burgers. Volgens het

VN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) is deze schatting

waarschijnlijk aan de lage kant omdat het geregistreerde slachtoffers betreft en het

de ongeregistreerde slachtoffers buiten beschouwing laat.18 Amnesty International

noemde in februari 2016 een totaal aantal van ongeveer 35.000 doden en gewonden

als gevolg van de burgeroorlog. De Jemenitische Premier Ahmed Obeid bin Daghr

stelde tijdens een bijeenkomst in Istanbul op 24 mei 2016 dat meer dan 40.000

burgers waren gedood of verwond als gevolg van de gewelddadigheden. De meeste

slachtoffers zouden vrouwen en kinderen zijn.19

17 UN Security Council, Final report of the Panel of Experts on Yemen established pursuant to Security Council

resolution 2140 (2014), 26 januari 2016; The Guardian, UN report into Saudi-led strikes in Yemen raises questions

over UK role, 27 januari 2016; Reuters, Saudi strikes on Yemen civilians may be crimes against humanity: U.N.,

27 januari 2016.
18 Reuters, Power cuts, violence fuel separatists’ dreams, 14 juni 2016; Russia Today, Saudi-led coalition claims

recapture of key Yemen oil terminal from al-Qaeda, 26 april 2016; OCHA, Humanitarian bulletin Yemen, 31 mei

2016.
19 Amnesty International, States must stop selling weapons to Saudi Arabia for use in Yemen conflict, 26 februari

2016; Middle East Monitor, More than 40,000 civilians wounded or killed in Yemen, 24 mei 2016.
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In de verslagperiode vielen ook veel burgerslachtoffers door landmijnen. Human

Rights Watch stelde in een rapport uit november 2015 dat met name de Houthi’s

veel gebruik hadden gemaakt van landmijnen, onder meer in de zuidelijke,

zuidwestelijke en centrale provincies Abyan, Aden, Marib, Lahj en Taiz. Hierdoor

zouden tussen september en november 2015 ten minste twaalf burgers om het

leven zijn gekomen en raakten ten minste negen burgers gewond. Ook in de

noordelijke grensstreek bij Saoedi-Arabië zorgden mijnen en resten van

(cluster)bommen voor veel gevaar voor de burgerbevolking (zie ook paragrafen 3.4

en 3.8).20 AQAS plaatste veel landmijnen en antitankmijnen bij strategische

plaatsten in en bij de zuidelijke havenstad Mukalla, in de periode dat de groep deze

stad onder contole had (tussen april 2015 en april 2016, zie paragraaf 3.2.3). Het

ging hierbij onder meer om het vliegveld en de olieraffinaderij (Dhabah). Ook in de

stad zelf plaatste AQAS veel mijnen, onder meer in politiestations, parken en

overheidsgebouwen.21

Volgens het Britse onderzoeksinstituut Chatham House waren er per april 2016 in de

westelijke helft van Jemen nog actieve gevechtsfronten in de provincies Hajja, al-

Jawf, Sana’a, al-Bayda, Marib, al-Dhale, Lahj, Taiz, Abyan en Shabwa.22 Nadat op 10

april 2016, tijdens de vredesonderhandelingen in Koeweit, een staakt het-vuren

werd overeengekomen verminderden de gevechten waardoor de veiligheidssituatie

in het algemeen verbeterde. Echter, op diverse plaatsen bleven

geweldsuitbarstingen plaatsvinden die werden veroorzaakt door zowel aanvallen van

de Houthi’s als van de internationale coalitie. Hierdoor bleef volgens veel ngo’s en

andere waarnemers de veiligheidssituatie voor burgers in veel delen van Jemen

slecht en trad er geen verbetering op in de humanitaire omstandigheden van een

groot deel van de Jemenitische bevolking (zie paragraaf 3.9).

3.2 Controlegebieden

In Jemen hadden in de verslagperiode diverse gewapende groepen verschillende

delen van het land onder controle. Hoewel het gewapend conflict in Jemen vaak als

een militaire strijd tussen de Houthi-rebellen en pro-Salehstrijdkrachten enerzijds en

een anti-Houthi-coalitie (regeringstroepen en internationale gevechtsmachten onder

aanvoering van Saoedi-Arabië) anderzijds wordt afgeschilderd, is het feitelijke

strijdtoneel ingewikkelder.23 Binnen de beide machtsblokken zijn er grote onderlinge

spanningen tussen de verschillende gewapende facties waaruit deze machtsblokken

bestaan. Zo streed bijvoorbeeld de zuidelijke afscheidingsbeweging al-Hirak (‘de

beweging’) in de verslagperiode tegen de Houthi-coalitie, maar heeft zij een eigen

agenda, gericht op autonomie voor de zuidelijke provincies en is zij niet loyaal aan

de regering van Hadi. Aan de zijde van de Houthi’s streden veel lokale (noordelijke)

stammen mee tegen het regeringsleger, die meer hun eigen lokale territoriale en

economische belangen behartigden dan dat zij daadwerkelijk de strijd van de

Houthi’s steunden. In sommige gevallen wijzigde de loyaliteit van deze stammen

binnen de verslagperiode (zie ook 3.1.1). De Houthi’s en het leger van Hadi werden

in de verslagperiode elk vaak bijgestaan door lokale buurt- en jeugdmilities, ook wel

aangeduid als ‘Volkscomités’( Popular Committees). Door deze versplinterde

loyaliteits- en machtssituatie is soms onduidelijk welke groepering in een bepaald

gebied daadwerkelijk de controle uitoefent. Zo zetelt de Jemenitische regering in

20 Human Rights Watch, Yemen: New Houthi landmine use, 18 november 2015.
21 Al Jazeera, Q&A: The man who defeated al-Qaeda in Yemen’s Mukalla, 8 juni 2016; Gulf News, Tip-offs helped

accelarate Al Mukalla liberation, 9 mei 2016.
22 Vertrouwelijke bron.
23 In dit ambtsbericht zullen veelal de termen ‘internationale coalitie (onder leiding van Saoedi-Arabië)’ en Houthi’s,

Houthi-coalitie of Houthi/Saleh (-strijders, -loyalisten) worden gebruikt, zonder de deelgroepen te benoemen.
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Aden en staat deze stad officieel onder controle van regeringstroepen,gesteund door

de internationale coalitie, maar zou de feitelijke militaire controle in handen zijn van

milities behorende tot al-Hirak.24

Naast de beide bovengenoemde gewapende coalities controleerde de Jemenitische

tak van al-Qaïda op het Arabisch Schiereiland (AQAS) delen van zuidelijk en

zuidoostelijk Jemen. Voorts was de terreurgroep Islamitische Staat (ISIS)25

aanwezig in de zuidelijke provincies Aden en Abyan, maar controleerde zij voor

zover bekend geen gebied. Wel pleegde ISIS in de verslagperiode een aantal

aanslagen in met name Aden en Mukalla.26

3.2.1 Regeringstroepen gesteund door de internationale coalitie

Het gebied dat onder controle stond van de regeringstroepen besloeg per april 2016

grofweg de zuidelijke provincies Aden, Lahj en al-Dhale alsmede de noordelijke

provincie al-Jawf, de centrale provincie Marib en een deel van de centrale provincie

al-Bayda. Ook de uiterst oostelijke provincie al-Mahra stond onder controle van de

regering. De samenstelling van de regeringstroepen verschilde per controlegebied

en de daadwerkelijke loyaliteit van de afzonderlijke strijdende groepen binnen deze

coalitie was soms onduidelijk. Zo bestond de regeringscoalitie in het zuiden uit

lokale milities (bijvoorbeeld de al-Dhale-milities), milities behorende tot de al-Hirak

beweging (zoals de Southern Resistance Forces, SRF), salafistische groepen, en

strijdkrachten uit de Verenigde Arabische Emiraten. In de provincies al-Jawf en

Marib bestond de coalitie uit lokale stammenmilities, overgelopen legereenheden uit

de Saleh-periode (de zogenaamde Armoured Remnants) en troepen uit Saoedi-

Arabië.27

Gedurende de verslagperiode werd op verschillende plaatsen in Jemen strijd

geleverd tussen pro-regeringstroepen en Houthi/Saleh-strijdkrachten. Het kwam

vaak voor dat terrein dat door de regeringstroepen op de Houthi’s werd veroverd,

kort daarna weer moest worden prijsgegeven. Dit had onder meer te maken met

verschuivende tribale loyaliteitsverhoudingen. Zo zouden stammenmilities in het

noordwesten van Jemen dan weer voor de Houthi’s, dan weer voor de

regeringscoalitie strijden, vaak afhankelijk van de hoogte van de geboden

hoeveelheid geld.28

De regeringstroepen waren in de verslagperiode verwikkeld in een strijd met AQAS

om controle over delen van de zuidelijke en zuidoostelijke provincies Abyan, Shabwa

en Hadramawt. In de praktijk kwam het voor dat gebied in Jemen officieel onder

controle van de regering stond, maar dat AQAS er ook bolwerken had. Dit was

bijvoorbeeld het geval in het oosten en zuidoosten van Jemen, in de provincie

Hadramawt, in de regio bij Mukalla, of in het gebied rondom de oostelijke stad

Tarim, eveneens in Hadramawt.29

24 Chatham House, Yemen: Stemming the rise of a chaos state, mei 2016; Stratfor, Politics: The new battlefront in

Yemen’s civil war, 8 april 2016; Reuters, Power cuts, violence fuel Yemen seperatists’ dreams, 14 juni 2016;

Vertrouwelijke bron.
25 ISIS noemt zichzelf sinds het uitroepen van een grensoverschrijdend kalifaat in Syrië en Irak ‘Islamitische Staat’

(IS). ISIS wordt ook wel aangeduid met ISIL (Islamitische Staat in Irak en de Levant) of met Daesh/Da’ish (de

Arabische benaming van ISIS, voluit: Al-Dawla al-Islamiya fi al-Iraq wa al-Sham). In dit ambtsbericht zal de

organisatie worden aangeduid met ISIS.
26 ISIS noemt zichzelf hier Wilayat Aden-Abyan (provincie Aden-Abyan). The Stabilisation Network, Daesh’s Yemen

strategy, mei 2016; Vox, Beyond Syria and Iraq: ISIS is losing ground around the world, 23 februari 2016.
27 Chatham House, Yemen: Stemming the rise of a chaos state, mei 2016; Qatar News Agency, Yemeni government

forces control two positions in Shabwah governorate, 24 maart 2016
28 Chatham House, Yemen: Stemming the rise of a chaos state, mei 2016; Vertrouwelijke bron.
29 Chatham House, Yemen: Stemming the rise of a chaos state, mei 2016; International Boulevard, While war rages

nearby, al-Qaeda quietly builds a Yemeni emirate, 14 januari 2016.
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3.2.2 Houthi-rebellen en strijdkrachten loyaal aan Saleh

De Houthi/Saleh-strijdkrachten bestaan uit een alliantie van Houthi’s met grote

delen van de politieke, militaire en tribale netwerken die voormalig president Saleh

opbouwde gedurende zijn regeringsperiode. De meeste steun onder de Jemenitische

bevolking voor deze alliantie komt uit de noordelijke (zaidi-sjiitische) hoogvlaktes in

de Sa’da-provincie, de historische thuisbasis van de Houthi’s. Het door de Houthi’s

gecontroleerde gebied strekte zich in de verslagperiode van de noordwestelijke

provincie Sa’da aan de westkant van Jemen naar beneden uit tot aan gebied ten

zuidwesten van Taiz. Het gebied besloeg grofweg de provincies Sa’da, Hajja, Amran,

Sana’a, al-Hudayda, Rayma, Ibb, Dhamar en een deel van al-Bayda. De groep had

in de verslagperiode de hoofdstad Sana’a stevig in handen. Andere steden die de

Houthi’s onder controle hadden waren Sa’da, al-Hudaydah, Amran, Damar en Ibb.

In de verslagperiode werd vooral hevige strijd geleverd tussen Houthi-gezinde

strijdkrachten en regeringstroepen in en om de steden Taiz, in het (zuid)westelijke

deel van Jemen, en in en om de hoofdstad Sana’a. Door heel centraal, westelijk en

zuidwestelijk Jemen werd in de verslagperiode (sporadisch) strijd geleverd tussen

Houthi’s en aan de Houthi’s gelieerde groepen enerzijds en regeringstroepen en

internationale coalitiestrijdkrachten anderzijds.30

3.2.3 AQAS

Het gebied dat AQAS31 controleerde besloeg voornamelijk grote delen van de

zuidelijke kuststrook en plattelandsgebieden in het oosten en zuidoosten van Jemen,

vooral in de provincie Hadramawt, maar ook in de provincies Shabwa en Abyan. In

de verslagperiode verstevigde AQAS haar grip op een groot deel van het zuiden en

breidde zij haar gebied aldaar uit door het innemen van een aantal steden. Zo

werden in de maanden januari en februari 2016 de steden Houta, de hoofdstad van

de provincie Lahj, Azzan, in de provincie Shabwa, Mahfid, in de provincie Abyan en

de kustplaatsen Shoqra en Ahwar, eveneens in de provincie Abyan ingenomen. In

december 2015 had AQAS Zinjibar, de hoofdstad van de provincie Abyan veroverd

op regeringstroepen van Hadi. De regeringsroepen slaagden er in mei 2016 in om

AQAS uit Zinjibar te verdrijven, maar AQAS heroverde de stad op 22 juni 2016. Met

name in het oostelijke deel van Jemen, vooral in Hadramawt, slaagde AQAS er in

om banden aan te gaan met lokale stammen, waardoor AQAS grotendeels kon

opgaan in de Jemenitische samenleving aldaar.32

In april 2015 was reeds de hoofdstad van de provincie Hadramawt, de zuidelijke

havenstad Mukalla, ingenomen, maar eind april 2016 trok AQAS zich terug uit de

stad onder de dreiging van een (verder) offensief van de internationale coalitie

onder leiding van Saoedi-Arabië. AQAS stelde zich vrijwillig te hebben

teruggetrokken om meer burgerslachtoffers te voorkomen. Militaire woordvoerders

van de regering stelden dat bij gevechten om de herovering van de stad in korte tijd

achthonderd strijders van AQAS werden gedood. Dit hoge aantal werd echter niet

bevestigd. Nieuwsblad The Yemen Post noemde in een twitterbericht het aantal van

ongeveer zestig gedode AQAS-strijders.33 Ook Houta, de hoofdstad van de provincie

Lahj, werd halverwege april 2016 door de Jemenitische regeringscoalitie heroverd op

30 International Crisis Group, Yemen: Is peace possible?, 9 februari 2016; European Council on Foreign Relations,

Indecisive Storm: One year of Saudi-led intervention in Yemen’s civil war, 29 maart 2016; Chatham House,

Yemen: Stemming the rise of a chaos state, mei 2016.
31 De politieke tak van AQAS wordt gevormd door Ansar al-Sharia (partisanen van God), een jihadistische groepering

die ook actief is in Libië en Tunesië. AQAS (internationaal aangeduid als al-Qaeda in the Arabian Peninsula, AQAP)

staat bekend als één van de best ontwikkelde afdelingen van het al-Qaïda-netwerk wereldwijd.
32 Breitbart, Yemen: Al Qaeda controls more territory than Houthis, Islamic State, 27 februari 2016; The Long War

Journal, Al Qaeda seizes more territory in Southern Yemen, 11 februari 2016; The Soufan Group, Driving back al-

Qaeda in Yemen, 7 april 2016.
33 The Long War Journal, Arab Coalition enters AQAP stronghold in port city of Mukalla, Yemen, 25 april 2016; The

Long War Journal, AQAP says it withdrew from Mukalla to protect residents, 1 mei 2016; The Wall Street Journal,

Yemeni troops retake al Qaeda-controlled city, 25 april 2016; European Union, Yemen crisis map, 29 juni 2016.
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AQAS.34 In de verslagperiode waren er speciale gevechtseenheden uit de Verenigde

Staten aanwezig in zuidelijk Jemen, om coalitietroepen (voornamelijk uit de

Verenigde Arabische Emiraten) te ondersteunen in de strijd tegen AQAS.35

3.3 Bescherming burgers

De oorlog in Jemen en de strijd die dientengevolge in grote delen van het land en

tussen vele strijdende partijen woedde, zorgde in de verslagperiode voor een sterk

verminderde of zelfs nagenoeg afwezige bescherming van burgers door de (lokale)

overheidsautoriteiten. Er was in de beschreven periode evenmin sprake van een

(sterk) centraal gezag dat in staat was bescherming te bieden aan de Jemenitische

bevolking.Volgens de VN maakten voorts alle strijdende partijen in Jemen zich

schuldig aan aanvallen op burgers of burgerdoelen zoals scholen, ziekenhuizen,

markten, moskeeën en huizen.Bij luchtaanvallen van de internationale coalitie

werden burgers niet ontzien. Ook werden er volgens de VN geen onafhankelijke

onderzoeken ingesteld door de coalitie om de vele incidenten waarbij

burgerslachtoffers vielen te onderzoeken.36

Door het ontbreken van effectief centraal en lokaal overheidsgezag, zochten burgers

veelal bescherming binnen lokale stamverbanden. Stamoudsten slaagden erin om

lokale wapenstilstanden tussen strijdende partijen te sluiten en waren belangrijk bij

onder meer de onderhandelingen omtrent het uitruilen van krijgsgevangenen,

bijvoorbeeld tussen Houthi’s en Saoedi-Arabië. Ook keerden burgers zich nog meer

dan voor het uitbreken van het conflict tot tribale vormen van rechtshandhaving,

door middel van gewoonterecht en bemiddeling door stamoudsten. Dit kwam vooral

doordat de voor het conflict reeds slechte kwaliteit van de rechtsgang nog verder

verslechterde gedurende de oorlog. Burgers konden via het tribale gewoonterecht

vaak sneller, efficiënter en goedkoper hun recht halen dan wanneer zij aangifte

deden bij de politie of de gang naar een rechter maakten.37

3.3.1 Kinderen

Volgens de VN vormden kinderen een uiterst kwetsbare groep die onevenredig

zwaar door het conflict werd getroffen. UNICEF schatte dat tussen maart 2015 en

mei 2016 gemiddeld zes kinderen per dag omkwamen of gewond raakten door het

geweld. Daarnaast zouden volgens een VN-rapport dat op 2 juni 2016 werd

gepubliceerd, kinderen in Jemen groot risico lopen te worden gerekruteerd door

gewapende groepen. Volgens de organisatie zou van het aantal strijders ongeveer

een derde minderjarig zijn.38 Ook volgens mensenrechtenorganisatie Human Rights

Watch (HRW) zouden alle gewapende groepen in Jemen kinderen hebben

gerekruteerd. Kinderen zouden soms door arme families worden verkocht aan

strijdende partijen. Ook werden kinderen door hun families als strijders aan

gewapende groepen ter beschikking gesteld, omdat de groepen in tegenstelling tot

34 Reuters, Gulf-backed Yemeni forces seize city from al-Qaeda: military source, 15 april 2016.
35 The Washington Post, U.S. special operations force extends Yemen mission against al-Qaeda, 17 juni 2016.
36 UN News Centre, In wake of another deadly attack in Yemen, UN human rights chief decries coalition airstrikes, 18

maart 2016; Chatham House, Yemen: Stemming the rise of a chaos state, mei 2016.
37 Middle East Eye, Why Yemen’s tribes may succeed where the UN has failed, 13 april 2016; Middle East Eye,

Traditional tribal justice trumps state laws for many in Yemen, 26 november 2015; Reliefweb, Protection cluster in

Yemen, april 2016.
38 UN Security Council, Final report of the Panel of Experts on Yemen established pursuant to Security Council

resolution 2240 (2014), 26 januari 2016; UN News Centre, Yemen: UN humanitarian chief urges civilian protection,

access to all parts of country, 3 maart 2016; OCHA, Humanitarian bulletin Yemen, 31 mei 2016; UN General

Assembly Security Council, Children and armed conflict. Report of the Secretary-General, 20 april 2016

(gepubliceerd 2 juni 2016); Independent, Child soldiers make up a third of Yemeni fighters, says Unicef, 8 februari

2016.
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de families in staat zouden zijn de kinderen te voeden.39 Er zouden veel

kindsoldaten door verschillende strijdende groepen gevangen worden gehouden.

Houthi’s zetten naar verluidt veel kinderen in als bemanning van de controleposten,

hoofdzakelijk in Sana’a, maar ook als strijders aan het front. In juni 2016 leverde

Saoedi-Arabië 54 kindsoldaten, die in de strijd met de Houthi’s gevangen waren

genomen, uit aan de Jemenitische regering. De leeftijd van de kinderen varieerde

van zeven tot achttien jaar.40

3.3.2 Vrouwen

Naast kinderen vormen vrouwen in Jemen eveneens een uiterst kwetsbare groep.

Vrouwen en meisjes hadden al voor het uitbreken van het conflict veel te maken

met gender gerelateerd geweld, huiselijk geweld, kindhuwelijken en sociale

marginalisatie. Door het conflict is volgens het United Nations Populations Fund

(UNFPA) de situatie voor vrouwen en meisjes verder verslechterd en is het

(seksueel) geweld tegen vrouwen toegenomen. Volgens UNFPA zijn door het conflict

veel vrouwen alleen komen te staan, waardoor zij in een uiterst kwetsbare positie

zijn terechtgekomen. Vrouwen die slachtoffer zijn geworden van (seksueel) geweld

hebben niet of nauwelijks mogelijkheden een aanklacht in te dienen of bescherming

te zoeken bij (lokale) autoriteiten. De voor het conflict al slechte kwaliteit van de

rechtsgang is sinds het uitbreken van de gewelddadigheden in maart 2015 verder

verslechterd. Door het sociale taboe dat in Jemen rust op (seksueel) geweld tegen

vrouwen, zullen vrouwen zelden aangifte doen van tegen hen gericht geweld. In het

zeldzame geval dat zij dat wel doen, bijvoorbeeld met behulp van een

hulporganisatie, krijgen zij te maken met discriminatie, intimidatie en meer geweld.

Getuigenissen door vrouwen in rechtbanken worden naar verluidt niet serieus

genomen of zelfs niet geloofd door de rechters.41

3.3.3 Minderheden

Volgens mensenrechtenorganisatie Minority Rights Group International (MRGI) zijn

als gevolg van het conflict de sektarische spanningen tussen de verschillende

geloofsgemeenschappen toegenomen. Door toegenomen religieus extremisme in

Jemen veroorzaakt door het conflict, was er in de verslagperiode sprake van veel

gericht geweld tussen de soennitische meerderheid en sjiitische groepen, met name

de zaidi-sjiieten, waar ook de Houthi’s deel van uitmaken. Religieuze minderheden

in Jemen zijn in de verslagperiode door het toegenomen sektarische geweld in de

verdrukking geraakt. Het betreft hierbij met name de sjiitische Ismaili-sekte (de

tweede grootste sjiitische gemeenschap)42 en religieuze minderheidsgroepen als de

Joodse, christelijke en Baha’i-gemeenschappen.43 De Joodse gemeenschap, naar

verluidt in de afgelopen jaren gereduceerd tot minder dan honderd leden, leefde in

de verslagperiode met name in de steden Sa’da en Raida, in het noordwesten van

Jemen.44 Hier hielden zij hun religieuze identiteit verborgen uit angst voor geweld

van de zijde van met name de Houthi’s. De Ismailieten hadden te maken met

geweld en discriminatie van de zijde van met name soennitische

39 Human Rights Watch, Yemen: Free captive children, 2 juni 2016;
40 The New York Times, Saudis hand over child soldiers captured in Yemen, official says, 7 juni 2016; The National,

Mother mourns for son recruited as one of the Houthi’s child soldiers, 11 oktober 2015.
41 UNFPA, Fighting for Justice for women amidst conflict in Yemen, 28 maart 2016; OXFAM, Yemen: Women get on

their bikes for their rights, geen datum.
42 Ismailieten worden vaak beschuldigd door soennitische groepen en andere sjiitische groepen van het belijden van

een polytheïstische godsdienst omdat zij relieken vereren. Ismailieten in Jemen hebben door de eeuwen heen hun

godsdienst in het verborgene uitgeoefend als gevolg van hun gemarginaliseerde positie.
43 De niet-islamitische minderheden vormen bij elkaar een kleine procent van de totale Jemenitische bevolking.
44 Veel Joodse families kozen ervoor om vanuit Jemen naar Israel te emigreren omdat zij zich sociaal

gemarginalissred voelden en soms te maken hadden met intimidatie en geweld door moslimgroepen. Veel Joodse

families werden via zogenaamde ‘airlifts’ van Jemen naar Israel gebracht. Deze airlifts werden georganiseerd door

de Jewish Agency, een Joodse organisatie die erop is gericht Joden in de wereld die dit wensen naar Israel te

brengen.
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moslimextremistische groepen zoals ISIS en al-Qaïda, bijvoorbeeld in Aden. Deze

groepen beschouwden de Ismailieten als aanhangers van de Houthi’s.45

Daarnaast hadden sociaal gemarginaliseerde minderheidsgroepen in de

verslagperiode onevenredig veel te lijden onder de verslechterde humanitaire

omstandigheden en de verslechterde veiligheidssituatie in Jemen. Het belangrijkste

voorbeeld van een dergelijke groep is de Muhammasheen (‘de gemarginaliseerden’),

een deel van de Jemenitische bevolking dat buiten elke vorm van tribale

bescherming en verhouding leeft. Zij worden in Jemen traditioneel als de laagste

kaste beschouwd en dientengevolge gediscrimineerd en uitgebuit. De

Muhammasheen, ook wel Akhdam (‘dienaren’) genoemd, leven in grote armoede in

achterbuurten aan de randen van steden. Zij waren in de verslagperiode regelmatig

slachtoffer zowel van geweld door Houthi-rebellen als van luchtaanvallen door de

internationale coalitie, waardoor hun positie verder verslechterde. De

Muhammasheen zijn door hun gemarginaliseerde positie veelal verstoken van

basisvoorzieningen zoals schoon water, sanitaire voorzieningen en onderwijs.46

3.4 Rol Saoedi-Arabië

In maart 2016 verklaarde de VN Hoge Commissaris voor de Mensenrechten, Zeid

Ra’ad al-Hussein, dat de luchtaanvallen van met name Saoedi-Arabië de grootste

aantallen slachtoffers hebben veroorzaakt in Jemen. De Saoedische bommenwerpers

zouden meer dan de helft van het totale aantal doden en gewonden hebben

veroorzaakt sinds het losbarsten van het geweld in maart 2015.47 Saoedi-Arabië en

de coalitie van hoofdzakelijk Golfstaten werden er in de verslagperiode door

mensenrechtenorganisaties zoals Amnesty International van beschuldigd

oorlogsmisdaden te plegen in Jemen.48 Ook de VN stelde in maart 2016 dat de

bombardementen van met name Saoedi-Arabië op burgerdoelen zoals markten,

moskeeën, huizen, scholen en ziekenhuizen kunnen worden aangemerkt als

oorlogsmisdaden.49

In de verslagperiode berichtten mensenrechtenorganisaties dat door de coalitie

onder aanvoering van Saoedi-Arabië clustermunitie zou zijn gebruikt bij

bombardementen op Houthi-posities in het noorden van Yemen.50 Naast de

verwoestende werking van clustermunitie tijdens aanvallen, zorgden niet

geëxplodeerde clusterbommen in bevolkt gebied er voor dat burgers ook na de

aanvallen groot risico liepen slachtoffer te worden. Zo zouden bijvoorbeeld veel

ontheemden die terugkeerden naar hun woonplaatsen in de provincies Hajja, Sana’a

en Sa’da in Noord-Jemen groot risico lopen slachtoffer te worden van deze niet-

geëxplodeerde bommen.51

45 In de praktijk worden de Ismailieten in Jemen zowel door soennitische groepen als door de zaid-sjiieten, waartoe

ook de Houthi’s behoren, gediscrimineerd. Minority Rights Group International, ‘Even war discriminates’: Yemen’s

minorities, exiled at home, januari 2016.
46 Minority Rights Group International, ‘Even war discriminates’: Yemen’s minorities, exiled at home, januari 2016;

Associated Press, The ‘untouchables’ of Yemen caught in crossfire of war, 17 mei 2016.
47 BBC, Yemen war: Saudi coalition ‘causing most civilian casualties’, 18 maart 2016.
48 Amnesty International, States must stop selling weapons to Saudi Arabia for use in Yemen conflict, 26 februari ;

2016; Foreign Policy, Saudi Arabia is committing war crimes in Yemen, 25 maart 2016.
49 The Independent, Saudi-led coalition could be committing ‘international crimes’ bombing civilians in Yemen, UN

warns, 19 maart 2016.
50 Bij het gebruik van clustermunitie vallen doorgaans veel willekeurige slachtoffers door de onnauwkeurige werking

ervan. Hierdoor komen bij aanvallen met clusterwapens vaak ook veel burgers om het leven. Clustermunitie is bij

internationale wet- en regelgeving verboden.
51 Amnesty International, Yemen: Children among civillians killed and maimed in cluster bomb ‘mine fields’, 23 mei

2016.
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Begin juni 2016 zette de VN de door Saoedi-Arabië geleide internationale coalitie op

de lijst van landen en gewapende groepen die zich schuldig hadden gemaakt aan

ernstige misdaden tegen kinderen. De coalitie werd op de lijst geplaatst omdat zij

sinds maart 2015 vaak luchtaanvallen had uitgevoerd waarbij kinderen het

slachtoffer werden. Echter, enkele dagen nadien verwijderde de VN de coalitie van

de lijst, volgens eigen zeggen omdat het bewijs voor de vermeend gepleegde

schendingen nog werd onderzocht.52 Volgens een aantal mensenrechtenorganisaties

verwijderde de VN Saoedi-Arabië van de lijst onder meer omdat het land dreigde de

financiële bijdragen aan de VN stop te zetten. Op 9 juni 2016 stuurden tientallen

mensenrechtenorganisaties, waaronder Amnesty International (AI), Human Rights

Watch (HRW), War Child, Oxfam en The International Federation for Human Rights

(FIDH), een open brief aan de Secretaris-Generaal van de VN, Ban Ki-moon, met

daarin het verzoek om de internationale coalitie weer op de lijst te plaatsen. Volgens

de organisaties was het bewijs dat de door Saoedi-Arabië geleide coalitie deze

misdaden daadwerkelijk had gepleegd overweldigend. Op de VN-lijst staan ook

andere strijden partijen in het conflict in Jemen, zoals de Houthi’s, overheidstroepen

van president Hadi en AQAS.53

Op 29 juni 2016 publiceerden HRW en AI een gezamenlijk persbericht, waarin een

oproep werd gedaan aan de VN om het lidmaatschap van Saoedi-Arabië van de VN

Mensenrechtenraad op te schorten. Volgens de organisaties heeft Saoedi-Arabië op

grove en systematische wijze de mensenrechten geschonden in Jemen en in Saoedi-

Arabië zelf.54 Binnen de verslagperiode kwam geen reactie van de VN.

3.5 Veiligheidssituatie in Sana’a

De hoofdstad Sana’a (ongeveer 1,7 miljoen inwoners) was gedurende de hele

verslagperiode in handen van de Houthi-rebellen en Houthi- en Saleh-gezinde

strijdkrachten. Vanaf het begin van het conflict in maart 2015 tot aan het staakt-

het-vuren van 10 april 2016 (zie paragraaf 3.8) waren de hoofdstad en de regio

eromheen vrijwel voortdurend het doelwit van de luchtaanvallen van de

internationale coalitie onder aanvoering van Saoedi-Arabië. Gedurende de maanden

na het uitbreken van het conflict zouden er bijna dagelijks luchtaanvallen hebben

plaatsgevonden. Hierbij kwamen naast strijders van beide partijen ook veel burgers

om het leven. Het exacte aantal burgerslachtoffers als gevolg van de

gewelddadigheden is niet bekend, maar sinds het begin van de luchtaanvallen van

de internationale coalitie zouden in de hoofdstad vele honderden burgers om het

leven zijn gekomen.55

Zo werden op 15 oktober 2015 vijf burgers gedood, onder wie ten minste twee

kinderen, door een bombardement van de internationale coalitie op bewoond gebied

in de hoofdstad.56

Op 7 november 2015 werd een vrouw gedood en raakten twee kinderen gewond bij

een luchtaanval van de internationale coalitie op een bewoonde buurt in het

Dhabwa-district in de provincie Sana’a.57

52 Independent, UN blacklists Saudi Arabia-led coalition for ‘killing and maiming’ children in Yemen airstrikes, 3 juni

2016; The Telegraph, UN removes Saudi-led coalition in Yemen from blacklist of child-killers under diplomatic

pressure, 6 juni 2016;
53 Defence for Children, Open letter to UNSG: Put Saudi Arabia back on the “list of shame”, 9 juni 2016; Human

Rights Watch, UN: return Saudi-led coalition to ‘list of shame’, 8 juni 2016.
54 Human Rights Watch, Suspend Saudi Arabia from the UN Human Rights Council, 29 juni 2016.
55 Press TV, Students of Sana’a univ. rally against Saudi war on Yemen, 8 maart 2016; VOA News, Airstrikes cause

two-thirds of civilian casualties in Yemen, 10 juni 2016.
56 Reuters, Suicide bombing, gunbattle kills 12 in western Yemen – security forces, 16 oktober 2015.
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Op 25 januari 2016 werden een rechter en zeven leden van zijn gezin gedood

doordat een raket insloeg in hun huis tijden een aanval van gevechtsvliegtuigen van

de internationale coalitie op de hoofdstad.58

Op 27 februari 2016 werden ten minste 39 burgers gedood en raakten ten minste

33 burgers gewond bij een luchtaanval van de internationale coalitie op de Khaleq

marktplaats in Sana’a. Saoedi-Arabië stelde dat de marktplaats bekend stond als

een Houthi-verzamelpunt.59

Op 15 maart 2016 werden 119 personen gedood bij een luchtaanval van de

internationale coalitie op een marktplaats ten noorden van Sana’a. Naar verluidt

zouden onder de doden 22 kinderen zijn.60

Op 22 mei 2016 voerde de coalitie onder aanvoering van Saoedi-Arabië een

luchtaanval uit op het al-Sabeen plein in Sana’a, waar Houthi’s de eenwording van

Yemen (22 mei 1990) vierden. Het aantal (burger)slachtoffers is onbekend.61

De veiligheidssituatie rondom het vliegveld van Sana’a was gedurende het grootste

deel van de verslagperiode slecht als gevolg van de vele luchtaanvallen op de stad

en omgeving. Ook werd er op de grond gevochten tussen Houthi-rebellen en troepen

van de internationale coalitie. De luchthaven van Sana’a bleef gedurende het

grootste gedeelte van de verslagperiode open, maar de Jemenitische

luchtvaartmaatschappij Yemenia Airways voerde een zeer beperkt aantal vluchten

uit, afhankelijk van de veiligheidssituatie. Het luchtruim was gedurende het grootste

gedeelte van de verslagperiode beperkt toegankelijk door blokkades van

gevechtsvliegtuigen van Saoedi-Arabië en haar coalitiepartners. Doordat de

internationale coalitie het luchtruim controleerde en de Houthi’s het vliegveld,

moesten bijvoorbeeld kleine charters van hulporganisaties doorgaans toestemming

van beide partijen krijgen om te mogen vliegen op en landen in Sana’a.62

3.6 Veiligheidssituatie in Aden

Aden, de tweede grootste stad in Jemen gelegen aan de Golf van Aden (ongeveer

één miljoen inwoners), werd in de zomer van 2015 heroverd op de Houthi-rebellen

door de lokale militie Southern Resistance Forces (SRF), gesteund door de

strijdkrachten van de coalitie (veel grondtroepen van de VAE). Doordat

regeringstroepen van Hadi er niet in slaagden sterke controle uit te oefenen op de

stad – en andere heroverde delen van zuidelijk Jemen – ontstond een

machtsvacuüm dat door jihadistische groepen als AQAS en ISIS werd benut om hun

invloed uit te oefenen en aanslagen te plegen. In de verslagperiode werd de stad

dan ook geteisterd door vele (zelfmoord)aanslagen die (vermoedelijk) werden

gepleegd door moslimextremisten. Ook waren er veel geweldsuitbarstingen in de

vorm van van aanvallen van de coalitie op stellingen van moslimextremisten. In de

57 Almotamar, Saudi airstrikes kill woman in Sana’a, 7 november 2015.
58 The Voice of the Cape, Judge, 7 familiy members killed in Yemen strike, 26 januari 2016; Fars News Agency,

Killing of investigating judge, destroying judiciary buildings shows Saudi Arabia’s confusion, 26 januari 2016.
59 The Independent, Saudi-led coalition could be committing ‘international crimes’ bombing civilians in Yemen, UN

warns, 19 maart 2016
60 The Guardian, Saudi Arabia to scale back Yemen attacks as air strike death toll rises, 17 maart 2016
61 Eurpean Union crisis map, 25 mei 2016.
62 Artsen Zonder Grenzen, Kinderen speelden het spelletje luchtaanval, november 2015; Vertrouwelijke bron.
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stad vonden op bijna dagelijkse basis aanslagen plaats (vermoedelijk) van

moslimextremisten op rechters, veiligheidsagenten en politieagenten in een poging

de orde zo veel mogelijk te ontwrichten.63

Op 6 december 2015 werden de gouverneur van Aden, generaal Jafaar Mohammed

Saad, een lid van de zuidelijke afscheidingsbeweging al-Hirak, en zes leden van

diens gevolg gedood door een autobom in het Tawahi-district. ISIS claimde de

aanslag.64

Op 17 maart 2016 voerden helikopters van de coalitie aanvallen uit op AQAS-

stellingen in het al-Mansoura district in het noorden van Aden. Hierbij werden

zeventien leden van AQAS en één burger gedood. De coalitie had van tevoren het

gebied afgebakend en de burgers opgeroepen binnen te blijven.65

Op 25 maart 2016 pleegde ISIS een drietal zelfmoordaanslagen op controleposten in

Aden, waarbij ten minste 26 personen om het leven kwamen. Onder de slachtoffers

waren zowel burgers (onder wie vrouwen en kinderen) als Jemenitische soldaten.66

Op 23 mei 2016 pleegden ISIS-strijders een tweetal zelfmoordaanslagen in het

Khormaksar district in Aden, waarbij ten minste 45 dodelijke slachtoffers vielen. De

aanslagen waren naar verluidt gericht op rekruten voor regeringstroepenen vonden

plaats bij een rekruteringscentrum en buiten het huis van een legercommandant,

waar de rekruten stonden te wachten.67

Het vliegveld van Aden, dat sinds begin 2015 was gesloten vanwege

veiligheidsredenen, ging begin mei 2016 weer gedeeltelijk open voor

burgerluchtverkeer. Op 5 mei 2016 vond de eerste vlucht van Yemenia Airways

plaats tussen Amman en Aden.68 Echter, op 6 juni 2016, een paar dagen voor de

geplande volledige heropening, voerden twintig vermoedelijke ISIS-strijders een

aanval uit op het vliegveld, waarbij ten minste één burger werd gedood. De

aanvallers eisten de vrijlating van een in Aden gevangengenomen Algerijnse ISIS-

strijder. De aanval werd na anderhalf uur door de veiligheidsdiensten beëindigd.69

De haven van Aden was in de beschreven periode weliswaar in handen van de

regering, gesteund door de internationale coalitie, maar was niet veilig. Dit kwam

vooral doordat de coalitiestrijders zich in de loop van de eerste maanden van 2016

terugtrokken uit de stad in een beveiligde basis aan de rand van de stad en de

beveiliging van de haven en andere delen van Aden overlieten aan lokale

gewapende facties met verschillende belangen.70

3.7 Overige steden

63 Reuters, Wave of Aden killings tests Gulf role in Yemen, 9 februari 2016; Reuters, Helicopters kill 17 as Yemen

government moves against Aden militants, 13 maart 2016; Medicins Sans Frontieres, Yemen: Crisis update – April

2016, 29 april 2016.
64 Reuters, Yemen’s Aden governor killed in car bombing claimed by Islamic State, 6 december 2015; Reuters, Wave

of Aden killings tests Gulf role in Yemen, 9 februari 2016.
65 Reuters, Helicopters kill 17 as Yemen government moves against Aden militants, 13 maart 2016.
66 Al Jazeera, ISIL claims triple suicide attacks in Yemen’s Aden, 25 maart 2016; ABC, Yemen suicide bomb attacks

kill 26 in Aden, 25 maart 2016.
67 NBC, Yemen suicide attacks kill dozens in Aden, 23 mei 2016;
68 Al Jazeera, Yemen peace talks overshadowed by truce violations, 6 mei 2016.
69 Al Arabiya, Civilian killed as gunmen attack airport in Yemen’s Aden, 6 juni 2016; Al Bawaba, Yemen’s Aden airport

attacked amid reports of Hadi government return, 7 juni 2016.
70 Chatham House, Yemen: Stemming the rise of a chaos state, mei 2016; Vertrouwelijke bron.



Pagina 18 van 42

Hieronder volgt een beschrijving van de veiligheidssituatie in de verslagperiode in

een aantal andere (grote) steden in Yemen. Hierbij zij opgemerkt dat dit overzicht

niet uitputtend is.

3.7.1 Taiz

De stad Taiz, voor het conflict de derde grootste stad van Jemen (ongeveer 600.000

inwoners), gelegen in het zuidwesten, was gedurende de verslagperiode het toneel

van een felle strijd tussen Houthi-rebellen en de anti-Houthi coalitie. Na een

belegering door Houthi-rebellen, die ongeveer een jaar duurde en waarbij de stad

goeddeels was afgesloten van de buitenwereld, slaagden regeringstroepen er in

maart 2016 in om randgebieden van Taiz te heroveren. Naar verluidt was het

inwonertal rond die tijd teruggelopen tot ongeveer 250.000, omdat velen de stad

waren ontvlucht (de meesten van hen raakten vervolgens ontheemd in de provincies

Taiz en Ibb). De regeringstroepen werden gesteund door de luchtmacht van de

internationale coalitie. Naar verluidt mengde AQAS zich in februari in de strijd, aan

de kant van de regeringstroepen, vermoedelijk in een poging de eigen invloedsfeer

in het zuidwesten van Jemen te vergroten.71 Volgens de gouverneur van Taiz werd

met de herovering een aantal belangrijke aanvoerroutes naar de stad vrijgemaakt,

waardoor honderdduizenden inwoners van hulpgoederen konden worden voorzien.

In februari 2016 stelde de VN dat ongeveer tweehonderdduizend burgers opgesloten

zaten in de stad door de gevechten, goeddeels verstoken van voedsel en

noodzakelijke medische voorzieningen.72 Hulporganisatie Humanitarian Relief

Alliance stelde dat alleen al in de maand februari 2016 58 burgers door willekeurige

beschietingen en door vuur van scherpschutters om het leven waren gekomen,

onder wie 22 kinderen en 7 vrouwen. Ook zouden er nog 269 burgers gewond zijn

geraakt, onder wie 98 kinderen en 26 vrouwen.73

Tijdens de gevechten in maart 2016 tussen Houthi’s en regeringsgezinde troepen

werden ten minste veertig Houthi’s en ten minste veertien regeringssoldaten

gedood. Ook zouden er zes burgers zijn omgekomen. De hulporganisatie Medicins

Sans Frontieres (MSF) maakte in april 2016 melding van de behandeling van ten

minste duizend gewonden in door MSF ondersteunde ziekenhuizen in Taiz, onder wie

veel burgers, alleen al door de gevechten in maart 2016. In de maanden tot aan

april 2016 zouden duizenden gewonden (burgers en strijders) in ziekenhuizen zijn

behandeld als gevolg van de gevechten in de stad.74

Tijdens de belegering van Taiz door de Houthi’s, zouden Houthi-rebellen vaak de

(buiten)wijken van de stad hebben beschoten en gebombardeerd vanuit de

omliggende heuvels. Hierdoor werden veel burgers gedood of raakten gewond. Zo

werden op 22 oktober 2015 meer dan twintig burgers gedood en raakte een

onbekend aantal burgers gewond door beschietingen van Houthi’s.75 In de stad

zouden scherpschutters van de regeringstroepen/internationale coalitie veelvuldig

hebben geschoten op burgers die zich op straat begaven in door Houthi’s

gecontroleerde wijken. Ook de Houthi’s hadden scherpschutters gepositioneerd in de

stad. Zo zou een journalist op 16 februari 2016 zijn gedood door een Houthi-

scherpschutter terwijl hij verslag deed van de gevechten. Op 21 maart 2016 werd

71 BBC, Yemen conflict: Al-Qaeda joins battle conflict for Taiz, 22 februari 2016; Southern Front, Heavy airstrikes

over Sana’a, 10 januari 2016.
72 BBC, Yemen conflict: Al-Qaeda joins battle conflict for Taiz, 22 februari 2016.
73 Emirates 247, 58 civillians killed in Taiz last month, 16 maart 2016.
74 Al Jazeera, Yemeni government gains ground in besieged Taiz, 12 maart 2016; Medicins Sans Frontieres, Yemen:

Crisis update – April 2016, 29 april 2016.
75 The National, Sudanese mountain troops ‘to help liberate Ibb and Taez’ in Yemen, 22 oktober 2015.
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een fotojournalist gedood door een Houthi-scherpschutter, eveneens tijdens het

verslaan van de oorlogshandelingen in de stad.76

Verder raakten veel burgers gewond of werden gedood door inslagen van raketten

op publieke plaatsen zoals markten, door luchtaanvallen van de coalitie of door

landmijnen. Er vonden in de verslagperiode in Taiz veel luchtaanvallen plaats, vooral

’s nachts. Naar verluidt zouden er in en om de stad op bijna dagelijkse basis

beschietingen zijn. Zo werd op 2 december 2015 een kliniek van MSF geraakt door

een luchtaanval van de internationale coalitie, in het Houban-district van de

provincie Taiz. Hierbij werd één persoon gedood en raakten acht anderen gewond.77

Burgers zouden zich zo min mogelijk op straat begeven vanwege de vele

geweldsuitbarstingen en de luchtaanvallen. Ook vreesden burgers om het slachtoffer

te worden van willekeurige detentie en afpersing, bijvoorbeeld door de Houthi’s bij

een controlepost.78

Het op 10 april 2016 overeengekomen staakt-het-vuren (zie paragraaf 3.9) werd

enkele uren erna al weer geschonden, naar verluidt door Houthi’s die stadswijken

onder vuur namen.79 Gedurende de wapenstilstand bleven gevechten plaatsvinden

in Taiz. Op 21 mei 2016 werd één burger gedood en raakten negentien anderen

gewond bij beschietingen tussen Houthi’s en strijders van het nationale leger en de

internationale coalitie in de wijk Tabhat. Bij een raketaanval in de eerste week van

juni 2016, vermoedelijk door Houthi-rebellen, op een drukke marktplaats in de stad,

werden ten minste twaalf burgers gedood en raakten ten minste 122 burgers

gewond.80 De VN veroordeelde op 10 juni 2016 de mortier- en raketaanvallen van

begin juni en sprak van achttien burgerdoden (onder wie zeven kinderen) en 68

gewonden. Volgens de VN werden onder meer huizen in de districten al-Taiziya en

al-Qahira geraakt. Ook zou een school in de buurt van het al-Thawra –ziekenhuis

zijn geraakt. Onder de slachtoffers in de wijken zouden veel leden van de

gemarginaliseerde Muhammasheen-minderheid zijn (zie ook paragraaf 3.3.3).81

Op 14 juni 2016 meldde MSF dat sinds het begin van het staakt-het-vuren in Taiz

1.624 personen, die door het geweld gewond waren geraakt, waren behandeld in

ziekenhuizen. Onder de gewonden zouden meer dan zevenhonderd burgers zijn.82

Tegen het einde van juni 2016 vonden er in Taiz nieuwe schendingen van het

staakt-het-vuren plaats. Zo werden op 21 juni een man en drie vrouwen van

dezelfde familie gedood doordat een mortiergranaat van de Houthi’s op hun huis

landde in het Wadi al-Madam district. Op 27 juni 2016 zouden meer dan vijftig

burgers zijn gedood en gewond geraakt bij bombardementen van de internationale

coalitie op Houthi-stellingen in de districten al-Raheda en Shuraija, in het zuiden van

Taiz. Op 28 juni 2016 kwamen elf burgers en een soldaat van regeringstroepenom

76 The Guardian, Houthi snipers blamed for shooting of journalist, 18 februari 2016; Middle East Eye, Photographer

killed by sniper fire in Yemen’s Taiz, 21 maart 2016.
77 Medicins Sans Frontieres, Yemen: Health facilities under attack- MSF wants answers, 25 januari 2016; BBC, Yemen

conflict: MSF clinic hit in Saudi led airstrike, 3 december 2015.
78 Medicins Sans Frontieres, Despite ceasefire in Yemen, heavy fighting in Taiz kills and wounds many, 14 juni 2016;

The New York Times, As war strangles Yemen, many fear the grip will never break, 10 mei 2016; Reuters,

Hospitals supported by charity received 134 casualties in one day: MSF, 6 juni 2016; Artsen Zonder Grenzen,

Kinderen speelden het spelletje luchtaanval, november 2015; Middle East Eye, Locals in Yemen’s Taiz accuse

Houthi’s of extortion, 11 november 2015.
79 Emirates 247, Ceasefire agreement reached in Taiz, 17 april 2016; Emirates 247, Houthis violate ceasefire

agreement in Taiz, 18 april 2016.
80 Reuters, Hospitals supported by charity received 134 casualties in one day: MSF, 6 juni 2016; European Union,

Yemen crisis map, 25 mei 2016.
81 UN News Centre, Rocket and mortar attacks in Yemen’s Taiz condemned by UN rights office, 10 juni 2016.
82 Medicins Sans Frontieres, Despite ceasefire in Yemen, heavy fighting in Taiz kills and wounds many, 14 juni 2016.



Pagina 20 van 42

het leven door beschietingen van Houthi’s op een stadswijk in het centrum van Taiz.

Bij luchtaanvallen van de coalitie op Houthi’s zouden op 28 juni 2016 34 personen

om het leven zijn gekomen in het zuidwesten van Taiz, onder wie 19 burgers 83

3.7.2 Sa’da

De stad Sa’da (voor de luchtaanvallen ruim 50.000 inwoners) werd veelvuldig

getroffen door luchtaanvallen van de internationale coalitie, vooral in de periode

voorafgaand aan de verslagperiode (maart 2015 tot oktober 2015). Een groot

gedeelte van de stad was reeds aan het begin van de verslagperiode (oktober 2015)

verwoest door onophoudelijke bombardementen. Omdat Sa’da de thuisbasis is van

de Houthi-rebellen, werd deze stad als één van de eerste aangevallen door de

coalitie. Een groot gedeelte van de bevolking was begin oktober 2015 reeds gevlucht

naar omliggende gebieden, mede doordat Saoedi-Arabië het luchtoffensief van het

voorjaar en de zomer van 2015 op de (Houthi)steden Sa’da en Marran had

aangekondigd. Saoudi-Arabië had aangegeven de hele provincie Sa’da als militair

doel te beschouwen. Volgens organisaties als HRW en MSF leidde dit ertoe dat er

gedurende de luchtcampagne van de coalitie op Sa’da buitensporig veel willekeurige

(burger)slachtoffers vielen, aangezien er nauwelijks onderscheid werd gemaakt

tussen militaire en burgerdoelen.84

In de verslagperiode werden meerdere ziekenhuizen en medische faciliteiten van

MSF geraakt door aanvallen van de internationale coalitie. Bij een incident op 26

oktober 2015 zouden gevechtsvliegtuigen van de coalitie herhaaldelijk een MSF

ziekenhuis in het Haydan-district in Sa’da hebben bestookt. Hierbij zou één persoon

gewond zijn geraakt. Bij bombardementen op een door MSF geleid ziekenhuis op 10

januari 2016 kwamen zes burgers om het leven en raakten nog eens zeven gewond.

Onder de slachtoffers bevonden zich zowel MSF-personeel als patiënten. Op 21

januari 2016 kwam een ambulancechauffeur van MSF om het leven door

luchtaanvallen van de coalitie waarbij ook zes burgers werden gedood en tientallen

gewond raakten.85

In de loop van de verslagperiode keerden sommigen terug naar Sa’da, met name

nadat in maart 2016 een wapenstilstand aan de Jemenitische noordgrens werd

overeengekomen tussen de Houthi-rebellen en Saoedi-Arabië. Echter, hierbij

leverden de vele restanten van explosieven en landmijnen een groot gevaar op voor

de bevolking in de stad Sa’da en de omliggende plattelandsgebieden.86

3.7.3 Mukalla

De zuidelijke kuststad Mukalla (ongeveer 180.000 inwoners) was het grootste

gedeelte van de verslagperiode in handen van AQAS, tot het eind april 2016 door

het regeringsleger en de internationale coalitie werd heroverd (zie ook paragraaf

3.1.2). Op 15 mei 2016 pleegde een ISIS-strijder een zelfmoordaanslag op een

politiepost in Mukalla. Hierbij werden ten minste 25 personen gedood en raakten ten

minste 25 mensen gewond. De meeste dodelijke slachtoffers vielen onder

politierekruten die voor de politiepost stonden.87

83 European Union, Yemen crisis map, 29 juni 2016; Middle East Eye, Yemen fighting kills 80 in one day as peace

talks stall, 28 juni 2016.
84 Amnesty International, Yemen: ‘Bombs fall from the sky day and night’: Civilians under fire in northern Yemen, 7

oktober 2015; Salam for Yemen, Abuses of the laws of war in Yemen, 3 december 2015; Human Rights Watch,

Targeting Saada. Unlawful coalition airstrikes on Saada city in Yemen, 30 juni 2015.
85 Medicins Sans Frontieres, Yemen: Health facilities under attack- MSF wants answers, 25 januari 2016; Medicins

Sans Frontieres, MSF-supported hospital bombed in Northern Yemen, 10 januari 2016.
86 Amnesty International, Yemen: Children among civilians killed and maimed in cluster bomb ‘minefields’, 23 mei

2016.
87 The Guardian, Suicide bombing Yemen kills 25 people, 15 mei 2016.
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Op 27 juni 2016 pleegde ISIS een drietal (zelfmoord)aanslagen in Mukalla waarbij

ongeveer veertig personen, hoofdzakelijk soldaten van het Jemenitische leger,

werden gedood. Daarnaast zouden nog eens 24 personen, onder wie vrouwen en

kinderen, gewond zijn geraakt. De aanslagen werden simultaan gepleegd bij twee

controleposten van het leger en bij legerbarakken in het Fuwwah-district.88

3.7.4 Al-Hudayda

De stad al-Hudayda (voor het conflict ruim 400.000 inwoners), gelegen aan de

westkust, had in de verslagperiode te maken met sporadische geweldsuitbarstingen

als gevolg van de strijd tussen Houthi’s en de internationale coalitie en

regeringstroepen. Echter, het geweld was hier minder dan in steden als Sana’a en

Taiz waar de dreiging van geweldsuitbarstingen permanent aanwezig was. Zo

werden in december 2015 zes burgers, onder wie drie kinderen, gedood door

luchtaanvallen van de internationale coalitie. Acht anderen raakten gewond en

veertien huizen werden gedeeltelijk of volledig verwoest.89 Al-Hudayda kende met

name in het eerste deel van het conflict (ongeveer tussen maart en oktober 2015)

hevige geweldsuitbarstingen als gevolg van gevechten tussen Houthi’s en de

internationale coalitie en staat sindsdien onder controle van de Houthi-rebellen en

Saleh-loyalisten. In oktober 2015 werd de haven van al-Hudayda (de vierde

grootste haven van Jemen, gelegen aan de Rode Zee) gesloten nadat deze door de

Houthi’s was ingenomen. Kort erna werd de haven weer geopend. De haven was

echter eerder al ernstig beschadigd geraakt door bombardementen van de coalitie,

onder andere in augustus 2015. Hierdoor werd de levering van hulpgoederen zoals

voedsel, brandstof en medicijnen via de haven van al-Hudayda sterk bemoeilijkt. De

luchthaven van al-Hudayda staat sinds oktober 2015 eveneens onder controle van

de Houthi’s.90

Op 9 maart 2016 vond een aanval van een gewapende groepering plaats op een

kantoor van de International Organization for Migration (IOM) in al-Hudayda. Hierbij

werd een 16-jarige alleenstaande migrant gedood. De aanslag werd niet opgeëist.91

In al-Hudayda vonden sporadische aanvallen plaats van AQAS-strijders, gericht

tegen Houthi’s, die zij als afvalligen beschouwen. Zo werd op 16 oktober 2015 een

militaire post van de Houthi’s door AQAS aangevallen waarbij tien Houthi-strijders

om het leven kwamen. Ook werden bij de aanval twee AQAS-strijders gedood.92

3.8 Veiligheidssituatie in de regio’s, rurale gebieden en wegen

De veiligheidssituatie in de noordwestelijke, westelijke, zuidwestelijke en centrale

provincies van Jemen, waar het merendeel van de bevolking woont, was gedurende

de verslagperiode slecht vanwege diverse gevechtsfronten tussen Houthi-rebellen,

gesteund door Saleh-getrouwen, en strijdkrachten van het regeringsleger van

president Hadi, gesteund door de internationale coalitie. Ook voerde de

internationale coalitie veel luchtaanvallen uit op (vermeende) Houthi-stellingen door

heel westelijk en midden-Jemen. In het zuiden vonden veel gevechten plaats tussen

regeringstroepenen AQAS en pleegden ISIS-strijders een aantal aanslagen. Dit

88 Al Jazeera, Suicide attacks kill fasting Yemeni soldiers in Mukalla, 28 juni 2016; The New Arab, Multiple attacks on

Yemen’s Mukalla leave dozens dead, 27 juni 2016.
89 OHCHR, Press briefing notes on Yemen, 5 januari 2016.
90 World Maritime News, Yemeni Hodeidah port closed, 14 oktober 2015; The New Arab, Fight or flight: Yemenis

stuck between war and refuge, 22 februari 2016; Reuters, Houthi rebels take over Yemen’s Hodeidah port:

residents, 15 oktober 2015; Nepia, Yemen, port situation update, 24 mei 2016; European Commission, Statement

on the bombings in Yemen of port facilities in Hodeida, 20 augustus 2015.
91 Reliefweb, IOM condemns Wednesday attack at migrant response point in Hodeidah, Yemen, 11 maart 2016.
92 Reuters, Suicide bombing, gunbattle kills 12 in western Yemen – security forces, 16 oktober 2015.



Pagina 22 van 42

leverde een zeer onveilige situatie op voor de burgerbevolking. Relatief rustig was

het in de verslagperiode in de oostelijke provincies Hadramawt en al-Mahra. De

laatste twee zijn van alle provincies het dunst bevolkt. Wel vonden in de provincie

Hadramawt confrontaties plaats tussen AQAS en regeringstroepen.93 De provincie

al-Mahra stond in de verslagperiode onder controle van de regeringstroepen. Er

vonden voor zover kon worden nagegaan geen incidenten plaats in deze regio.

3.8.1 Provincie Sana’a

In de verslagperiode werd vooral gevochten in het Nehm-district van de provincie

Sana’a. Zo werd op 25 mei 2016 hevige strijd geleverd tussen Houthi’s en Saleh-

loyalisten enerzijds en regeringstroepenanderzijds, vooral bij de dorpen al-Amir, al-

Dhayaa en al-Haramila. Het is niet bekend of en hoeveel slachtoffers er bij de

gevechten vielen.94 Op 21 juni 2016 voerden gevechtsvliegtuigen van de

internationale coalitie aanvallen op Houthi-posities uit in het Nehm-district, in reactie

op door Houthi’s afgevuurde ballistische raketten in de provincie Marib, ten oosten

van Sana’a. Er waren geen berichten over (aantallen) slachtoffers.95 Op 23 juni 2016

werden twintig Houthi’s gedood bij gevechten met het overheidstroepen in het

Nehm-district. Tijdens luchtaanvallen van de coalitie op het Khawlan-district in

Sana’a werden vijf burgers gedood. Op 28 juni 2016 kwamen twaalf Houthi-strijders

en drie soldaten van regeringstroepenom het leven bij gevechten tussen de coalitie

en de Houthi’s, eveneens in het Nehm-district.96

3.8.2 Provincie Sa’da

De provincie Sa’da werd met name in het halfjaar voorafgaand aan de

verslagperiode hard getroffen door bombardementen van de internationale coalitie.

Hierbij werden honderden burgers gedood en duizenden uit hun huizen verdreven.

De niet-ontplofte restanten van de vele beschietingen met (vermoedelijk)

clustermunitie, landmijnen langs de grens met Saoedi-Arabië en sporadische

beschietingen aan de grens door Houthi’s en strijdkrachten van Saoedi-Arabië

zorgden in de verslagperiode voor een onveilige situatie voor veel burgers.97

3.8.3 Provincie Hajja

In de provincie Hajja (onder controle van de Houthi’s) werd gedurende de hele

verslagperiode strijd geleverd tussen strijdkrachten van het leger van Hadi en

Houthi-rebellen die werden gesteund door Saleh-milities. Ook voerden

gevechtsvliegtuigen van de internationale coalitie luchtaanvallen uit op (vermeende)

Houthi-stellingen. Zo werden halverwege maart 2016 ongeveer 120 burgers gedood

bij een luchtaanval van de internationale coalitie op een marktplaats in het Mataba

district in de provincie Hajja. 47 burgers raakten gewond. Onder de dodelijke

slachtoffers bevonden zich naar verluidt meer dan twintig kinderen.98 Op 7 juni 2016

werd een commandant van het Saoedische leger gedood bij een raketaanval door

Houthi’s in Midi, in het noordwesten van Hajja. Op 13 juni laaiden gevechten op

tussen Houthi’s en coalitiestrijdkrachten in Harad en Midi. Er zijn geen berichten

over slachtoffers.99

93 Al-Monitor, Despite arab, US attacks, AQAP still holding out in Yemen, 13 mei 2016; Vertrouwelijke bron.
94 European Union, Yemen crisis map, 25 mei 2016.
95 European Union, Yemen crisis map, 22 juni 2016.
96 Middle East Eye, Yemen fighting kills 80 in one day as peace talks stall, 28 juni 2016; European Union, Yemen

crisis map, 29 juni 2016.
97 The New York Times, Bitterness abounds in Yemen’s north, a Houthi stronghold, 13 oktober 2015; Amnesty

International, Yemen: Children among civilians killed and maimed in cluster bomb ‘minefields’, 23 mei 2016; Al-

Bawaba News, Clashes erupt at Yemen border, three Saudi guards killed, 25 april 2016.
98 E-News Channel Africa, Saudi airstrikes in Yemen killed 119: source, 17 maart 2016; Vertrouwelijke bron.
99 European Union, Yemen crisis map, 15 juni 2016.
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3.8.4 Provincie al-Jawf

In januari 2016 rukten Houthi’s gesteund door eenheden van Saleh’s Republikeinse

Garde op in de provincie al-Jawf en op 18 januari 2016 veroverden zij het Koula-

gebergte (jabal al-Koula). Tijdens de daarmee gepaard gaande gevechten met

coalitietroepen, zouden vijftien strijders van de internationale coalitie zijn gedood.100

In de provincie al-Jawf voerde de luchtmacht van Saoedi-Arabië en haar

coalitiebondgenoten geregeld luchtaanvallen uit op met Houthi-rebellen betwiste

gebieden. Zo werd op 21 maart 2016 een aanval uitgevoerd in het Matoun-district

van al-Jawf. Hierbij zouden zeker elf burgers om het leven zijn gekomen. Op 14 en

15 juni 2016 voerde de coalitie luchtaanvallen uit op Houthi-stellingen in het

Masloub-district in al-Jawf. Hierbij zou een onbekend aantal Houthi-strijders zijn

omgekomen en gewond geraakt.101 Grondgevechten vonden veel plaats bij al-Hazm

in de al-Jawf provincie. Hierbij zouden regelmatig raketten en andere

afstandswapens in de buurt van woonhuizen en in wijken belanden.102

3.8.5 Provincie al-Bayda

In al-Bayda (een betwiste provincie tussen Houthi’s en regering) vonden in de

verslagperiode enkele geweldsuitbarstingen plaats tussen Houthi’s en Houthi-

gelieerde milities en legereenheden behorende tot de internationale coalitie. Naar

verluidt steunde AQAS in al-Bayda de strijd tegen de Houthi’s. In de tweede helft

van oktober 2015 rukten Houthi-milities op in de provincie waarbij met name aan de

zijde van de coalitie een (onbekend) aantal dodelijke slachtoffers vielen. Er werden

meldingen gemaakt van gevechten tussen de beide kampen in de tweede helft van

mei 2016. Hierbij werden geen gegevens over (aantallen) slachtoffers vermeld.103

3.8.6 Provincie Amran

In de noordwestelijke provincie Amran werd op de grond strijd geleverd tussen

Houthi’s en legereenheden en voerden gevechtsvliegtuigen van de internationale

coalitie aanvallen uit op Houthi-bolwerken. Hierbij werden naar verluidt ook burgers

gedood. Op 21 januari 2016 werden negen soldaten van de internationale coalitie

gedood bij een aanval van Houthi-rebellen op een controlepost van de coalitie. Op

12 mei 2016 zouden ten minste twee burgers zijn gedood bij een luchtaanval van de

internationale coalitie in Jabal al-Aswad, dat in het Harf Sufjan-district is gelegen.

Een onbekend aantal burgers zou gewond zijn geraakt bij de aanval.104

3.8.7 Provincie al-Dhale

In de provincie al-Dahla kwamen in de verslagperiode sporadisch

geweldsuitbarstingen voor, tussen Houthi’s en Salehgetrouwen enerzijds en het

regeringsleger en troepen van de internationale coalitie anderzijds. Ook voerde de

coalitie luchtaanvallen uit. Zo werden in de eerste week van november 2015

ongeveer dertig personen gedood bij gevechten tussen de beide kampen in het

Damt-district. Het is onbekend of hierbij ook burgerslachtoffers vielen. Op 26 juni

2016 werden in het Qubaita-district in al-Dhale twee vrouwen gedood door een

luchtaanval van de coalitie op Houthi-stellingen.105

100 Al-Masdar News, Yemeni army, Houthis advance in the al-Jawf governate, 19 januari 2016.
101 European Union, EU Yemen crisis map, 22 juni 2016; AMN, Saudi air raids kill 11 in Yemen’s Al-Jawf, 21 maart

2016; Vertrouwelijke bron.
102 European Union, EU Yemen crisis map, 22 juni 2016; AMN, Saudi air raids kill 11 in Yemen’s Al-Jawf, 21 maart

2016; Vertrouwelijke bron.
103 South Front, International military review Yemen, 19 mei 2016; Staratfor, The conflict in Yemen, oktober 2015.
104 Press TV, Saudi warplanes kill 2, wound several in Yemen’s Amran, 12 mei 2016; Al-Masdar News, Yemeni forces

seize a Saudi army checkpoint in the Amran province, 22 januari 2016.
105 Reuters, Yemen fighting kills more than 50: residents, medical sources, 8 november 2015; The National,

Resistance fighters stall Houthi incursion in south Yemen, 9 november 2015; European Union, Yemen crisis map,

29 juni 2016.
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3.8.8 Provincie Lahj

In de provincie Lahj werd sporadisch strijd geleverd tussen Houthi’s en het

regeringsleger en tussen het regeringsleger en AQAS. Op 21 juni 2016 werd door de

Houthi’s een strategische heuvel heroverd op het leger op korte afstand van de Anad

vliegbasis. De vliegbasis is sinds augustus 2015 in handen van de regering. Tijdens

de gevechten zouden door een luchtaanval van de internationale coalitie acht

burgers zijn omgekomen op de grens van de provincies Lahj en Taiz. Ook zouden

nog eens negen burgers gewond zijn geraakt.106 Half april 2016 heroverde het

regeringsleger de hoofdstad van de provincie Lahj, Houta, op AQAS. Hierbij zou een

onbekend aantal AQAS-strijders zijn gedood en gewond zijn geraakt en ruim veertig

AQAS-strijders zouden zijn gearresteerd.107

3.8.9 Provincies Abyan, Shabwa en Hadramawt

De provincies Abyan en Shabwa stonden in de verslagperiode onder controle van

AQAS. Amerikaanse dronevliegtuigen en gevechtsvliegtuigen voerden enkele

gerichte aanslagen uit op (vermeende) AQAS-leiders. Zo werd in februari 2016

AQAS-leider Jalal Baleedi gedood door een drone-aanval in Shabwa. Op 26 maart

2016 voerden Amerikaanse gevechtsvliegtuigen drie aanvallen uit op AQAS-

bolwerken in de dorpen al-Hudhn en Aqeel al-Hayala in Abyan. Hierbij zouden

veertien AQAS-strijders om het leven zijn gekomen.108 Op 28 juni 2016 werden ten

minste zeven burgers gedood, onder wie twee kinderen, vermoedelijk door een

dronegevechtsvliegtuig. De aanval was gericht op AQAS-strijders in het

grensplaatsje al-Mahfid, tussen Abyan en Shabwa.109

Ook in de provincie Hadramawt, dat formeel onder controle staat van de

Jemenitische regering, maar waar AQAS een sterke aanwezigheid heeft, voerden

Amerikaanse gevechtsvliegtuigen aanvallen uit op AQAS-stellingen. Zo kwamen op

22 maart 2016 ten minste vijftig AQAS-strijders om het leven door een Amerikaanse

luchtaanval op een trainingskamp in de kustplaats Mukkala. Op 20 mei 2016 werden

ten minste twee vermeende AQAS-leiders gedood door een Amerikaanse drone in

het al-Abr-district van Hadramawt.110

3.8.10 Provincie Marib

In de provincie Marib vonden sporadisch gevechten plaats tussen Houthi’s en

regerings- en coalitietroepen. Zo braken er gevechten uit tussen Houthi’s en

overheidstroepen in de regio Sarwa in Marib, kort voor het ingaan van het staakt-

het-vuren op 10 april 2016 (zie paragraaf 3.9). Er waren geen berichten over

(dodelijke) slachtoffers.111 Tegen het einde van juni 2016 vonden er nieuwe

geweldsuitbarstingen plaats in Marib. Zo werden op 28 juni 2016 zes Houthi-

strijders gedood tijdens gevechten met het leger, ten oosten van de stad Marib.112

3.8.11 Provincie Dhamar

In de provincie Dhamar werden aan het begin van de verslagperiode, op 7 oktober

2015, ten minste dertig burgers gedood toen een huis, waar een huwelijksfeest

106 Control Risks, Yemen: Fundamental impasse in Yemen negotiations persists despite international resolve to end

impact, 23 juni 2016; European Union, Yemen crisis map, 22 juni 2016.
107 The National, Yemeni forces retake capital of Lahj province from al-Qaeda, 15 april 2016; TRT World, Yemeni

forces retake strategic city from Al Qaeda, 15 april 2016.
108 Al-Jazeera, US drone strike kills senior al-Qaeda leader in Yemen, 4 februari 2016; The Long War Journal, US

intensifies air campaign against al-Qaeda in Yemen, 29 maart 2016.
109 Middle East Eye, Yemen fighting kills 80 in one day as peace talks stall, 28 juni 2016.
110 European Union Yemen crisis map 25 mei 2016; The Long War Journal, US intensifies air campaign against al-

Qaeda in Yemen, 29 maart 2016.
111 The National, Sporadic clashes hit Yemen, ahead of midnight ceasefire, 10 april 2016; BBC, Clashes rattle shaky

truce, 11 april 2016.
112 Middle East Eye, Yemen fighting kills 80 in one day as peace talks stall, 28 juni 2016.
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werd gehouden, werd geraakt tijdens een luchtaanval van de internationale coalitie.

Volgens een woordvoerder van de coalitie waren er in de provincie Dhamar, onder

controle van de Houthi’s, op dat moment geen militaire operaties gaande.113

3.8.12 Provincie Ibb

In de provincie Ibb, dat in de verslagperiode onder controle stond van de Houthi’s,

vonden luchtaanvallen plaats van de internationale coalitie. Zo werden op 5 januari

2016 twee burgers gedood en raakten twaalf burgers gewond bij luchtaanvallen van

de coalite op Qa’a al Jame’a, een plaatsje in de regio Assabra van de provincie Ibb.

Ook vielen er volgens de VN in februari 2016 49 burgersachtoffers in de provincies

Taiz, Ibb en al-Jawf, als gevolg van grondgevechten en willekeurige beschietingen

door met name Houthi’s en Saleh-loyalisten.114

3.8.13 Wegen en grensposten

In de verslagperiode was het in algemene zin op de wegen tussen de steden zeer

onveilig. De wegen van zuid naar noord tussen de plaatsen Taiz, Ibb, Dhamar,

Sana’a, Amran, en Sa’da waren volgens een overzichtskaart van de Europese

Unie115 moeilijk te bereiken. Dit gold ook voor de zuidelijke kustweg in westelijke

richting vanaf Aden en veel wegen in de provincies waar AQAS een sterke

aanwezigheid had (Abyan, Shabwa, Hadramawt). Veel wegen in de provincies Taiz,

al-Dhale, Sana’a, Hajja, Amran en Sa’da waren gesloten.116

Op 8 maart 2016 werd een wapenstilstand tussen de Houthi’s en Saoedi-Arabië

overeengekomen aan de grens tussen Jemen en Saoedi-Arabië. De wapenstilstand

kwam tot stand na maandenlange beschietingen over en weer. Hoewel de

wapenstilstand tot een afname van het geweld leidde, werd het bestand geregeld

geschonden.117 Langs de grens werd de veiligheid voorts verslechterd doordat daar

veel landmijnen en niet-geëxplodeerde (cluster)bommen aanwezig waren.118

3.9 Vredesbesprekingen

Op 15 december 2015 gingen in het Zwitserse Biel vredesbesprekingen van start

tussen vertegenwoordigers van de Houthi-rebellen en van het presidentiële apparaat

van Hadi. Gelijktijdig met de start van de besprekingen, werd een algeheel staakt-

het-vuren afgekondigd. De besprekingen stonden onder auspiciën van de VN. Zes

dagen later werden de besprekingen afgebroken zonder dat er een akkoord was

bereikt. Gedurende de besprekingen werd het staakt-het-vuren herhaaldelijk

geschonden door zowel Houthi-rebellen als strijdkrachten die gelieerd zijn aan Hadi

(gesteund door de internationale coalitie onder aanvoering van Saoedi-Arabië). De

partijen spraken af om op korte termijn de besprekingen te hervatten. VN Speciale

gezant voor Yemen, Ismail Ould Cheikh Ahmed, kondigde aan dat de besprekingen

op 14 januari 2016, op een nader te bepalen locatie, zouden worden hervat. Echter,

op 12 januari meldde de VN dat de besprekingen werden verdaagd omdat de

113 United Press International, Airstrike kills at least 30 at Yemeni wedding party, 8 oktober 2015; The New York

Times, Yemen airstrike said to kill 23 at a wedding, 7 oktober 2016.
114 Saba News, Saudi airstrike hits Qa’a al Jame’a in Ibb again, 5 januari 2016; UN News Centre, Civilians bear brunt

of Yemen’s unrest, UN human rights office warns, 4 maart 2016.
115 Deze kaart is gebaseerd op diverse bronnen. Zie ook bijlage 5.2.
116 European Union, EU Yemen crisis map, 22 juni 2016.
117 Special envoy of the Secretary-General for Yemen, Ismail Ould Cheich Ahmed, briefing to the Security Council, 21

juni 2016.
118 Amnesty International, Yemen: Children among civilians killed and maimed in cluster bomb ‘minefields’, 23 mei

2016; Reuters, Saudi border guard killed, three wounded in mine blast: agency, 23 mei 2016.
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delegatie van de Houthi’s en voormalig president Saleh niet met de presidentiële

delegatie aan de onderhandelingstafel wilde.119

Op 18 januari 2016 verklaarde Ould Cheikh Ahmed dat de besprekingen voor

onbepaalde tijd werden opgeschort omdat de strijdende partijen te ver van elkaar af

zouden staan om tot een overeenkomst te komen.120

Uiteindelijk werden de vredesonderhandelingen op 21 april 2016 in Koeweit

hervat.121 Er was op dat moment reeds een staakt-het-vuren van kracht, dat op 10

april was ingegaan. De besprekingen werden sindsdien enkele keren onderbroken

doordat de partijen er aan de onderhandelingstafel niet in slaagden dichter bij elkaar

te komen. Sommige delegaties stapten soms een aantal dagen uit de

onderhandelingen, maar de besprekingen werden niet afgebroken.122

Het staakt-het-vuren dat op 10 april 2016 inging werd volgens de VN beter

nageleefd dan de wapenstilstand tijdens de besprekingen in december 2015. Echter,

beide partijen zouden bij incidenteel het bestand hebben geschonden. Zo werden op

14 april 2016 naar verluidt dertien soldaten van de regering gedood bij een aanval

van Houthi-rebellen ten noordoosten van Sana’a. Ook zouden bij de aanval enkele

Houthi-strijders zijn omgekomen.123 Op 8 mei 2016 berichtten de media dat de door

Saoedi-Arabië geleide internationale coalitie bombardementen had uitgevoerd op

Houthi-doelen in het Nehm-district, in de provincie Sana’a. Hierbij zouden zeven

personen om het leven zijn gekomen en zouden enkelen gewond zijn geraakt.124

Volgens de VN vonden tijdens het staakt-het-vuren nog gewapende

schermutselingen plaats in met name de regio’s al-Jawf, Marib, Taiz en Sana’a.125

Op 8 maart 2016 werd tijdens besprekingen in het grensgebied van Saoedi-Arabië

met Jemen tussen Saoedi’s en afgevaardigden van invloedrijke Houthi-gezinde

stammen een wapenstilstand voor deze regio overeengekomen. De wapenstilstand

werd gesloten om hulporganisaties de mogelijkheid te bieden de getroffen gebieden

te bereiken. In het noorden van Jemen werd sinds het begin van de militaire

campagne in maart 2015 bijna voortdurend gevochten met vele (burger)slachtoffers

tot gevolg. Bij de besprekingen werd ook afgesproken één Saoedische en zeven

Jemenitische krijgsgevangenen vrij te laten.126

In mei 2016 meldde het VN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs

(OCHA) dat het algehele staakt-het-vuren dat op 10 april was ingegaan op tachtig

tot negentig procent van het Jemenitische grondgebied werd nageleefd. Ngo’s Save

the Children en de Norwegian Refugee Council stelden echter begin juni 2016,

tijdens VN-bijeenkomsten over Jemen in Genève, dat de VN inschatting met

betrekking tot het staakt-het-vuren te optimistisch was. Volgens de ngo’s hadden de

vredesbesprekingen dan ook (nog) geen merkbaar effect op de daadwerkelijke

humanitaire situatie in Jemen, hoewel het staakt-het-vuren wel had geleid tot een

119 Al Jazeera, Yemen peace deal elusive but rivals vow to meet again, 21 december 2015; Reuters, Yemen peace

talks to start December 15 alongside ceasefire: U.N., 7 december 2015; Reuters, Yemen peace talks postponed,

U.N. says, 12 januari 2016.
120 Asharq Al-Awsat, Ould Cheich Ahmed postpones Yemen peace talks, 18 januari 2016.
121 Al Jazeera, Delayed Yemen peace talks start in Kuwait, 22 april 2016.
122 Al Jazeera, Yemeni government agrees to rejoin Kuwait peace talks, 21 mei 2016; Al Jazeera, Yemen peace talks

in Kuwait stall over differences, 24 april 2016
123 Chanel News Asia, Rebels kill 13 Yemen loyalists despite ceasefire, 14 april 2016.
124 Reuters, Yemen peace talks struggle as air strikes shake truce, 8 mei 2016; Press TV, Saudi airstrikes kill 7 in

Yemen’s north, 8 mei 2016; Reuters, Yemen officials say peace talks suspended after Huthis seize base, 1 mei

2016.
125 US Aid, Yemen, update 3 juni 2016.
126 Middle East Eye, Houthis and Saudis agree border ‘calm’ and prisoner swap, 9 maart 2016; European Council on

Foreign Relations, Indecisive Storm: One year of Saudi-led intervention in Yemen’s civil war, 29 maart 2016.
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algehele afname van de gevechten. Volgens de VN, daarentegen, heeft het staakt-

het-vuren ertoe geleid dat op veel plekken in Jemen de weg voor humanitaire

hulpkonvooien werd vrijgemaakt.127

Op 17 juni 2016 maakte VN-gezant Ismail Ould Cheikh Ahmed bekend dat hij

verwachtte voor het einde van de ramadan (6 juli 2016) een vredesakkoord te

kunnen presenteren. Belangrijke aandachtspunten (en potentiële struikelpunten) die

hierbij nog geadresseerd dienden te worden waren de samenstelling van een

overgangsregering, de positie van de huidige president Hadi en afspraken over de

terugtrekking van milities en ontwapening. Echter, aan het einde van de

verslagperiode (eind juni 2016) was er nog geen zicht op een akkoord, hoewel de

VN-gezant op 21 juni 2016 verklaarde dat er constructieve vredesonderhandelingen

gaande waren en de strijdende partijen het er over eens waren dat naar een

vreedzame, politieke oplossing moest worden gezocht.128

Op 29 juni 2016 meldde VN gezant Ould Cheikh Ahmed dat er een pauze in de

vredesbesprekingen werd ingelast tot na de ramadan. Ould Cheikh Ahmed

verklaarde dat de vredesonderhandelingen op 15 juli 2016 in Koeweit zullen worden

hervat, waarbij hij de Houthi-vertegenwoordigers en de afgevaardigden van Hadi

opdroeg met praktische aanbevelingen te komen om een vredesakkoord tot stand te

brengen.129 Terwijl de onderhandelingen werden verdaagd, kwam het staakt-het-

vuren verder onder druk te staan, doordat er eind juni op diverse plekken in Jemen

geweldsuitbarstingen plaatsvonden tussen Houthi’s en regeringstroepengesteund

door de coalitie.130

127 OCHA, Humanitarian bulletin Yemen, 31 mei 2016; Vertrouwelijke bronnen.
128 UN News Centre, Despite positive talks, delays over peace roadmap ‘needlessly extending Yemen’s agony’ – UN

envoy, 21 juni 2016; Vertrouwelijke bron.
129 Press TV, UN peace talks on Yemen adjourned until mid-July, 29 juni 2016; Vertrouwelijke bron.
130 Middle East Eye, Yemen fighting kills 80 in one day as peace talks stall, 28 juni 2016; European Union, Yemen

crisis map, 29 juni 2016.
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4 Humanitaire situatie

Volgens OCHA hadden eind april 2016 ruim 21 miljoen Jemenieten (een bepaalde

mate van) humanitaire hulp nodig, van wie ongeveer de helft kinderen.131 Hiervan

kon 14,4 miljoen niet aan hun dagelijkse voedselbehoefte voldoen en had 7,6

miljoen te maken met een ernstige mate van voedselonzekerheid. De

voedselonzekerheid trof met name de ontheemden.132 Veel internationale

mensenrechtenorganisaties alsmede de VN noemden het conflict in Jemen de ergste

humanitaire crisis van dit moment. Halverwege juni 2016 waren er naar schatting

meer dan 6.500 dodelijke slachtoffers gevallen sinds het uitbreken van de

gewelddadigheden in maart 2015, van wie naar verluidt meer dan de helft burgers.

De VN verklaarde dat het reële aantal slachtoffers waarschijnlijk hoger ligt,

aangezien er veel slachtoffers niet worden geregistreerd.133

De economische situatie in Jemen verslechterde sterk gedurende de verslagperiode.

Door het conflict kwam de Jemenitische economie, die ook voor het conflict al op

instorten stond, nog verder onder druk te staan. Hierbij speelde een belangrijke rol

dat de gouverneur van de centrale bank, Mohammed bin Humam, tegelijkertijd te

maken had met Houthi-autoriteiten in Sana’a en met de tot de regering van Hadi

behorende Minister van Financiën (al-Quati). Hierdoor werden beslissingen over

economische hervormingen ernstig bemoeilijkt. De verslechterde economische

omstandigheden droegen bij aan de verdere achteruitgang van de humanitaire

situatie in Jemen. Doordat de economie gedurende de verslagperiode op instorten

stond, konden essentiële middelen zoals rijst, tarwe en medicijnen veelal niet meer

worden ingevoerd. Hierdoor overleden veel mensen als gevolg van ziektes die met

de juiste medicatie en voedselvoorzieningen te behandelen zouden zijn geweest. In

19 van de 22 districten in Jemen was er sprake van ernstige voedselonzekerheid.134

Volgens een woordvoerder van de VN zorgden de hevige gevechten in grote delen

van het land voor een verminderde mogelijkheid van de VN om hulp te bieden in

getroffen gebieden. Dit werd nog eens bemoeilijkt door de vele controleposten van

de verschillende strijdende partijen die hulpkonvooien soms weken ophielden.135

4.1 Ontheemden en vluchtelingen

Volgens het Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) waren er in Jemen aan

het einde van 2015 meer dan 2,5 miljoen ontheemden.136 Het grootste deel van de

ontheemden zou zijn ontstaan sinds maart 2015, als gevolg van de gevechten

tussen de Houthi-rebellen en Saleh-loyalisten enerzijds en de regeringstroepen en

de internationale coalitie anderzijds. Volgens UNHCR waren er in april 2016

inmiddels ruim 2.750.000 ontheemden. Dit aantal zou in juni 2016 naar 2,8 miljoen

zijn gestegen.137

131 Dit betreft ongeveer 82 procent van de totale Jemenitische bevolking van ruim 26,7 miljoen. Vertrouwelijke bron.
132 OCHA, Yemen crisis overview, geraadpleegd op 1 juni 2016; OCHA, Yemen: Shockingly low funding can

exacerbate an already dire humanitarian situation, says OCHA’s John Ging, 17 mei 2016.
133 OCHA, Yemen crisis overview, geraadpleegd op 1 juni 2016;
134 International Monetary Fund, Republic of Yemen, april 2016; Vertrouwelijke bronnen.
135 UN News Centre, Yemen: UN humanitarian chief urges civilian protection, accesss to all parts of country, 3 maart

2016.
136 Het geweld zorgde ervoor dat in alle regio’s van Jemen mensen ontheemd raakten, behalve op het eiland Socotra.

Daar zorgden twee zware cyclonen voor tienduizenden ontheemden.
137 IDMC, Yemen IDP figures analysis, 31 december 2015; UNHCR, Yemen factsheet, april 2016; Vertrouwelijke bron.
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In Jemen bevonden zich in de beschreven periode zogenaamde collectieve

ontheemdencentra en ontheemdenkampen die werden opgezet door het Global

Shelter Cluster (GSC), een onderdeel van het Inter Agency Standing Committee

(IASC).138 In de centra, 294 in totaal, zouden zich ruim 29.000 ontheemden

bevinden. In deze centra waren voorzieningen aanwezig zoals moskeeën, scholen en

gezondheidsfaciliteiten. Hierdoor was de situatie voor ontheemden in deze centra

relatief goed ten opzichte van andere opvangmogelijkheden. De meeste van deze

centra bevonden zich in de provincie Taiz (274), gevolgd door de provincie Ibb (42).

Daarnaast bevonden zich in Jemen 93 ontheemdenkampen, waar in de

verslagperiode ruim 56.500 ontheemden verbleven. De meeste van deze kampen

waren in de provincie Sa’da gesitueerd (40), gevolgd door de provincie al-Jawf

(11).139

De meeste ontheemden verbleven echter niet in de centra of nederzettingen. In de

provincie Taiz zou zich het grootste aantal ontheemden bevinden (518.000),

gevolgd door de provincie Hajja (364.000) en de provincie Sana’a (158.000).140

Ontheemden trokken in veel gevallen naar familie of vrienden in andere regio’s van

Jemen of betrokken geïmproviseerde woningen in voormalige school- of

overheidsgebouwen. Ontheemde families die het zich konden permitteren huurden

soms huizen.141

De situatie voor ontheemden was doorgaans slecht in de beschreven periode. Het

niveau van de voedsel- en medische voorzieningen was voor veel Jemenieten laag,

maar ontheemden hadden doorgaans nog minder toegang tot voorzieningen en

medicijnen. Er was in de verslagperiode veelal sprake van het uitbreken van ziekten

en infecties in ontheemdenkampen en –verblijven zoals diarree, malaria en

knokkelkoorts (dengue), veelal doordat er onvoldoende schoon (drink)water

aanwezig was. Dergelijke ziektes konden levensbedreigend zijn voor de

ontheemden, gezien de slechte medische en voedselvoorzieningen.142

Naast ontheemden verbleven er in Jemen ook een kleine 254.000 Somalische

vluchtelingen en zo’n 14.000 Ethiopische vluchtelingen en asielzoekers, veelal naar

Jemen gekomen met als doel door te reizen naar andere golfstaten voor de

werkgelegenheid.143 Ook leefden in de verslagperiode kleinere groepen Irakezen en

Syriërs in Jemen.144 Veel vluchtelingen verbleven onder moeilijke omstandigheden in

het enige vluchtelingenkamp in Jemen, Kharaz (in de provincie Lahj), of in

verstedelijkte gebieden. Veel Somalische vluchtelingen kozen ervoor om vanuit

zuidelijk Jemen terug te keren naar Somalië, aangezien de situatie in Jemen voor

hen nog slechter was.145

Landen in de regio waar vluchtelingen uit Jemen werden opgevangen waren Saoedi-

Arabië (30.000), Djibouti (18.952), Oman (5.000), Somalië (3.846), Ethiopië

(1.289) en Sudan (1.106).146 Jemenieten die het zich konden permitteren hadden de

138 Deze organisatie heeft als doel een coördinerend platform te bieden aan hulporganisaties ter vergroting van de

effectiviteit van internationale hulpacties en wordt onder meer gesteund door de VN. Zie

https://interagencystandingcommittee.org/iasc/ en https://www.sheltercluster.org/working-group/about-us.
139 Shelter Cluster, Collective Centers and settlements hosting IDP’s (as of 5 May 2016).
140 De cijfers zijn schattingen van OCHA, gedaan in mei 2016.
141 Reliefweb, WFP situation report Yemen #20, 6 March, 2016; Al-Monitor, After 10 years of war, are Yemenis

hopeless?, 29 maart 2016.
142 Al-Monitor, After 10 years of war, are Yemenis hopeless?, 29 maart 2016;
143 Somaliërs kregen in de verslagperiode bij aankomst een prima facie vluchtelingenstatus van de Jemenitische

regering. Niet-Somaliërs die in Jemen wilden blijven dienden een procedure op te starten om de

vluchtelingenstatus te verkrijgen.
144 UNHCR, Yemen factsheet, april 2016.
145 UNHCR, Yemen situation regional refugee and response plan, geraadpleegd 14 juni 2016.
146 Stand van zaken per maart 2016, UNHCR, Yemen situation UNHCR regional update #37, maart 2016.
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mogelijkheid om visumvrij Maleisië in te reizen per vliegtuig. In de verslagperiode

vloog Yemenia Airways naar Kuala Lumpur, zij het op bepekte schaal vanwege het

geweld in en om Sana’a. Vanaf vliegveld Sana’a gingen er in de verslagperiode ook

vluchten naar Amman en Kairo.147

147 Vertrouwelijke bron.
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