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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة اخلامسة
  ٢٠٠٩مايو / أيار١٥- ٤جنيف، 

  ملفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وفقاًجتميع للمعلومات أعدته ا
  ∗٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان  )ب(١٥للفقرة 

  )١(اليمن

هذا التقرير هو جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات، واإلجراءات اخلاصة، مبا يف ذلك   
لوثائق الرمسية ذات الصلة الصادرة عن األمم املالحظات والتعليقات املقدمة من الدولة املعنية، ويف غري ذلك من ا

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان             . املتحدة
وهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامـة الـيت         . خبالف ما يرد منها يف التقارير العلنية الصادرة عن املفوضية         

ي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف شوقد ذُكرت بصورة منهجية يف حوا. نسانإللس حقوق ااعتمدها جم
ويف حال عـدم    . وقد روعي يف إعداد التقرير أن وترية االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات             . التقرير

وملا كان  . كانت ال تزال صاحلة   وجود معلومات حديثة، أُخذت يف االعتبار آخر التقارير والوثائق املتاحة إن            
هذا التقرير ال جيمع سوى املعلومات الواردة يف الوثائق الرمسية لألمم املتحدة، فإن االفتقار إىل معلومات عـن                

أو إىل املـستوى    /مسائل حمددة أو إىل التركيز على هذه املسائل قد ُيعزى إىل عدم التصديق على معاهدة ما و                
  .ون مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنساناملنخفض للتفاعل أو التعا

  

                                                      

 .تأخر تقدمي هذه الوثيقة  ∗
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   املعلومات األساسية واإلطار- أوالً 
  )٢( نطاق االلتزامات الدولية- ألف 

  )٣(املعاهدات العاملية األساسية حلقوق اإلنسان
تاريخ التصديق أو 
  التحفظات/اإلعالنات  االنضمام أو اخلالفة

االعتراف باالختصاصات احملددة 
  هليئات املعاهدات

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشـكال التمييـز         
  العنصري

) ١(١٧ و ٢٢املواد  (نعم    )٤(١٨/١٠/١٩٧٢
  )٥())١(١٨و

  ال): ١٤املادة (شكاوى األفراد 

العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية      
 والثقافية

  -  ال يوجد  )٦(٩/٢/١٩٨٧

الشكاوى املتبادلة بـني الـدول        ال يوجد  )٧(٩/٢/١٩٨٧ ياسيةالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والس
  ال): ٤١املادة (

  -  )٩())١(٢٩املادة (نعم   )٨(٣٠/٥/١٩٨٤  اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
 اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب املعاملـة         

  أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
الشكاوى املتبادلة بـني الـدول        ال يوجد  ٥/١١/١٩٩١

  ال): ٢١املادة (
  ال): ٢٢املادة (شكاوى األفراد 

 ال): ٢٠املادة (إجراءات التحقيق 
  -  ال يوجد  ١/٥/١٩٩١  حقوق الطفلاتفاقية 

  
 الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفـل املتعلـق       

   األطفال يف النـزاعات املسلحةبإشراك
ن ملـزم مبوجـب     إعال  ٢/٣/٢٠٠٧

   عاما١٨ً: ٣املادة 
-  

 الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفـل املتعلـق        
 ببيع األطفال وبغاء األطفـال واسـتغالل األطفـال يف          

  املواد اإلباحية

  -  ال يوجد  ١٥/١٢/٢٠٠٤

الربوتوكول ، )١٠( باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص:املعاهدات األساسية اليت ليس اليمن طرفاً فيها
الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة         بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية،       األول امللحق  االختياري

االتفاقيـة  أشكال التمييز ضد املرأة، الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب،          والسياسية، الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع        
، )٢٠٠٧مـارس  / آذار٣٠ُوقِّعـت فقـط،   (، اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة    وأفراد أسرهم  الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين     

االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص مـن       ،  )٢٠٠٧أبريل  / نيسان ١١ُوقِّع فقط،   (قة  الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعا      
  .االختفاء القسري

  
  التصديق أو االنضمام أو اخلالفة  صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة

  نعم  اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها
  ال  ليةنظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدو

  ال  )١١(بروتوكول بالريمو
  ١٩٦١ و١٩٥٤نعم، باستثناء اتفاقييت   )١٢(الالجئون وعدميو اجلنسية
  نعم، باستثناء الربوتوكول اإلضايف الثالث  )١٣( والربوتوكوالت اإلضافية امللحقة هبا١٩٤٩أغسطس / آب١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة 

  نعم  )١٤(االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية
  ال  سكو ملكافحة التمييز يف جمال التعليماتفاقية اليون
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االنضمام إىل الربوتوكول االختياري الثاين امللحـق       : دعت هيئات املعاهدات اليمن إىل النظر يف ما يلي          - ١
ع أشكال  ، والربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجي      )١٥(بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية     

، واتفاقية حقوق   )١٧(، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم         )١٦(التمييز ضد املرأة  
، والربوتوكـول   )١٨(األشخاص ذوي اإلعاقة، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القـسري           

 أو التصديق على هذه الـصكوك؛ وإصـدار         )٢٠(وكول بالريمو ، وبروت )١٩(االختياري التفاقية مناهضة التعذيب   
 )٢١( من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري١٤اإلعالن االختياري املنصوص عليه يف املادة 

  .)٢٢( من اتفاقية مناهضة التعذيب٢٢ و٢١باإلضافة إىل اإلعالنني املنصوص عليهما يف املادتني 

، رحبت جلنة مناهضة التعذيب بعزم اليمن التصديق على نظام روما األساسي للمحكمة             ٢٠٠٣ ويف عام   - ٢
 وأشارت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان إىل أن برملان اليمن صّدق على نظام روما األساسي )٢٣(اجلنائية الدولية

  .)٢٤(٢٠٠٧يف عام 

   اإلطار الدستوري والتشريعي- باء 

، لكنها ظلت تـشعر     )٢٥(٢٠٠٢ لعام   ٤٥طفل باعتماد قانون حقوق الطفل رقم       رحبت جلنة حقوق ال     - ٣
بالقلق ألن التشريعات احلالية يف اليمن ال تعكس بالكامل مبادئ وأحكام االتفاقية، فيما يتعلق على سبيل املثال                 

القضاء على التمييز أعربت اللجنة املعنية بكما . )٢٦(بتعريف الطفل، وقانون األسرة، وإدارة شؤون قضاء األحداث
جوانب أساسية من نظام اليمن القانوين ال تزال تتعارض مع اتفاقية القضاء            أن  اب منها   ضد املرأة عن قلقها ألسب    

درج مبدأ املساواة بني املرأة والرجل يف دستوره أو ي وحثت اليمن على أن )٢٧(على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
 ١كس بالكامل تعريف التمييز الوارد يف املادة يعمن االتفاقية، وأن ) أ(٢فقاً للمادة غريه من التشريعات املناسبة، و
  .)٢٨(من االتفاقية يف تشريعاته الوطنية

   اإلطار املؤسسي حلقوق اإلنسان وهيكلها- جيم 

 أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان وجلنة مناهضة التعذيب وجلنة القضاء على التمييز العنـصري عـن      - ٤
 إىل أن   ٢٠٠٥وأشار التقييم القطري املشترك لعـام       . )٢٩(٢٠٠٣تقديرها إلنشاء وزارة حقوق اإلنسان يف عام        

احلكومة قامت خبطوات جديرة بالثناء لتعزيز هنج قائم على احلقوق، بوسائل تشمل إنشاء وزارة حلقوق اإلنسان                
للتمحيص الدويل بطرق منها تقدمي     االستجابة   و قوق اإلنسان املتعلقة حب علومات  املتشمل فرعاً نشطاً للشكاوى و    

وفيمـا  . )٣٠(غري احلكومية املعنية حبقوق اإلنسان    الدولية  تقارير املعاهدات يف حينها والرد على تقارير املنظمات         
يتعلق بالشكاوى اليت تلقتها وزارة حقوق اإلنسان يف املاضي، الحظت جلنة القضاء على التمييز العنصري يف عام              

  .)٣١(عدم وجود شكاوى متعلقة بالتمييز العنصري ٢٠٠٦

وأوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة وجلنة حقوق الطفل واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان                 - ٥
 ٢٠وحىت . )٣٢(الفقر املدقع بإنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريسسألة واخلبري املستقل املعين مب

يف اليمن جلنة وطنية حلقوق اإلنسان معَتَمدة من جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات            مل تكن   ،  ٢٠٠٩فرباير  /طشبا
  .)٣٣(الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان
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، أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن ارتياحها بشأن أعمال اللجنة              ٢٠٠٨ويف عام     - ٦
ت على اللجنة الوطنية للمرأة للتوصيات اليت قدمتها إىل احلكومة، ومل يعتمدها الربملان بعد،              وأثن. الوطنية للمرأة 

 مثل قانون األحوال الشخصية، وقانون اجلـرائم والعقوبـات،   لعديدة املتبقية،من أجل تعديل القوانني التمييزية ا   
كما أوصت بأن حيـوِّل     . )٣٤(ن السجون وقانون االنتخابات واالستفتاء، وقانون اجلنسية، وقانون العمل، وقانو       

  .)٣٥(اليمن اللجنة الوطنية للمرأة إىل وزارة حكومية

   تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع- ثانياً 
   التعاون مع آليات حقوق اإلنسان- ألف 

   التعاون مع هيئات املعاهدات- ١

  )٣٦(هيئة املعاهدة
آخر تقريـر   
  حالة اإلبالغ  رد املتابعة  ت ختاميةآخر مالحظا  قُدِّم وُنِظر فيه

تأخر تقدميه منذ عام      ٢٠٠٦أغسطس /آب  ٢٠٠٥ جلنة القضاء على التمييز العنصري
٢٠٠٧  

حيل موعد التقرير املوحد السابع عشر      
  ٢٠٠٩والثامن عشر يف عام 

اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية    
   والثقافيةواالجتماعية

نــوفمرب /تــشرين الثــاين  ٢٠٠٢
٢٠٠٣  

 ومل  ٢٠٠٨قُدِّم التقرير الثاين يف عام        -
  ُينظَر فيه بعد

 منذ عام   هتأخر تقدمي   ٢٠٠٥يوليه /متوز  ٢٠٠٤  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان
٢٠٠٦  

حيل موعد تقدمي التقرير اخلـامس يف       
  ٢٠٠٩عام 

اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز     
  ضد املرأة

 يف  هحيل موعد تقدمي    ٢٠٠٨يوليه /متوز  ٢٠٠٧
  ٢٠١٠عام 

التقريـر املوّحـد    تقدمي  حيل موعد   
  ٢٠١٣السابع والثامن يف عام 

نــوفمرب /تــشرين الثــاين  ٢٠٠٢  جلنة مناهضة التعذيب
٢٠٠٣  

 تأخر تقدمي التقريـر الثـاين منـذ          ٢٠٠٥سبتمرب /أيلول
  ١٩٩٦عام 

 تأخر تقدمي التقريـر الثالـث منـذ        
  ٢٠٠٠عام 

 تأخر تقدمي التقريـر الرابـع منـذ        
  ٢٠٠٤عام 

تأخر تقدمي التقريـر الرابـع منـذ          -  ٢٠٠٥يونيه /حزيران  ٢٠٠٣  جلنة حقوق الطفل
  ٢٠٠٨مايو /أيار

 الربوتوكول  -جلنة حقوق الطفل    
االختياري التفاقية حقوق الطفل    
املتعلــق بإشــراك األطفــال يف 

  الرتاعات املسلحة

 حيل موعد تقدمي التقريـر األويل يف         -  -  -
  ٢٠٠٩عام 

 الربوتوكول  -طفل  جلنة حقوق ال  
االختياري التفاقية حقوق الطفل    
املتعلق ببيـع األطفـال وبغـاء       
األطفال واستغالل األطفـال يف     

  املواد اإلباحية

 ومل  ٢٠٠٨قُدِّم التقرير األويل يف عام        -  -  -
  ُينظَر فيه بعد
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 إحراز تقدُّم يف عـدة      ، الحظت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بقلق أن اليمن ُيربِّر عدم          ٢٠٠٥ويف عام     - ٧
احترام التزامات معينة مبوجب العهد الـدويل اخلـاص   مع قضايا هامة مبا يراه من استحالة احترام املبادئ الدينية  

ومل توافق اللجنة على هذا التفسري ورأت أنه جيوز أخذ اخلصوصيات           .  يف الوقت نفسه   باحلقوق املدنية والسياسية  
ار لوضع وسائل مالئمة لضمان االحترام العاملي حلقوق اإلنسان العاملية، ولكن ال جيوز الثقافية والدينية بعني االعتب

وأوصت بأن يدرس اليمن ُحبسن نية      . خطر االعتراف الفعلي هبذه احلقوق للجميع     للهذه اخلصوصيات   عرض  أن ت 
تقيُّد باملبادئ الدينية على حنو مجيع التوصيات اليت وّجهتها إليه اللجنة وأن جيد السبل اليت تكفل حتقيق رغبته يف ال      

  .)٣٧(يتفق متاماً مع التزاماته مبوجب العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

عدة أمور منـها أن     ها بصورة خاصة إزاء     وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلق           - ٨
باملرأة مل يشهد حتسُّناً كبرياً بل تدهور فيما يتعلق ببعض القضايا           التمييز ضد املرأة ال يزال متفشياً، وأن النهوض         

بـني التزاماتـه    حتقيق التوافق   وأوصت بأن ينظر اليمن بعناية يف مجيع التوصيات اليت قدمتها اللجنة وأن يضمن              
جتماعية بغية تعزيز   مبوجب اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، ومبادئه الدينية وقيمه الثقافية واال             

  .)٣٨(ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للمرأة اليمنية على أكمل وجه

   التعاون مع اإلجراءات اخلاصة- ٢

  ال  ُوجِّهت دعوة دائمة

ـ  ٥-٢( مبسألة حقوق اإلنسان والفقـر املـدقع         ة املعني ة املستقل ةاخلبري  آخر الزيارات أو التقارير املتعلقة بآخر البعثات شرين  ت
  )٣٩()٢٠٠٣أكتوبر /األول

 املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القـضاء أو بـإجراءات مـوجزة               الزيارات املوافَق عليها من حيث املبدأ
  )٢٠٠٩(، املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء )٢٠٠٦(أو تعسفاً 

 املعين مبسألة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية           املقرر اخلاص   الزيارات اليت طُِلب إجراؤها ومل يوافَق عليها بعد
، املقرر اخلاص املعين حبرية الـدين أو        )٢٠٠٦منذ عام   (أو الالإنسانية أو املهينة     

  )٢٠٠٦(املعتقد 
  مـن مـساعدة يف      حظيت به  للحكومة ملا    ا عن تقديره  ة املستقل ة اخلبري تأعرب  التعاون أثناء البعثات/التيسري

  أثناء البعثة
  -  متابعة الزيارات

وباإلضـافة إىل   .  بالغاً إىل احلكومة   ٣٨يف الفترة موضوع االستعراض، أُرِسل        لةجالردود على رسائل االدعاء والنداءات العا
ويف الفترة  .  نساء ٤ فرداً، منهم    ٩٩معينة، كانت هذه البالغات ختص      مجاعات  

  ) يف املائة١٠ (نفسها، أرسل اليمن رداً على أربعة بالغات
 يف الفترة موضوع االستعراض، رد اليمن على استبيانني مـن جممـوع ثالثـة                )٤٠(الردود على االستبيانات املتعلقة مبسائل مواضيعية

  ضـمن   )٤١(عشر استبياناً أرسلها أصـحاب واليـات اإلجـراءات اخلاصـة          
  .)٤٢(املهل احملددة
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  نسان التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإل- ٣

  / بناء على طلب حكومة اليمن، أوفدت املفوضية الـسامية حلقـوق اإلنـسان بعثـة يف تـشرين األول                    - ٩
 الستكشاف أنشطة حقوق اإلنسان اليت ميكن تنفيذها مع احلكومة واجملتمع املدين وفريق األمم املتحدة ٢٠٠٤أكتوبر 
ج األمم املتحدة اإلمنائي ووزارة حقوق اإلنـسان    ، قامت املفوضية، بالتعاون مع برنام     ٢٠٠٥ويف عام   . )٤٣(القطري

ومشل هذا املشروع دعم إنشاء مؤسسة وطنية       . باليمن، بصياغة مشروع تعاون تقين لليمن يف ميدان حقوق اإلنسان         
حلقوق اإلنسان وتنسيق التشريعات يف ضوء معاهدات حقوق اإلنسان، وتوفري التدريب يف جمال تقدمي التقـارير إىل   

، كان للمفوضية حضور يف اليمن عن طريق مستشار حلقوق اإلنسان ضمن            ٢٠٠٥ويف عام   . )٤٤(عاهداتهيئات امل 
  .)٤٦(واليمن يغطيه حالياً نشاط املكتب اإلقليمي للمفوضية يف بريوت. )٤٥(فريق األمم املتحدة القطري

تنفيذ االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان، مع أخذ   - باء 
   الساري بعني االعتبارالقانون اإلنساين الدويل

   املساواة وعدم التمييز- ١

، رحبت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان مبختلف التدابري املتَّخذة للنهوض باملرأة كما رحبت ٢٠٠٥يف عام   - ١٠
باعتراف اليمن بأن النظرة النمطية لألدوار واملسؤوليات االجتماعية للرجل واملرأة أثرت تأثرياً سلبياً على بعـض              

 وجـود   ٢٠٠٨املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بقلق يف عام          اللجنة  والحظت  . )٤٧(وانب التشريع اليمين  ج
 وهي أحكام تؤثر علـى      ١٩٩٠ ويف قانون املواطَنة لعام      ١٩٩٢أحكام متييزية يف قانون األحوال الشخصية لعام        

الق والشهادة وامللكية واجلنـسية وحـضانة الطفـل         متتُّع املرأة حبقوق متساوية يف املسائل املتصلة بالزواج والط        
ودعت اليمن إىل اختاذ التدابري لضمان املساواة يف احلقوق بني املرأة والرجل فيما يتعلق بـاألحوال                . )٤٨(واإلرث

وباإلضافة إىل ذلك، حثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة اليمن على تعديل قـانون    . )٤٩(الشخصية
  .)٥٠(وال الشخصية ملنع تعدُّد الزوجات وإلغاء قاعدة الوصايةاألح

وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها البالغ إزاء النتائج السلبية للتعديل الذي                  - ١١
 يقل ، وهو التعديل الذي أجاز زواج الطفلة اليت١٩٩٢ على قانون األحوال الشخصية لعام ١٩٩٩أُدخل يف عام 

وأعربـت  .  سنة، مبوافقة ويل أمرها، ما يشكل انتهاكاً خطرياً اللتزامات اليمن مبوجب االتفاقية            ١٥عمرها عن   
  هذا الزواج املبكِّر للفتيات الاليت بلغ عمر بعضهن مثاين سـنوات،           " قانونية"اللجنة عن استمرار قلقها البالغ إزاء       

لجنة اليمن على اختاذ تدابري تشريعية عاجلة لرفع احلد األدىن لسن وحثت ال. )٥١(ضدهنيعد مبثابة عنف ميارس ما 
زواج الفتيات؛ والنص على أن زواج الطفل ليس له أي أثر قانوين؛ وإنفاذ شرط تسجيل مجيع حاالت الـزواج                   

  .)٥٢(لرصد مدى قانونيتها وتنظيم محالت توعية

 علماً بالتباين بني تقييم اليمن الذي يفيد بأن اجملتمع         ، أحاطت جلنة القضاء على التمييز العنصري      ٢٠٠٦ويف عام     -١٢
علومات املوثوق هبا اليت تلقتها اللجنة فيما يتعلق بوجود مجاعات مميَّزة علـى أسـاس               إثنياً وبني امل  اليمين جمتمع متجانس    

 إىل وجـود    ٢٠٠٧ عام   أشار تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية يف       قد  و. )٥٣(و الثقافة، ومنها مجاعة األخدام    أالنسب  
  . )٥٤( فجماعة األخدام ُمدانة اجتماعياً ويعاَمل أفرادها على أهنم غري مواطنني،متييز قائم على الطبقة االجتماعية يف اليمن
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وأعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وجلنة القضاء على التمييز العنصري عن               - ١٣
جلنة القـضاء   كما اشارت   . )٥٥(رار التمييز القائم حبكم الواقع، مبا يف ذلك التمييز ضد األخدام          قلقهما إزاء استم  

  أن أفراد مجاعة األخدام يواجهون صـعوبات، إن        فيد  التقارير اليت تلقتها واليت ت    إىل  على التمييز العنصري بقلق     
 وأوصت اللجنة بأن يضع الـيمن ويطبِّـق         .)٥٦(مل يكن موانع صرحية، يف ممارسة حقهم يف امللكية ممارسة فعلية          

، بغية القضاء على التمييز الذي يتعرض له أفـراد اجلماعـات            فراد اجملتمعات املتأثرة  استراتيجية وطنية مبشاركة أ   
وأوصت بوجه خاص بأن يسن اليمن تشريعات ويتخذ تدابري حلظر مجيع . املهّمشة واملستضَعفة على أساس النسب

على أساس النسب يف جمال العمل والسكن لضمان فرص متكافئة يف احلصول علـى              القائمة   املمارسات التمييزية 
  .)٥٧(، وخباصة مجاعة األخدامأثرةخدمات الرعاية الصحية والضمان االجتماعي ألفراد اجلماعات املت

التمييزية ، أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها البالغ إزاء استمرار املواقف االجتماعية             ٢٠٠٥ويف عام     - ١٤
ضد الفتيات كما أعربت عن قلقها إزاء التفاوت يف التمتع باحلقوق وإزاء التمييز االجتماعي الذي تعاين منه عدة     

األطفال الذين خياطَبون كأخدام، واألطفال املولودون خارج إطار الزواج، واألطفال ذوو اإلعاقة، من بينها فئات 
وأوصت اللجنة  . )٥٨(وارع، واألطفال الذين يعيشون يف املناطق الريفية      واألطفال الذين يعيشون أو يعملون يف الش      

  .)٥٩(عطي اليمن األولوية للخدمات االجتماعية املوّجهة حنو هؤالء األطفاليبأن 

  احلق يف احلياة واحلرية واألمان - ٢

عدام مبوجب القانون ن اجلرائم اليت تستوجب عقوبة اإلألظلّت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان تشعر بالقلق   - ١٥
 احلق يف التماس العفـو غـري        ألناليمين ال تتسق مع مقتضيات العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية و           

كما أن الدور الترجيحي ألسرة الضحية يف تنفيذ عقوبة اإلعـدام أو عـدم              . مكفول للجميع على قدم املساواة    
من حاالت فرض عقوبة أن حيد وطلبت من اليمن . يتناقض مع العهد") ةالدّي(" يلتنفيذها على أساس التعويض املا

  .)٦٠(عدم تطبيقها إال يف أشد اجلرائم خطورة، وأن ُيلغي رمسياً عقوبة اإلعدام بالرجمأن يضمن اإلعدام، و

 املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات مـوجزة أو           أحال  ويف عدد من احلاالت       - ١٦
ويشعر املقرر اخلاص باألسف . )٦١(بعدم احترام املعايري الدولية املتصلة بفرض عقوبة اإلعدامادعاءات تتعلق تعسفاً 

ألن ردود احلكومة مل توضح يف عدد من احلاالت ما إذا كانت إجراءات احملاكمة متفقة متاماً مع املعايري الدوليـة     
ءات أحاهلا أيضاً املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو ومثة ادعا. )٦٢(املتعلقة بفرض عقوبة اإلعدام 

بإجراءات موجزة أو تعسفاً واملقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب فيما يتعلق بفـرض عقوبـة اإلعـدام علـى                   
  .)٦٤(تنييف حالفادت أن اإلفراج مت باملعلومات اليت قدمتها احلكومة واليت أب املقرر اخلاص ورح. )٦٣(األطفال

، أعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها بسبب التقارير اليت تشري إىل جلوء مـوظفي إدارة                ٢٠٠٣ويف عام     - ١٧
توقيف واحتجاز مت فيها ، ووقوع حاالت  عن العامل اخلارجي األمن السياسي بصورة متكررة إىل ممارسة عزل احملتجزين       

إللغاء عزل  وأوصت بأن يتخذ اليمن مجيع التدابري املالئمة        . )٦٥(ضائيةأعداد كبرية لفترات طويلة دون اختاذ إجراءات ق       
، أحال املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب ادعاءات تشري إىل          ٢٠٠٧ويف عام   . )٦٦(احملتجزين فعلياً عن العامل اخلارجي    

  .)٦٧(ض معارراحل من الشيعة الزيديني وسياسيإمام عزل أشخاص ُيّدعى أهنم من أتباع احتجاز و
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وأوصت جلنة مناهضة التعذيب بأن يضمن اليمن أن يكون طرد شخص أو إبعاده أو تسليمه إىل دولـة                    - ١٨
  .)٦٨( من االتفاقية٣أخرى متفقاً مع املادة 

 ٢٧٥ و٢٧٣وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها بصورة خاصة بشأن املادتني   - ١٩
قاضـاة  واللتني جتري مبوجبهما م   " اآلداب العامة "ب اللتني ُتحدِّدان وُتجرِّمان األفعال املخلة      من قانون العقوبات    

 اليت تقضي بأن ال خيضع رجل قتل زوجته أو رجل يقتل امرأة مـن               ٢٣٢منهجية للنساء، وكذلك بشأن املادة      
ى إلغاء أي أحكام متييزية يـنص       وحثت اليمن عل  . )٦٩(أقاربه بسبب الزنا للمالحقة القضائية بتهمة القتل العمد       

، على حنو ما اقترحته فعالً      ٢٣٢، وبصورة خاصة املادة     ٢٧٥ و ٢٧٣عليها قانون العقوبات، مبا يف ذلك املادتان        
اللجنة الوطنية للمرأة منذ عدة أعوام، لضمان خضوع جرائم قتل النساء اليت يرتكبها األزواج أو األقارب الذكور 

  .)٧٠(عاقبة بنفس األسلوب املّتبع بشأن أي جرائم قتل أخرىللمالحقة القضائية وامل

أعربت جلنة مناهضة التعذيب واللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقهما بشأن و  - ٢٠
مييز ضد وباإلضافة إىل ذلك، أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على الت. )٧١(حالة املرأة يف السجون ومراكز االحتجاز
كثن بالسجن لفترات تتجاوز مدة العقوبة بسبب رفض األوصياء عليهن املرأة عن قلقها ألن السجينات كثرياً ما مي

وأعربت اللجنة عن قلقهـا  . دة العقوبة أو لعجزهن عن دفع الدية املقررةعودهتن إىل املرتل بعد إمتام م أو أسرهن   
 أو إدمان الكحول أو السلوك غري ايهن بتهم ممارسة الدعارة أو الزنأيضاً ألن غالبية النساء السجينات قد حكم عل

  .)٧٢(القانوين أو املنايف لآلداب العامة، يف مكان خاص أو عام

بتر األطراف يف   حىت  وأكدت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان قلقها البالغ ألن العقاب البدين مثل اجللد، و              - ٢١
 من العهد الدويل ٧ ما يشكل انتهاكاً للمادة ،ه يف القانون وميارس يف اليمن علياًحاالت حمدودة، ال يزال منصوص
ليمن على إهناء هذه املمارسات يعمل اوأوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أن . اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

 تدابري على وجه السرعة     أوصت جلنة حقوق الطفل بأن يتخذ اليمن      و. )٧٣(وفقاً لذلك أن يعدِّل تشريعاته    فوراً و 
تشمل فيما تشمل إعادة النظر يف التشريعات القائمة وحظر مجيع أشكال العقاب البدين حضراً صرحياً وأن يلغي                 

كما أوصت بأن جيري اليمن     . )٧٤(مبوجب القانون إمكانية احلكم على طفل بأي شكل من أشكال العقاب البدين           
 وأسباهبما بغية اعتماد استراتيجية شـاملة وتـدابري وسياسـات         امطبيعتهوتقييماً لنطاق إيذاء األطفال وإمهاهلم      

  .)٧٥(وخدمات فعالة

 اً كبري اًحقوق الطفل عن قلقها البالغ إزاء املعلومات اليت تشري إىل أن عدد           أعربت جلنة   ،  ٢٠٠٥ويف عام     - ٢٢
كثف وأوصت بأن ي. )٧٦( أبائهميف كثري من األحيان مبساندة    وأن ذلك حيدث    من األطفال يتجر هبم يف بلد جماور        

يف املطـاف   اليمن جهوده للتصدي هلذه املشكلة ومحاية األطفال الذين يعادون إىل البلد كـي ال ينتـهي هبـم                   
  .)٧٨(تزايد عدد أطفال الشوارعللتصدي لكما أوصت بأن يضع اليمن استراتيجية شاملة . )٧٧(الشوارع

أو " الزواج الـسياحي  "ييز ضد املرأة عن قلقها إزاء ما يعرف باسم          وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التم       - ٢٣
 الاليت ينتمني عادة إىل أسر فقرية، حيث يكون الزوج من غري اليمنيني              السن يات صغريات نميلفتيات  " الزواج املؤقت "
وحثـت  .  الـسياحة   وهي ظاهرة ازدادت شيوعاً يف السنوات األخرية مع منو         ،عادة من أثرياء البلدان اجملاورة    يكون  و

  .)٧٩(اللجنة اليمن على اعتماد مجيع التدابري الالزمة ملنع هذه الظواهر ومكافحة هذا الشكل من أشكال السياحة اجلنسية
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 إىل أن عمل األطفال منتشر على نطاق واسع يف البلد وأنه            ٢٠٠٥وأشار تقرير التقييم القطري املشترك لعام         - ٢٤
، أشارت جلنة اخلرباء املعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات التابعة ملنظمة          ٢٠٠٨ عام   ويف. )٨٠(لسوء احلظ عرف مقبول   

، ما يسلط الضوء على اجلهود املبذولة لتحقيـق         ٢٠٠٦العمل الدولية إىل اعتماد استراتيجية للطفولة والشباب يف عام          
 األعمال اخلطرة، ووضع نظام رصد       عاماً يف  ١٨عدة أهداف منها إلغاء عمل األطفال، وحظر عمل األطفال دون سن            

شامل لعمل األطفال، بالتعاون مع املنظمات غري احلكومية ومنظمات اجملتمع املدين والربنامج الدويل للقضاء على عمل                
وطلبت اللجنة إىل احلكومة أن تتخذ التدابري الالزمة لضمان تعـديل قـانون             . )٨١(األطفال التابع ملنظمة العمل الدولية    

  . )٨٢( عاماً يف األعمال اخلطرة١٨ أجل منع استخدام األطفال دون سن العمل من

   إقامة العدل وسيادة القانون- ٣

أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء ما أفادت به التقارير من افتقار القضاء إىل الكفاءة                   - ٢٥
خل، وخباصة من جانب السلطة التنفيذية،      واالستقالل، وطلبت إىل اليمن أن يكفل عدم خضوع القضاء ألي تد          

  .)٨٣(يف القانون أم يف املمارسةذلك سواء أكان 

 ١وأوصت جلنة مناهضة التعذيب بأن يعتمد اليمن تعريفاً للتعذيب يشمل مجيع العناصر الواردة يف املادة             - ٢٦
ميع احملتجزين إمكانية احلصول من اتفاقية مناهضة التعذيب، وأن يعدل قانون العقوبات وفقاً لذلك؛ وأن يكفل جل

أن يكفـل مثـول     فوراً على خدمة طبيب وحمامٍ، وكذلك إمكانية االتصال بأسرهم، يف مجيع مراحل االحتجاز              
  .)٨٤(ةالقضاأمام األشخاص الذين حتتجزهم إدارة األمن السياسي فوراً 

صلة بتعقيدات إجراءات التقاضـي      إىل أن املشاكل املت    ٢٠٠٥وأشار تقرير التقييم القطري املشترك لعام         - ٢٧
تكـون الغلبـة   وبطئها ال تزال منتشرة وأن الوضع يزداد تعقيداً بالنسبة للمرأة، وخباصة يف املناطق الريفية حيث   

وجيد النساء صـعوبة يف     . احملاكم التابعة للنظام القضائي الرمسي    للرجال يف النظام التقليدي القبلي ويتراجع دور        
االجتماعية اليت حتد من قدرة املرأة واملعوقات الثقافية واإلجرائية واإلدارية          كم بالنظر إىل القيود     التقاضي أمام احملا  

السكاين وعدم وجود محالت للتوعية، ال يزال       التشتت  ويف ظل ارتفاع معدالت األمية و     . األخرى داخل احملاكم  
املقـدرات  كما أن ضعف    . رة على ممارستها  حقوقهم القانونية والدستورية ويفتقرون إىل القد     جيهلون  املواطنني  

يزيد املشكلة ) وزارة العدل واحملاكم(القضائية اإلدارية ونقص اهلياكل األساسية املالئمة اللذين تعاين منهما السلطة 
تنفيذ األحكام القضائية، مما أفقد السلطة القضائية مصداقيتها    يف  هناك تقاعس   وفإجراءات التقاضي بطيئة    . تعقيداً

 أيضاً إىل أن الرتاع على امللكية هو سبب رئيـسي           ٢٠٠٥وأشار تقرير التقييم املشترك لعام      . )٨٥(ى اجلمهور لد
  .)٨٦(للرتاع املسلح وجيب حله عن طريق القضاء

 كمـا   )٨٧(وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها بسبب احلد األدىن املنخفض لسن املسؤولية اجلنائية              - ٢٨
 وأوصت جلنة   .)٨٨(فل عن قلقها بشأن أوجه القصور األخرى اليت تشوب قضاء األحداث          أعربت جلنة حقوق الط   

حقوق الطفل بأن يقوم اليمن، ضمن مجلة أمور، برفع احلد األدىن لسن املسؤولية اجلنائية إىل مستوى مقبول دولياً؛ 
 سنة، مثل اخلدمة    ١٨هم عن   للقانون الذين تقل أعمار   خالفني  وإنشاء نظام فعال للعقوبات البديلة لألشخاص امل      

 سنة عن البـالغني وضـمان       ١٨اجملتمعية والعدالة اإلصالحية؛ وضمان فصل احملتجزين الذين تقل أعمارهم عن           
  .اتصاهلم املستمر بأسرهم أثناء خضوعهم لقضاء األحداث
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   احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية- ٤

، إىل برنامج السجل    ٢٠٠٣ة الفقر املدقع، بعد زيارهتا لليمن يف عام         أشارت اخلبرية املستقلة املعنية مبسأل      - ٢٩
، وضمان احتـرام احلـق يف التـصويت، ومكافحـة التزويـر             تسجيل بيانات الطفل املولود   املدين وفائدته يف    

ألسر وأشارت إىل أن تكلفة إصدار وثائق اهلوية مرتفعة إىل حد حيول دون استفادة أفقر األفراد وا               . )٩٠(االنتخايب
، أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها البـالغ إزاء عـدم            ٢٠٠٥ويف عام   . )٩١(من هذه اخلدمة العامة األساسية    
، وأوصت بأن يشجع اليمن وسائل من بينها استخدام وحدات التسجيل املتنقلة، )٩٢(تسجيل عدد كبري من املواليد

  .)٩٣(وخباصة يف املناطق النائية والريفية

و املعتقد، والتعبري، وتكوين اجلمعيات والتجمـع       حرية الدين أ    - ٥
  السلمي، واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة والسياسية

تحول إىل ديانة أخرى وأوصـت  الأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء منع املسلمني من             - ٣٠
لضمان حرية مجيع األشخاص يف اختيار ديـن أو         النظر يف موقفه وأن يتخذ مجيع التدابري الالزمة         اليمن  بأن يعيد   

  .)٩٤(معتقد، مبا يف ذلك حق الشخص يف تغيري دينه أو معتقده

تتعرض هلا ، أحال املقرر اخلاص املعين حبرية الدين أو املعتقد ادعاء يتعلق بالتهديدات اليت ٢٠٠٧ويف عام   - ٣١
يعي قتيل، وعدم قيام احلكومة بتوفري األمن الكايف        رجل دين ش  الطائفة اليهودية يف مشال اليمن على أيدي أنصار         

ووجهت رسالة  . )٩٥(هلذه الطائفة، وأعرب املقرر اخلاص عن امتنانه للحكومة ملا تتخذه من تدابري يف هذا الشأن              
  .)٩٦(بشأن توقيف واحتجاز أفراد من الطائفة البهائية يف صنعاء على أيدي مسؤولني يف األمن القومي

ي والتعبري بشأن ما تعرض له أ اليمن ادعاءات من بينها ادعاء أحاله املقرر اخلاص املعين حبرية الروأحيلت إىل  - ٣٢
تها دعى أهنا تنتقد سياسات احلكومة وخباصة يف إطار حمارب        حمرر لصحيفة أسبوعية معارضة بسبب كتابته مقاالت يُ       

سراح احملرر وعزمها على العمل من أجل إلغاء        ورحب املقرر اخلاص بقرار احلكومة إطالق       . )٩٧(املتمردين يف صعدة  
وال تزال هناك ادعاءات جتري إحالتها بـشأن أعمـال املـضايقة    . )٩٨(املعاقبة اجلنائية على اجلرائم املتصلة باإلعالم 

واالعتداء والتوقيف واالحتجاز والسجن اليت يتعرض هلا الصحفيون الذين يكتبون عن الفساد والذين يكتبون عـن                
ما يتعلق بانتـهاكات     في ات أو يقومون بتصويرها، والذين ينتقدون احلكومة يف مقاالهتم مبا يف ذلك انتقادها            املظاهر

ألن االعتدءات تندرج عادة يف إطار منـط مـن أمنـاط            وأعرب املقرر اخلاص عن بالغ قلقه       . )٩٩(حقوق اإلنسان 
إىل إجراء حتقيقات فعالة يف التهديدات وأعمال ودعا احلكومة  . قوات األمن ضد الصحفيني   االعتداءات اليت ترتكبها    

  .)١٠٠(العنف اليت يتعرض هلا الصحفيون وتقدمي املسؤولني عنها إىل القضاء بغية مكافحة اإلفالت من العقاب

احلكومـة يف تقريرهـا إىل أن   إشارة ، الحظت جلنة للخرباء تابعة ملنظمة العمل الدولية ٢٠٠٨ويف عام     - ٣٣
 وهي ١٠٥التفاقية رقم  ايمنيني قدمت مشروع قانون بشأن الصحافة والنشر تراعى فيه أحكام           نقابة الصحفيني ال  

اتفاقية إلغاء العمل اجلربي؛ وأن املشروع خيضع حالياً ملناقشة الصحفيني واملتخصصني يف جمال اإلعالم وحـزب                
  .)١٠١(احلكومة واملعارضة
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املدافعني عن حقوق اإلنسان ادعاءات تتعلق بتوقيف مدافعني وأحال املمثل اخلاص لألمني العام املعين حبالة   - ٣٤
ووجهت اإلجراءات اخلاصة نداًء مشتركاً عاجالً بشأن عمليات        . )١٠٢(عن حقوق اإلنسان واحتجازهم وسجنهم    

 على التأخر يف دفع معاشاهتم همجنود متقاعدون بعد احتجاجمنهم  التوقيف واالحتجاز اليت تعرض هلا أشخاص،       
  .)١٠٣(ة أو عدم دفعهاالتقاعدي

وحثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة اليمن على أن يتخذ التـدابري القانونيـة الفعالـة                    - ٣٥
املؤقتة، لزيادة متثيل املرأة يف مجيع مستويات وجماالت السياسة، وخباصة يف          خلاصة  واملتواصلة، مبا يف ذلك التدابري ا     

 حثت اليمن على تنظيم محالت توعية بشأن أمهية مشاركة املرأة يف عمليـة اختـاذ    كما. مناصب اختاذ القرارات  
  .)١٠٤(القرار بالنسبة للمجتمع بأسره، مبا يف ذلك مشاركتها يف القطاعني العام واخلاص

   احلق يف العمل ويف شروط عمل عادلة ومواتية - ٦

تقدماً كبرياً  اليمن  الثقافية عن قلقها لعدم إحراز      أعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية و        - ٣٦
وأشار التقيـيم القطـري     . )١٠٥(يف جمال مكافحة البطالة اليت ال يزال معدهلا مرتفعاً للغاية، وخباصة بني الشباب            

 إىل أن الشباب بوجه خاص يواجهون عقبات ضخمة يف احلصول على فـرص عمـل وأن                 ٢٠٠٥املشترك لعام   
  .)١٠٦(رتفعة بني الشباب ميكن أن تؤدي إىل عدم استقرار سياسيمعدالت البطالة امل

، أوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بأن يطبق اليمن سياسات وبرامج              ٢٠٠٨ويف عام     - ٣٧
  .)١٠٧(هادفة تشمل تدابري خاصة مؤقتة لزيادة عدد النساء يف القوى العاملة النظامية، وخباصة يف القطاع العام

   احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئق- ٧

أوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بأن يتخذ اليمن التدابري عن طريق جهوده املتعلقـة                   - ٣٨
يف ذلك اجلهود بالدمج واستراتيجية احلد من الفقر للتصدي حلالة الضعف اخلاصة اليت تعاين منها املرأة الفقرية، مبا 
وحثت اليمن . الرامية إىل ضمان متثيل املرأة يف النهوج القائمة على املشاركة املُتبعة يف إدارة برامج احلد من الفقر                

وأوصت جلنة حقوق الطفل بأن يويل اليمن األطفـال         . )١٠٨(على استخدام التدابري اخلاصة املؤقتة يف هذا الشأن       
جية احلد من الفقر وغريها من الربامج، وأن ُيجري إصـالحاً لنظـام الـضمان               اهتماماً خاصاً يف برامج استراتي    
  . )١٠٩(االجتماعي، بغية توسيع نطاقه

يف جمال الصحة، لكنـها     القائمة  ربامج  السياسات و الوالحظت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة           - ٣٩
ع واألطفال والوفيات النفاسية يف اليمن وبشأن ضـعف إمكانيـة           أعربت عن قلقها بشأن املعدَّل املرتفع لوفيات الرضَّ       

وكانت هناك شواغل مماثلـة     . )١١٠(احلصول على خدمات الرعاية الصحية وتنظيم األسرة، وخباصة يف املناطق الريفية          
ر إطار عمل األمم    وأشار تقري . )١١١(أثارهتا جلنة حقوق الطفل واللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية         

تضع قيوداً على استخدام    والثقافية   إىل أن التقاليد والقيم االجتماعية       ٢٠١١- ٢٠٠٧املتحدة للمساعدة اإلمنائية للفترة     
وترجع معظم األسباب اليت ُتحد من إمكانية احلصول حىت على اخلدمات اليت ميكن الوصول إليها فعلياً                . تنظيم األسرة 

  .)١١٢( املفروضة على حركة املرأة وُندرة العنصر النسائي العامل يف ميدان الصحةإىل القيود االجتماعية
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وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء وجود ممارسات تقليدية ضارة يف مناطق معينة من اليمن، منها   - ٤٠
والحظت اللجنة املعنية بالقضاء على     . )١١٣(تشويه األعضاء التناسلية لإلناث والزواج املبكِّر واحلرمان من التعليم        

التمييز ضد املرأة بقلق املضاعفات الصحية اخلطرية اليت تتعرض هلا الفتيات والنساء جراء ممارسة تشويه األعضاء                
وحثَّت اللجنة اليمن على أن يعتمد دون إبطاء قانون األمومة اآلمنة الذي ُعرض مـؤخراً               . )١١٤(التناسلية لإلناث 

ن والذي يتضمن أحكاماً حتظر أي ممارسة ُتعرِّض صحة املرأة للخطر، مثل الزواج املبكِّـر وتـشويه                 على الربملا 
  . )١١٥(األعضاء التناسلية لإلناث، إضافة إىل ضمان توفري وسائل منع احلمل يف مجيع املراكز الصحية

لدان العامل ُندرة يف امليـاه       إىل أن اليمن هو من أشد ب       ٢٠٠٥وأشار تقرير التقييم القطري املشترك لعام         - ٤١
 يف املائة من املياه ُيستخدم يف الزراعة، ٨٠ونظراً ألن ما يزيد على . )١١٦(وتوجد فيه أعلى معدالت النمو السكاين

وُيخصص ثلثه لزراعة القات، فإن اخنفاض املوارد املائية يؤدي إىل انعدام األمن الغذائي لألسر املعيشية، وخباصة                
وحثت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة        . )١١٧(يف املناطق الريفية الضعيفة   األسر الفقرية   

اليمن على أن يضع استراتيجيات وخطط عمل وتدابري تشريعية وغري تشريعية للتصدي ملشاكل نـدرة امليـاه،                 
  . )١١٨(وخباصة اإلدارة املستدامة للموارد املائية املتاحة

  لتعليم ويف املشاركة يف احلياة الثقافية للمجتمع احلق يف ا- ٨

، حثت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية اليمن على أن ُينفِّذ بالكامـل              ٢٠٠٣يف عام     - ٤٢
لية أن  ، الحظت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدو       ٢٠٠٨ويف عام   . )١١٩(خطة عمله الوطنية لتوفري التعليم للجميع     

 ٢٠٠٢/٢٠٠٣ يف املائة يف الفترة من عامي ٣٩ إىل ٣٨نسبة البنات إىل البنني املسجلني يف التعليم األساسي زادت من 
ميثالن مـشكلة   ما زاال   غري أن احلصول على التعليم اإللزامي اجملاين وتكلفة التعليم املدرسي املرتفعة            . ٢٠٠٥إىل عام   

 املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بأن يتخذ اليمن تدابري تكفل إمكانية حصول وأوصت اللجنة. )١٢٠(هامة يف اليمن 
على التعليم جبميع مستوياته، ويشمل ذلك توفري إمكانية استخدام مراحيض مالئمة وخمصصة هلـن،              الفتيات والنساء   

  .)١٢١(ملناطق الريفية يف احلصول على التعليم، وخباصة يف اهنوهي أمور هلا أثرها املباشر يف إعمال حق

إىل أن األمية ال تزال تطال قرابة نصف السكان وأنه  ٢٠٠٨يف عام وأشار تقرير صادر عن البنك الدويل   - ٤٣
ال تزال هناك فجوات كبرية بني اجلنسني يف التعليم الثانوي وأن نسبة الذكور من طالب التعليم ما بعد الثانوي                   

حظت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بقلق أن معدل األمية املرتفع بني النساء            وال. )١٢٢(تتجاوز كثرياً نسبة اإلناث   
ودعت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املـرأة الـيمن إىل            . )١٢٣(يعوِّق متتعهن باحلقوق املدنية والسياسية    

على رفع مستوى الـوعي     لتحسني مستوى اإلملام بالقراءة والكتابة لدى الفتيات والنساء وحثته          كثيف جهوده   ت
العام بأمهية التعليم كحق من حقوق اإلنسان وكأساس لعملية متكني املرأة، وعلى اختاذ خطوات للتغلب على أمناط 

  .)١٢٤(السلوك التقليدية اليت تعمل على استدامة التمييز

   املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء- ٩

 إىل  ٢٠٠٥يف عام   ) املفوضية(ملتحدة السامية لشؤون الالجئني     أشار تقرير شامل صادر عن مفوضية األمم ا         - ٤٤
  بالذهاب حبـراً إىل الـيمن يف       خياطرون بأرواحهم   أن اآلالف من ملتمسي اللجوء والالجئني الصوماليني استمروا         
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تقارير وأعربت املفوضية عن قلقها البالغ فيما يتعلق بأعداد ملتمسي اللجوء والالجئني الذين أفادت ال             . ٢٠٠٤عام  
، ٢٠٠٥يوليه / بأنه يف متوز٢٠٠٦وأفاد تقرير شامل صادر عن املفوضية يف عام . )١٢٥(مبصرعهم يف أثناء هذه العملية

وقَّعت املفوضية على مذكرة تفاهم مع حكومة اليمن وفتحت مراكز تسجيل يف ست حمافظات لتجديد بطاقـات                 
ويف عام  . )١٢٦(٢٠٠٣جئني الذين وصلوا إىل اليمن منذ عام        اللجوء اليت انتهت فترة صالحيتها وتسجيل بيانات الال       

فوضية وأن يعتمد   امل، أهابت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة باليمن أن يواصل تعزيز تعاونه مع                ٢٠٠٨
 إمكانيـة  ؛ وأن مينح املفوضية بالكامل ١٩٦٧ وبروتوكوهلا لعام    ١٩٥١مشروع قانون الالجئني، وفقاً التفاقية عام       

الدخول إىل مراكز احتجاز الالجئني وأال ُيرحِّل الالجئني دون أن تتحقق املفوضية مسبقاً من مركزهم، وأن يكفل                 
  .)١٢٧(لالجئني حقهم يف األمن، ال سيما بالنسبة للنساء واألطفال نظراً لتعرضهم للعنف

   حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب- ١٠

ق اإلنسان عن قلقها إزاء ما ورد يف التقارير من وقوع انتـهاكات جـسيمة               أعربت اللجنة املعنية حبقو     - ٤٥
وطلبت .  من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية باسم محلة مكافحة اإلرهاب١٤ و٩ و٧ و٦للمواد 

نـشطة  إىل اليمن أن يضمن إيالء أقصى قدر من االهتمام ملبدأ التناسب يف مجيع ردوده علـى التهديـدات واأل                  
أما جلنة مناهضة . )١٢٨(حمددة منصوص عليها يف هذا العهدحقوق اإلرهابية وأن يضع يف اعتباره عدم جواز تقييد 

التعذيب، فهي وإن كانت ُتدرك الصعوبات اليت يواجهها اليمن يف كفاحه املستمر منذ فترة طويلة ضد اإلرهاب، 
  .)١٢٩( كمربر ملمارسة التعذيبأشارت إىل أنه ال جيوز االحتجاج بأي ظروف استثنائية

ومثة ادعاءات أحاهلا الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي واملقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب واملقرر   - ٤٦
اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف سياق مكافحة اإلرهاب بشأن مواطنني مينيني ُيشتبه يف انتمائهم إىل 

وأفادت احلكومة أن هؤالء األشخاص     . )١٣٠(بلدين أجنبيني حلساب  مت نقلهم إىل اليمن وتعذيبهم      منظمة القاعدة   
ورأى الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي أن احتجازهم يف اليمن هو احتجاز تعـسفي              . ينتظرون احملاكمة 

  .)١٣١(وطلب إطالق سراحهم

  ملعوقات اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات وا- ثالثاً 
التصديق على  و إىل أن شرعة احلقوق يف الدستور احلايل         ٢٠٠٥أشار تقرير التقييم القطري املشترك لعام         - ٤٧

بيد أن  .  بيئة مساِعدة على احترام ومحاية حقوق اإلنسان       انمجيع الصكوك الدولية الرئيسية حلقوق اإلنسان يوفر      
التوازن الدقيق بني قوتني متعارضتني تتمثـل يف سـلطة          ) أ: (الالعوامل التالية أدت إىل تباين بني النوايا واألعم       

مركزية من جهة وشيوخ القبائل وقادة األجهزة العسكرية فضالً عن الشخصيات االجتماعية ذات القوة والنفوذ               
   بـني الـسلطات؛   قضية الفساد والسعي إىل حتقيق الريع وهي وثيقة الصلة هبذه العالقـة             ) ب(من جهة أخرى؛    

  .)١٣٢(توازن الدقيق بني األمن ومحاية حقوق اإلنسانال) ج(

 رأن الرتاع املسلح يف اليمن ال يزال يـؤخ        املفوضية السامية حلقوق اإلنسان      ، الحظت ٢٠٠٧ويف عام     - ٤٨
  .)١٣٣(يف جمال تعزيز حقوق اإلنسانالتقدم 
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   األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية- رابعاً 
  للمتابعةتوصيات حمددة 

، بتقـدمي   ٢٠٠٣، بعد زيارهتا يف عام      اخلبرية املستقلة املعنية مبسألة حقوق اإلنسان والفقر املدقع       قامت    - ٤٩
 واألمية بني النساء؛ وختفيض معدَّل املواليد؛       ؛االعتراف حبقوق املرأة  بشأن مسائل من بينها     يات إىل احلكومة    توص
ة منه؛ ودور السلطات احمللية يف اجلهود الرامية إىل مكافحة الفقـر؛            توفري برنامج للسجل املدين ميكن االستفاد     و

  .)١٣٤(ورصد الفقر على املستوى الوطين

، طلبت جلنة مناهضة التعذيب إىل اليمن أن يوفِّر، يف غضون سنة واحدة، معلومات عن               ٢٠٠٣ويف عام     - ٥٠
ن االتصال بالعامل اخلارجي وتدابري مكافحـة       استجابته لتوصيات اللجنة املتعلقة باالحتجاز مع احلرمان الفعلي م        

، طلبت  ٢٠٠٥ويف عام   . )١٣٦(، قدمت احلكومة رداً على املسألتني     ٢٠٠٥أغسطس  / آب ٢٢ويف  . )١٣٥(اإلرهاب
اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان إىل اليمن أن يقدِّم، يف غضون سنة واحدة، معلومات عن متابعة توصياهتا فيما يتعلق 

التناسلية لإلناث، ومحلة مكافحة اإلرهاب، واستخدام القوة من جانب قوات األمن والعقـاب             بتشويه األعضاء   
، طلبت جلنة القضاء على التمييز العنصري إىل اليمن أن يقدِّم، يف غـضون سـنة                ٢٠٠٦ويف عام   . )١٣٧(البدين

اعات مميزة على أسـاس     واحدة، معلومات عن متابعة التوصيات املتعلقة بالتحفظات، والالجئني والتمييز ضد مج          
، طلبت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املـرأة إىل           ٢٠٠٨ويف عام   . )١٣٨(، ومنها األخدام   والثقافة النسب

، معلومات خطية عن اخلطوات اليت قام هبا لتنفيذ التوصيات املتعلقة باألحكـام             تنياليمن أن يوفِّر، يف غضون سن     
رفع احلد األدىن لسن زواج الفتيات، واعتماد تشريع ُيجرِّم تشويه األعضاء التناسلية       التمييزية لقانون العقوبات، و   

  .)١٣٩(لإلناث، وحظر تعدد الزوجات والوصاية على املرأة

   بناء القدرات واملساعدة التقنية- خامساً 
أن تـشمل اإلدارة   إىل أن جماالت التعاون احملتملة ميكن        ٢٠٠٥أشار تقرير التقييم القطري املشترك لعام         - ٥١

الرشيدة اليت ُتعرَّف تعريفاً عريضاً بأهنا تتضمن احترام ومحاية حقوق اإلنسان، ووجود ثقافة لـسيادة القـانون،      
  .)١٤٠(وزيادة نطاق وقدرة اجملتمع املدين
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Notes 

1 Information in this note has been prepared to assist in understanding the history of the legal personality 
of Yemen in the membership of the United Nations. In a letter dated 19 May 1990, the Ministers of Foreign 
Affairs of the Yemen Arab Republic and the People's Democratic Republic of Yemen informed the 
Secretary-General of the following: ". . . The People's Democratic Republic of Yemen and the Yemen Arab 
Republic will merge in a single sovereign State called the Republic of Yemen' (short form: Yemen) with 
Sana'a as its capital, as soon as it  is proclaimed on Tuesday, 22 May 1990.  The Republic of Yemen will 
have single membership in the United Nations and be bound by the provisions of the Charter.  All treaties 
and agreements concluded between either the Yemen Arab Republic or the People's Democratic Republic of 
Yemen and other States and international organizations in accordance with international law which are in 
force on 22 May 1990 will remain in effect, and international relations existing on 22 May 1990 between the 
People's Democratic Republic of Yemen and the Yemen Arab Republic and other States will continue." As 
concerns the treaties concluded prior to their union by the Yemen Arab Republic or the People's Democratic 
Republic of Yemen, the Republic of Yemen (as now united) is accordingly to be considered as a party to 
those treaties as from the date when one of these States first became a party to those treaties.  Accordingly 
the tables showing the status of treaties will now indicate under the designation “Yemen” the date of the 
formalities (signatures, ratifications, accessions, declarations and reservations, etc.) effected by the State 
which first became a party, those eventually effected by the other being described in a footnote.  The 
People's Democratic Republic of Yemen was admitted to the United Nations by Resolution No. 2310 (XXII) 
of 14 December 1967 registered under No. 8861.  For the text of the declaration of acceptance of the 
obligations contained in the Charter of the United Nations made by  the People's Democratic Republic of 
Yemen, see United Nations, Treaty Series, vol. 614, p. 21.  The People's Democratic Republic of Yemen was 
successively listed in the previous editions as "Southern Yemen", "People's Republic of Southern Yemen", 
"People's Democratic Republic of Yemen" and "Democratic Republic of Yemen". Source: historical 
information  to be found on http://treaties.un.org  ./ 
2 Unless indicated otherwise, the status of ratifications of instruments listed in the table  may be found in 
Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General: Status as at 31 December 2006  (ST/LEG/SER.E.25), 
supplemented by the official website of the United Nations Treaty Collection database, Office of Legal Affairs of 
the United Nations Secretariat, http://treaties.un.org/. 
3 The following abbreviations have been used for this document: 

ICERD International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 
ICESCR  International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 
OP-ICESCR  Optional Protocol to ICESCR 
ICCPR  International Covenant on Civil and Political Rights 
ICCPR-OP 1  Optional Protocol to ICCPR 
ICCPR-OP 2  Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of the death penalty 
CEDAW  Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women 
OP-CEDAW  Optional Protocol to CEDAW 
CAT  Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or 

Punishment 
OP-CAT  Optional Protocol to CAT 
CRC  Convention on the Rights of the Child 
OP-CRC-AC  Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed conflict 
OP-CRC-SC  Optional Protocol to CRC on the sale of children, child prostitution and child 

pornography 
ICRMW  International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers 

and Members of Their Families 
CRPD  Convention on the Rights of Persons with Disabilities 
OP-CRPD Optional Protocol to Convention on the Rights of Persons with Disabilities 
CED International Convention for the Protection of All Persons from Enforced 

Disappearance 
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4 The date of accession to ICERD of the People's Democratic Republic of Yemen.  It should also be noted that 
the Yemen Arab Republic acceded to ICERD on 6 April 1989 with the following reservation: “Reservations in 
respect of article 5 (c) and article 5 (d) (iv), (vi) and (vii).”  According to information submitted to OHCHR by the 
Office of Legal Affairs on 16 December 2008,“  Since the accession by "Democratic Yemen" predated the accession 
by the "Republic of Yemen, in accordance with the above, “Yemen” is to be considered a party from the date of the 
first action along with the relevant declarations/reservations made at that time . 
5 The following reservations were made by the People’s Democratic Republic of Yemen upon its accession to 
ICERD. Sources:http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&id=319&chapter=4&lang=en and OLA 
information submitted by email to OHCHR on 16 December 2008 . 

“The accession of the People's Democratic Republic of Yemen to this Convention shall in no way signify 
recognition of Israel or entry into a relationship with it regarding any matter regulated by the said 
Convention . 

“The People's Democratic Republic of Yemen does not consider itself bound by the provisions of Article 
22 of the Convention, under which any dispute between two or more States Parties with respect to the 
interpretation or application of the Convention is, at the request of any of the parties to the dispute, to be 
referred to the International Court of Justice for decision, and states that, in each individual case, the 
consent of all parties to such a dispute is necessary for referral of the dispute to the International Court of 
Justice. 

“The People's Democratic Republic of Yemen states that the provisions of Article 17, paragraph 1, and 
Article  18, paragraph 1, of the Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 
whereby a number of States are deprived of the opportunity to become Parties to the Convention is of a 
discriminatory nature, and holds that, in accordance with the principle of the sovereign equality of States, 
the Convention should be opened to participation by all interested States without discrimination or 
restriction of any kind ..”  

6 The formality was effected by the Yemen Arab Republic. Source: 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/ratification/3.htm#N16. 
7 The formality was effected by Democratic Yemen. Source: 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/ratification/4_5.htm#N15 . 
8 The formality was effected by the Democratic Yemen. Source: http://treaties.un.org/. 
9 The Government of the People's Democratic Republic of Yemen declares that it does not consider itself bound 
by article 29, paragraph 1, of the said Convention, relating to the settlement of disputes which may arise concerning 
the application or interpretation of the Convention. Source: 
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&id=326&chapter=4&lang=en. 
10 Adopted by the General Assembly in its resolution 63/117 of 10 December 2008, in which the General 
Assembly recommended that a signing ceremony be organized in 2009.  Article 17, para. 1, of OP-ICESCR states 
that “The present Protocol is open for signature by any State that has signed, ratified or acceded to the Covenant ”.  
11 Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, 
supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime. 
12 1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, 1954 Convention relating to the 
status of Stateless Persons and 1961 Convention on the Reduction of Statelessness. 
13 Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the 
Field (First Convention); Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and 
Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea (Second Convention); Convention relative to the Treatment of 
Prisoners of War (Third Convention); Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War 
(Fourth Convention); Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the 
Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I); Protocol Additional to the Geneva Conventions 
of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II); 
Protocol additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Adoption of an Additional 
Distinctive Emblem (Protocol III). For the official status of ratifications, see Federal Department of Foreign Affairs 
of Switzerland, at www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/intla/intrea/chdep/warvic.html. 



A/HRC/WG.6/5/YEM/2 
Page 17 

14 International Labour Organization Convention  No. 29 concerning Forced or Compulsory Labour; Convention 
No.105 concerning the Abolition of Forced Labour, Convention No. 87 concerning Freedom of Association and 
Protection of the Right to Organize; Convention  No. 98 concerning the Application of the Principles of the Right to 
Organize and to Bargain Collectively; Convention No. 100 concerning Equal Remuneration for Men and Women 
Workers for Work of Equal Value; Convention No. 111 concerning Discrimination in Respect of Employment and 
Occupation; Convention No. 138 concerning Minimum Age for Admission to Employment; Convention No. 182 
concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour. 
15 Concluding observations of the Human Rights Committee (CCPR/CO/84/YEM), para. 15. 
16 Concluding observations of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women 
(CEDAW/C/YEM/CO/6), para. 52. See also E/CN.4/2004/43/Add.1, para. 44. 
17 Concluding observations of the Committee  on the Elimination of Racial Discrimination 
(CERD/C/YEM/CO/16), para. 20; and CEDAW/C/YEM/CO/6, para. 58. 
18 CEDAW/C/YEM/CO/6, para. 58. 
19 Conclusions and recommendations of the Committee against Torture (CAT/C/CR/31/4), para. 7 (m). 
20 CEDAW/C/YEM/CO/6, para. 21. 
21 CERD/C/YEM/CO/16, para. 18. 
22 CAT/C/CR/31/4, para. 7 (m). 
23 Ibid., para. 4 (d). 
24 OHCHR 2007 Report on Activities and Results, p. 122. 
25 Concluding observations of the Committee on the Rights of the Child (CRC/C/15/Add.267), para. 4. 
26 Ibid., para. 14. 
27 CEDAW/C/YEM/CO/6, para. 46. 
28 CEDAW/C/YEM/CO/6, para. 11. 
29 CCPR/CO/84/YEM, para. 3;  CAT/C/CR/31/4, para. 4 (a);  CERD/C/YEM/CO/16, para. 3. 
30 United Nations Country Team in Republic of Yemen, Common Country Assessment Republic of Yemen, 2005, 
p. 9, available at http://www.undg.org/docs/8078/Yemen%20CCA%20English.pdf. 
31 CERD/C/YEM/CO/16, para. 17. 
32 CEDAW/C/YEM/CO/6, para. 49; CRC/C/15/Add.267, para. 21; CCPR/CO/84/YEM, para. 7; and 
E/CN.4/2004/43/Add.1, paras. 33 and 44. See also United Nations Country Team in Republic of Yemen, 
Common Country Assessment Republic of Yemen, 2005, p. 24, available at 
htttp://www.undg.org/docs/8078/Yemen%20CCA%20English.pdf. 
33 For the list of national human rights institutions with accreditation status granted by the International 
Coordinating Committee of National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights (ICC),  
see A/HRC/10/55, annex 1. 
34 CEDAW/C/YEM/CO/6, para. 4. 
35 Ibid., para. 48. 
36 The following abbreviations have been used for this document: 
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