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*1318573*  

  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  ورة الثامنة عشرةالد
  ٢٠١٤فرباير / شباط٧ -يناير / كانون الثاين٢٧

 أعّدته مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان        جتميع للمعلومات     
 ٥/١من مرفق قرار جملـس حقـوق اإلنـسان          ) ب(١٥وفقاً للفقرة   

  ١٦/٢١ من مرفق قرار اجمللس ٥والفقرة 

  اليمن    

هذا التقرير جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئـات املعاهـدات واإلجـراءات               
تقارير املفوضـية    ، ويف من الدولة املعنية  الواردة  لتعليقات  يف ذلك املالحظات وا     مبا اخلاصة،

والتقرير . غري ذلك من وثائق األمم املتحدة الرمسية ذات الصلة          ويف السامية حلقوق اإلنسان،  
ولالطالع على النص الكامـل،     . مقدم يف شكل موجز تقيُّداً باحلد األقصى لعدد الكلمات        

اقتراحات   أو وجهات نظر   أو يتضمن التقرير أية آراء    وال. ُيرجى العودة إىل الوثائق املرجعية    
والبيانات العلنية الصادرة   يف التقارير   يرد منها    خبالف ما من املفوضية السامية حلقوق اإلنسان      

 يف   جملس حقوق اإلنسان   ااعتمدهاليت  املبادئ التوجيهية العامة    تبع هيكل   وهو ي . املفوضيةعن  
 يف حواشي هناية النص مراجع املعلومـات        منهجيحنو  على  ذُكرت  وقد  . ١٧/١١٩مقرره  

والتطورات اليت حـدثت يف   االستعراض دوريةالتقرير وروعيت يف إعداد  . الواردة يف التقرير  
 .تلك الفترة
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً  

   )١(نطاق االلتزامات املالية  -ألف  

  )٢(املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان    

  
خالل دورة االسـتعراض    احلالة  
  السابقة

اإلجراءات املتخذة بعـد    
  مل ُتقبل/مل ُيصدَّق عليها  االستعراض 

ــضمام  ــصديق أو االن الت
  اخلالفة  أو

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع     
  )١٩٧٢(أشكال التمييز العنصري 

العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق    
االقتصادية واالجتماعية والثقافية   

)١٩٨٧(  
الدويل اخلـاص بـاحلقوق   العهد  

  )١٩٨٧(املدنية والسياسية 
اتفاقية القضاء على مجيع أشكال     

  )١٩٨٤(التمييز ضد املرأة 
اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من 
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية     

  )١٩٩١(أو الالإنسانية أو املهينة 
  )١٩٩١(اتفاقية حقوق الطفل 

الربوتوكول االختياري التفاقيـة    
بـشأن اشـتراك    قوق الطفل   ح

زعات املـسلحة   اناألطفال يف امل  
)٢٠٠٧(  

الربوتوكول االختياري التفاقيـة    
األطفال بشأن بيع   حقوق الطفل   

يف يف البغاء و   األطفال   استغاللو
  )٢٠٠٤(املواد اإلباحية 

اتفاقية حقوق األشـخاص    
  )٢٠٠٩(ذوي اإلعاقة 

الربوتوكول االختيـاري الثـاين     
يل اخلـاص   امللحق بالعهد الـدو   

  باحلقوق املدنية والسياسية 
الربوتوكول االختياري التفاقيـة    
مناهضة التعذيب وغـريه مـن      
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية     

  الالإنسانية أو املهينة أو
االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع     

  العمال املهاجرين وأفراد أسرهم
االتفاقية الدولية حلمايـة مجيـع      

  الختفاء القسرياألشخاص من ا
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خالل دورة االسـتعراض    احلالة  
  السابقة

اإلجراءات املتخذة بعـد    
  مل ُتقبل/مل ُيصدَّق عليها  االستعراض 

أو اإلعالنات  /التحفظات و 
  أو التفامهات/و

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع    
حتفظات علـى   (أشكال التمييز   

 ١ والفقرة   ١٧ من املادة    ١الفقرة  
، يف  ٢٢ واملـادة    ١٨من املـادة    

  )١٩٧٢ عام
اتفاقية القضاء على مجيع أشكال     

حتفـظ علـى    (التمييز ضد املرأة    
، يف  ٢٩ملـادة    مـن ا   ١الفقرة  

  )١٩٨٤ عام

    

ــشكوى   ــراءات ال إج
ــراء  ــق، واإلج والتحقي

  )٣(العاجل

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من 
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية     

 ٢٠ أو الالإنسانية أو املهينة، املادة    
)١٩٩١(  

ــاري  ــول االختي الربوتوك
التفاقية حقوق األشـخاص    

ــادة  ــة، امل  ٦ذوي اإلعاق
)٢٠٠٩(  

اقية الدولية للقضاء على مجيع     االتف
أشكال التمييز العنصري، املـادة     

١٤  
الربوتوكول االختياري امللحـق    
بالعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق     
  االقتصادية واالجتماعية والثقافية

العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق      
  املدنية والسياسية 

الربوتوكــول االختيــاري األول 
امللحق بالعهد الـدويل اخلـاص      

  وق املدنية والسياسيةباحلق
الربوتوكول االختياري التفاقيـة    
القضاء على مجيع أشكال التمييز     

  ضد املرأة
اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من     
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية     
أو الالإنسانية أو املهينة، املادتـان      

  ٢٢ و٢١
الربوتوكول االختياري التفاقيـة    

 تقدمي  حقوق الطفل املتعلِّق بإجراء   
  البالغات

االتفاقية الدولية حلماية حقـوق     
مجيع العمال املهـاجرين وأفـراد      

  أسرهم
االتفاقية الدولية حلمايـة مجيـع      
  األشخاص من االختفاء القسري
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  صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة    

  احلالة خالل دورة االستعراض السابقة  
اإلجراءات املتخذة  

  مل ُتقبل/امل ُيصدَّق عليه  بعد االستعراض 
التصديق أو االنضمام   

  أو اخلالفة 
اتفاقية منع جرائم اإلبادة اجلماعيـة      

  واملعاقبة عليها
  )٤(االتفاقيات املتعلِّقة بالالجئني
 / آب ١٢اتفاقيات جنيف املؤرَّخـة     

 والربوتوكــوالن ١٩٤٩ أغـسطس 
  )٥(اإلضافيان األول والثاين

االتفاقيات األساسية ملنظمة العمـل     
  )٦(الدولية

  )٧(بروتوكول بالريمو  
نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائيـة      

  الدولية
 ١٦٩اتفاقيتا منظمة العمل الدولية رقـم       

  )٨(١٨٩ورقم 

الربوتوكول اإلضايف الثالث التفاقيـات     
  )٩(١٩٤٩جنيف لعام 

اتفاقيات اليونسكو بشأن مكافحة التمييز     
  يف جمال التعليم

  )١٠(نسيةاالتفاقيتان املتعلقتان بانعدام اجل

، دعت جلنة مناهضة التعذيب اليمن إىل التصديق علـى االتفاقيـة            ٢٠١٠يف عام     -١
الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم واالتفاقية الدولية حلماية مجيـع             

، أوصى كل من مفوضية األمم املتحدة ٢٠١٣ ويف عام .)١١(األشخاص من االختفاء القسري
 األمم املتحدة القطري بالتـصديق      وفريق) مفوضية حقوق اإلنسان  (قوق اإلنسان   السامية حل 

، ٢٠١١ ويف عـام     .)١٢(على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري        
شجعت جلنة القضاء على التمييز العنصري اليمن على النظر يف التصديق على االتفاقية الدولية      

  .)١٣(مال املهاجرين وأفراد أسرهمحلماية حقوق مجيع الع
وأوصى فريق األمم املتحدة القطري بالتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية            -٢

القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب     
جلنـة   وأوصـت    .)١٤(املهينةالالإنسانية أو   وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو         

 وبتقدمي اإلعالنـات املنـصوص      )١٥(مناهضة التعذيب أيضاً بالتصديق على هذا الربوتوكول      
 وشجع فريق األمم املتحدة القطـري واللجنـة        .)١٦( من االتفاقية  ٢٢ و ٢١عليها يف املادتني    

ول والثـاين   املعنية حبقوق اإلنسان اليمن على التصديق على الربوتوكولني االختيـاريني األ          
 وحثَّ كلٌّ من اللجنة املعنيـة       .)١٧(امللحقني بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية      

باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وفريق األمم املتحدة القطري اليمن على التصديق           
ة واالجتماعيـة   على الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادي        

 وحثَّ فريق األمم املتحدة القطري اليمن على اإلسـراع يف التـصديق علـى               .)١٨(والثقافية
  .)١٩(الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلِّق بإجراء تقدمي البالغات
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وحثّت جلنة مناهضة التعذيب ومفوضية حقوق اإلنسان الـيمن علـى النظـر يف                -٣
  .)٢٠(ون روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدوليةالتصديق على قان

، شجع كل من جلنة حقوق الطفل وفريق األمم املتحدة القطـري            ٢٠٠٩ويف عام     -٤
اليمن على التصديق على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة              

  .)٢١(وبروتوكوالهتا
ـ        -٥ ئني الـيمن بالوفـاء بتعهـده يف        وأوصت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالج
 بشأن وضع األشخاص عدميي اجلنسية واتفاقية       ١٩٥٤ باالنضمام إىل اتفاقية عام      ٢٠١١ عام

  .)٢٢( بشأن خفض حاالت انعدام اجلنسية١٩٦١عام 

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء  
ـ              -٦ صاحلة الحظ فريق األمم املتحدة القطري أن مشروع قانون العدالة االنتقاليـة وامل

الوطنية كان موضوع أخذ ورّد بني هيئات سن القانون، وحثّ اليمن على الشروع يف عملية           
  .)٢٣(تشاور واسعة ملناقشته

) نائبة املفوضة السامية(والحظت نائبة مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان   -٧
 املقبلة، وخباصة حقوق    أن حقوق اإلنسان جيب أن تؤخذ بعني االعتبار يف العملية الدستورية          

  .)٢٤("املهمشني"النساء واألطفال والفئات الضعيفة، ال سيما 
وحثت جلنة حقوق الطفل اليمن على استكمال مواءمة تشريعاته مع الربوتوكـول              -٨

االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفـال يف             
  .)٢٥(يةالبغاء ويف املواد اإلباح

وأعرب فريق األمم املتحدة القطري عن قلقه إزاء عدم وجود إطار دسـتوري               - ٩
لضمان حقوق الطفل وغياب تعريف واضح ومتسق وموحد للطفل يف مجيع النـصوص             

والحظ فريـق األمـم     . )٢٦(القانونية، وهو ما يفضي أحياناً إىل إصدار أحكام تفسريية        
 القـوانني الوطنيـة املتعلِّقـة       ٢٠١٢ عـام    املتحدة القطري أن احلكومة استعرضت يف     

باألطفال، وحثَّ اليمن على اعتماد أحكام دستورية الحترام حقوق الطفل وضمان إنفاذ 
  .)٢٧(تلك األحكام

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان وتدابري السياسة العامة  -جيم  

  )٢٨(مركز املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان    

 )٢٩(املركز خالل جولة االستعراض الراهنة  املركز خالل جولة االستعراض السابقة  سة الوطنية حلقوق اإلنساناملؤس
  ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد
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حثّت عدَّة هيئات معاهدات ومفوضية حقوق اإلنسان اليمن على اإلسراع يف إنشاء              -١٠
 والحظ فريق األمم املتحـدة      .)٣٠(مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس       

القطري أن وزارة حقوق اإلنسان تقود االستعدادات إلنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان            
  .)٣١(ولوضع استراتيجية وطنية حلقوق اإلنسان

وأعربت نائبة املفوضة السامية عن أسفها ألن تعيني أعضاء جلنة التحقيق يف أحداث               -١١
دت على وجوب حتلّى األعـضاء بالرتاهـة واالسـتقالل           ال يزال معلقاً وشد    ٢٠١١ عام

 ودعا فريق األمم املتحدة القطري إىل إنشاء جلنة للعدالة واملصاحلة الوطنيـة يف              .)٣٢(واخلربة
أقرب وقت ممكن وتقدمي الدعم اإلداري واملايل والتقين العاجل إىل اللجان املنـشأة لنظـر               

  .)٣٣( املوظفني املبعدينومعاجلة قضايا األراضي وجلنة معاجلة قضايا
 ٢٠١٢والحظ فريق األمم املتحدة القطري، أنه رغم اعتماد مرسوم رئاسي يف عام               -١٢

، ٢٠١١هبدف إنشاء جلنة حتقيق لتحري انتهاكات حقوق اإلنسان املرتكبة أثناء ثورة عـام              
  .)٣٤(فإن اللجنة مل ُتشغَّل بعُد وأعضاءها مل ُيختاروا

فل بأن يكفل اليمن تزويد اجمللس األعلـى لألمومـة والطفولـة    وأوصت جلنة حقوق الط   -١٣
ورحبت باعتماد االستراتيجية الوطنيـة للـشباب واألطفـال،         . )٣٥(يكفي من السلطة واملوارد    مبا

وأوصت بأن ينظر اليمن يف وضع خطة عمل وطنية بشأن القضايا املشمولة بالربوتوكول االختياري              
  .)٣٦(املواد اإلباحيةالبغاء ويف ألطفال واستغالل األطفال يف التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع ا

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ثانياً  
أوصت مفوضية حقوق اإلنسان بتعزيز التعاون مع األمم املتحدة، بسبل منها تنفيذ              -١٤

توصيات هيئات املعاهدات واالستعراض الدوري الشامل واإلجراءات اخلاصة واألمني العـام      
  .)٣٧(بشأن األطفال والرتاع املسلح

  )٣٨(التعاون مع هيئات املعاهدات  -ألف  

  حالة اإلبالغ  -١  

  هيئة املعاهدة

مالحظــات ختاميــة 
واردة يف االســتعراض 

  السابق
آخر تقرير قُـدم منـذ      

  االستعراض السابق
ــات  ــر املالحظ آخ

  حالة اإلبالغ  اخلتامية
جلنة القضاء على التمييز    

  العنصري
حيل موعـد تقـدمي       ٢٠١١مارس /آذار  ٢٠٠٩  ٢٠٠٦أغسطس /آب

التقريرين التاسع عشر   
والعشرين يف تـشرين    

  ٢٠١٣نوفمرب /الثاين
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  هيئة املعاهدة

مالحظــات ختاميــة 
واردة يف االســتعراض 

  السابق
آخر تقرير قُـدم منـذ      

  االستعراض السابق
ــات  ــر املالحظ آخ

  حالة اإلبالغ  اخلتامية
اللجنة املعنية بـاحلقوق    
االقتصادية واالجتماعية  

  والثقافية

نوفمرب /تشرين الثاين 
٢٠٠٣  

ــر مل ُينظــر يف   ٢٠١١مايو /أيار  ٢٠١٣ التقري
  بعدالثالث 

اللجنة املعنيـة حبقـوق     
  نساناإل

حيل موعد تقدمي التقرير   ٢٠١٢مارس /آذار  ٢٠٠٩  ٢٠٠٥يوليه /متوز
ــام   ــسادس يف ع ال

٢٠١٥  
اللجنة املعنية بالقـضاء    

  على التمييز ضد املرأة
ن  ُينظر يف التقريـري    مل  -  ٢٠١٣  ٢٠٠٨يوليه /متوز

  بعدالسابع والثامن 
نوفمرب /تشرين الثاين   جلنة مناهضة التعذيب

٢٠٠٣  
حيل موعد تقدمي التقرير   ٢٠١٠مايو /أيار  -

 ٢٠١٤الثالث يف عام 
الربوتوكول  (٢٠١٠/٢٠٠٨  ٢٠٠٥يونيه /حزيران  جلنة حقوق الطفل

االختياري التفاقية حقـوق    
ـال  بشأن بيـع    الطفل   األطف

ـاء  واستغالل األطفال يف     البغ
ـة  ويف    ٢٠١٢)/املواد اإلباحي

ـاري ( ــول االختيـ الربوتوك
بـشأن  التفاقية حقوق الطفل    

زعات انطفال يف امل  األاشتراك  
  )املسلحة

 ٢٠٠٩سبتمرب  /أيلول
الربوتوكول االختياري  (

التفاقية حقوق الطفل   
بيـع األطفـال    بشأن  

يف واستغالل األطفال   
ــاء و ــواد البغ يف امل

  )اإلباحية

التقرير الرابع  مل ُينظر يف    
جلنــة حقــوق (بعــد 
التقريـر األويل    )/الطفل

املقـــدم يف إطـــار 
الربوتوكول االختياري   

فاقية حقوق الطفـل    الت
األطفـال  بشأن اشتراك   

زعات املسلحة قيد   انيف امل 
  النظر

اتفاقية حقوق األشخاص 
  ذوي اإلعاقة

تأخر تقـدمي التقريـر       -  -  -
 ٢٠١١األويل منذ عام 

  الردود على طلبات املتابعة املُحدَّدة املقدمة من هيئات املعاهدات  -٢  

  املالحظات اخلتامية    
  قُدمت يف  املوضوع  يخ املُقرر للتقدميالتار  هيئة املعاهدة

جلنة القضاء علـى التمييـز      
  العنصري

بيانات عن التركيبة الدميغرافيـة للـسكان ومحايـة           ٢٠١٢
  .)٣٩(الالجئني واملشردين داخلياً

-  

املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان؛ والتمييز ضد املرأة؛         ٢٠١٣  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان
ملعاملة على أيدي قـوات إنفـاذ       والتعذيب وإساءة ا  

  .)٤٠(القانون وحفظ األمن؛ والالجئون

-  

جلنة مناهضة التعذيب وغريه    
من ضروب املعاملة أو العقوبة     
  القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

تفتيش مراكز االحتجاز؛ واالحتجاز مبعزل عن العامل         ٢٠١١
اخلارجي؛ والتحقيق يف ادعاءات التعذيب؛ والـزواج       

  .)٤١(بكّر؛ ومضايقة منظمة غري حكوميةامل

 .)٤٢(قيد املتابعة
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أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن أسفها لعدم تنفيذ أي من التوصيات املقدمة              -١٥
  .)٤٣( بشأن التمييز ضد املرأة٢٠٠٥ و٢٠٠٢يف عامي 

  )٤٤(التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -باء  

  ة الراهنةاحلال  احلالة أثناء اجلولة السابقة  
  ال  ال  ُوجِّهت دعوة دائمة 
 ٥-٢(الفقر املدقع وحقوق اإلنـسان        الزيارات املُضطلع هبا

  )٢٠٠٣أكتوبر /تشرين األول
  ال توجد

اإلعدام خارج القـضاء أو بـإجراءات         الزيارات املوافَق عليها من حيث املبدأ
  )٢٠٠٦(موجزة أو تعسفاً 

  )٢٠٠٩(الغذاء 

بإجراءات موجزاً  اإلعدام خارج القضاء أو     
 ٢٠٠٨ ؛ تذكري يف عام   ٢٠٠٦(أو تعسفاً   
  )٢٠١٣ويف عام 

  )٢٠٠٩(الغذاء 
التعذيب وغريه من ضـروب املعاملـة         الزيارات اليت طُلب إجراؤها 

ــسانية  أو ــية أو الالإن ــة القاس العقوب
 وتـذكري يف    ٢٠٠٦منذ عام   (املهينة   أو

  )٢٠٠٧عام 
  )٢٠٠٦(حرية الدين أو املعتقد 

مع السلمي وتكوين اجلمعيـات     حرية التج 
  )٢٠١١طلب يف عام (

طلب (السكان املنحدرون من أصل أفريقي      
  )٢٠١٣يف عام 

الردود على رسائل االدعاء والنـداءات      
  العاجلة

  . بالغات٣وردت احلكومة على .  بالغا٢٥ًيف الفترة املشمولة باالستعراض، أُرسل 

 حالة إىل   ١٦٠باالختفاء القسري إحالة    ، الحظ الفريق العامل املعين      ٢٠١٣يف عام     -١٦
 منها، وظلـت    ١٤ منها، وأوقف النظر يف      ١٣٥ منها، واحلكومة    ٩اليمن، أوضح املصدر    

  .)٤٥(اثنتان معلقتني

  لسامية حلقوق اإلنساناالتعاون مع مفوضية األمم املتحدة   -جيم  
ية لتيسري وجود   أعربت نائبة املفوضة السامية عن تقديرها الستعداد السلطات الوطن          -١٧

 ٢٠١٣مكتب تابع لألمم املتحدة ُيعىن حبقوق اإلنسان يف اليمن وختمت زيارهتـا يف عـام                
  .)٤٦(بافتتاح مكتب مفوضية حقوق اإلنسان
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تنفيذ االلتزامات الدولية يف جمال حقوق اإلنسان، مع مراعاة القـانون             -ثالثاً  
  الدويل اإلنساين الواجب تطبيقه

  التمييزاملساواة وعدم   -ألف  
أوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري بتضمني القانون الوطين تعريفاً للتمييـز               -١٨

وأوصت أيضاً بتنقيح قانون العقوبات إلضفاء طابع       . )٤٧(العنصري يتماشى وأحكام االتفاقية   
  .)٤٨(اجلرمية على سلوك وأنشطة مثل الدعاية ونشر األفكار القائمة على التفوق العرقي

عربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن أسفها إزاء امتناع الـيمن عـن اختـاذ               وأ  -١٩
إجراءات يف الشؤون املتصلة باملمارسات التمييزية اليت تؤثر على النساء واسـتمرار العنـف              

وأوصت بأن يكثّف اليمن جهوده يف سبيل وضع حد للتقاليد واألعراف التمييزيـة             . املرتيل
؛ وجترمي املتورطني يف االغتصاب الزوجي وغريه من أشكال األنثويةة كتشويه األعضاء التناسلي

العنف املرتيل؛ ومالحقة مرتكيب تلك اجلـرائم وإقـرار العقوبـات املالئمـة؛ ومـساعدة               
وأعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وجلنة مناهضة         . )٤٩(الضحايا

وأوصى فريـق األمـم     . )٥٠(ئل ذاهتا وقدمتا توصيات مماثلة    التعذيب عن قلقهما بشأن املسا    
املتحدة القطري بأن يواصل اليمن دعم اجلهود الوطنية الرامية إىل مكافحة تشويه األعـضاء              

 وأن ُيشرك الزعماء الدينيني الرمسيني يف تسوية اخلصومات املتعلقة مبشروعية           األنثويةالتناسلية  
  .)٥١(هذه املمارسة

للجنة املعنية حبقوق اإلنسان وجلنة حقوق الطفل عن أسفهما إزاء عـدم            وأعربت ا   -٢٠
 من قانون األحوال الشخصية اليت      ٢٣التقدم يف إلغاء مجيع األحكام التمييزية، ال سيما املادة          

  .)٥٢(دليل على رضاها عن الزواج" سكوت البكر"تنص على أن 
ت مصداقية كشفت عن استمرار     وأفاد فريق األمم املتحدة القُطري بأن مؤشرات ذا         -٢١

التمييز ضد األطفال الضعفاء كاألطفال الُسمر املهمشني، واملهاجرين، وأطفال الـشوارع،           
  .)٥٣(واألطفال ذوي اإلعاقة

  حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمن الشخصي  -باء  
 اجلرائم أفاد فريق األمم املتحدة القُطري بأن عقوبة اإلعدام متفشية يف اليمن، حىت يف    -٢٢

  .)٥٤(اليت ال عالقة هلا بالقتل، مبا يف ذلك االجتار باملخدرات
وظلت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان منشغلةً ألن القانون ُيجيز يف الواقع فرض عقوبة      -٢٣

اإلعدام على من كانوا دون سن الثامنة عشرة وقت ارتكاب اجلرمية املزعومة، وألهنا علمت              
ديالً ُيقترح إدخاله على قانون العقوبات ميكن أن ُيجيز تطبيق عقوبـة            بتقارير مفادها أن تع   
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وناشدت اليمن تنقيح تشريعاهتا املتعلقة بعقوبة اإلعدام حبيث متتثـل          . اإلعدام على األطفال  
. )٥٥(أحكام العهد، واختاذ إجراء رمسي مينع احلكم باإلعدام رمجاً ومينع تنفيذ هـذا احلكـم              

. )٥٦(عذيب عن قلقها بشأن املسائل ذاهتا وقدمت توصيات مماثلـة         وأعربت جلنة مناهضة الت   
ودعا فريق األمم املتحدة القُطري إىل وقف فوري جلميـع عقوبـات اإلعـدام املُجحفـة                
والالإنسانية، وحث الرئيس على ضمان أن ُيعهد جبميع قضايا األحداث الذين كـانوا دون              

قوبات إىل حماكم متخصـصة يف األحـداث        سن الثامنة عشرة عندما اُتهموا خبرق قانون الع       
وبينت نائبة املفوضة السامية أن مفوضـية حقـوق اإلنـسان    . )٥٧(وليس إىل احملاكم العادية 

تتمسك مبوقفها املؤيد إللغاء عقوبة اإلعدام؛ وإىل حني إلغاء تلك العقوبة، ينبغي أن يكفـل               
  .)٥٨(اليمن عدم تطبيقها على القُصَّر

، أرسل مكلفون بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصـة         ٢٠١٣ و ٢٠١٢ويف عامي     -٢٤
وعّبر بالغ ُمرسـل يف     . )٥٩(بالغات بشأن حاالت إعدام قُصَّر أو تعّرض قّصر خلطر اإلعدام         

 فرداً خلطـر اإلعـدام   ٢٣ عن القلق إزاء ما ُيدعى من تعّرض        ٢٠١٢ديسمرب  /كانون األول 
نا قاصـرين وقـت ارتكـاب اجلرميـة          علماً أهنا كا   ٢٠١٢وإعدام فردين بالفعل يف عام      

، أُرسل بالغ ثاٍن خبصوص خطـر تعـّرض جمـرم حـدث             ٢٠١٣ويف عام   . )٦٠(املزعومة
، أعرب املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام بإجراءات موجزة         ٢٠١٣ويف عام   . )٦١(لإلعدام

 عن أسفه ألن احلكومة مل ترّد على البالغني وناشد السلطات وقف تنفيذ مجيـع عقوبـات               
اإلعدام اليت ميكن أن يتعارض تنفيذها مع القانون الدويل حلقوق اإلنسان، وضمان مراجعـة              

  .)٦٢(شاملة جلميع القضايا، والنظر يف االستعاضة عن اإلعدام بعقوبات أخرى
ووثَّقت مفوضية حقوق اإلنسان مزاعم كثرية مفادها أن قوات األمن واجلماعـات              -٢٥

عدام خارج نطاق القضاء وأفرطت يف استخدام القـوة يف حـق            املوالية هلا نفَّذت عمليات إ    
  .)٦٣(املدنيني واألهداف املدنية

وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء ما يردها من تقـارير بـشأن                 -٢٦
اإلفراط يف استعمال القوة القاتلة والتعذيب واالحتجاز التعسفي وهتديد املدنيني املشاركني يف            

وأوصت جلنة مناهضة التعذيب بأن ُيحقِّق اليمن يف        . )٦٤(٢٠١١رات السلمية يف عام     املظاه
مجيع ادعاءات ضلوع أفراد وكاالت األمن وإنفاذ القانون يف حاالت قتل خارج القضاء ويف              

وقدَّمت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان توصيات      . )٦٥(انتهاكات خطرية أخرى حلقوق اإلنسان    
ت مفوضية حقوق اإلنسان بأن يتخذ اليمن إجراءات فورية لوقف هجمات           وأوص. )٦٦(مماثلة

قوات األمن على املدنيني واألهداف املدنية، حىت يفي البلد وفاًء تامـاً بالتزاماتـه مبوجـب         
  .)٦٧(القانون الدويل حلقوق اإلنسان، وخباصة تلك املتعلقة باستخدام األسلحة النارية

 بأن يتخذ اليمن تدابري للتصدي حلاالت االختفـاء         وأوصت جلنة مناهضة التعذيب     -٢٧
القسري وممارسة االعتقاالت اجلماعية دون أوامر توقيف واالحتجاز التعـسفي بـال ُتهـم             

  .)٦٨(حماكمات قضائية وال
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وظلت جلنة مناهضة التعذيب منشغلة ألن بعض العقوبات اجلنائية كاجللد والضرب             -٢٨
وأعربت اللجنة  . )٦٩(عليها قانوناً وما زالت متارس علناً      اًوحىت بتر األعضاء ال يزال منصوص     

  .)٧٠(املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها بشأن املسألة ذاهتا
وأوصت جلنة مناهضة التعذيب بأن ُيعجل اليمن يف وضع حد ملمارسة أخذ أقارب               -٢٩

  .)٧١(اجملرمني املزعومني كرهائن، وحثته على معاقبة مرتكيب تلك األفعال
وأعرب كل من جلنة مناهضة التعذيب وفريق األمم املتحدة القطري واللجنة املعنية              -٣٠

وأعربت جلنة مناهضة   . )٧٢(حبقوق اإلنسان عن القلق إزاء عدم وجود تعريف شامل للتعذيب         
 من قانون اإلجراءات اجلنائية وأوصت بأن يعلن الـيمن          ٢٦التعذيب عن قلقها بشأن املادة      

وأعربـت عـن   . )٧٣(عذيب وإساءة املعاملة على أيدي موظفي الدولة     سياسة للقضاء على الت   
انشغاهلا ألن تعريف التعذيب املوجود يف الدستور حالياً ال يشمل األفراد الشركاء يف أعمال              

وحثت جلنة مناهضة التعذيب اليمن على ضمان أال تقبل يف احملاكم االعترافات            . )٧٤(التعذيب
  .)٧٥(راهاملنتزعة حتت التعذيب أو اإلك

والحظ فريق األمم املتحدة القطري أن حمتجزين أبلغوا، يف الفترة األخـرية وأثنـاء                -٣١
 وغداهتا، عن تعرضهم للتعذيب أو غري ذلك من ضـروب سـوء             ٢٠١١احتجاجات عام   

وأعرب كل مـن جلنـة      . )٧٦(املعاملة على أيدي احلرس اجلمهوري وقوات األمن املركزي       
مم املتحدة القطري عن قلق عميق إزاء ما وردمها مـن تقـارير             مناهضة التعذيب وفريق األ   

وتلقـت مفوضـية   . )٧٧(عديدة ُيدعى فيها تفشي ممارسة تعذيب احملتجزين وإساءة معاملتهم  
حقوق اإلنسان معلومات بشأن حاالت أفراد ُيدعى خضوعهم للتعذيب يف مراكز احتجـاز             

إنشاء نظام وطين فعال لرصـد مجيـع      وناشدت جلنة مناهضة التعذيب اليمن      . )٧٨(يف صنعاء 
  .)٧٩(أماكن االحتجاز وتفتيشها وملتابعة نتائج هذا الرصد املنهجي

وأعربت عدة هيئات معاهدات عن قلقها إزاء ما وردها من تقارير بشأن تعـرض                -٣٢
  .)٨٠(األطفال للعقاب البدين خارج نطاق القضاء، أي داخل األسرة ويف املدارس مثالً

جنة املعنية حبقوق اإلنسان تقارير مربكة بشأن أعمال عنـف ارتكبتـها            وتلقت الل   -٣٣
  .)٨١(٢٠١١جهات فاعلة غري الدولة أثناء الرتاع الذي طال أمده وخالل اضطرابات عام 

 طفالً قُتلوا أو أُصـيبوا بـسبب        ٥٦٤وأفاد فريق األمم املتحدة القطري بأن حوايل          -٣٤
  .)٨٢(٢٠١٣مارس / وآذار٢٠١١يوليه /ترة ما بني متوزالرتاعات املسلحة أو يف سياقها يف الف

وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها الشديد إزاء ما وردها مـن تقـارير                 -٣٥
 نقاط التفتيش العسكرية ومحاية احملـتجني أثنـاء         يف املرابطة يف  تكشف عن استخدام األطفال     

ورحب املمثل اخلـاص    . )٨٣(األطفال، وأوصت حبظر استخدام اجلنود      ٢٠١١اضطرابات عام   
لألمني العام املعين باألطفال والرتاع املسلح يف تقريره بالتقدم احملرز يف حث إعادة تنظيم اجليش               

. وإقرار إجراءات مناسبة للتحقق من السن يف مراكز التجنيد وفرز مجيع اجملنـدين األحـداث              
 على النظر يف قضايا األطفال واحتياجاهتم وشجع املمثل اخلاص لألمني العام مجيع اجلهات املعنية
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يف سياق احلوار الوطين وشجع اليمن على استكمال خطة عمل ملعاجلة مسألة جتنيد األطفـال               
) ٢٠٠٥(١٦١٢ واستخدامهم من قبل القوات احلكومية، متشياً مع قـرارات جمـس األمـن            

خاهلا علـى   ، وعلى التصديق على التعديالت املقترح إد      )٢٠١١(١٩٩٨و) ٢٠٠٩(١٨٨٢و
كـذلك  . )٨٤(مخسة قوانني عسكرية ذات صلة وختصيص ما يكفي من املوارد لتنفيذها بفعالية           

جلنة خرباء منظمة (أعربت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية املعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات          
وأوصت . )٨٥(عن قلق شديد بشأن جتنيد األطفال الستخدامهم يف الرتاع املسلح         ) العمل الدولية 

املفوضة السامية حلقوق اإلنسان بأن تتخذ القوات احلكومية ومجاعات املعارضة املسلحة تدابري            
  .)٨٦(فورية لوقف استخدام األطفال وجتنديهم وتسريح مجيع اجملندين بالفعل

بالتقدم احملرز صوب   ) اليونسكو(وأقرت منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة          -٣٦
التعليم االبتدائي وحتقيق التكافؤ بني اجلنسني، لكنها الحظت أن قرابة مخـس األوالد             تعميم  

وأوصت جلنة حقوق الطفل واللجنـة      . )٨٧(وربع البنت ما زالوا يشاركون يف عمل األطفال       
املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بأن يضفي اليمن طابع اجلرمية على عـرض             

  .)٨٨(ريهم أو قبوهلم لغرض العمل اجلربياألطفال أو توف
، أرسل املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب رسائل بشأن         ٢١٠٢ و ٢٠١١ويف عامي     -٣٧

وأشار الفريق العامل املعين    . )٨٩(ادعاءات احتجاز مبعزل عن العامل اخلارجي وخضوع للتعذيب       
وحثـت جلنـة    . )٩٠(ا يف اليمن  باالحتجاز التعسفي إىل أنه اعتمد عدة آراء مماثلة بشأن قضاي         

مناهضة التعذيب اليمن على إلغاء االحتجاز مبعزل عن العامل اخلارجي وضمان اإلفـراج عـن               
. )٩١(مجيع األشخاص احملتجزين يف تلك الظروف أو توجيه هتم إليهم وحماكمتهم وفق األصول            

جـزين مـن كـل    وحثت جلنة مناهضة التعذيب اليمن على ضمان أن يستفيد فعلياً مجيع احملت       
، ودعت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان إىل       )٩٢(الضمانات القانونية األساسية منذ بدء احتجازهم     

  .)٩٣(أن ُيعهد إىل القضاء بإعادة النظر يف احتجاز مجيع األشخاص احملرومني من حريتهم
اق والحظ فريق األمم املتحدة القطري أن النساء والبنات يف اليمن يتعرضن على نط              -٣٨

األمـم املتحـدة   وأوصت مفوضـية  . )٩٤(واسع للعنف املرتيل والتمييز يف القانون واملمارسة 
بتنظيم محالت وطنية للتوعية بالعنف ضد املرأة والتصدي له وتعزيز قـدرة            لشؤون الالجئني   

 األنثويةالسلطة القضائية على مالحقة املتورطني يف العنف اجلنساين وتشويه األعضاء التناسلية            
وأعربت جلنة  . )٩٥(االعتداء اجلنسي واالغتصاب، كما أوصت بإنشاء مرافق لدعم الضحايا        و

 اًمـسلَّط الزواج املبكر للبنات، الذي يشكل عنفاً       " شرعية"مناهضة التعذيب عن قلقها إزاء      
وأوصى كل من اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية . )٩٦(إنسانية أو مهينة هلن ومعاملة العليهن 
جتماعية والثقافية وفريق األمم املتحدة القطري بأن يعتمد اليمن وينفذ تشريعات جتعـل             واال

سن الثامنة عشرة السن الدنيا للزواج، وأن يذكي وعي الناس بالتأثريات السلبية النامجة عـن           
  .)٩٧(زواج األطفال
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ـ ) ٢٣٢املادة  (وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها ألن قانون العقوبات            -٣٩ نص ي
على أال يتهم بالقتل وإمنا جبرمية أقل خطورة كل رجل أو قريب ذكر يقتل زوجته أو قريبـة                  

  .)٩٨(أنثى بسبب االشتباه يف ممارستها الزنا
وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها إزاء ادعاءات تعرض النـساء احملتجـزات      -٤٠

 ألن أغلبية النساء السجينات     وقد كانت قلقة أيضاً   . لتحرش احلراس الذكور وعنفهم اجلنسي    
يقضني عقوبة السجن بسبب ممارسة البغاء أو الزنا أو تعاطي الكحول أو بسبب سـلوكهن               
غري املشروع أو غري الالئق يف األماكن اخلاصة أو العامة أو خرقهن للقيود املفروضـة علـى       

  .)٩٩(حركتهن حبكم التقاليد األسرية والقوانني اليمنية
يئات معاهدات عن قلقها بشأن حالة النساء الاليت قضني عقوبـات           وأعربت عدة ه    -٤١

سجن لكنهن ال يزلن قابعات يف السجون فترات مطولة بسبب رفض الوصي عليهن أو أفراد               
وأوصت هذه  . اليت ُحكم عليهن بدفعها   " الدية"أسرهن استقباهلن أو بسبب عجزهن عن دفع        
  .)١٠٠(ملالئم هلناهليئات باإلفراج عن النساء وتوفري املأوى ا

وأفادت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني بعدم اعتماد أي أحكام خاصة ملنع              -٤٢
، وأوصت بأن يأخذ اليمن      اللجوء وغريهم ممن تعىن هبم املفوضية      االجتار بالالجئني وملتمسي  

ـ              صول بعني االعتبار أن ضحايا االجتار بالبشر أو ضحاياه املمكنني قد يكونون مؤهلني للح
  .)١٠١(١٩٥١على صفة الالجئ مبوجب اتفاقية عام 

وأعربت هيئات معاهدات عديدة عن قلقها العميق إزاء تفـشي االجتـار بالنـساء            -٤٣
واألطفال الستغالهلم جنسياً أو ألغـراض أخـرى، وإزاء اخنفـاض معـدل املالحقـات               

راءات سريعة للموافقة   وأوصى فريق األمم املتحدة القطري بأن يتخذ اليمن إج        . )١٠٢(اجلنائية
  .)١٠٣(على قانون منع االجتار بالبشر وتوفري اإلطار الالزم واملوارد الالزمة

اليمن بيع األطفال لغرض نقل األعضاء مـن        ُيجّرم  وأوصت جلنة حقوق الطفل بأن        -٤٤
ُيجـّرم  وأوصت جلنة حقوق الطفل كذلك بأن       . )١٠٤(أجل الربح وبتسليم اجلناة إىل العدالة     

. )١٠٥("الـزواج املؤقـت   "أو  " زواج الـسياحة  "استغالل األطفال جنسياً حتت ستار      اليمن  
وأوصت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية بتقدمي املساعدة املباشرة من أجل التعـرف علـى               

  .)١٠٦(نتهم وإعادة تأهيلهم وإدماجهم يف اجملتمعاألطفال ضحايا االجتار وانتشاهلم من حم

  ا يف ذلك اإلفالت من العقاب وسيادة القانونإقامة العدل، مب  -جيم  
. أوصت عدة هيئات معاهدات بإصالح اجلهاز القضائي لضمان استقالله وحسن أدائه            -٤٥

وأوصت اليمن مبكافحة الفساد عن طريق إجراء حتقيقات سريعة وشاملة يف مجيـع ادعـاءات               
وأثـارت  . )١٠٧(ة املتخصـصة  الفساد وإلغاء مجيع اهليئات القضائية املخصصة كاحملكمة اجلزائي       

  .)١٠٨(املفوضية السامية مسألة قدرة السلطة القضائية على أن تكون حرة ومستقلة ونزيهة
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بقـوة  ) ٢٠١٢(٢٠٥١و) ٢٠١١(٢٠١٤وأدان جملس أمن األمم املتحدة يف قراريه          -٤٦
دَّد وقد ش . استمرار السلطات اليمنية وجهات أخرى يف انتهاك حقوق اإلنسان واالعتداء عليها          

ينبغي حماسبة كل املسؤولني عن ارتكاب أعمـال العنـف          "على أنه   ) ٢٠١١(٢٠١٤القرار  
ضرورة إجراء حتقيق شامل ومستقل     "كما شدَّد على    " وانتهاك حقوق اإلنسان واالعتداء عليها    

ابتغاء تفادي اإلفالت من العقاب وضـمان املـساءلة         ... ونزيه، مبا يتماشى واملعايري الدولية      
وأعربت مفوضية حقوق اإلنسان عن قلقها ألن التحقيقات القضائية يف انتهاك           . )١٠٩("الكاملة

  .)١١٠( تظل انتقائية وفاقدة للمصداقية٢٠١١حقوق اإلنسان املرَتكَبة غداة اضطرابات عام 
والحظت نائبة املفوضة السامية عدم التوصل إىل أي اتفاق بشأن الصيغة النهائيـة               -٤٧

تعلق بالعدالة االنتقالية واملصاحلة الوطنية، يف انتظار صدور توصيات الفريق          ملشروع القانون امل  
وأكدت نائبة املفوضة السامية من جديـد       . العامل املعين بالعدالة االنتقالية يف احلوار الوطين      

 وقبـل هـذا     ٢٠١١ضرورة التصدي النتهاكات حقوق اإلنسان اليت حـدثت يف عـام            
  .)١١٢(ية أن قانون احلصانة حيول فعلياً دون املساءلةواعتربت املفوض. )١١١(التاريخ
وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان واملفوضية السامية حلقوق اإلنسان عن القلق             -٤٨

، الذي مينح الرئيس السابق صاحل عفواً   ٢٠١٢ الصادر يف عام     ١إزاء اعتماد قانون العفو رقم      
 عاماً حصانةً من املالحقة     ٣٣ة حكمه اليت دامت     شامالً ومينح كل َمن خدموا معه أثناء فتر       

وناشدت اللجنة املعنيـة حبقـوق      . )١١٣(على مجيع اجلرائم السياسية عدا األعمال اإلرهابية      
اإلنسان اليمن إلغاء هذا القانون وامتثال القانون الدويل حلقوق اإلنسان الذي حيظـر مـنح               

  . )١١٤(ساناحلصانة للمسؤولني عن انتهاكات خطرية حلقوق اإلن
قوق اإلنسان اليمن بقوة على فرض سلطة مدنية كاملـة          حبوشجَّعت اللجنة املعنية      -٤٩

  .)١١٥(وإجراء إصالح شامل للمؤسسة األمنية، مبا فيها القوات املسلحة
وحثت جلنة القضاء على التمييز العنصري اليمن على ضمان توافق تطبيق الـشريعة               -٥٠

الدويل وضمان عدم تطبيقها على األجانب وغـري املـسلمني          مع التزاماته مبوجب القانون     
  .)١١٦(موافقتهم دون
وأوصى فريق األمم املتحدة القطري باعتماد التعديالت املقترح إدخاهلا على قـانون           -٥١

وظلت جلنة مناهضة التعذيب قلقةً إزاء االخنفـاض الـشديد لـسن            . )١١٧(قضاء األحداث 
  .)١١٨( ) سنوات٧(املسؤولية اجلنائية 

وأوصت جلنة حقوق الطفل اليمن بإقرار اختصاصها يف مجيع اجلـرائم املـشمولة               -٥٢
يف البغاء بيع األطفال واستغالل األطفال  بشأن  بالربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل      

. )١١٩(يف املواد اإلباحية، مبا يف ذلك مجيع احلاالت اليت تكون فيها الضحية مـن مواطنيـه               و
ة حقوق الطفل اليمن على أن يكفَل التعرُّف على حنو سليم على مجيع األطفـال               وحثت جلن 

  .)١٢٠(من ضحايا تلك اجلرائم وعدم إخضاعهم لغرامات أو احلكم عليهم بالسجن
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  احلق يف اخلصوصية والزواج ويف حياة أسرية  -دال  
يل أوصت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني بأن يوضح اليمن صـفة التعـد              -٥٣

 الذي مينح النساء حق نقل اجلنسية إىل األبناء على قََدم املساواة مـع              ٢٠١٠املُعتَمد يف عام    
  .)١٢١(الرجال وكيفية تنفيذه يف الواقع العملي

وأوصت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بأن ُيعجِّل الـيمن             -٥٤
رة حبيث متنح النساء حق الزواج دون موافقـة وصـي           تعديل قوانينه املتعلقة بالزواج واألس    ب

  .)١٢٢(وحقوقاً مساوية حلقوق الرجال يف إجراءات الطالق ومبوجب قانون املرياث
وحثت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني وجلنة حقوق الطفل الـيمن علـى               -٥٥

 إلغـاء   وحثت جلنة حقوق الطفل اليمن كذلك علـى       . )١٢٣(ضمان تسجيل مجيع الوالدات   
  .)١٢٤(الرسوم املفروضة على تسجيل الوالدات يف القانون ويف املمارسة

قوق اإلنسان اليمن على أن ُيلغي أو ُيعدِّل مجيع التشريعات          حبوحثت اللجنة املعنية      -٥٦
اليت تنص على مالحقة األشخاص ومعاقبتهم بسبب ميلهم اجلنسي أو اليت ميكن أن تتـسبَّب       

  .)١٢٥(يف ذلك

حرية الدين أو املعتقد، وحرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجّمع الـسلمي،             -هاء  
  وحق املشاركة يف احلياة العامة والسياسية

حثت جلنة مناهضة التمييز العنصري اليمن على أن يكفَل محاية حقـوق األقليـات        -٥٧
ضمان أمنهم وحريتهم يف    الدينية، ال سيما اليهود والبهائيني، يف ممارسة دينهم حبرية، وذلك ب          

  .)١٢٦(العبادة يف مجيع األوقات
 حالة انتهاك حلقوق    ٣٢٠وتلقت مفوضية حقوق اإلنسان معلومات عن تسجيل أكثر من            -٥٨

 .)١٢٧(٢٠١١ينـاير   /كانون الثـاين  الصحفيني، مبا يشمل التوقيف واالحتجاز غري القانونيني، منذ         
لقها بشأن االنتهاكات اخلطـرية حلريـة تعـبري         وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن ق      
؛ واللجوء إىل احملكمة اجلزائية املتخصـصة       ٢٠١١املتظاهرين السلميني أثناء اضطرابات عام      

حملاكمة الصحفيني إىل جانب احملتجزين السياسيني واملتهمني باإلرهاب؛ وإنـشاء احملكمـة            
بعد والـيت  فيها ايا اليت مل ُيفَصل املتخصصة يف قضايا الصحافة والنشر كي تراجع مجيع القض   

، الذي ينتهك على حنو خطـري حريـة         ١٩٩٠هلا صلة بتنفيذ قانون الصحافة والنشر لعام        
  .)١٢٩(وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها بشأن املسائل ذاهتا. )١٢٨(الصحافة

 وحثت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان اليمن على اإلفراج عـن مجيـع الـصحفيني               -٥٩
؛ وضمان حرية التعبري وحرية الصحافة؛ والتحقيق       ٢٠١١احملتجزين يف سياق اضطرابات عام      

يف أعمال العنف املُدعى ارتكاهبا يف حق الصحفيني وَمـن مارسـوا حريتـهم يف التعـبري؛             
والشروع يف إجراءات جنائية يف حق املسؤولني عن تلك األفعال وتقـدمي تعويـضات إىل               

  .)١٣٠(لغاء احملاكم املتخصصة يف قضايا الصحافة والنشرالضحايا أو أسرهم؛ وإ



A/HRC/WG.6/18/YEM/2 

GE.13-18573 16 

وحثت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان اليمن على اختاذ خطوات فورية إللغاء مجيـع               -٦٠
القوانني اليت تقيِّد بصورة غري معقولة حرية التجمع، وعلى اإلفراج عن مجيـع األشـخاص               

وأوصت مفوضية حقـوق اإلنـسان      . )١٣١(احملرومني من حريتهم نتيجةً لتنفيذ تلك القوانني      
باإلفراج عّمن تبقى من احملتَجزين، ونشر أمساء األشخاص الذين يستمر احتجازهم وأسباب            

  .)١٣٢(استمراره، وإعالم عامة الناس بأماكن احملتَجزين أو املفقودين
 الـيمن   وأوصت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بأن ُيعدِّل          -٦١

 هبدف تيسري إنشاء نقابات واحتادات نقابيـة        ٢٠٠٢قانون النقابات العمالية الصادر يف عام       
العمل يف القطاع اخلاص إجراءات     أرباب  مستقلة بذاهتا، وبتعزيز اجلهود الرامية إىل َمنع اختاذ         

  .)١٣٣(انتقامية يف حق أعضاء النقابات
ن يتخذ اليمن تدابري لَصون ما حققته النساء       وأوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بأ       -٦٢

وأوصـت  . )١٣٤(٢٠١١من إجنازات متصلة باملشاركة العامة يف املظاهرات السلمية يف عام           
اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بأن يعتمد الـيمن قانونـاً شـامالً              

ا فيها اعتماد نظام حـصص، لتـشجيع   للمساواة بني اجلنسني ويتخذ تدابري خاصة مؤقتة، مب 
  .)١٣٥(متثيل النساء يف مناصب ُصنع القرار

  اتية يف العمل ويف شروط عمل عادلة ومواحلق  -واو  
الـيمن  أوصت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بأن يتخـذ             -٦٣

خاص املنحدرين من جنوب    طالة والقضاء على التمييز ضد األش     خطوات يف سبيل احلّد من الب     
  .)١٣٦(اليمن داخل القطاع العام

وأوصت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بأن ُيلغي الـيمن             -٦٤
  .)١٣٧(شرط احلصول على إذن قريبٍ ذَكَر للسماح للمرأة بالعمل يف القطاع العام

من القيام خبطوات يف سبيل ضـمان       وطلبت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية إىل الي         -٦٥
  .)١٣٨(األجر املتساوي بني الرجال والنساء لقاء العمل املتساوي القيمة

وأوصت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بإقرار حـد أدىن             -٦٦
  . )١٣٩(وطين لألجور

بري حلظر ومنع التحرش    وحثت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية اليمن على اختاذ تدا           -٦٧
  . )١٤٠(اجلنسي يف الوظيفة واملهنة
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  االجتماعي ويف مستوى معيشة الئقاحلق يف الضمان   -زاي  
أعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقها ألن مستويات             -٦٨

للمنتفعني وأسـرهم،   إعانات صندوق الرعاية االجتماعية ال تكفي لضمان مستوى معيشة الئق           
  .)١٤١(وإزاء ما يبلغ عنه من اختالس موظفي الدولة أو زعماء القبائل إعانات الضمان االجتماعي

وأعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقها بـشأن             -٦٩
ـ    ة الفقـر،  االرتفاع الشديد ملستوى الفقر وأوصت بأن يعزز اليمن جهوده يف سبيل مكافح

وأن يعتمد خطة وطنيـة جديـدة       اً،  بالتركيز على أضعف األفراد والفئات وأكثرهم هتميش      
  . )١٤٢(للتنمية واحلد من الفقر

وأعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقها بـشأن             -٧٠
يف من وفيات   ه وما ينجم عنها     امليابنقص وتباين الوصول إىل املياه؛ وتفشي األمراض املنقولة         

  .)١٤٣(صفوف األطفال؛ واقتصار شبكة الصرف الصحي العامة على املراكز احلضرية
وأوصت مفوضية حقوق اإلنسان بأن ميتنع اليمن عن اختاذ أي إجـراء يرمـي إىل                 -٧١

  . )١٤٤(حرمان السكان من اخلدمات األساسية كالكهرباء والوقود واملاء
ألغذية العاملي أن اهنيار اخلدمات العامة حال دون وصول ماليـني           والحظ برنامج ا    -٧٢

  . )١٤٥(األشخاص إىل اخلدمات الصحية واملاء النقي ومرافق الصرف الصحي األساسية

  احلق يف الصحة  -حاء  
الحظ فريق األمم املتحدة القطري أن زواج األطفال عامل رئيسي من عوامل سوء               -٧٣

وأعربـت  . )١٤٦(٢٠١١ يف املائة يف عام      ٦١,٤التغذية املزمن   فقد بلغ معدل سوء     . التغذية
اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقها إزاء نطاق سـوء التغذيـة            
وارتفاع معدالت اهلزال ونقص الوزن والتقزم وتصاعد انعدام األمن الغذائي لـدى األسـر              

ألن نسبة مفرطة من األراضي     اً  قد أعربت عن قلقها أيض    و. الذي يتفاقم بتزايد أسعار األغذية    
وأفاد برنامج األغذية العاملي ووكاالت معونة أخـرى        . )١٤٧(تالزراعية ختصص لزراعة القا   

  .)١٤٨(٢٠١٢بأن مليون طفل سيصابون بسوء التغذية احلاد يف عام 
بأن يكفل الـيمن    وأوصت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية          -٧٤

التكلفة يف جمال الرعاية الصحية األولية والصحة اإلجنابية        ميسورة  وصول اجلميع إىل خدمات     
املتخصصة؛ وأن يزيد معدل الوالدات حبضور قابالت ماهرات وتوافر الرعاية قبل الـوالدة             

  . )١٤٩(سيما التمريض وبعدها؛ وأن يدّعم متثيل النساء يف مهن الرعاية الصحية، ال
والحظ فريق األمم املتحدة القطري أن القوانني ولوائح املرافق الصحية متيـز ضـد                -٧٥

  .)١٥٠( عند الوالدة ما زالت غري جمانيةالنساء وأن خدمات الرعاية املستعجلة األساسية
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  احلق يف التعليم  -طاء  
بـشأن  عن قلقـه    أعرب املمثل اخلاص لألمني العام املعين باألطفال والرتاع املسلح            -٧٦

 هجمة من ٢٤٢وأفاد فريق األمم املتحدة القطري باإلبالغ عن   . )١٥١(اهلجمات على املدارس  
 ٢٣٩، مـن بينـها      ٢٠١٣مارس  / وآذار ٢٠١١يوليه  /تلك اهلجمات يف الفترة ما بني متوز      

  . )١٥٢(هجمة كانت موضوع حتقق
س األساسـية   وأفاد فريق األمم املتحدة القطري بأن صايف معدل االلتحاق باملـدار            -٧٧

 يف  ٦٦والفتيان   يف املائة يف حالة      ٨٠ (٢٠١١ يف املائة يف أعقاب أزمة عام        ٧٣اخنفض إىل   
وأوصى فريق األمم املتحدة القطري وعدة هيئات معاهدات بأن         . )١٥٣()املائة يف حالة البنات   

  . )١٥٤(يتخذ اليمن خطوات عاجلة لضمان حمو أمية البنات والنساء وتعليمهن
إما بسبب  دخول سوق العمل    ت اليونسكو بأن الفقر جير األوالد والبنات إىل         وأفاد  -٧٨

وتبلـغ نـسبة العمـال      . حاجة األسر إىل النقود أو لعجز الوالدين عن تغطية رسوم التعليم          
  . )١٥٥( يف املائة فقط لدى اإلناث٥٢ يف املائة لدى الذكور و٧٠األطفال امللتحقني باملدارس 

  عاقةاألشخاص ذوو اإل  -ياء  
أوصت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية اليمن بأن يقـضي             -٧٩

على التمييز والوصم املقترنني باإلعاقة يف مجيع مناحي احلياة؛ وأن يتخـذ تـدابري عاجلـة                
العمالة؛ وأن يتيح   االستفادة من فرص    للتصدي للتمييز ضد النساء والبنات ذوات اإلعاقة يف         

  .)١٥٦( معقولة من الوظائف احلكومية لألشخاص ذوي اإلعاقةنسبة

  األقليات والشعوب األصلية  -كاف  
 بوجود مجاعات   أوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري بأن يعترف اليمن رمسياً           -٨٠

  . )١٥٧( متجانساً جمتمعاًوبأن جمتمعه ال ميثل حقاًأراضيه على إثنية شىت 
ة حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء ما وردها من تقـارير بـشأن             وأعربت اللجنة املعني    -٨١

، وذكّرت بـأن ضـحايا      "املهمشني"تقاليد هتميش بعض األقليات والتمييز ضدها، مثل فئة         
وأعربت جلنة القضاء   . )١٥٨(التمييز ينبغي أن تتاح هلم سبل انتصاف فعالة، مبا يشمل التعويض          

حلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عـن القلـق        على التمييز العنصري واللجنة املعنية با     
  . )١٥٩(بشأن املسائل ذاهتا وقّدمتا توصيات مماثلة
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  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -الم  
 /يف آذار استـضاف،   أفادت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجـئني بـأن الـيمن              -٨٢

لوافدين اجلدد املـسجلني لـدى      ، وأن معدل ا    الجئاً ٢٣٧ ٧١٧ ما يساوي    ،٢٠١٣ مارس
وأعربت املفوضية عـن قلقهـا إزاء عـدد        . )١٦٠( يف املائة فقط   ١٥اليمن أو املفوضية يناهز     

حوادث العنف اجلنسي واجلنساين اليت تستهدف الالجئني وملتمسي اللجوء وإزاء اسـتمرار            
ـ   األنثوية  تشويه األعضاء التناسلية     درة املؤسـسة  والزواج املبكر، وناشدت اليمن تـدعيم ق

  . )١٦١(القضائية على مالحقة اجلناة وإنشاء مرافق لدعم الضحايا
وأشادت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني واللجنة املعنية حبقـوق اإلنـسان              -٨٣

وأعربت اللجنـة املعنيـة     . )١٦٢(بكرم سياسة اللجوء املنتهجة حيال الالجئني من بلد جماور        
ففي حـني   . ن هذه العناية ال تشمل مجيع من يلتمسون احلماية        حبقوق اإلنسان عن قلقها أل    
 صفة الالجئ، يعترب اآلخرون بصورة منهجية مهـاجرين غـري           مينح أفراد الفئة األوىل تلقائياً    

وأوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بأن يكفل اليمن        . شرعيني ويودعون مراكز االحتجاز   
. )١٦٣( اللجوء للمهاجرين من مجيـع اجلنـسيات        صفة الالجئ وإجراءات   مالءمة عملية بتّ  

لتنظيم عملية طلب   اً  قانونياً  وأوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري بأن يضع اليمن إطار         
  . )١٦٤(اللجوء وأن يعتمد تدابري حمددة للتنسيق مع املفوضية يف إصدار شهادات اللجوء

اإلعادة القسرية للرعايا األجانب    وظلت جلنة مناهضة التعذيب قلقة إزاء تعدد حاالت           -٨٤
  . )١٦٥(اليت تعذر فيها على األفراد املعنيني الطعن يف قرارات إعادهتم بواسطة سبل انتصاف فعالة

وحثت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني اليمن على أن يكفل عدم اللجوء إىل            -٨٥
  .)١٦٦(انات القضائيةاالحتجاز إال كمالذ أخري وألقصر فترة ممكنة ويف إطار الضم

وأوصت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني بأن ينظم اليمن محـالت وطنيـة               -٨٦
  . )١٦٧(١٩٩٠للتوعية مبسألة انعدام اجلنسية وبالتعديالت املدخلة على قانون اجلنسية لعام 

  املشردون داخلياً  -ميم  
الـذين  اً  ري املشردين داخلي  أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها بشأن مص          -٨٧

 شخص تشرد أكثر من نصفهم بسبب الرتاع القـدمي مـع            ٤٠٠ ٠٠٠يقدر عددهم بنحو    
وأوصت اللجنة بضمان محاية مجيع املتأثرين بالرتاع القـدمي، واعتمـاد مـشروع     . احلوثيني

هناء  املتعلقة بالتشرد الداخلي يف اليمن، والعمل على إجياد حل دائم إل           ٢٠١٠استراتيجية عام   
  . )١٦٩(وقّدمت جلنة مناهضة التعذيب توصيات مماثلة. )١٦٨(التشرد
بأن يعزز اليمن جهوده يف سبيل تـوفري        القضاء على التمييز العنصري     وأوصت جلنة     -٨٨

وأوصـت  . )١٧٠( وضمان عودهتم الفورية إىل جمتمعاهتم     املساعدة اإلنسانية للمشردين داخلياً   
الجئني بأن يدّعم اليمن عملية إصدار الوثائق املدنية لفائـدة          مفوضية األمم املتحدة لشؤون ال    

  . )١٧١(املشردين داخلياً
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  احلق يف التنمية والقضايا البيئية  -نون  
أعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن انشغاهلا بـشأن             -٨٩

  . )١٧٢(ون املياه الباطنية غري املتجددةواستنفاد خمزالنقية الشرب مياه تزايد نقص املياه ونقص 
والحظت منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعـة أن ملكيـة األراضـي وامليـاه                -٩٠

  . )١٧٣(واستغالهلا خاضعة يف اليمن لسيطرة أكثر قطاعات اجملتمع تأثرياً

  حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب  -سني  
 يكفل اليمن تعريف التشريعات احملليـة       أوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بأن       - ٩١

جرائم اإلرهاب على أساس غرضها وكذلك حتديد طبيعة تلك األفعال مبا يكفي من الدقة              
وقدمت جلنـة مناهـضة التعـذيب       . )١٧٤( لذلك لتمكني األفراد من ضبط سلوكهم وفقاً     

  . )١٧٥(توصيات ذات صلة
أن جهـازي األمـن      إىل   تـشري  بتقارير   علماًحقوق اإلنسان   وأحاطت مفوضية     - ٩٢

 يعمالن علـى هـامش      ،املكلفني مبكافحة اإلرهاب، ومها األمن الوطين واألمن السياسي       
القانون وال خيضعان لرقابة برملانية، وأن اليمن سّن مشروع قانون ملكافحة اإلرهـاب مل              

  .)١٧٦(يعتمد بعُد
ن تقارير بشأن   وأعربت مفوضية حقوق اإلنسان عن قلقها الشديد إزاء ما وردها م            -٩٣

استخدام طائرات مسلحة بال طيار يف جنوب البلد الستهداف مـن يـصفهم املـسؤولون               
وذكّـرت  . "إرهابيون" أو" عمالء" ، أو "مقاتلون"بأهنم  اليمنيون أو وسائط اإلعالم الدولية      

املفوضية بالتزام الدول مبوجب القانون الدويل بإجراء حتقيقات سريعة وفعالة وذات مصداقية            
  . )١٧٧(بضمان املساءلة يف مجيع احلاالت املشاهبةو
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