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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة الثامنة عشرة
  ٢٠١٤فرباير / شباط٧ -يناير / كانون الثاين٢٧

) ب(١٥ضية السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقـرة         املفو أعدته موجز    
 من مرفق قـرار  ٥ والفقرة ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان    

  ١٦/٢١جملس حقوق اإلنسان 

  *اليمن    

 جهة معنية إىل عملية االسـتعراض       ١٧ من   )١(هذا التقرير موجز للمعلومات املقدمة      
هية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان     وهو يتبع هيكل املبادئ التوجي    . الشامل الدوري
وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانـب             . ١٧/١١٩ يف قراره 

مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو قرار فيما يتصل بادعاءات              
املعلومـات الـواردة يف     وقد ذكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع          . حمددة

وعمـال بقـرار    . التقرير، كما مت قدر اإلمكان اإلبقاء على النصوص األصلية دون تغـيري           
، خيصص، حسب مقتضى احلال، فرع مستقل إلسهامات املؤسسة الوطنيـة           ١٦/٢١ اجمللس

قيد الكامل مببـادئ  تحلقوق اإلنسان التابعة للدولة موضوع االستعراض واملعتمدة بناء على ال       
وتتاح على املوقع الشبكي للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان النصوص الكاملة اليت           . باريس

 يف إعداد هذا التقريـر دوريـة االسـتعراض          توقد روعي . تتضمن مجيع املعلومات الواردة   
  .والتطورات اليت حدثت يف تلك الفترة

__________ 
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  املعلومات املقدمة من جهات معنية أخرى

  ة واإلطاراملعلومات األساسي  -ألف  

  نطاق االلتزامات الدولية  -١  
اليمن طرفـاً يف الربوتوكـول االختيـاري     بأن يصبح   أوصت منظمة العفو الدولية       -١

 منظمة العفو الدولية الورقة     وأوصت. )٢(التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة       
 اتفاقية القضاء على مجيع     من) ١(٢٩لى املادة    أيضاً بأن يسحب اليمن حتفظاته ع      ١املشتركة  

بالتصديق على االتفاقية الدوليـة حلمايـة مجيـع         كما أوصتا   . )٣(أشكال التمييز ضد املرأة   
 مـن هـذه     ٣٢ و ٣١إصدار إعالنات مبوجب املادتني     باألشخاص من االختفاء القسري، و    

  .)٤(ةاالتفاقي
ـ   مطالبة   الفريق العامل على     ٣وحثت الورقة املشتركة      -٢ صديق علـى   احلكومـة بالت

لعهد الدويل اخلاص   امللحق با الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان ومنها الربوتوكول االختياري        
لعهـد  امللحـق با  باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والربوتوكول االختياري األول        

 الدويل  لعهدامللحق با الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والربوتوكول االختياري الثاين         
اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال           
التمييز ضد املرأة والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب واالتفاقية الدولية حلماية           

كما ،  حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة          
ورفع التقـارير    تلك الصكوك عن طريق الرصد       آلية واضحة لضمان تنفيذ   حثته على وضع    

إىل هيئات املعاهدات وبالتنسيق مع مجيع اجلهات املعنية وخاصة منظمـات اجملتمـع             انتظام  ب
  .)٥(املدين
وأوصت منظمة رصد حقوق اإلنسان بالتصديق على نظام روما األساسي للمحكمة     -٣

  .)٦(دوليةاجلنائية ال
 بالتصديق على اتفاقية اليونسكو ملناهـضة التمييـز يف          ٣وأوصت الورقة املشتركة      -٤

  .)٧(التعليم

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -٢  
أوصت منظمة الكرامة ومنظمة العفو الدولية بإلغـاء قـانون العفـو املعتمـد يف                 -٥
 مـن   ٢٠١١بة خالل عام    فالت املسؤولني عن االنتهاكات املرتك    يضمن إ  الذي   ٢٠١٢ عام

  .)٨(العقاب
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 بتعديل القوانني املتعلقة بالصحفيني والنشطاء يف جمـال         ٥وأوصت الورقة املشتركة      -٦
  .)٩(حقوق اإلنسان

 األحكـام التمييزيـة املتعلقـة       ٥والحظت منظمة العفو الدولية والورقة املشتركة         -٧
يع القوانني واملمارسات والسياسات    باملساواة الكاملة بني الرجل واملرأة، وأوصت مبواءمة مج       

  .)١٠(حلقوق اإلنسانواملعايري الدولية واإلجراءات مع القانون الدويل 
 بأن اليمن أعد مشروع قانون عن العدالـة االنتقاليـة           ٣وأفادت الورقة املشتركة      -٨
  .)١١(لعدالة االنتقاليةالدولية لعايري بامليتقيد  ال
تماد تشريع لتجرمي ممارسات االضطهاد واالستبعاد       باع ١وأوصت الورقة املشتركة      -٩

وأوصـت الورقـة   . )١٢(يف هذا الصدداتية عامة اختاذ تدابري سياسبوالتمييز ضد املهمشني، و  
ات عامـة لوقـف     تدابري قانونية عاجلة وما يتعلق بذلك من سياس       بأن احلكومة تضع    أيضاً  

  .)١٣(العنف الثقايف الذي يؤدي إىل تشرديهم
 أنه رغم قبول اليمن توصـية االسـتعراض الـدوري    ٦ت الورقة املشتركة  والحظ  -١٠

 عاماً، فإن الربملان مل يسن بعـد قانونـاً حلظـر الـزواج              ١٨الشامل برفع سن الزواج إىل      
  .)١٤(املبكر

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان وتدابري السياسة العامة  -٣  
 أن عملية إنـشاء جلنـة       ٣سان والورقة املشتركة    الحظت منظمة رصد حقوق اإلن      -١١

ودعـت  . )١٥(وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان يعتريها البطء وال تتسم بالشمول أو التشاركية          
باملوارد البشرية والتقنيـة    اليمن إىل ضمان تزويد هيئات حقوق اإلنسان         ٣ املشتركة   الورقة

رصد وتقييم التقدم الذي ُيحرز يف جمـال  واملالية الكافية، وإىل ضمان قيامها بدور واضح يف      
  .)١٦(حقوق اإلنسان

 من   تتألف مستقلة وحمايدة وشاملة  حتقيق  وأوصت منظمة العفو الدولية بإنشاء جلنة         -١٢
خرباء دوليني ومبساعدة دولية، للتحقيق يف انتهاكات حقـوق اإلنـسان املرتكبـة قبـل               

  .)١٧(٢٠١١ عام
البنيـة  يع انتهاكات حقوق اإلنسان تقوم على       مج أن   ٨والحظت الورقة املشتركة      -١٣

  .)١٨( وتنبع منهاواآلليات القانونية واملؤسسية إضافة إىل احملاكم االستثنائية

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -باء  
أي إجراءات لتنفيذ    ٢٠٠٩منذ عام    أن اليمن مل يتخذ      ٨الحظت الورقة املشتركة      -١٤

  .)١٩(املتوصيات االستعراض الدوري الش
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  التعاون مع هيئات املعاهدات  -١  
 يف أن ُيدعى اليمن إىل إنشاء آلية لرصد تنفيذ توصـيات            ٣أملت الورقة املشتركة      -١٥

  .)٢٠(هيئات املعاهدات، بالتنسيق مع مجيع اجلهات املعنية

  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -٢  
لى توجيه دعـوة دائمـة إىل        اليمن ع  ٣ والورقة املشتركة    ٢حثت الورقة املشتركة      -١٦

عين املقرر اخلاص امل  إىل  املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة لألمم املتحدة، وخاصة          
واملقرر اخلاص املعين حبرية التعبري واملقرر اخلاص املعين حبريـة          باملدافعني عن حقوق اإلنسان     

  .)٢١(التجمع السلمي وتكوين اجلمعيات

  ت الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسانتنفيذ االلتزاما  -جيم  

  املساواة وعدم التمييز  -١  
 أن النساء والفتيات يواجهن متييزاً      ٥الحظت منظمة العفو الدولية والورقة املشتركة         -١٧

محاية النـساء   : اليمن مبا يلي  ا بأن يقوم    وأوصت. بالغاً وواسع النطاق يف القوانني واملمارسات     
والتحقيق يف مجيع احلاالت؛ وضمان حظر الزواج القـسري يف          والفتيات من العنف املرتيل     

 عاماً، على اليمن أن يكفل احلصول على       ١٨مجيع الظروف؛ ويف حالة زواج طفلة دون سن         
أن يضمن متتعها مبا يكفي من القـدرات العقليـة          الكاملة واحلرة واملستنرية و   الطفلة  موافقة  

  .)٢٢(ل على ترك املدرسةُتحَم والتزامات وأهنا مل لتدرك متاماً ما يترتب على الزواج من نتائج
ه ال تزال تعترض حتديات متعددة منـها العقليـات           أن ٥والحظت الورقة املشتركة      -١٨

املتحاملة وإغفال ذكر حقوق املرأة يف الدستور، والقوانني التمييزية، وتدين مـستوى وعـي     
 أن العديد من القوانني املستقلة من     ٥ و ٣تان املشتركتان   والحظت الورق . )٢٣(النساء حبقوقهن 

ومنها قانون األحوال الشخصية وقانون اجلرائم والعقوبات وقانون املواطنة وقانون          الشريعة،  
وأوصت منظمة العفو الدولية والورقة     . )٢٤(اإلثبات، ال تزال تتضمن أحكاماً متييزية ضد املرأة       

ياسات العامة واإلجراءات كليـاً مـع        مبواءمة مجيع القوانني واملمارسات والس     ٥املشتركة  
. )٢٥(فيما يتعلق باملـساواة بـني اجلنـسني       واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان     القانون الدويل   

 بضمان إدراج حقوق املرأة كاملةً يف الدستور اجلديـد          ٥ و ٣وأوصت الورقتان املشتركتان    
 على ضمان أن تتماشى  ٣شتركة  وحثت الورقة امل  . )٢٦(ويف القوانني املنبثقة عن احلوار الوطين     

السياسات الوطنية يف خمتلف اجملاالت، ومنها التعليم والصحة، مع التزامات اليمن مبوجـب             
  .)٢٧(اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

أُجربوا بكل معىن الكلمة على العيش على        بأن املهمشني    ١وأفادت الورقة املشتركة      -١٩
 علـى    من االضطهاد ومن سلسلة من أعمال التمييز والعنف الطبقيني         وعانواهامش اجملتمع   
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وال يسمح  . امتالك األراضي وإن كان لديهم ما يكفي من األموال        فال حيق هلم    . مدى قرون 
عمارات من عدة طبقات يـدير شـؤوهنا        الشيوخ احملليون هلم بتشييد األبنية أو بالسكن يف         

. تسام مساكن بأبواب مشتركة أو من دون أبواب خارجيـة         اخلواص، وال ُيسمح هلم إالّ باق     
للرجال من املهمشني على اإلطالق حبمل اخلناجر الرمزية اليت حيملها سائر الرجال وال ُيسمح 

إذ ُيتهمون  للطرد من قراهم أو اإليذاء البدين أو حىت القتل          فقد يعرضهم ذلك    اليمنيني اليوم،   
يف حـق   أيضاً خمتلف أشكال التمييز      ١املشتركة  ورقة  والحظت ال . )٢٨(بإهانة شرف القبيلة  

يتحرج الرجال مـن    وأفادت بأهنن يتعرضن للتحرش على املأل وال        . )٢٩(املهمشنيالنساء من   
طلب وصاهلن صراحة وال ترى الشرطة وال سائر اهليئات العامة غضاضة يف هـذه األفعـال         

اختـاذ تـدابري     اليمن على    ١ة  وحثت الورقة املشترك  . )٣٠(وتغض الطرف عنها بكل بساطة    
فورية لضمان وصوهلن إىل العدالة ومعاملتهن دون متييز عند احتجازهن واهتامهن بارتكـاب             

وحثت على  . اليت ُترتكب يف حق املهمشني واحملاسبة عليها      جرائم؛ وعلى التحقيق يف اجلرائم      
  .)٣١(عيشهنالنساء وحتسني ظروف يف حق تطوير خطة عمل وطنية للقضاء على التمييز 

  د يف احلياة واحلرية وأمنه على شخصهحق الفر  -٢  
علـى  عقوبة اإلعدام   ه ُيحكم    ومنظمة العفو الدولية أن    ٣الحظت الورقة املشتركة      -٢٠

، ومنها اجلرائم اليت تنطوي على عنف يفضي إىل املوت، مثل القتل واالجتار             طائفة من اجلرائم  
وأفـادت  . لإلسـالم ملعادية األفعال ا وأية والكالم   يف املخدرات واالغتصاب واجلرائم اجلنس    

منهم اجملرمون من الرجـال والنـساء       ه ُيعتقد أن املئات من األشخاص و      الورقة واملنظمة بأن  
فـرض وقـف    : وأوصت الورقة واملنظمة مبا يلي    . عقوبة اإلعدام حمكوم عليهم   واألحداث،  

ة اإلعدام؛ واالمتثال الكامل جلميع     رمسياً هبدف إلغاء عقوب   اختياري مؤقت لعمليات اإلعدام     
باإلعـدام،  احلكـم   املعايري الدولية اخلاصة باستخدام عقوبة اإلعدام، ومراجعة مجيع حاالت          

  .)٣٢(إىل عقوبات بالسجنختفيفها  هبدف ،يف ذلك احلاالت اليت وافق عليها الرئيس مبا
األطفال مبوجـب   والحظت الشبكة الدولية حلقوق الطفل أن احلكم على اجملرمني            -٢١

والحظت الشبكة ومنظمـة    .  أمر غري قانوين   السجن مدى احلياة  بالقانون احمللي باإلعدام أو     
 ومنظمة رصد حقوق اإلنسان أن املدعني العامني يف الدولة          ٣العفو الدولية والورقة املشتركة     

 مشتبه فيـه آخـر مـن اجملـرمني          ٢٠٠ما يقارب   حثوا القضاة على احلكم باإلعدام على       
عن تعرضـهم للـضرب     بعض اجملرمني األحداث احملكوم عليهم باإلعدام       أبلغ  و. األحداث

وعن منعهم من احلصول إلجبارهم على االعتراف، والتعذيب على يد الشرطة أثناء االحتجاز 
وطالبت الشبكة الدولية حلقوق الطفل ومنظمـة       . )٣٣(على ممثلني قانونيني خالل التحقيقات    

 ومنظمة رصد حقوق اإلنسان بوقف إعـدام األحـداث          ٣قة املشتركة   العفو الدولية والور  
يف احلاالت  ختفيفها  ووقف تطبيق عقوبة اإلعدام عليهم مع مراجعة مجيع األحكام باإلعدام و          

  .)٣٤(اليت يتعذر فيها حتديد سن مرتكب اجلرم
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 ٨والحظت منظمة العفو الدولية ومنظمة رصد حقوق اإلنسان والورقة املـشتركة              -٢٢
  /ففي كـانون الثـاين  . املظاهرات األخريةجّراء  تكرر احلوادث اخلطرية  ٢والورقة املشتركة   

 طالب اآلالف من اليمنيني بإصالحات سياسية، لكن قوات األمن ردت عليهم            ،٢٠١١يناير  
يف سقوط عدد كبري من املتظاهرين السلميني ما بني قتيل          فتسببت  باإلفراط يف استخدام القوة     

وذكرت تقارير موثوقة أن القوات احلكومية      . ا أوقفت قوات األمن املئات منهم     وجريح، كم 
آهلـة  عمليات قتل خارج نطاق القضاء وشنت هجمات عشوائية علـى منـاطق             نفذت  
، ردت احلكومة بعنف على اآلالف من املتظـاهرين         ٢٠١١مارس  / آذار ١٨ويف  . بالسكان

وخـالل  ". مجعة الكرامة "حياء ذكرى ما يدعى     الذين جتمعوا يف املناطق الرئيسية من البلد إل       
. وجرحوا مائتني  شخصاً   ٤٥فقتلوا  النار على احلشود    بزي مدين    فتح مسلحون    ،املظاهرات

باملشاركة يف عملية القتل اجلماعي من أفراد قوات األمـن           يف وقت الحق     اوكان من اُتهمو  
ـ /يرانمايو وحز /مسلحة يف أيار  حدثت مواجهات   و. احلاليني والسابقني   بـني   ٢٠١١ هيوني

 ٢٩ويف الفتـرة مـن      . قوات األمن التابعة للحكومة ومقاتلني من اللواء األمحر املعـارض         
نفذت قوات األمن هجمـات علـى املتظـاهرين          ،٢٠١١ هيوني/ حزيران ٣مايو إىل   /أيار

ويف تـشرين   .  شخصاً ٢٥٠على   منهم على األقل أثناء ذلك وجرحت ما يزيد          ٢٢ فقتلت
 قُتل ما يزيد على عشرة أشخاص من جراء القصف املدفعي على ميدان    ،٢٠١١  نوفمرب/الثاين

ظمة وأوصت من . )٣٥(احلرية يف تعز يف النصف اجلنويب من البلد، وعلى مناطق سكنية أخرى           
فورية النفاذ، إىل مجيع قوات األمن بعدم استخدام الذخرية احلية          العفو الدولية بإصدار أوامر     

 ذلك استخدام األسلحة النارية، كما ينبغي تزويد مجيـع املـوظفني            ضد املتظاهرين، مبا يف   
تعليمهم قواعد االشتباك الواضـحة الـيت       الصارم و لي  مالعبإنفاذ القانون بالتدريب    املكلفني  

  .)٣٦(تتماشى متاماً مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان
األشخاص ممن يشتبه يف    وذكرت منظمة العفو الدولية أن املئات، ورمبا اآلالف، من            -٢٣

يف املتواصـلة    أو يف املظـاهرات      ٢٠١١اشتراكهم يف املظاهرات املناوئة للحكومة يف عام        
اجلماعات اإلسالمية املـسلحة قـد   باملسلحة أو احلوثيني  اجلنوب أو ممن هلم صالت جبماعة       

 دون هتم   طلق سراح الكثري منهم   أُمع أنه   و. تعرضوا لالحتجاز التعسفي يف السنوات األخرية     
حيـث  االحتجاز لفترات مطولة دون هتم أو حماكمـات         ُبعيد توقيفه، ظل الكثري منهم قيد       

وقـد مت إيقـاف     . تعرضوا للتعذيب أو أللوان أخرى من سوء املعاملة يف كثري من األحيان           
، ويزعم أن لدى هـاتني      واحتجاز العديد منهم على يد أفراد األمن السياسي واألمن الوطين         

راكز احتجاز خاصة هبا وأهنا نادراً ما تنصاع للقانون؛ يف حني أوقفت قوات األمن              اجلهتني م 
منظمـة  تبّينـت   و. )٣٧( آخرين  أشخاصاً املركزي وإدارة البحث اجلنائي واحلرس اجلمهوري     

على يد خمتلـف    على األقل    حالة توقيف تعسفي     ٢٦٦حدوث   ٨الكرامة والورقة املشتركة    
ُشـوهت  ،  ٢٠١٢ديسمرب  /وخالل كانون األول  .  وحده ٢٠١٢القوات احلكومية يف عام     

ولقـي  احتجازهم على املعاملة اليت كانوا ُيخضعون هلا،        العديد من السجناء خالل     أحسام  
. )٣٨(الواقعـة  مثانية أشخاص منهم مصرعهم يف حريق؛ ومع ذلك مل يفتح أي حتقيق يف هذه             
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إىل  ٨ والورقة املشتركة    ٣املشتركة   والورقة   ٢منظمة العفو الدولية والورقة املشتركة      دعت  و
ضمان إجراء حتقيقات يف مجيع     وإىل  إخالء سبيل مجيع املتظاهرين على الفور ودون شروط؛         

حاالت التوقيف واالحتجاز التعسفيني واالختفاء القسري ومقاضاة مجيع املـسؤولني عـن            
  .)٣٩(ذلك
سلحة جتاوزات أخـرى    والحظت منظمة العفو الدولية أيضاً ارتكاب اجملموعات امل         -٢٤

وأوصت بأن تكون اجملموعات القبلية املوالية للحكومة على وعي تام بالتزاماهتـا مبوجـب              
  .)٤٠(أن تفي هباالقانون اإلنساين الدويل 

أن املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون ميارسون التعذيب        ٨والحظت الورقة املشتركة      -٢٥
وأبلغت منظمة العفـو    . )٤١(يف مقاطعات صنعاء  بسبب التعذيب   كما الحظت وفاة مواطنني     

بوضـع  الدولية عن التعذيب وغريه من أشكال سوء املعاملة واالحتجاز االنفرادي وأوصت            
  .)٤٢(كل من حتتجزهم أي قوة من قوات األمن يف اليمن يف أماكن احتجاز معترف هبا رمسياً

واكتظـاظ  ناء،   عدم وجود سجالت بأمساء الـسج      ٨والحظت الورقة املشتركة      -٢٦
األوضاع الصحية وتلوث املياه ونقص األغذية أو وتوافر أغذيـة          تردي  السجون، إضافة إىل    

وأبلغت الورقـة   . )٤٣(قيمة غذائية متدنية وغري ذلك من أشكال انتهاك معايري السجون         ذات  
يف السجون، مبـا يف     اليت ُترتكب يف حق النساء       عن أشكال العنف والتجاوزات      ٥املشتركة  

وأوصت الورقة  . هتمأي  ك الظروف اليت حيتجزن فيها لفترات طويلة دون أن توجه إليهن            ذل
مجيـع   بتطبيق املعايري اإلنسانية يف املعاملة واألمن والظروف اليت يعـيش فيهـا              ٥املشتركة  

العمل بقاعدة احملاكمة وفق األصول املرعية لفائدة مجيع النـساء          السجناء، وخاصة النساء؛ و   
  .)٤٥( وضمان حماكمتهم حماكمة عادلة؛ وتوجيه اهتامات رمسية للسجناء)٤٤(احملتجزات

والحظت منظمة رصد حقوق اإلنسان أن حوادث األلغام األرضية اليت تسببت يف              -٢٧
وأوصت بفتح حتقيـق    . سقوط ضحايا مدنيني قد وقعت بالقرب من املعسكرات العسكرية        

وتدمري ما تبقى من خمزوناهتا، وفقـاً ملعاهـدة         مع  جبفوري يف نشر األلغام املضادة لألفراد، و      
  .)٤٦(حظر األلغام

يتعرضون للعنف يومياً    بأن األطفال من جمتمع املهمشني       ١وأفادت الورقة املشتركة      -٢٨
ولشىت أنواع االستبعاد وألوان االضطهاد اليت جتردهم من صفاهتم اإلنسانية كمـا يتلقـون              

  .)٤٧( تدابري تشريعية سياساتية من أجل محايتهموأوصت الورقة باختاذ. هتديدات بالقتل
ألطفال أن قانون   بايع أشكال العقوبة البدنية     الحظت املبادرة العاملية إلهناء إنزال مج     و  -٢٩

حيظر إساءة معاملة األحداث واستخدام وسائل اإلكراه البـدين         ) ١٤املادة  (رعاية األحداث   
والحظت املبـادرة العامليـة     . )٤٨(عقوبة البدنية أنه ال حيظر ال   عند تنفيذ أحكام احملاكم، مع      

والشبكة الدولية حلقوق الطفل أن قانون اجلرائم والعقوبات وقانون اإلجـراءات اجلزائيـة             
وحيدد قانون اإلجراءات اجلزائية الشروط الالزم      . أحكام القصاص وعقوبات احلد   يسمحان ب 
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وأعربت الورقـة  . )٤٩(راف واجللدتوفرها للحكم بالقصاص واحلد، مبا يف ذلك بتر أحد األط    
مجيع أشكال العقوبـة البدنيـة      إنزال   واملبادرة العاملية إلهناء     ٧ والورقة املشتركة    ٦ املشتركة

األطفـال يف مجيـع     بالبدنيـة   ل يف صدور توصيات حلظر إنزال العقوبة        ن األم عاألطفال  ب
  .)٥٠(األوساط

ميارس على نطاق واسـع وأوصـت        بأن الزواج املبكر     ٦وأفادت الورقة املشتركة      -٣٠
 ٥والحظت الورقة املشتركة    . )٥١(بإجراء دارسة شاملة على املستوى الوطين يف هذا الصدد        

 عاماً، لكن تعديالت    ١٥لدنيا للزواج يف    حدد السن ا  ) ١٩٩٤(أن قانون األحوال الشخصية     
ونـشطاء   نظمت منظمـات     ،٢٠٠٩ويف عام   .  ليست واضحة يف هذا الصدد     ١٩٩٩عام  
 عاماً، وعليه أُعد مشروع     ١٨لزواج إىل   الدنيا ل سن  الوق اإلنسان محالت للمطالبة برفع      حق

 مـشروع    على  مل يوقع رئيس اجلمهورية    ،ومع ذلك .  عاماً ١٧قانون لرفع سن الزواج إىل      
  .)٥٢(يف أسرع وقتالتوقيع عليه  الرئيس على ٥وحثت الورقة املشتركة . بعدهذا القانون 

اليت ُترتكب  انتشار جرائم الشرف   ٥ والورقة املشتركة    ٨ املشتركة   والحظت الورقة   -٣١
 بإلغـاء   ٥وأوصت الورقة املشتركة    . )٥٣(يف حق النساء والقتل بداعي احلفاظ على الشرف       

احلفـاظ  لقتل بداعي   يف قضايا ا  املتدنية واألحكام املخففة     العقوبات واملعايري    عوامل ختفيف 
وأوصـت الورقـة    . )٥٤( يف قانون اجلرائم والعقوبـات     حالياًعلى الشرف املنصوص عليها     

والقتـل  قاضاة مرتكيب جرائم القتـل      مل باعتماد قوانني لتجرمي جرائم الشرف؛ و      ٥املشتركة  
  . )٥٥(راعاة الظروف املخففة كما أوصت بإنشاء قاعدة بياناتدون السماح مبالعمد 
جـود  وواقية حقوق الطفل     رغم التصديق على اتف    ، بأنه ٥وأفادت الورقة املشتركة      -٣٢
: التناسـلية أعضائهن  يقعن ضحايا لتشويه    ال تزال الفتيات اليمنيات      من الدستور،    ٣٠ املادة
يف من النساء    ٧٥,٨من النساء يف حمافظة احلديدة و      يف املائة    ٩٧التشويه  تعرضت لذلك   فقد  

ثل حلج وذمـار    وميارس هذا التشويه أيضاً يف بعض احملافظات الداخلية م        . حمافظة حضرموت 
تجرمي هـذه   ب: ٥وأوصت الورقة املشتركة    . ة فيها وتعز كجزء من العادات والتقاليد السائد     

  .)٥٦( من قانون اجلرائم والعقوبات٤٢ و٤١إنفاذ املادتني باملمارسة و
 أن اليمن صّدق على اتفاقيتني أساسيتني من اتفاقيات         ٣والحظت الورقة املشتركة      -٣٣

 يف املائة مـن أطفـال       ١٧م ذلك فإن نسبة     غ بشأن عمل األطفال، ور    منظمة العمل الدولية  
 عاماً  ١٧، الذين تتراوح أعمارهم بني مخس سنوات و       مليون طفل  ٧,٧ عددهم، البالغ   اليمن

 عاماً معنيون   ١١ يف املائة من األطفال الذين تتراوح أعمارهم بني مخس سنوات و           ١١ونسبة  
  . )٥٧(بعمل األطفال
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  ، مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب وسيادة القانونإقامة العدل  -٣  
فاحلكومة . ليس مضموناً وال حممياً    أن استقالل القضاء     ٨الحظت الورقة املشتركة      -٣٤

يتعرض القـضاة   وباإلضافة إىل ذلك،    . تتحكم يف إجراءات تعيني القضاة وترقيتهم وتأديبهم      
  .)٥٨(اوالت اغتيالحمل حىت بلواحملامون للتهديدات والعنف البدين واهلجوم 

 عن قلقهمـا إزاء وجـود   ٢وأعربت منظمة مراسلون بال حدود والورقة املشتركة         -٣٥
اجلـرائم  حمكمة متخصصة يف قضايا الصحافة واملطبوعات تتوىل احملاكمة يف مجيع قـضايا             

 أوضح جملس القضاء األعلى أن احملكمـة        ،٢٠٠٩ويف عام   . ٢٠٠٩مايو  /أيارالصحفية منذ   
قلق من احملكمة اجلزائية    ومثة  . املتعلقة باألمن النظر يف طائفة واسعة من اجلرائم       اختصاص   اهل

 حمكمة  عوضاً عن أي  بعض املنشقني واملنتقدين، ومنهم صحفيون،      املتخصصة تولت حماكمة    
من ورود ادعاءات بأن احملكمة أصدرت أحكاماً على أسـاس اعترافـات            جزائية عادية، و  
 بأن احملكمـة اجلزائيـة املتخصـصة    ٨وأفادت الورقة املشتركة    . )٥٩(ذيبانُتزعت حتت التع  

  .)٦٠(أهنا مؤسسة خمالفة ملبادئ الدستوراحملاكمات رغم إجراء واصلت 
حتقيق دويل مستقل وحمايد إجراء وأوصت منظمة العفو الدولية بأن يوافق اليمن على         -٣٦

توفري سبل  ، وبأن يضمن    ٢٠١١م  خالل أحداث عا  وقعت  يف انتهاكات حقوق اإلنسان اليت      
والتعويض وإعادة التأهيـل والتراضـي      اإلعادة  كاملة للضحايا والناجني، مبا يف ذلك       اجلرب  

  .)٦١(وضمانات عدم التكرار
 اليمن على ضمان    ٣وحثت منظمة العفو الدولية ومنظمة الكرامة والورقة املشتركة           -٣٧

للمعايري الدوليـة يف انتـهاكات حقـوق        مستفيضة وفقاً   إجراء حتقيقات سريعة وحمايدة و    
مقاضـاة  علـى   خالل الرتاعات املسلحة األخرية؛ و    اإلنسان، والقانون اإلنساين اليت وقعت      

وأوصت منظمـة   . )٦٢(املسؤولني عنها وفقاً للمعايري الدولية دون اللجوء إىل عقوبة اإلعدام         
يف ذلك فتح حتقيقـات ومعاقبـة       الكرامة بتنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب تنفيذاً كامالً، مبا         

  .)٦٣(املسؤولني عن التعذيب وسوء املعاملة
يف  ،علـى الربملـان   وأفادت منظمة رصد حقوق اإلنسان بأن الرئيس هادي عرض            -٣٨

، طال انتظاره، عن العدالة االنتقالية لكنه مل ُيسن          مشروع قانون  ،٢٠١٣يناير  /كانون الثاين 
 فقـط، أو فتـرة حكـم        ٢٠١١ إما عام    -أن يغطيها   الفترة اليت ينبغي    بعد بسبب خالف    

 بـأن مـشروع     ٣وأفادت الورقة املشتركة    . )٦٤( عاماً ٣٣صاحل بالكامل اليت دامت      السيد
، ويطلب صراحة أن ختضع هـذه التحقيقـات         ٢٠١١القانون يقصر التحقيقات على عام      

وال يغطي مجيع   رواح  يف األ التعويضات املناسبة على اخلسائر     دفع  لقانون احلصانة وال يضمن     
فترات األزمات والرتاعات السياسية؛ وهو يستند إىل مفاهيم املصاحلة الوطنية بني األحـزاب          

  .)٦٥(السياسية على حساب املواطنة والعدالة واالنتقال السلمي إىل الدميقراطية
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       /وأفادت منظمة رصد حقوق اإلنسان بأن حمكمـة مينيـة أصـدرت يف نيـسان                -٣٩
مذحبة " شخصاً آخرين، فيما خيص      ١١ حكماً بالتحقيق مع الرئيس السابق و      ،٢٠١٣أبريل  

ما ال يقـل    ، عندما قتلت قوات األمن      ٢٠١١مارس  / آذار ١٨اليت وقعت يف    " مجعة الكرامة 
ورمى حكم احملكمة إىل إعادة فـتح التحقيـق       .  متظاهراً مناوئاً للحكومة يف صنعاء     ٤٥عن  

 مسؤولنييق يف األدلة اليت قد تثبت تورط        ي وعدم التحق  األصلي على أسس التدخل السياس    
، أمر الرئيس هادي بإنشاء جلنـتني، واحـدة حلـل           ٢٠١٣يناير  /ويف كانون الثاين  . كبار

املدنيني واألمنيني والعـسكريني    املوظفني  املنازعات على األراضي والثانية الستعراض تسريح       
وتفتقر اللجنتان  . ١٩٩٤احلرب األهلية عام    بعد هزميتهم على يد قوات الشمال يف        اجلنوبيني  

وحثـت  . ملوارد األساسية جلمع الشكاوى ومل حيصل أعضاؤمها على التدريب املناسب         إىل ا 
منظمة رصد حقوق اإلنسان اليمن على اإلسراع يف إنشاء اللجنة املستقلة اليت صـدر هبـا                

حلقوق اإلنسان  سيمة  اجل إلجراء حتقيق شفاف يف االنتهاكات       ٢٠١٢مرسوم رئاسي يف عام     
، إضافة إىل زيادة الدعم الـتقين واملـايل املقـدم إىل            ٢٠١١عام  انتفاضة  اليت وقعت أثناء    

  .)٦٦(اللجنتني
، ٢٠١٢ينـاير  / كانون الثاين٢١ يف   ، بأن الربملان اعتمد   ٢وأفادت الورقة املشتركة      -٤٠

القانونيـة  حقـة   املالالذي ضمن إفالت الرئيس السابق صاحل من        ) ٢٠١٢(١القانون رقم   
ألسـباب  كبت  والقضائية على أفعال ارتُ   مرؤوسيه من املالحقة القانونية     والقضائية، وإفالت   

 ومنظمة رصد حقوق اإلنسان بأن الوعود بعدم معاقبـة          ٢وأقرت الورقة املشتركة    . سياسية
البلد ، ولوال ذلك لغرق     ئيةعمال العدا األالرئيس صاحل وبالسماح له باملغادرة أدت إىل وقف         

من أن هذا األمـر يؤسـس       قلقهما  أعربتا عن   الورقة واملنظمة   إالّ أن   . مزيد من الفوضى  يف  
. )٦٧(املوظفـون احلكوميـون   انتهاكات حقوق اإلنسان اليت يرتكبها      سابقة خطرية لشرعية    

  .)٦٨(وأوصت منظمة الكرامة ومنظمة العفو الدولية بإلغاء هذا القانون
ـ  إلنسان بتعديل قانون رعاية األحداث      وأوصت منظمة رصد حقوق ا      -٤١ وَّل حبيث حت

يف وقت ارتكاب اجلرميـة إىل       الثامنة عشرة    يكون فيها املتهمون دون سن    مجيع القضايا اليت    
ـ          . )٦٩(حماكم األطفال   ةوأوصت املنظمة والشبكة الدولية حلقوق الطفل برفع الـسن القانوني

  .)٧٠( عاما١٨ًللمسؤولية اجلنائية إىل 

  يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية احلق   -٤  
 مينح اجلنـسية    ٢٠١٠عام  الصادر يف    ٢٥ أن القانون    ٥الحظت الورقة املشتركة      -٤٢

 ، إال أنه  .اليمنية تلقائياً ألي طفل من أم مينية متزوجة من أجنيب أو أب ميين متزوج من أجنبية               
لـيس عليـه إال أن خيطـر وزارة    أراد ميين الزواج من أجنبية، ف    ، إذا   ٢٠١٠اعتباراً من عام    

الداخلية بذلك، أما إذا أرادت مينية الزواج من أجنيب فعليها أن حتصل على موافقة رمسية من                
حىت إن  . يثري الشك يف حصول أبنائها على اجلنسية اليمنية من دون هذه املوافقة            ما   ،الوزارة
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 ٢٥القانون ينتـهك املـادتني       بأن هذا    ٥وأفادت الورقة املشتركة    . لدوا وعاشوا يف اليمن   ُو
  .)٧١( من الدستور، وأوصت بإلغاء هذا احلكم التمييزي٤١و

حرية الدين أو املعتقد وحرية تكوين اجلمعيات والتجمع السلمي واحلق يف املـشاركة يف                -٥  
  احلياة العامة واحلياة السياسية

هـادي  منذ تويل الـرئيس      اليمن شهد،    الحظت منظمة رصد حقوق اإلنسان أن       -٤٣
الضوابط الرمسية علـى    خفّفت  حرية التعبري ألن السلطات     ، هامشاً أوسع من     مقاليد الرئاسة 

 إىل استمرار   ٢ وأشارت الورقة املشتركة     .)٧٢(ُترفَع لكن القيود القانونية مل      -وسائل اإلعالم   
ت منظمة مراسلون بال حدود     برعوأ. )٧٣(٢٠١٣أبريل  /العنف ضد الصحفيني يف هناية نيسان     

إزاء العديد من احلوادث اليت انطوت  قلقها ٢وق اإلنسان والورقة املشتركة منظمة رصد حقو
على هجمات على صحفيني ومضايقتهم، مبا يف ذلك قتلهم وتوقيفهم على حنـو تعـسفي               

سلطات التشنيع عليهم من ِقبل     واحتجازهم ومقاضاهتم جنائياً ومدنياً دون مربر وهتديدهم و       
. )٧٤(جمموعات عامة وغري تابعة للحكومة    من قبل    غري تابعة للدولة و    فاعلةجهات  احلكومة و 

علـى   وضع حد لتخويف الصحفيني وهتديدهم و      وحثت منظمة رصد حقوق اإلنسان على     
ختاذ خطوات لضمان حريـة التعـبري وتعزيزهـا    القضايا كما حثت على ا   التحقيق يف مجيع    

حرية الصحافة يف دستور اليمن     ريس  وعلى تك وتعديل قانون الصحافة واملطبوعات وإنفاذه؛      
 بالقضاء على اإلفالت من العقاب علـى مـضايقة          ٥وأوصت الورقة املشتركة    . )٧٥(اجلديد

سـهن  اطريقـة لب  مـن خـالل     ماية حرية املواطنات يف التعبري      حبالناشطات وختويفهن، و  
  .)٧٦(وكالمهن

بـة  ت الـسلمية املطالِ   مظاهراالعنيف لل قمع  ال قلقها إزاء    ٢وأبدت الورقة املشتركة      -٤٤
 ٤وأبدت الورقة املشتركة  . )٧٧(٢٠١١يف اليمن يف عام     شائعة  مسة  الذي حتول إىل    باإلصالح  

وأعربـت  . السلمينيواالحتجاج   احلق يف حرية التجمع      قلقها ألن الدستور ال حيمي صراحةً     
ة والتهديد  عن قلقها إزاء تواصل مقاضاة املدافعني عن حقوق اإلنسان الذين تعرضوا للمضايق           

حقهـم  إزاء تقييد والتوقيف التعسفي والتهديد بتلفيق القضايا هلم واالعتداء عليهم، وكذلك   
ـ  ٤ والحظت الورقـة املـشتركة    . )٧٨(يف حرية التعبري والتجمع وتكوين اجلمعيات      ه مت   أن

أملها  عن   ٤وأعربت الورقة املشتركة    . )٧٩( مكاتب منظمات حقوق اإلنسان أيضاً     استهداف
اهلجمات وضمان أن   إجراء حتقيق سريع ومستقل وحمايد يف مجيع        اليمن على    يتم حض    يف أن 
 حالياً يف سياق احلـوار الـوطين،        قانون املنظمات غري احلكومية اجلديد، الذي يناقش      ميتثل  

املدافعون عن حقوق اإلنسان ضحايا لالنتقـام       يقع  ؛ وضمان أال     امتثاالً تاماً  للمعايري الدولية 
الدولية احلكومية أو غري احلكومية؛ ووقـف املـضايقات الـيت           م باملنظمات   بسبب اتصاهل 

من البلد وإليها؛ وضمان حق املدافعات عن حقوق اإلنسان يف          يتعرضون هلا عندما يسافرون     
اجملتمـع؛  داخل  قوق اإلنسان وضمان محايتهن أمام القانون و      األعمال املتعلقة حب  املشاركة يف   
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دون يف مجيع الظروف    حقوق اإلنسان من االضطالع بأنشطتهم      وضمان متكن املدافعني عن     
  .)٨٠(قيودمية والعمال االنتقااألخوف من 

 الذي، املسموعة واملرئية وسائل اإلعالم قلقها إزاء قانون ٢وأبدت الورقة املشتركة   -٤٥
من ، األمر الذي    تسجيل منافذ اإلعالم اخلاصة   على   رسوماً هائلة    ، يف حال اعتماده   سيفرض

كبار  بأن يدين ٢وأوصت الورقة املشتركة . )٨١(شأنه أن يعرقل تطور وسائل اإلعالم املستقلة
علناً اهلجمات والتهديدات اليت يتعرض هلا الـصحفيون واملعارضـون            ني احلكومي املسؤولني

قانون وسائل اإلعالم املسموعة واملرئية لضمان متاشيه مع        وهتديدهم وبأن ُيستعرض مشروع     
  .)٨٢( من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية١٩املادة 
 بـشأن   ٢٠٠١ أن قانون عـام      ٤ والورقة املشتركة    ٢والحظت الورقة املشتركة      -٤٦

اجلمعيـات   إنـشاء    قاليت تعو اجلمعيات واملؤسسات حيتوي على عدد من القيود والعراقيل         
ه ال ميكن إنشاء منظمات اجملتمع       بأن ٤وأفادت الورقة املشتركة    . )٨٣(بشكل مستقل وتسيريها  

واسـتحدث القـانون    . القانونية دون موافقة السلطة املختصة    املدين وال اكتساهبا الشخصية     
مليـون  مبلغ  كل منظمة ترغب يف احلصول على رخصة        اشتراط أن تودع    قيوداً جديدة مثل    

شاط على الثين   يتم العمل بن  و). بدوالرات الواليات املتحدة   دوالر   ٤ ٥٠٠ما يساوي   (ريال  
لعموميني، وُيحظر على فئات كـثرية مـن املـوظفني           االنتساب إىل نقابات املوظفني ا     عن

ـ       . إىل النقابات العموميني االنضمام    ) ١٩٩١(١٩م  وعلى الرغم من قانون اخلدمة املدنية رق
  .)٨٤(، قامت احلكومة مبضايقة النقابات وأعضائها)٢٠٠٢(٣٥وقانون نقابات العمال رقم 

. العامة مل يتحسن منذ الثورة     بأن متثيل املرأة يف الوظائف       ٥شتركة  أفادت الورقة امل  و  -٤٧
يف  وزيـراً    ٣٤ مـن بـني      ٢٠١٢ نساء يف حكومة املصاحلة يف عام        ثالثفلم تعني سوى    

 بتمرير قانون بشأن نظام احلصص لضمان أن تبلغ         ٥وأوصت الورقة املشتركة    . )٨٥(اجملموع
عدد النساء يف مناصب صنع القرار، ولزيادة   من املقاعد يف مجيع       املائة  يف ٣٠نسبة متثيل املرأة    

  .)٨٦(التنفيذية والقضائية خالل املرحلة االنتقاليةاملناصب 

  احلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة ومؤاتية  -٦  
  بأن مجيع النقابات ملزمة مبوجب القانون باالنـضمام إىل         ٣أفادت الورقة املشتركة      -٤٨

على  احلكومة   ٥رقة املشتركة   والوالورقة  هذه  وحثت  . )٨٧(االحتاد العام لنقابات عمال اليمن    
  .العملميدان تعزيز إنفاذ قانون العمل هبدف زيادة املساواة بني اجلنسني يف 

علـى  املناطق الشمالية    أن احلكومة جترب املهمشني يف       ١وأوضحت الورقة املشتركة      -٤٩
تلـك  أوصـت  و. دون غريها وحتصرهم فيهاملوِثة منظور ثقايف  من  ،عترباالضطالع مبهام تُ  

رفع ممارسات االستبعاد غري القانونية يف جمال عمـل         بالورقة باحترام قوانني العمل الدولية و     
  . تضمن هلم املساواة والكرامةتزويد هؤالء بالعقود القانونية وإتاحة ظروف عمل باخلدم و
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.  أن عمل الطفل زاد زيادة هائلة بعد حرب اخللـيج          ٦والحظت الورقة املشتركة      -٥٠
والحظت من بني العوامل الكامنة وراء هذه الزيادة تدهور األحوال االقتصادية والتحول إىل             

والفقر وانعـدام   السكاين السريع   اقتصاد السوق وخصخصة مؤسسات القطاع العام والنمو        
وأظهـرت  . لسياسي وانعدام األمن يف السنوات الثالث املاضـية       ااالضطراب  فرص العمل و  

 يف املائة   ٢١ أن نسبة األطفال العاملني تبلغ       ٢٠١٠جريت يف عام    دراسة استقصائية وطنية أُ   
الدنيا  السن ١٩٩٥ لعام ٥ومل حيدد قانون العمل رقم ). ١ ٦١٤ ٠٠٠(من جمموع األطفال   

 األخـرى ذات    املشاكل العقد املنصرم بعض     خاللوعالوة على ذلك تفاقمت     . لعمل الطفل 
ود، وذلك بـسبب    عرب احلد ألطفال يف التسول باإلكراه واالجتار هبم       ، مثل استغالل ا   الصلة

أماكن فقد انفصل الكثري من األطفال عن آبائهم أو أُرسلوا إىل           . األوضاع السياسية املضطربة  
جللب لقوات املعارضة املسلحة أو      ُزج هبم يف العمل كُرسل    بعيدة للبحث عن الطعام أو حىت       
 مبراجعة قـانون العمـل      ٦وأوصت الورقة املشتركة    . )٨٨(الطعام هلا من أجل كسب العيش     

عقوبات صارمة على من خيالف القانون كما أوصـت         للقضاء على استغالل الطفل وفرض      
  .)٨٩( عاما١٨ًللعمل إىل الدنيا رفع السن ب

  التمتع مبستوى معيشي الئقاحلق يف الضمان االجتماعي ويف   -٧  
 يف  ٤٢معدل الفقر البـالغ     التقديرات ذهبت إىل أن      أن   ٧الحظت الورقة املشتركة      -٥١

وتعد مـشاكل األمـن     . ٢٠١١يف هناية عام     يف املائة    ٥٤,٥ ارتفع إىل قد  ) ٢٠٠٩(املائة  
ع الغذائي واملياه واإلصحاح من املشاكل املزمنة اليت تؤثر خـصوصاً يف أصـحاب املـزار              

  .)٩٠(الصغرية
 ١٢ أن املنازعات على ملكية األراضي أودت حبيـاة          ٨والحظت الورقة املشتركة      -٥٢

 شخصاً علـى    ٦٣أن  أنه تبّين    ٧والحظت الورقة املشتركة    . )٩١( من أفراد األمن   ٨رجالً و 
من بني املسؤولني عـن     العسكرية والسياسية البارزة يف النظام السابق       الشخصيات  األقل من   

ويف قـانون إدارة األراضـي      . ١٩٩٤اجلنويب منذ عام    راضي من أصحاهبا يف اليمن      سلب أ 
، وال يوفر   األمالك العقارية الدولة وأصحاب النفوذ من االستحواذ على       موظفي  ثغرات متكّن   

. )٩٢( يف امللكيـة   ملستضعفني واملهمشني ااحلماية لضمان حقوق    وسائل  القانون ما يكفي من     
 شبكة حقوق األرض والسكن بـأن حتقـق احلكومـة           -للموئل  وأوصى التحالف الدويل    

هذه املنازعات املتراكمة واحلكم فيهـا      وشيوخ القبائل يف كل منازعة من       واجملتمعات احمللية   
لعدالة االنتقالية، مبا يف ذلك مقاضـاة املنتـهكني وسـداد           يف إطار ا  هبدف إتاحة خيارات    
وعقـد احملـاكم    االعتبـار،   إعادة  جلرب ونظم   إصدار قرارات العفو وا   التعويضات اإلمجالية و  

  .)٩٣(والدوائر اخلاصة عند اللزوم
على مدى قـرون   نعوا   بأن املهمشني يف اليمن الشمايل مُ      ١وأفادت الورقة املشتركة      -٥٣

. من امتالك األراضي أو استئجارها ألغراض الزراعة أو لبناء منازهلم، حىت يف املناطق الريفية             
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أي ممارسة ثقافية تتناىف مع ممارستهم حقهـم يف الـسكن الالئـق               وأوصت الورقة بتجرمي  
  .)٩٤(به ومتتعهم

سياسات وتنفيذ دعى اليمن إىل صياغة  عن أملها يف أن يُ     ٣وأعربت الورقة املشتركة      -٥٤
تلك وحثت  . )٩٥(إىل بيانات مفصلة  باالستناد  منسقة للقضاء على الفقر على مجيع املستويات        

  .)٩٦(آمنةيف احلصول على مياه شرب الثابت إلقرار باحلق أيضاً على االورقة 

  احلق يف الصحة   -٨  
 ٢٠١٠املخصصة لقطاع الـصحة يف عـام   امليزانية  أن ٦الحظت الورقة املشتركة     -٥٥
 ال توزع اخلـدمات     ،وعالوة على ذلك  . من إمجايل اإلنفاق الوطين    يف املائة    ١,٧ تتجاوز مل

تتركز أغلب اخلدمات يف املدن الرئيسية وال يوجد تـأمني          الطبية بإنصاف على احملافظات و    
  . )٩٧(صحي عموماً

الرعاية الـصحية األوليـة     ومراكز   أن عدد خدمات     ٣والحظت الورقة املشتركة      -٥٦
 ٣ والورقة املشتركة    ٦وأوصت الورقة املشتركة     .)٩٨( نسمة ١٠ ٠٠٠ لكل   ١,٢يتجاوز   ال

إعادة نـشر   بالريفية، و /لية لتشمل املناطق النائية   بتوسيع نطاق خدمات الرعاية الصحية األو     
  .)٩٩(ىل املناطق الريفيةإاملدن الرئيسية العاملني يف قطاع الصحة ونقلهم من 

خطرية  أن التقزم ال يزال مشكلة       ٦ والورقة املشتركة    ٣والحظت الورقة املشتركة      -٥٧
سوء التغذية من . من التقزمسة اخلام يف املائة من األطفال دون سن ٥٨فتعاين نسبة . اليمنيف 

تغذية المليون طفل دون سن اخلامسة من سوء        حنو  املشاكل الصحية املستشرية، حبيث يعاين      
من وفيات  ب انعدام األدوية، وقد بلغ معدل        طفل خطر املوت بسب    ٢٥٠ ٠٠٠اد ويواجه   احل

 ٣تركة  وأبدت الورقة املـش   . )١٠٠(مولود حي  ١ ٠٠٠ لكلوفاة   ٧٧دون سن اخلامسة    هم  
طاع الصحة من أجل زيادة     صيص املزيد من املوارد املدارة لق     أملها يف أن ُيحث اليمن على خت      

التصدي ملـشكليت   على  جودة اخلدمات املقدمة وضمان توافرها وإتاحتها جلميع املواطنني؛ و        
من املشاكل الرئيـسية الـيت متـس احلـق يف           احلصول على املياه وسوء التغذية باعتبارمها       

  .)١٠١(الصحة

  احلق يف التعليم  -٩  
  الـذهاب إىل    أن ما يقارب نصف الفتيـات يف سـن         ٣الحظت الورقة املشتركة      -٥٨

كل ثالث نـساء يف     نتيجة لذلك فإن امرأتني من      املدرسة االبتدائية ال يذهنب إىل املدرسة، و      
وحثت . لةالزواج يف الطفوال تلمان بالقراءة وال الكتابة، والسبب اجلذري يف ذلك هو        اليمن  

لعوامل االجتماعيـة   على التصدي ل  الورقة على حل مشكلة قلة سبل الوصول إىل املدارس و         
  .)١٠٢(يف ذلكاليت تتسبب والثقافية والعوامل املؤسسية 
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 يف  ٦٠,١  أن نسبة األمية بني النساء يف اليمن بلغـت         ٥والحظت الورقة املشتركة      -٥٩
 يف  ٨٠,٥٦    بوتقدر نسبة األمية يف املناطق الريفية       لدى الذكور،    يف املائة    ٢٧,٣ مقابل املائة

أن عدم وجود قـانون     الحظت كذلك   و. احلضرية يف املائة يف املناطق      ٤٠,٢٥املائة مقابل   
إىل حٍد كبري يف شح الفـرص        يساهم   ، وخاصة للفتيات يف املناطق الريفية     ،للتعليم اإللزامي 

 بإجياد اآلليات املناسبة ٥ت الورقة املشتركة وأوص. )١٠٣(املتاحة للنساء يف سوق العمل عموماً
  . )١٠٤(لضمان تفعيل قانون التعليم اإللزامي

إىل يستطيعون الـذهاب     بأن األطفال من املهمشني ال       ١وأفادت الورقة املشتركة      -٦٠
ناهيـك عـن    املدارس العامة نظراً الستشراء املمارسات العنيفة واملهينة اليت يتعرضون هلا،           

منهم مطلقاً مرحلـة     يف املائة    ٩٨ حنو   وال تبلغ نسبة  . )١٠٥(ملالية اليت يعانون منها   الصعوبات ا 
وأوصـت الورقـة    . بكـثري بلوغ الصف الثالث    التخرج بل إن أغلبهم يترك املدرسة قبل        

إعادة حرية احلركـة    ب؛ و  على األقل  يف املرحلة االبتدائية   بإتاحة التعليم اجملاين هلم      ١ ةاملشترك
؛ وبناء املدارس   ارسالعيش على مقربة من املد    احمللي حىت يتسىن ألفراده أن خيتاروا        هلذا اجملتمع 

  .)١٠٦(على مقربة من املناطق اليت يعيشون فيها
 يضمنان احلق ٤٥ أن الدستور وقانون التعليم العام رقم ٦والحظت الورقة املشتركة   -٦١

إال أن هـذا القـانون      .  عاماً ١٥ سن   ىتالتعليم اإللزامي واجملاين ح   يف التعليم للجميع ومبدأ     
تشكل من ميزانية احلكومة     يف املائة    ١٢للتعليم  وال تتخطى نسبة األموال املخصصة      . ذينفَّ ال

 يف  ٤٦(وتفيد التقارير بأن مليوين طفل يف سن التعليم         .  يف املائة منها   ٧٠األجور والرواتب   
 الـشواغل املتعلقـة بتـدريب       ٦ركة  والحظت الورقة املشت  . إىل املدارس يذهبون   ال   )املائة

نقص الكتب الدراسية ومعدات املـدارس، ومنهجيـة التـدريس          باملدرسني ومؤهالهتم، و  
األزمة السياسية والرتاعات املسلحة    ، قّوضت   وعالوة على ذلك  . واكتظاظ الفصول الدراسية  

 بتنفيـذ   ٦تركة  وأوصت الورقة املش  . )١٠٧(العملية التعليمية وااللتحاق باملدارس   إىل حد كبري    
  .)١٠٨( كمرحلة أوىل٢٠١٦حبلول عام  حمافظة ٥٠املعفى من الرسوم يف التعليم 

  األقليات  -١٠  
يـثريون  الـيمن  وأتباع املذهب الزيدي يف   أن احلوثيني    ٨الحظت الورقة املشتركة      -٦٢

مشاكل وشواغل عديدة، منها التهديد على وسائل اإلعالم واملواجهات الدينية والتعـصب            
  .)١٠٩(طائفي وخماطر عدم االستقرارال

وألـوان   أن سكان الضواحي يعانون من التـهميش         ٨والحظت الورقة املشتركة      -٦٣
  .)١١٠( وأهنم حمرومون من احلق يف ملكية األراضياإليذاء
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  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -١١  
شؤون عدد كبري مـن     حيتم عليه إدارة    اليمن،  موقع   أن   ٨الحظت الورقة املشتركة      -٦٤

ومن عدة بلـدان جمـاورة يف       الالجئني والساعني للمرور عرب أراضيه من أفريقيا إىل اخلليج،          
  . )١١١(اآلونة األخرية

  املشردون داخلياً  -١٢  
 ٣٤٤ ٠١٩ بأن عدد املشردين داخلياً يف الـيمن بلـغ           ٣أفادت الورقة املشتركة      -٦٥

لى مطالبة اليمن باختاذ التدابري املناسبة لتنفيذ       وحثت الورقة ع  . ٢٠١٣مارس  /شخصاً يف آذار  
صياغة سياسة وطنية   : ومن مجلتها توصيات مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني،        

ملعاجلة هذه املشكلة وحلها مبا ينسجم مع املعايري الدولية حلقوق اإلنـسان ومـع القـانون                
الرتاعات مبشاركة مجيـع    حل  اد آليات تسوية    ؛ وجترمي التشريد القسري؛ وإجي    اإلنساين الدويل 

حلرب؛ وحتسني إجراءات حتديد املستفيدين مـن املـساعدة         عن ا األطراف واملدنيني كبديل    
  . )١١٢(اإلنسانية

وأوصت منظمة العفو الدولية بتنفيذ مبادئ األمم املتحدة التوجيهية املتعلقة بالتشرد             -٦٦
 أخرى الحترام حقوق املشردين داخلياً، ومنها العودة        الداخلي واختاذ مجيع ما يلزم من تدابري      

  .)١١٣(إىل منازهلم وتوفري املأوى وخدمات حيوية أخرى هلماآلمنة 

  حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب  -١٣  
 أن سياسة اإلعدام خارج نطاق القضاء       ٨الحظت منظمة الكرامة والورقة املشتركة        -٦٧

وافقـت  احلكومة  أن  ورغم  ". احلرب على اإلرهاب  "اق  يف سي كانت مّتبعة   املتبعة يف اليمن    
اجلولة األوىل من االستعراض الـدوري الـشامل،        على توصيات يف هذا الشأن انبثقت عن        

وأوصت . ٢٠٠٩تزال هناك زيادة مقلقة يف حاالت اإلعدام خارج نطاق القضاء منذ عام         ال
بارتكاب هذه  لقوات أجنبية   وبالكف عن التصريح    منظمة الكرامة بوقف هذه السياسة فوراً       

بواسطة القوات اجلوية وهجمات الطائرات بـدون طيـار         اإلعدامات على األراضي اليمنية     
  .)١١٥)(١١٤(االنسيابيةوالقذائف 

 بأن القوات املسلحة وقوات األمن      ٨وأفادت منظمة العفو الدولية والورقة املشتركة         -٦٨
األمر الـذي يعـادل ارتكـاب     األشخاص،  أعداداً كبرية من ٢٠٠٩اليمنية قتلت منذ عام     

االشتباه يف اتصاهلم بالقاعدة أو جمموعـات مـسلحة         جملرد  إعدامات خارج نطاق القضاء،     
أخرى خارج حاالت الرتاع املسلح، وأفادت املنظمة والورقة أيضاً بأن املئات، ورمبا اآلالف،  

 ٢٠٠٩لشمايل يف هنايـة عـام       تلوا خالل الرتاع الذي دار يف إقليم صعدة ا        من املدنيني قد قُ   
  .)١١٦(٢٠١٠وبداية عام 
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