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  املرأة ضد التمييز على بالقضاء املعنية اللجنة
  واألربعون احلادية الدورة
       ٢٠٠٨ يوليه/متوز ١٨ - يونيه/حزيران ٣٠

  لالعتماد تقرير مشروع    
  

   املرأة ضد التمييز على لقضاءبا املعنية اللجنة من اخلتامية املالحظات    
  

  اليمن    
 يف )CEDAW/C/YEM/6( الـيمن  من املقدم السادس الدوري التقرير يف اللجنة نظرت  - ١

ــستيها ــودتني ،٨٣٣ و ٨٣٢ جلـ ــوز ١ يف املعقـ ــه/متـ ــر( ٢٠٠٨ يوليـ  CEDAW/C/SR.832 انظـ
 ،CEDAW/C/YEM/Q/6 يف واستفـسارات  مـسائل  مـن  اللجنـة  رحتـه ط ما قائمة وترد ).833 و

  .CEDAW/C/YEM/Q/6/Add.1 يف اليمن حكومة ردود وترد
  

  مقدمة    
 أهنــا حــني يف ولكــن، الــسادس الــدوري التقريــر لتقــدميها الطــرف الدولــةب اللجنــة تــشيد  - ٢

ــظ ــر أن تالحـــ ــسري التقريـــ ــا يـــ ــى جزئيـــ ــادئ علـــ ــة املبـــ ــيت التوجيهيـــ ــعتها الـــ ــة وضـــ  اللجنـــ
)HRI/GEN/2/Rev.1/Add.2(، تنفيـذ  عـن  معلومـات  أي تقـدم  مل الطرف الدولة ألن تأسف فإهنا 

 بـأن  اللجنـة  وتقـر  .اللجنـة  أبـدهتا  الـيت  تاميـة اخل املالحظـات  يف املقدمـة  التوصيات من توصية كل
 الفريـق  أثارهـا  الـيت  واالستفـسارات  املـسائل  قائمـة  على الطرف الدولة من املقدمة اخلطية الردود
  .مسائل عدة على ودقيقة واضحة ردود تقدمي لعدم تأسف أهنا إال الدورة، قبل ملا العامل

 واملمثـل  الـسفري  برئاسـة  وفـدا  إيفادهـا  على الطرف للدولة تقديرها عن اللجنة وتعرب  - ٣
 اللجنـة  وتـشيد  .للمـرأة  الوطنيـة  اللجنـة  ممثلـي  مـن  أربعـة  ضم املتحدة، األمم لدى لليمن الدائم
 والـذي  اللجنـة،  وأعضاء الوفد بني جرى الذي والبناء الصريح احلوار إىل نظرا الطرف بالدولة
  .التفاقيةا تنفيذ وعن اليمن يف املرأة حالة عن واضحة رؤى وفر
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  اإلجيابية اجلوانب    
 املتعلـق  للمـرأة  الوطنيـة  اللجنـة  بـه  تقـوم  يذالـ  العمـل  إزاء اتياحهـ را عـن  اللجنة تعرب  - ٤

 .احلكومــة داخــل استــشارية كهيئــة بــدورها اللجنــة اضــطالع إطــار يف املــرأة حلقــوق بــالترويج
 الربملـــان كـــان وإن حـــىت احلكومـــة، إىل املـــذكورة اللجنـــة قدمتـــها الـــيت بالتوصـــيات وتـــشيد

 قـانون  قبيـل  مـن  املتبقيـة،  التمييزيـة  القـوانني  مـن  الكـثري  تعديل إىل ترمي واليت بعد، يعتمدها مل
ــانون الشخــصية، األحــوال ــات، اجلــرائم وق ــانون واالســتفتاء، االنتخابــات وقــانون والعقوب  وق
   .السجون وقانون العمل، ومدونة اجلنسية،

 باتفاقيـة  امللحقـني  االختيـاريني  الربوتوكولني على ديقالتص التقدير مع اللجنة وتالحظ  - ٥
ــع عــن الطفــل حقــوق ــاء يف واســتعماهلم األطفــال بي ــوادوا البغ ــة، مل  /األول كــانون يف اإلباحي
ــسمرب ــن ،٢٠٠٤ ديـ ــراك وعـ ــال إشـ ــات يف األطفـ ــسلحة، الرتاعـ ــارس/آذار يف املـ  ،٢٠٠٧ مـ

  .بالطفلة املتعلقة نساناإل حقوق أيضا يغطيان الدوليني الصكني هذين وأن سيما ال
 لدََّعــُت الــذي ٢٠٠٣ لعــام ٢٦ رقــم القــانون اعتمــاد أيــضا التقــدير مــع اللجنــة وتالحـظ   - ٦

 عـن  ٢٠٠٣ لعـام  ٢٥ رقـم  والقـانون  احملتجـزة،  احلامـل  باملرأة يتعلق فيما السجون أنظمة مبوجبه
ــزام ــر أو عاملــة ٥٠ توظــف الــيت واخلاصــة العامــة املؤســسات الت  ألطفــال نةحــضا تــوفريب أكث

  .العامالت
 مــذكرات عــدة علــى الطــرف الدولــة توقيــع إزاء ارتياحهــا عــن أيــضا اللجنــة وتعــرب  - ٧

 ،٢٠٠٨ و ٢٠٠٧ و ٢٠٠٥ أعــوام يف الالجــئني لــشؤون املتحــدة األمــم مفوضــية مــع تفــاهم
ــشرية املناعــة نقــص بفــريوس خيــتص فيمــا ــدز،/الب ــانون بإعــداد والتزامهــا اإلي  الالجــئني عــن ق

  .الصوماليني لالجئني دائمة تسجيل مراكز فتح وكذلك له، والترويج
 بـرامج  شـكل  يف وخاصـة  مؤقتـة  تـدابري  باعتمـاد  احلكومـة  بـالتزام  علمـا  اللجنـة  وحتـيط   - ٨

 املوافقـة  سـيما  وال والعامـة،  الـسياسية  احليـاة  يف والنـساء  الرجـال  بـني  الفجـوة  تضييق إىل ترمي
 القادمـة،  الربملانيـة  االنتخابـات  يف بـه  العمل جيري صللحص نظام على األخرية اآلونة يف املؤقتة
 علـى  املائـة  يف ١٥ بنـسبة  املـرأة  حتظـى  لكـي  االنتخابـات  قـانون  علـى  تعـديل  إدخال خالل من

  .ملانالرب مقاعد من األقل
  

  والتوصيات األساسية القلق جماالت    
 االتفاقيــة، مأحكــا مجيــع بتنفيــذ وباســتمرار منــهجيا الــيمن التــزام إىل اللجنــة تــشري  - ٩

 يف املبينــة والتوصــيات بالــشواغل لالهتمــام أولويــة إيــالء الطــرف الدولــة مــن وتطلــب
 اللجنـة  وحتـث  .القـادم  الـدوري  تقريرهـا  تقـدمي  وحىت اآلن من الراهنة اخلتامية املالحظات
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 اإلجـراءات  عن تقرير وتقدمي أنشطتها، تنفيذ لدى اجملاالت تلك على التركيز على اليمن
 تقـدمي  الطـرف  بالدولـة  اللجنـة  وهتيـب  .القادم دوريال تقريرها يف احملققة والنتائج املتخذة

 تكفـل  كـي  القضائية، اهليئةو الربملان وإىل املعنية، الوزارات إىل الراهنة اخلتامية املالحظات
  .تاما تنفيذا تنفيذها

 يف املـواطنني  مجيـع  مـساواة  يكفل أنه رغم الدستور، ألن اللجنة يساور القلق زال وما  - ١٠
ــات، احلقــوق ــه والواجب ــضمن ال فإن ــدأ يت ــساواة مب ــرأة بــني امل ــع يف والرجــل امل  .اجملــاالت مجي
 ملبــدأ صــريح تعريــف علــى الطــرف الدولــة تــشريعات احتــواء عــدم إزاء القلــق يــساورها كمــا

  .اجلنس أساس على التمييز أو والرجل املرأة بني املساواة
 مبدأ إدراج على حتثها اللجنة فإن تاما، تنفيذا تفاقيةاال الطرف الدولة تنفذ ولكي  - ١١

 مـع  يتـسق  امبـ  األخـرى  املالئمـة  تشريعاتال يف أو دستورها، يف والرجل املرأة بني املساواة
 التمييــز تعريــف الوطنيــة تــشريعاهتا يف تامــا اجــإدرا جتــدر وأن االتفاقيــة، مــن )أ( ٢ املــادة
 قانونـا  وتنفـذ  تسن أن على الطرف بالدولة اللجنة وهتيب .االتفاقية من ١ املادة يف الوارد
 ويبـصر  الـسواء  على واخلاص العام للقطاعني ملزما يكون اجلنسني بني املساواة عن شامال
  .التشريعات تلك مبوجب حبقوقها املرأة
 االتفاقيـة،  ذلك يف مبا الدولية، الصكوك مركز وضوح عدم إزاء القلق اللجنة ويساور  - ١٢
 بـني  فيمـا  كـاف  بقدر االتفاقية توزيع عدم إزاء القلق يساورها كما .الوطين قانوينال النظام يف

 بـشكل  القـضائية  اهليئـة و بـاإلدارة  الـصلة  ذات اهليئـات  تـدريب  وعدم ،املصلحة أصحاب مجيع
  .أحكامها على فعال
 داخـل  الدوليـة  االتفاقيات مركز بوضوح الطرف الدولة حتدد بأن اللجنة وتوصي  - ١٣

 علـى  االتفاقيـة،  ذلك يف مبا الدولية، الصكوك أرجحية يكفل مبا الداخلي، القانوين إطارها
 بـأن  كـذلك  اللجنة وتوصي .املذكورة الصكوك مع التشريعات واتساق الوطنية، القوانني
 أصـحاب  مجيـع  بـني  فيمـا  واسـع  نطاق على العامة وتوصياهتا االتفاقية الطرف اللجنة تنشر

ــا املــصلحة، ــوز ذلــك يف مب ــة، اراتال ــانيني، احلكومي ــة والربمل  واألحــزاب القــضائية، واهليئ
  .العام والقطاع اخلاص، والقطاع احلكومية، غري واملنظمات السياسية،

 واملواقــف التقليديــة التمييزيــة املمارســات اســتمرار إزاء قلقهــا عــن اللجنــة وتعــرب  - ١٤
 القوالـب  هـذه  إن .واجملتمـع  األسـرة  يف والرجـل  املـرأة  ومـسؤوليات  دور عـن  املتشددة النمطية
 الـذي  اجملحـف  الوضـع  يف اجلذري السبب وهي االتفاقية، تنفيذ أمام رئيسية عقبة متثل النمطية
 ويـؤثر  العمـل،  سـوق  ويف والعامـة،  الـسياسية  احليـاة  ذلـك  يف مبـا  اجملاالت مجيع يف املرأة تعيشه
  .تاما يذاتنف االتفاقية تنفيذ ويعوق حبقوقها، املرأة متتع مدى يف سلبا
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 تومسؤوليا دور عن النمطية املواقف معاجلة على الطرف الدولة اللجنة وتشجع  - ١٥
 مجيــع يف والفتيــات نــساءال ضــد املباشــر والغــري املباشــر التمييــز تؤيــد الــيت والرجــل، املــرأة
 برامج وتنفيذ تصميم إىل الرامية جهودها مضاعفة الطرف بالدولة وهتيب .حياهتن جماالت
 مجيـع  علـى  واملـرأة  الرجـل  بـني  املـساواة  فهم حتسني تشجيع إىل ترمي الوعي يادةلز شاملة

 مـسؤوليات  عـن  الـسلبية  الثقافيـة  واألعراف النمطية املواقف حتويل بغية اجملتمع مستويات
ــرأة وأدوار ــا واجملتمــع، األســرة يف والرجــل امل ــة مــن )أ( ٥ للمــادة وفق  وتوصــي .االتفاقي
 املــرأة راظهــإل التــرويج علــى الدينيــة الــسلطات الطــرف ولــةالد تــشجع بــأن أيــضا اللجنــة
  .اجملتمع داخل والرجل املرأة بني تواملسؤوليا الوضع يف التكافؤ وكفالة إجيابية بصورة
 ضـد  والعنـف  يألسـر ا العنـف  ومنـع  كافحـة مل املعتمدة األوىل بالتدابري اللجنة وترحب  - ١٦

 يف بــصنعاء عقــد الــذي املــرأة ضــد العنــف حــةملكاف األول الــوطين املــؤمتر قبيــل مــن املــرأة،
 املخصــصني األســرية الــصحة واستقــصاء يألســرا العنــف عــن والدراســة ،٢٠٠٤ مــارس/آذار

 الـشبكة ” إنـشاء  عـن  فـضال  للمـرأة،  الوطنيـة  اللجنـة  هتمـا أجر واللـذين  يألسـر ا العنف لظاهرة
 عـدم  إزاء عميـق  قلـق  ايـساوره  زال ما أنه إال .٢٠٠٣ عام “املرأة ضد العنف ملكافحة اليمنية
 يألسـر ا العنـف  ذلـك  يف مبـا  والفتيات، النساء ضد لعنفا يعاجل مكرس أو حمدد تشريع وجود

 الـشكاوى  تقـدمي  يف املـرأة  تواجههـا  الـيت  الصعوبات إزاء القلق أيضا اللجنة ويساور .واجلنسي
  .ضدها املمارس بالعنف خيتص فيما اإلنصاف على واحلصول

ــة حتــث  - ١٧ ــةالدو اللجن ــى الطــرف ل ــوم أن عل ــا إبطــاء، دون تق ــة للتوصــية وفق  العام
 يف مبـا  والفتيـات،  النـساء  ضـد  العنـف  بـشأن  تـشريع  بـسن  اللجنـة،  عن الصادرة ١٩ رقم
 املـرأة،  ضـد  العنـف  أشـكال  مجيـع  جتـرمي  التـشريع  ذلك يكفل حبيث األسري، العنف ذلك

 املالجـئ  فيهـا  مبـا  وريـة، الف احلماية سبل على العنف ضحايا من والفتيات النساء وحصول
 يـب وهت .هبـم  املناسـبة  العقوبـة  وإنـزال  اجلـرائم  تلـك  مرتكيب ومالحقة االنتصاف، ووسائل
 جتـرمي  لـضمان  العقوبات قانون على تعديال إبطاء، دون ُتـدخل، أن الطرف الدولةب اللجنة

 لتقدمي واضحة إجراءات تضع بأن الطرف الدولة اللجنة توصي كما .الزوجي االغتصاب
 مـع  للتعامل الشرطة خمافر يف للمرأة أقساما ئتنش وأن املرأة، ضد العنف بشأن الشكاوى

 تفـصيلية  دراسـات  إجراء الطرف الدولة إىل اللجنة وتطلب .والتحقيقات الشكاوى تلك
 ي،ألسـر وا اجلنـسي  العنـف  ذلـك  ويـشمل  انتـشاره،  ومـدى  املـرأة  ضد العنف أسباب عن
 معلومات املقبل تقريرها وتضمني املرأة، ضد العنف كالأش مجيع عن مصنفة بيانات ومجع
 التـدابري  أثـر  وعـن  العنـف  مـن  النـوع  هلـذا  للتـصدي  هبـا  املعمـول  والسياسات القوانني عن

  .الصدد هذا يف املتخذة
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 ُتميِّـز  العقوبـات  قـانون  يف أحكـام  عـدة  وجـود  إزاء قلقهـا  استمرار عن اللجنة وُتعرب  - ١٨
 حتــددان اللــتني ٢٧٥ و ٢٧٣ املــادتني إزاء خــاص حنــو علــى لقلقبــا تــشعر وهــي .املــرأة ضــد

 منـهجي،  حنـو  علـى  مبوجبهما النساء مالحقة وجتري ،“العامة اآلداب” تنتهك أفعاال وجترمان
 أي أو زوجتــه يقتــل زوج أي القتــل جبرميــة يّتـــهم ال أن علــى تــنص الــيت ٢٣٢ املــادة وكــذلك
 .االزن بسبب أقاربه من امرأة يقتل آخر قريب

 العقوبات، قانون يف متييزية نصوص أية تلغي أن على الطرف الدولة اللجنة وحتث  - ١٩
 بالفعـل  للمـرأة  الوطنيـة  اللجنـة  اقترحته ما حسب ،٢٣٢ و ٢٧٥ و ٢٧٣ املواد فيها مبا
 أقارهبن أو أزواجهن يرتكبها اليت النساء قتل جرائم يف املالحقة لضمان سنوات، عدة منذ
  .أخرى قتل جرائم أية على العقاب أسلوب بنفس بتهمومعاق الرجال، من

 االجتــار عــن معلومــات الطــرف الدولــة تقــدمي عــدم جــراء مــن القلــق اللجنــة ويــساور  - ٢٠
 امللموســة التــدابري وعــن وهتريبــهن، والفتيــات بالنــساء االجتــار ســيما ال وهتريبــهم، باألشــخاص

 .الظاهرة تلك ملنع املتخذة

 ومكافحــة ملنــع وفعالــة شــاملة تــدابري اعتمــاد علــى الطــرف الدولــة اللجنــة وحتــث  - ٢١
 مستفيضة حتقيقات إجراء وعلى والفتيات، النساء سيما وال وهتريبهم، باألشخاص االجتار

 تدعو وهي .١٩ رقم العامة والتوصية االتفاقية من ٦ للمادة وفقا وذلك القضايا، هذه يف
 فيـه  الضالعني ومالحقة االجتار ملنع ويلالد التعاون جهود توطيد إىل كذلك الطرف الدولة
 الواجبـة  اإلنـسان  حقـوق  محايـة  وكفالـة  جـرمهم،  جسامة مع يتناسب مبا ومعاقبتهم قضائيا
 علـى  تـصدق  أن إىل الطـرف  الدولـة  اللجنـة  دعووتـ  .االجتـار  ضـحايا  من والفتيات للنساء

 عليــه، عاقبــةوامل واألطفــال، النــساء وخباصــة باألشــخاص، االجتــار وقمــع منــع بروتوكــول
 الطـرف  الدولـةَ  وتدعو .الوطنية عرب املنظمة اجلرمية ملكافحة املتحدة األمم التفاقية املكمل
 باالجتـار  تتعلـق  إحـصائية  ببيانـات  املقبـل،  الـدوري  تقريرها يف اللجنة، توايف أن إىل كذلك

  .ونتائجها ملنعه، امللموسة التدخل وإجراءات وهتريبهم، باألشخاص
 القـرارات  اختـاذ  مناصـب  يف للغايـة  املرأة متثيل نسبة اخنفاض إزاء القلق للجنةا ويساور  - ٢٢
ــة يف ــان يف وخاصــة األوســاط، كاف ــة يف ٠,٣( الربمل ــة يف ١,٨٢( احلكومــة ويف )املائ  مــن املائ

 ويـشمل  واخلـاص،  العـام  القطاعني يف وكذلك )املائة يف ١,٦٥( القضاء ويف )املكلفني الوزراء
 .األكادميية واألوساط اخلارجية ووزارة ةالعام اإلدارة ذلك

 واملـستدامة،  الفعالـة  القانونيـة  التـدابري  تتخذ أن على الطرف الدولة اللجنة وحتث  - ٢٣
 والتوصـية  االتفاقيـة  من ٤ املادة من ١ للفقرة وفقا مؤقتة استثنائية تدابري اختاذ ذلك يف مبا

 الــسياسية، واجملــاالت املــستويات مجيــع يف املــرأة متثيــل زيــادة أجــل مــن ،٢٥ رقــم العامــة
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 تـدعو  املرأة، متثيل بزيادة وللتعجيل الصدد، هذا ويف .القرارات اختاذ مناصب يف سيما ال
 .القادمـة  الربملانية االنتخابات يف للمرأة قانونية حصص ختصيص إىل الطرف الدولة اللجنة
 بشأن الوعي ذكاءإل حبمالت االضطالع على ذلك، إىل إضافة الطرف، الدولة حتث وهي
ــة ــرأة مــشاركة أمهي ــة يف امل ــرار اختــاذ عملي ــسبة الق ــا بأســره، للمجتمــع بالن  يف ذلــك يف مب

 .واخلاص العام القطاعني

 الطـرف  الدولـة  تعتمـدها  الـيت  العديـدة  السـتراتيجية ا بـاخلطط  علمـا  حتـيط  إذ واللجنة،  - ٢٤
 والفتيـات  النـساء  بـني  األميـة  معـدالت  ارتفـاع  اسـتمرار  القلـق  مـع  تالحظ بالتعليم، يتعلق فيما
 علـى  االتفاقيـة،  مـن  ١٠ املـادة  ألحكام وفقا منه، ُيستدل ما وهو الريفية، املناطق يف سيما وال

ــز أمنــاط وجــود ــة وتعــرب .املباشــر غــري للتميي  معــدل ارتفــاع إزاء انزعاجهــا عــن أيــضا اللجن
 .الفتيات بني الدراسة عن االنقطاع

 إمكانيــة كفــلت تــدابري الطــرف الدولــة تتخــذ بــأن تهاتوصــي تأكيــد اللجنــة وتعيــد  - ٢٥
 اسـتخدام  إمكانيـة  تـوفري  ذلـك  ويشمل مستوياته، بكافة التعليم على واملرأة الفتاة حصول

 يف املــرأة حــق إعمــال يف املباشــر أثرهــا هلــا أمــور وهــي هلــن، ومكرســة مالئمــة مــراحيض
 الطـرف  الدولـة  اللجنـة  وصـي ت وكذلك .الريفية املناطق يف سيما ال التعليم، على احلصول

 ويف االتفاقيـة  مـن  ٤ املـادة  مـن  ١ الفقرة يف جاء ملا وفقا مؤقتة، استثنائية تدابري تعتمد بأن
 يف وبقـائهن  التعلـيم  علـى  الفتيـات  حصول إمكانية لكفالة للجنة، ٢٥ رقم العامة التوصية
 بالقراءة اإلملام مستوى لتحسني جهودها تعزيز إىل الطرف الدولة اللجنة وتدعو .املدارس
 النظـامي  للتعلـيم  شـاملة  بـرامج  اعتمـاد  طريـق  عـن  وذلك والنساء، الفتيات لدى والكتابة
 مـواد  ووضـع  ملدرسـات، ا أمـام  والعمـل  التـدريب  فـرص  وزيادة والتدريب، النظامي وغري

 بأطر حمددة أهداف حتقيق حنو احملرز التقدم وتقييم ورصد اجلنساين، ملنظورا يراعت تعليمية
 كحـق  التعلـيم  بأمهيـة  العـام  الـوعي  مـستوى  رفع على الطرف الدولة اللجنة وحتث .منيةز
 علـى  للتغلـب  خطـوات  اختـاذ  وعلـى  لمرأة،ل لتمكنيا لعملية وكأساس اإلنسان حقوق من

 .التمييز استدامة على تعمل اليت التقليدية السلوك أمناط

 ،)٢٠١١-٢٠٠١( العاملــة لمــرأةل الوطنيــة االســتراتيجيةب علمــا اللجنــة يطحتــ وبينمــا  - ٢٦
 مــن املائــة يف ٢٣ مــن أقــل متــثلن الــاليت العــامالت النــساء عــدد ضــآلة إزاء قلــق هايــساور فإنــه

 العـام  القطـاعني  يف العمل سوق يف للمرأة املتاحة الفرص حمدودية وإزاء العاملة، ىالقو جمموع
 يف املهـين  العـزل  وإزاء ،أجـور  فيـه  هلـن  ُتـدفع  ال حيـث  الزراعـي  القطاع يف وتركزها واخلاص،
 فجـوة  وجـود  إىل يشري مما العاملة، ىالقو من فقط املائة يف ١٧ املرأة متثل حيث العام، القطاع
 .القطاع هذا يف مهمة جنسانية
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 تـدابري  تـشمل  هادفـة  وبـرامج  سياسـات  الطـرف  الدولـة  تنفـذ  بـأن  اللجنة وتوصي  - ٢٧
 لزيادة وذلك ،٢٥ العامة وللتوصية فاقيةاالت من ٤ املادة من ١ للفقرة وفقا مؤقتة خاصة
 اللجنــة توصــي كمــا .العــام القطــاع يف ســيما ال النظاميــة، العاملــة ىالقــو يف النــساء عــدد

ــة ــدابري باختــاذ الطــرف الدول ــيري ت ــة املواقــف لتغ ــة األعــرافو النمطي ــسلبية الثقافي ــ ال  نع
 بـني  والعمـل  سـرة األ مـسؤوليات  بـني  التوافـق  وتـشجيع  والرجل املرأة أدوارو مسؤوليات
 .اجملتمع مستويات مجيع إىل موجهة للتوعية برامج وتنفيذ وتصميم والنساء، الرجال

 اسـتراتيجية  بينـها  ومن القائمة، الصحية والربامج السياساتب علما اللجنة يطحت وبينما  - ٢٨
-٢٠٠٣( اإلجنابيـــة للـــصحة الوطنيـــة واالســـتراتيجية )٢٠١٠-٢٠٠٦( املـــرأة صـــحة تنميـــة
 معــدل ارتفــاع إزاء القلــق اللجنــة يــساور ،٢٠١٠-٢٠٠٦ للفتــرة املنقحــة وصــيغتها )٢٠٠٥
 صولاحلــ إمكانيــة وضــعف الطــرف، الدولــة يف النفاســية والوفيــات ،واألطفــال الرضــع وفيــات

 .الريفية املناطق يف سيما ال األسرة، وتنظيم الصحية الرعاية خدمات لىع

 الرعايـة  خدمات على املرأة حصول فرص زيادة إىل الطرف الدولة اللجنة وتدعو  - ٢٩
 ووسـائل  اإلجنابيـة  الـصحة  رعايـة  فيهـا  مبـا  الريفية، املناطق يف سيما وال األساسية، الصحية
 الدولـة  تزيـد  بـأن  ،٢٤ رقـم  العامـة  توصـيتها  ضـوء  يف اللجنـة،  توصي كما .األسرة تنظيم

 املتعلقــة ومــاتاملعل ذلــك ويــشمل الــصحية، الرعايــة بأمهيــة التوعيــة محــالت مــن الطــرف
 املناعـة  نقـص  بفـريوس  واإلصـابة  اجلنسي، االتصال طريق عن تنتقل اليت األمراض بانتشار
 األسرة تنظيم خالل من فيه، املرغوب غري احلمل مبنع املتصلة واملعلومات اإليدز،/البشرية
 .اجلنسي والتثقيف

 لـسنة  ٢٠ رقـم  يةالشخـص  األحـوال  قـانون  تعـديل  إزاء الـشديد  القلـق  اللجنـة  ويساور  - ٣٠
 يقـل  الـيت  الطفلـة  زواج أجـاز  حيـث  الـسلبية،  وعواقبه ١٩٩٩ لسنة ٢٤ رقم بالقانون ١٩٩٢
 أحكـام  ولتنفيـذ  املـرأة  حلقـوق  صـرحية  نكـسة  ُيـعد مما أمرها، ويل مبوافقة سنة، ١٥ عن عمرها
 عـن  اللجنـة  ُتعرب كما .االتفاقية مبوجب اللتزاماهتا خطرية وخمالفة الطرف الدولة يف االتفاقية
 مثـاين  بعـضهن  عمـر  يبلـغ  الـاليت  للفتيات، املبكر الزواج ذلك “مشروعية” إزاء قلقها استمرار
 هـؤالء  علـى  شـديدا  صـحيا  خطـرا  ويـسبب  ضـدهن،  العنـف  مرتبـة  إىل يصل مما فقط، سنوات
  .تعليمهن إكمال من مينعهن كما الفتيات،

 تـشريعية  تـدابري  اختـاذ  علـى  الطـرف  الدولة حتثو السابقة توصياهتا اللجنة وتكرر  - ٣١
 الطفـل،  حقـوق  اتفاقيـة  من ١ املادة مع متشياً لفتياتا زواج لسن األدىن احلد لرفع عاجلة
 الطفـل  بـزواج  املتعلـق  احلكـم  ومـع  عـشرة،  الثامنة يتجاوز مل إنسان بأنه الطفل فعرُِّت اليت
 زواج حـاالت  تـسفر  الأ علـى  نصتـ  يتالـ  االتفاقيـة،  من ١٦ املادة من ٢ الفقرة يف ردواال
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 تـسجيل  شـرط  إنفـاذ  علـى  الطـرف  الدولـة  اللجنة حتث كما. قانونية آثار أية عن األطفال
 املبكـر  الـزواج  حـاالت  حظـر  وعلـى  ،قانونيتـها  مـدى  رصد أجل من الزواج حاالت مجيع

 الطـرف  الدولـة  اللجنـة  وتوصـي  .األحكـام  هذه منتهكي مقاضاة إىل إضافةً صارم، بشكل
 باآلثـار  للتوعيـة  محـالت  الدينيـة،  والـسلطات  املـدين  اجملتمـع  منظمـات  من دعمب تنظم، بأن

 وحتـث  .املبكـر  للـزواج  نتيجـة  وتعلـيمهن  وصـحتهن  الفتيـات  رفـاه  هلا يتعرض اليت الضارة
 مـؤخراً  عرض الذي اآلمنة األمومة قانون إبطاء دون تعتمد أن على الطرف الدولة اللجنة
 مثـل  للخطـر،  املـرأة  صـحة  تعـرض  ممارسـة  أي حتظـر  مـاً أحكا يتضمن والذي الربملان، على

 وسـائل  تـوفري  ضـمان  إىل إضافةً لإلناث، التناسلية األعضاء وتشويه املبكر الزواج حاالت
 تـضمن  أن الطـرف  للدولـة  ينبغـي  الـصدد،  هـذا  ويف .الـصحية  املراكـز  مجيع يف احلمل منع
  .مقبولة بتكلفة أو جماناً احلمل منع وسائل إتاحة

ــة وتبــدي  - ٣٢ ــدعى مــا إزاء القلــق اللجن ـــ ي ــزواج حــاالت” ب ــسياحي ال  حــاالت” أو “ال
 أســر إىل عــادةً نــتمنيي الــاليت ،الــصغريات اليمنيــات لفتيــاتا فيهــا تــزوج الــيت “املؤقتــة الــزواج
ــاء الرجــا ،فقــرية ــأتون أغني ــاد ي ــدان مــن كاملعت  يف شــيوعاً ازدادت حــاالت وهــي جمــاورة، بل

  .السياحة ةتنمي مع األخرية السنوات

 الظواهر هذه ملنع الالزمة التدابري مجيع تتخذ أن على الطرف الدولة اللجنة وحتث  - ٣٣
 أن الطـرف  للدولـة  وينبغـي  .اجلنـسية  الـسياحة  أشـكال  مـن  الشكل هذا ومكافحة السلبية
 هــذه بــشأن املقدمــة اإلســالمي الفقــه ملــشرعي الربملانيــة اللجنــة توصــيات يف بفعاليــة تنظــر
ــس ــل لة،أامل ــديل مث ــانون تع ــرتكيب ومقاضــاة الشخــصية األحــوال ق ــال م ــذكورة األفع  .امل

 اجملتمـع  ومنظمـات  الدينيـة  الـسلطات  مـن  بـدعم  تنظم، بأن الطرف الدولة اللجنة وتوصي
ــدين، ــة محـــالت املـ ــار للتوعيـ ــضارة باآلثـ ــا تتعـــرض الـــيت الـ ــات هلـ ــرهن الفتيـ ــة وأسـ  نتيجـ

 .“املؤقت للزواج”

 تـشويه  ممارسـة  نـع مي الـذي  ٢٠٠١ لعـام  الصحة وزارة بقانون اللجنة ترحب حني ويف  - ٣٤
 الــصحة موظفــات بواســطة أو واخلاصــة العامــة الــصحية املرافــق يف لإلنــاث التناســلية األعــضاء
ــة اســتمرار إزاء قلقهــا عــن تعــرب العامــة،  حــسب ،لإلنــاث التناســلية األعــضاء تــشويه قانوني

 الـــساحلية املنــاطق  يف ســيما  وال ممارســـته، معــدل  رتفــاع او اخلتاميـــة، مالحظاهتــا  يف ورد مــا 
 املمارسـة  هـذه  استئـصال  إىل ترمـي  تـدابري  اختاذ يف الطرف الدولة تردد إزاء وكذلك والريفية،
 هلـا  تتعـرض  الـيت  اخلطـرية  الـصحية  املـضاعفات  القلـق  مع اللجنة تالحظ كما .املستمرة الضارة
 وكـذلك  الوفـاة،  إىل احلـاالت  بعـض  يف تـؤدي  قـد  الـيت  ،املمارسـة  هـذه  جراء والنساء الفتيات
 .العقاب من مرتكبيها إفالت
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 أعمـال  مـن  عمـل  املمارسـة  هـذه  وباعتبـار  ،١٩ و ١٤ العـامتني  توصـيتيها  ضوء ويف  - ٣٥
 تكـرر  ،اجلنـسي  أو العقلـي  أو اجلـسدي  األمل أو الـضرر  هبـا  ويلحق املرأة ضد مارسامل عنفال

 األعـضاء  تـشويه  جيـرم  تشريعاً رعة،الس وجه على ،الطرف الدولة تعتمد بأن تهاتوصي اللجنة
ــاث، التناســلية ــأن هاوتوصــي لإلن ــذ ب ــن ملمارســةا تلــك حظــر تنف  اجملــرمني مقاضــاة خــالل م
 لـصاحل  والتعلـيم  التوعيـة  جمـال  يف جهودهـا  تعـزز  بأن هاتوصي كما .مناسبة بصورة ومعاقبتهم
 على متاماً القضاء بغرض نية،الدي والسلطات املدين اجملتمع منظمات من بدعم واملرأة، الرجل
 التمـاس  علـى  الطـرف  الدولـة  أيـضاً  اللجنـة  وتشجع .الكامنة الثقافية ومربراهتا املمارسة تلك

 .الصلة ذات املتحدة األمم وهيئات وكاالت من التقنية املساعدة

 قطـاع  يف العاملـة  ىوالقـو  الطرف الدولة يف النساء غالبية يشكلن الريف نساء أن ومبا  - ٣٦
ــة تعــرب زراعــة،ال  بــشأن ســيما وال عــام، بوجــه حالتــهن إزاء خــاص بوجــه القلــق عــن اللجن
 والعدالـة  والتعلـيم  العامـة  واخلـدمات  الـصحية  الرعايـة  علـى  احلصول يف صعوبة من هتواجهن ما

 االجتماعيــة حبقــوقهن متــتعهن دون حيــول خطــريا عائقــا يــشكل ممــا والكهربــاء، النظيفــة وامليــاه
  .افيةوالثق واالقتصادية

 مـن  ١ للفقـرة  وفقـاً  ،مؤقتة خاصة تدابري تتخذ بأن الطرف الدولة اللجنة وتوصي  - ٣٧
 الــسياسية حبقوقهــا الريفيــة املــرأة متتــع ضــمان أجــل مــن ،٢٥ العامــة لتوصــيةاو ٤ املــادة

 علـى  باحلـصول  يتعلـق  فيمـا  سـيما  وال متييـز،  أي دون والثقافيـة  واالقتـصادية  واالجتماعية
  .صغري نطاق على والتمويل الصحية والرعاية والعدالة العامة اتواخلدم التعليم

 بتعـدد  يـسمح  ١٩٩٢ لعـام  الشخـصية  األحـوال  قـانون  ألن قلقهـا  عـن  اللجنة وتعرب  - ٣٨
 وصـيها  قيام قبل املباشرة املرأة موافقة اشتراط عدمول ،وصي بدون املرأة زواج ومينع الزوجات

 .زواجها بعقد

 ويف االتفاقيـة  مـن  ١٦ للمـادة  وفقـاً  تعـدل،  أن علـى  الطـرف  ةالدول اللجنة وحتث  - ٣٩
 منصب يلغيو الزوجات تعدد ليمنع الشخصية األحوال قانون ،٢١ العامة توصيتها ضوء

 الدولــة حتــث كمــا .الرجــل مــع املــساواة يف املــرأة حــق مــع يتعارضــان باعتبارمهــا الوصــي،
 .القانون هذا يف ردي املرأة ضد آخر يزييمت حكم أي إلغاء على الطرف

 الشخـصية  األحـوال  قـانون  يف أخـرى  متييزيـة  أحكـام  وجود القلق مع اللجنة ظحالوت  - ٤٠
 يف الرجـل  مـع  املـساواة  يف املـرأة  حقـوق  يف تـؤثر  ١٩٩٠ لعـام  اجلنسية قانون ويف ١٩٩٢ لعام

 .واإلرث الطفل ورعاية واجلنسية وامللكية والشهادة والطالق بالزواج تتصل مسائل

 والرجـل  املـرأة  بني احلقوق يف املساواة تكفل أن إىل الطرف الدولة اللجنة عووتد  - ٤١
 واجلنــسية وامللكيــة والــشهادة والطــالق الــزواج يف ســيما وال الشخــصية، األحــوال يف

 التمييزيـة  األحكـام  مجيع تعدل بأن الطرف الدولة اللجنة وتوصي .واإلرث الطفل ورعاية



CEDAW/C/YEM/CO/6
 

10 08-41646 
 

 غـرار  علـى  أمـه  جنـسية  علـى  احلـصول  يف مينية أم من وداملول الطفل حق فيها مبا األخرى،
 رجـل ال متنح بأن الطرف الدولة توصي كما .أبيه جنسية على ميين أب من املولود حصول

 غري املرأة حصول غرار على سنوات مخس ملدة اإلقامة حقوق مينية من تزوجامل يمينال غري
  .اإلقامة تلك على ميين من تزوجةامل يمنيةال

 بـإطالق  يقـضي  ٢٠٠٦ عام املرأة يوم مبناسبة مرسومٍ باعتماد اللجنة ترحب حني ويف  - ٤٢
 الكفالـة  مـال  هلـن  يتوفر أن دون احتجازهن فترة انتهت الاليت اتسجينال من امرأة ٧١ سراح
 زيـارات  الستنتاجات وفقاً السجون، أوضاع ألن القلق عن تعرب فإهنا عنهن، إلفراجل الالزم
 احلريـات  جلنـة  هبـا  اضـطلعت  زيـارة  هافي مبا النساء، احتجاز ومرافق سجون إىل نظمت عديدة
 حارســات، فيهــا يوجــد ال حيــث املــرأة، الحتياجــات مكيفــة ليــست للربملــان، التابعــة العامــة

 هنفـي  مبـا  بالـسجينات،  خاصة صحية رعاية ةأي فيها توفرت وال لالحتجاز، احلجة مركز عدا ما
 وسـوء  وإذالل ملـضايقة  االحتجـاز  قيـد  النـساء  تتعـرض  مـا  وكـثرياً   .أطفـاهلن  كـذلك و حلواملا

 بــسبب احتجــازهن فتــرة علــى تزيــد مــدة األحيــان مــن كــثري يف وتقــضي احلــراس، مــن معاملــة
 قـادرات  غـري  ألهنـن  أو فتـرة ال تلك انتهاء بعد ممنازهل يف استقباهلن أسرهن أو أوصيائهن رفض
 يف النـساء  أغلبية ألن القلق عن اللجنة تعرب كما .ابتسديده عليهن حكم اليت الدية دفع على

 الكحــول تعــاطيهن أو الزنــا ارتكــاهبن أو الــدعارة ممارســتهن جــراء علــيهن حكــم قــد الــسجن
  .عام أو خاص مكان يف مشني أو للقانون خمالف بتصرف قيامهن أو

 والرجـل  املـرأة  بني احلقوق يف املساواة تكفل أن إىل الطرف الدولة اللجنة وتدعو  - ٤٣
 هـذين  يف املـرأة  ضد املتخذة التمييزية التدابري مجيع إلغاء وإىل والسجون القضاء نظامي يف

 ووضـعهن  الرجـال  عن احملتجزات النساء عزل تكفل أن الطرف للدولة وينبغي .القطاعني
 وأن حملاكمة،ا سبقي ذيال االحتجاز فترة أثناء ذلك يف مبا حارسات، إشراف حتت حصراً
 إدمـاجهن  تعيـد  تأهيل إعادة برامج توفري هلن تضمن وأن الئمةامل صحيةلا رافقامل هلن توفر
 عنايــة توجيــه ينبغــي كمــا.اســتقباهلن أســرهن أو هنؤأوصــيا رفــض حــىت وإن جمتمعــاهتن يف

  .والتعليم الطيب عالجوال باألغذية يتعلق فيما أمهاهتن مع احملتجزين ألطفالا إىل خاصة
 يفو البـشرية  للتنميـة  القياسـي  الـدليل  يف الطـرف  ولـة الد ترتيـب  اللجنـة  تالحظ وبينما  - ٤٤

 يتعلـق  جنـساين  منظـور  مـن  لـديها  مبا ،)٢٠١٠-٢٠٠٦( الفقر من للحد الوطنية استراتيجيتها
 بـني  الفقـر  انتـشار  إزاء بالقلق تشعر تزال ال افإهن األسرة، وتنظيم والتغذية، والصحة، بالتعليم،
 .النساء

 يف تبـذهلا  الـيت  اجلهـود  إطـار  يف ،تـدابري  الطـرف  دولـة ال تتخـذ  بأن اللجنة وتوصي  - ٤٥
 معاجلــة أجــل مــن ،الفقــر مــن للحــد واســتراتيجيتها اجلنــساين املنظــور مراعــاة تعمــيم جمــال
 النـهج  يف املـرأة  متثيـل  لكفالـة  جهـود  بـذل  يـشمل  مبا الفقر، ملخاطر بالتحديد املرأة تعرض
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 أن علـى  الطـرف  الدولـةَ  اللجنـةُ  وحتـث  .الفقـر  مـن  احلـد  برامج إدارة يف املتبعة التشاركية
 والتوصـية  ،٤ املـادة  مـن  ١ الفقرةب عمال مؤقتة خاصة تدابري الغرض، هلذا حتقيقا تستخدم
 .٢٥ العامة

 أحكـام  معظـم  إدراج مـن  الـيمن  انتـهاء  عـدم  إزاء خـاص  بشكل القلق اللجنة ويساور  - ٤٦
 يزيـد  مـا  منـذ  حتفظـات  بـدون  االتفاقية على صدق أنه رغم احمللي، القانوين نظامها يف االتفاقية

 شـيوع و االتفاقيـة،  مع القانوين نظامها من كبرية أجزاء تعارض استمرار إزاءو عاما، ٢٤ لىع
 تـدهور و بـل  ،هبـا  والنـهوض  املـرأة  تطـوير  يف جـوهري  حتـسن  وجـود  وعـدم  املرأة، ضد التمييز
 تنفيـذا  اللجنـة  توصـيات  تنفيـذ  يف الطـرف  الدولـة  نظـر  عـدم و املـسائل،  ببعض يتعلق فيما ذلك
 التزاماهتـا  تنفيـذ  علـى  قـدرهتا  أو الطـرف  للدولـة  الـسياسية  اإلرادة مـسألة  يـثري  مـا  وهذا .كامال
  .االتفاقية مبوجب

 قدمتـها  الـيت  التوصـيات  مجيـع  يف بعنايـة  الطـرف  الدولـة  تنظـر  بـأن  اللجنة وتوصي  - ٤٧
 الثقافيـة  وقيمهـا  الدينية ومبادئها ة،االتفاقي مبوجب التزاماهتا بني تطابقال تكفل وأن اللجنة

 الـيمن  لنـساء  األساسـية  واحلريـات  اإلنـسان  حقـوق  تعزيـز  أجـل  مـن  وذلـك  واالجتماعية،
 وكاالت مع التقين التعاون من تستفيد بأن الطرف الدولةَ توصيو .كامل بشكل ومحايتها
 وقـوات  مـرأة، لل اإلمنـائي  املتحـدة  األمم صندوق مثل الصلة، ذات املتحدة األمم وهيئات
 الـصحة  ومنظمـة  اإلنـسان،  حلقـوق  املتحـدة  األمـم  ومفوضية املتحدة، لألمم التابعة السالم
 أحكـام  تنفيذ أجل من واهليئات، الوكاالت هذه تقدمها اليت التقنية املساعدة ومن العاملية،
 .وقانونا واقعاً اللجنة وتوصيات االتفاقية

 يف وزارة إىل للمــرأة الوطنيــة اللجنــة رفالطــ الدولــة حتــّول بــأن اللجنــة وتوصــي  - ٤٨
 مباشـرة  بصورة تدعم جيعلها مما القرار، صنع عملية يف املشاركة من تتمكن لكي احلكومة
 واإلدارة احلكومـة  خـالل  مـن  املـرأة  حقـوق  وتعّمم الربملان إىل املقدمة التشريعية مقترحاهتا
 .واليتها تنفيذ من لتتمكن امليزانية يف للوزارة كاف اعتماد رصد مع العامة،

 مــستقلة وطنيــة مؤســسة إنــشاء يف الطــرف الدولــة تنظــر بــأن اللجنــة توصــي كمــا  - ٤٩
 ملبـادئ  وفقـاً  ومحايتـها،  اإلنـسان  حقوق لتعزيز النطاق واسعة والية ذات اإلنسان، حلقوق
 ).١٩٩٣ ديسمرب/األول كانون ٢٠ املؤرخ ٤٨/١٣٤ العامة اجلمعية قرار( باريس

 املتحـدة  األمـم  مفوضية مع تعاوهنا تعزيز تواصل أن الطرف بالدولة نةاللج وهتيب  - ٥٠
 مبركــز املتعلقــة لالتفاقيــة امتثــاال الالجــئني، قــانون مــشروع تعتمــد وأن الالجــئني لــشؤون
 أمــام تفــسح أن الطــرف بالدولــة اللجنــة هتيــب كمــا .هبــا امللحــق والربوتوكــول الالجــئني
 دون الالجـئني  ترّحـل  وأال الالجـئني،  اعتقـال  راكـز م إىل للدخول بالكامل اجملال املفوضية
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 يف حقهــم جــئنيالل الطــرف الدولــة تكفــل وأن مركــزهم، مــن مــسبقا املفوضــية تتحقــق أن
 .اجلنسي العنف فيه مبا للعنف، لتعرضهم نظرا واألطفال للنساء بالنسبة سيما ال األمن،

 وأن وحتليلــها، حــصائيةاإل البيانــات مجــع سنحتــ أن الطــرف بالدولــة اللجنــة وهتيــب  - ٥١
 حــسب مـصنفة  املـرأة،  حالــة عـن  اإلحـصائية  والتحلـيالت  البيانــات املقبـل  تقريرهـا  يف تـدرج 
 صـورة  بالتايل يوفر مما ،اجلغرافية واملنطقة العرقي واألصل واحلضرية، الريفية واملناطق العمر،
 التـدابري  أثـر  يـان ب إىل الطـرف  الدولـةَ  تـدعو  كمـا  .الطـرف  الدولـة  يف املرأة حالة عن واضحة
 .الواقع أرض على الرجل مع للمرأة احلقيقية املساواة حتقيق يف احملرزة والنتائج املتخذة

 وأن   لالتفاقيـة  االختيـاري  الربوتوكول توقع بأن الطرف بالدولة اللجنة هتيب كما  - ٥٢
 تعلـق امل االتفاقيـة،  مـن  ٢٠ املـادة  من ١ الفقرة تعديل قبول إىل تدعوها كما ،تصدق عليه 

 .اللجنة اجتماع مبوعد

 الـوزارات  مجيـع  مـن  واسـعة  مـشاركة  تكفل أن الطرف الدولة من اللجنة وتطلب  - ٥٣
 احلكوميـة  غـري  املنظمـات  مع كذلك تتشاور وأن املقبل، تقريرها إعداد يف العامة واهليئات
 قبـل  التقريـر  مناقـشة  يف الربملـان  إشـراك  علـى  الطرف الدولةَ وتشجِّع .املرحلة تلك خالل
 .للّجنة تقدميه

 لتزاماهتـا ال تنفيذها لدى  كاملة، بصورة تستفيد أن على الطرف الدولةَ اللجنةُ وحتث  - ٥٤
 وتطلـب  االتفاقيـة،  أحكـام  انيعـزز  نياللذ بيجني، عمل جاومنه إعالن من االتفاقية، مبوجب

 على دتشد كما .القادم الدوري تقريرها يف ذلك عن معلومات تدرج أن الطرف الدولة من
 .لأللفيـة  اإلمنائيـة  األهـداف  حتقيـق يف   عنـه  غـىن  ال أمـر  لالتفاقيـة،  والفعـال  الكامـل  التنفيذ أن

 اإلمنائيـة  األهـداف  حتقيـق إىل   الرامية اجلهود كافة يف جنساين منظور إدماج إىل اللجنة وتدعو
 الطـرف  الدولـة  من وتطلب اجلهود، هذه يف صرحية بصورة االتفاقية أحكامإدراج  و لأللفية،

 .املقبل الدوري تقريرها يف ذلك عن معلومات تدرج أن

 حلقـوق  التسعة الرئيسية الدولية الصكوك إىل الدول انضمام أن إىل اللجنة وتشري  - ٥٥
 .احليـاة  منـاحي  مجيـع  يف األساسـية  واحلريـات  اإلنـسان  حبقوق لنساءمتتع ا  يعزز )١(اإلنسان

__________ 
العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة، والعهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة   )١(  

أشــكال التمييــز العنــصري، واتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع  والــسياسية، واالتفاقيــة الدوليــة للقــضاء علــى مجيــع  
 أشــكال العنــف ضــد املــرأة، واتفاقيــة مناهــضة التعــذيب وغــريه مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو    
الالإنسانية أو املهينة، واتفاقية حقوق الطفل، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفـراد               

تفاقيــة الدوليــة حلمايــة مجيــع األشــخاص مــن االختفــاء القــسري، واتفاقيــة حقــوق األشــخاص     أســرهم، واال
  .اإلعاقة ذوي
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ــايل، ــةُ تــشجع وبالت ــةَ اللجن ــيمن حكوم  الــيت املعاهــدات علــى التــصديق يف النظــر علــى ال
 املهـاجرين  العمـال  مجيـع  حقـوق  حلمايـة  الدوليـة  االتفاقيـة  :وهـي  بعـد،  فيهـا  طرفا تصبح مل

 مجيـع  حلمايـة  الدوليـة  واالتفاقيـة  اإلعاقـة،  ذوي األشخاص حقوق واتفاقية أسرهم، وأفراد
 .القسري االختفاء من األشخاص

 نطـاق  علـى  اخلتاميـة  املالحظـات  هـذه  تنشر أن فالطر الدولة من اللجنة وتطلب  - ٥٦
 بـاخلطوات  والـسياسيني،  احلكوميني املديرين سيما الو اليمن، شعب توعية أجل من واسع
 اختاذهـا  يـتعني  الـيت  واخلطـوات  وواقعـا،  قانونـاً  بالرجـل  املـرأة  مـساواة  لكفالـة  اختـذت  اليت

 مجيـع  علـى  القـضاء  اتفاقيـة  نشر مواصلة احلكومة من تطلب كما .الصدد هذا يف مستقبال
 سـيما  ال واسع، نطاق على هبا، امللحق االختياري والربوتوكول املرأة ضد التمييز أشكال
 القـضاء  التفاقيـة  العامـة  والتوصـيات  اإلنـسان؛  حقـوق  ومنظمـات  النـسائية  املنظمات لدى
ــرأة، ضــد العنــف أشــكال مجيــع علــى ــيجني؛ عمــل ومنــهاج وإعــالن امل ــائج ب ــدورة ونت  ال
 بـني  املـساواة  :٢٠٠٠ عـام  املـرأة ” :املعنونـة  العامـة  للجمعيـة  والعـشرين  الثالثـة  ستثنائيةاال

 .“والعشرين احلادي القرن يف والسالم والتنمية اجلنسني،
  

 اخلتامية املالحظات متابعة    

 خطيـة  معلومـات  عـامني،  غـضون  يف ،تقـدم  أن الطـرف  الدولـة  مـن  اللجنـة  تطلب  - ٥٧
 لكــي ،٣٩ و ٣٥ و ٣١ و ١٩ الفقــرات يف آنفــا الــواردة تالتوصــيا تنفيــذ عــن مفــصلة
 تنفيـذ  علـى  قـدرهتا مـدى   و الطـرف  لدولـة اليت تبديها ا   السياسية اإلرادةمدى   اللجنة تتابع

 اجملتمـع  منظمـات  مـن  بـدعم  املهـام  هـذه  تنفـذ  وأن ، تنفيـذا فعـاال    إحلاحا األكثر التوصيات
 .الدينية والسلطات املدين

  
 بلاملق التقرير تاريخ    

 عنـها  اإلعـراب  جـرى  اليت للشواغل تتصدى أن الطرف الدولة من اللجنة تطلب  - ٥٨
 من ١٨ املادة مبوجب سُيقّدم الذي املقبل الدوري تقريرها يف اخلتامية، املالحظات هذه يف

 حيـني  الـذي  الـسابع،  الدوري تقريرها تقدم أن إىل الطرف الدولة اللجنة وتدعو .االتفاقية
 يف تقدميـه  موعـد  حيـني  الذي الثامن، الدوري وتقريرها ،٢٠٠٩ مايو/أيار يف تقدميه موعد
  .٢٠١٣ عام موحد تقرير يف ،٢٠١٣ مايو/أيار

  


