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  احلادي واألربعونالدورة 

 ٨٣٢حمضر موجز للجلسة 
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   احملتويات

 تفاقيةاال من ١٨وجب املادة النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مب
 ليمنالتقرير الدوري السادس ل
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 .٠٥/١٠افتتحت اجللسة الساعة  
النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة         

 )تابع(تفاقية اال من ١٨
ــيمن     ــسادس للــــــــــ ــدوري الــــــــــ ــر الــــــــــ التقريــــــــــ

)CEDAW/C/YEM/6, CEDAW/C/YEM/Q/6 و Add.1( 

 الرئيـسة، اختـذ وفـد الـيمن مكانـا          بناء على دعـوة مـن      - ١
 .إىل طاولة اللجنة

قالــت، وهــي تعــرض التقريــر ): الــيمن(الــسيدة قائــد  - ٢
الـدوري الــسادس للـيمن، إن الــيمن كـان أحــد البلــدان األوىل    

، وإنه بـذل    ١٩٨٤اليت وقعت وصدقت على االتفاقية يف سنة        
 جمهودا كـبريا لتنفيـذها دون حتفظـات، باسـتثناء مـادة واحـدة،          

 .مل متس باملضمون
وقالــت إنــه منــذ عــرض التقريــرين الــدوريني الرابــع        - ٣

ــاة   ٢٠٠٢واخلــامس يف ســنة    حــدثت تطــورات خمتلفــة يف حي
 ُسـنت بـضعة قـوانني لتنفيـذ         ٢٠٠٣يف سـنة    . النساء اليمنيـات  

 مـــن االتفاقيـــة يف جمـــال العمـــل واملركـــز الشخـــصي  ٢املـــادة 
ــات الــسج   ــسجيل املــدين وترتيب ــة والت ــضا، يف . ونواملواطن وأي

أعقاب تقدمي التقريـر الـراهن، ُسـنت قـوانني تتعلـق باملعاشـات              
التقاعدية وصـناديق التقاعـد يف جمـال اخلدمـة املدنيـة مـن أجـل                

ومنحـت القـوانني اجلديـدة      . القضاء على أي متييز ضـد النـساء       
حقوقا على قدم املساواة للرجال والنساء حني تقاعـد الرجـال           

وعــالوة علــى .  يومـا ٧٠الــوالدة إىل والنـساء، وزادت إجــازة  
ذلــك، أقــرت مــؤخرا اللجنــة الربملانيــة املعنيــة قانونــا متعلقــا        
ــا يف       ــأن ُيعين ــزوج والزوجــة ب ــسمح لل ــة الدبلوماســية ي باخلدم

 .نفس البعثة الدبلوماسية بامتيازات متساوية

وأردفت قائلـة إن جلنـة مكونـة مـن اخلـرباء القـانونيني               - ٤
فكــت تــدرس قــوانني البلــد وتقتــرح  علــى صــعيد الــوطن مــا ان

إدخــال تعــديالت لــضمان احلقــوق الكاملــة للنــساء كمــا هــو    

إن االســــتراتيجية الوطنيــــة للفتــــرة مــــن . حمــــدد يف االتفاقيــــة
 للنـــهوض بالنـــساء تـــبني بـــصراحة أن الـــيمن ٢٠٠٥-٢٠٠٣

ملتزم بتنفيذ االتفاقية ومنهاج عمل بيجني؛ وفضال عن ذلـك،          
حلـسبان األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة      فإهنا اسـتكملت لتأخـذ يف ا      

وكانـــت للـــيمن اســـتراتيجيات . ٢٠١٥-٢٠٠٦للفتـــرة مـــن 
قطاعيــة يف جمــال النــساء العــامالت، والتنميــة الزراعيــة واألمــن  
الغذائي، وتعزيـز صـحة النـساء؛ وقـد أدجمـت يف االسـتراتيجية              

ــة للتخفيــف مــن وطــأة الفقــر   وتــشمل اخلطــة عناصــر  . الوطني
 املشاركة السياسية من جانب النـساء،       جديدة من قبيل حتسني   

ومكافحة العنف ضد املـرأة، مـا يـدل علـى اسـتعداد احلكومـة               
 .للتصدي هلذه القضايا

وواصلت القول إن اللجنة الوطنية للمرأة قـد أنـشأت           - ٥
شعبة للرصـد والتقيـيم ملراقبـة تنفيـذ الـسياسات، وبنتيجـة عـن               

عامــة لوضــع حــث مــن اللجنــة، أنــشأت وزارة املاليــة مديريــة  
ــل؛      ــدريب املقاب ــل الت ــساين ودلي ــة للمنظــور اجلن ــة مراعي ميزاني
وسيبدأ بإجراء الدورات التدريبية قريبا مبـساعدة مـن أكـسفام           

ويف إجــراء غــري مــسبوق يف . والوكالــة األملانيــة للتعــاون الــتقين
املنطقــة قامــت اللجنــة الوطنيــة للمــرأة، باالشــتراك مــع منظمــة  

ــة، وصــندوق    ــل الدولي ــة    العم ــسكان، بعملي ــم املتحــدة لل األم
ــة       ــات حكومي ــتة قطاع ــساين يف س ــور اجلن ــيم املنظ ــدقيق تعم ت
ــساين يف       ــور اجلن ــاة املنظ ــيم مراع ــستوى تعم ــيم م ــسية لتقي رئي

 .سياساهتا وبراجمها

وأردفــت قائلــة إن سياســة احلكومــة جتــاه العنــف ضــد  - ٦
املرأة جتسدت يف خطة وطنية، أوجدت شـبكة ملكافحـة ذلـك            

ومــن ســوء احلــظ أن الــسياسة مل حتــظ مبــا يكفــي مــن . العنــف
ــسياسي   ــايل والـ ــدعم املـ ــا   . الـ ــة نظامـ ــدت احلكومـ ــد اعتمـ لقـ

ــاة العامــة وصــنع     ــساء يف احلي للحــصص لتحــسني مــشاركة الن
القرار عن طريـق تنفيـذ عمليـة تقـوم علـى العمـل اإلجيـايب مـن                  

ــساء والرجــال    ــضييق الفجــوة بــني الن وذلــك املوقــف  . أجــل ت
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االنتخـايب للـرئيس الفعلـي للـيمن، وهـو املنـهاج            عززه املنـهاج    
ــاعي    ــالتعزيز االقتــــصادي واالجتمــ ــا بــ الــــذي يــــشمل التزامــ

ــساء  ــسياسي للنـ ــساء    . والـ ــأن النـ ــرئيس بـ ــل الـ ــؤخرا تكفـ ومـ
وتأمـــل .  يف املائـــة علـــى األقـــل مـــن الربملـــانيني١٥سيـــشكلن 

ــة للمــرأة يف أن يرتفــع املعــدل إىل     ــة الوطني ــة ٣٠اللجن  يف املائ
ــى األمـــ  ــلعلـ ــساء   . د الطويـ ــشمل النـ ــراهن، تـ ويف الوقـــت الـ

 يف مناصـب قياديـة      ١٩الشاغالت ملناصب رفيعة وزيـرتني، و       
 قاضـــية، وإحـــداهن عـــضو يف ٣٢يف الـــسلك الدبلوماســـي و 

 .احملكمة العليا

 منظمـة مـن منظمـات اجملتمـع املـدين           ٢٠٠وقالت إن    - ٧
ــال،       ــساء واألســرة واألطف ــال الن ــل يف جم ــيمن تعم ــا يف ال ونيف
بعضها بتأييـد املنظمـات غـري احلكوميـة الدوليـة، وقـد أنـشأت               
شبكات، من قبيل الشبكة الوطنية ملكافحـة العنـف ضـد املـرأة        

ودعـــت اللجنـــة الوطنيـــة للمـــرأة  . وللحـــد مـــن وطـــأة الفقـــر 
ــم       ــى وجــه اخلــصوص وكــاالت األم ــة، وعل املنظمــات الدولي

يـة، يف   وحتتاج املنظمات احملل  . املتحدة، إىل زيادة دعمها لليمن    
ــساعدة يف      ــستطيع امل ــدريب حــىت ت ــي الت ــام األول، إىل تلق املق

. حتسني وضع املـرأة، علـى وجـه اخلـصوص يف املنـاطق الريفيـة          
ومــن الــالزم أيــضا تقــدمي الــدعم لآلليــات احلكوميــة للنــهوض  
مبصاحل النساء ولتطوير آليـات التعـاون علـى تـذليل التحـديات             

تغـيريات واسـعة النطـاق      والعقيات اليت ال تزال تعترض اعتماد       
 .لتحسني وضع النساء

 مـن االتفاقيـة، قالـت إن الـيمن          ٩وفيما يتعلـق باملـادة       - ٨
 بتعديل قوانينه إلرساء فكرة أن الطفل مـن أم          ٢٠٠٣قام سنة   

مينية وزوج أجنيب ينبغـي أن يتلقـى معاملـة علـى قـدم املـساواة                
قـوع  جتاه طفل ميين وأن متنح اجلنسية لـذلك الطفـل يف حالـة و      

وأيـــضا، زيـــدت اإلقامـــة القانونيـــة للـــزوج . طـــالق الـــزوجني
األجنيب من سنتني إىل مخس سنوات، وميكن متديد تلـك املـدة            

 .الزمنية

ــيم      - ٩ ــوفري التعلـ ــزم بتـ ــيمن ملتـ ــول إن الـ ــلت القـ وواصـ
ويبـذل جمهـود مـن أجـل تـضييق          . ٢٠١٥للجميع حبلول سـنة     

تحاق باملـدارس   الفجوة بني الفتيان والفتيات وزيادة معدل االل      
ــتني ــراهن حــوايل   . للفئ ــن  ٩٠يلتحــق يف الوقــت ال ــة م  يف املائ

ــان و  ــة   ٦٥الفتيـ ــدارس االبتدائيـ ــات باملـ ــن الفتيـ ــة مـ .  يف املائـ
ومعدل معرفة القراءة والكتابة يف صفوف الفتيـات يف ازديـاد،     
ــات واجلامعــات      ــات بالكلي ــضا معــدل التحــاق الفتي ــزداد أي وي

 .واملؤسسات التدريبية املهنية

 وفيمــا يتعلــق بالعمالــة قالــت إنــه علــى الــرغم مــن         - ١٠
اجلهـود املبذولــة حاليــا لتقليــل حجـم احلكومــة، حتــاول اللجنــة   
الوطنيـــة للمـــرأة زيـــادة عـــدد النـــساء يف خمتلـــف القطاعـــات،  

وتشجع أيضا القطاع اخلاص علـى      . خصوصا الصحة والتعليم  
 .استيعاب النساء العامالت واعتماد سياسات تروجيية

 وقالــت إن جهــودا تبــذل يف القطــاع الــصحي للحــد   - ١١
من وفيات األمهـات أثنـاء النفـاس ولتقـدمي اخلـدمات الـصحية              
احملــسنة واملوســعة إىل األمهــات عــن طريــق زيــادة عــدد مراكــز 

وأحد اآلثار املترتبة على ذلـك هـو        . صحة األمهات واألطفال  
 ذلـك،   وباإلضافة إىل . اخنفاض عدد حاالت الوالدة يف املنازل     

حدثت زيادة يف كل من عدد النساء اللوايت يستخدمن موانـع           
احلمل وعدد النساء الالئي يلدن حتت إشراف موظفني طبـيني          

 .مؤهلني

ــاه    - ١٢ ــا بالرفــ ــا معنيــ ــا منقحــ ــة إن قانونــ ــافت قائلــ وأضــ
ــايل        ــدعم امل ــع ســقف ال ــه رف ــؤخرا؛ إن ــن م ــد ُس االجتمــاعي ق

ــى    ــساء عل ــستهدف الن ــضمن أن ُت ــراء، وهــو ي ــر  للفق  حنــو أكث
ويف حالة النساء الريفيات بذلت جهود للمشاركة يف         . حتديدا

برامج معرفة القراءة والكتابة ولبقاء الفتيات يف املدارس، علـى     
وجتـرى أيـضا حتـسينات      . األقل حىت إكماهلن التعليم االبتـدائي     

ــة،    يف اخلـــدمات الـــصحية وبـــرامج التوعيـــة يف املنـــاطق الريفيـ
ــة،    ــادات متنقل ــزودة بعي ــة    م ــة لتحــسني تغذي ــرامج غذائي ــع ب م
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النساء الريفيات، وخصوصا النساء احلـديثات العهـد باألمومـة          
ــة   . واحلوامـــل ــة أيـــضا خـــدمات تقنيـ ــوفر وكـــاالت زراعيـ وتـ

واستــشارية للمزارعــات، وأيــضا االعتمــاد االئتمــاين بــشروط   
ــدرا كــبريا مــن     . مناســبة ــة تركــز ق ــة الراهن ــة الالمركزي وعملي

ع املتعلقـة مبرافـق الـصرف الـصحي وامليـاه           انتباهها على املشاري  
 .والصحة والتعليم من أجل حتسني حالة النساء

ــون     - ١٣ ــيمن يتمتعــ ــساء يف الــ ــال والنــ ــت إن الرجــ وقالــ
بيــد أن عقبــات اجتماعيــة وثقافيــة ال . باملــساواة أمــام القــانون

تزال ماثلة، وأنه جيري تفليلها تدرجييا عن طريـق نـشر التعلـيم             
إن الزيـادة يف عـدد النـساء يف اجلهـاز           . عـالم وتأثري وسـائط اإل   

القــضائي والــشرطة، اللــذين كانــا تقليــديا مــن القطاعــات الــيت 
 .يسيطر الذكور عليها، تبني إتاحة فرص جديدة أمام النساء

وأردفت قائلـة إن وضـع النـساء يف املـرتل قـد حتـسن،                - ١٤
بفــضل التعلــيم أيــضا، ولكــن التحــسني نــسيب بــسبب مقاومــة   

ان لـــسن تـــشريعات تتعلـــق بـــبعض النـــواقص يف قـــانون  الربملـــ
االحــوال الشخــصية، علــى وجــه اخلــصوص بالنــسبة إىل الــسن 

وعلى الـرغم مـن جهـود املنظمـات النـسوية يف            . الدنيا للزواج 
 .اليمن، مل يكن من املمكن إدخال تعديل على القانون

ــشر    - ١٥ ــاول نــ ــرأة حتــ ــة للمــ ــة الوطنيــ وقالــــت إن اللجنــ
تفاقية، وهي تطلب مرة أخـرى تعـاون مجيـع          املعلومات عن اال  

الوكــاالت املاحنــة مــن أجــل مــساعدة الــيمن يف حتقيــق أهدافــه  
اإلمنائية لأللفية وخصوصا اهلدف الثالث املتعلق باملـساواة بـني          

 مـن االتفاقيـة بـشأن    ١٠اجلنسني وتشجيع املرأة، وايضا املـادة       
 .متكني املرأة

دق بعــد علــى  الحظــت أن الــيمن مل يــص  : الرئيــسة - ١٦
الربوتوكول االختياري وأن اللجنة تود أن تعرف مـا إذا كـان            

 . ينظر يف التصديق عليه، وايضا يف إلغاء حتفظه عن االتفاقية

 ٦ إىل ١املواد 

قـال إنـه علـى الـرغم مـن التقـارير       : السيد فلينتريمـان   - ١٧
إن الـيمن   . عن التقـدم احملـرز ال يـزال قـدر كـبري ينبغـي إجنـازه               

بيـد أن  . ى الدول األوىل اليت صدقت علـى االتفاقيـة  كان إحد 
ــوفري معلومــات عــن فهــم       ــد مــن ت ــتمكن الوف ــد أن ي مــن املفي
ــة، نظــرا إىل أهنــا صــك قــانوين ملــزم مل جيــر     احلكومــة لالتفاقي

ــصديق    ــت الت ــها وق ــظ عن ــابع   . حتف ــات ذات ط بعــض االلتزام
فوري، وبالتايل، فإن مجيع القوانني التمييزيـة كـان مـن الـالزم             

 .إلغاؤها فورا
وقال إن اللجنة قد أُعلمت بـأن بعـض املنظمـات غـري            - ١٨

ــد      ــة عن ــام واردة يف االتفاقي ــيت اســتندت إىل أحك ــة ال احلكومي
ــى      ــصول علـ ــل احلـ ــن أجـ ــاحهن مـ ــساء يف كفـ ــساعدهتا للنـ مـ
االعتراف حبقوق اإلنسان اليت ميتلكنـها قـد ُصـورت علـى أهنـا              

د يف هـذا الــصدد  إنـه يرحــب بتعليقـات الوفـ   . معاديـة لإلسـالم  
ويــود أن يعــرف كيــف حتمــي احلكومــة املــدافعني عــن حقــوق 

 .اإلنسان
وأردف قائال إن من اجللي أن اجلهاز القضائي الـيمين           - ١٩

لــيس واعيــا وعيــا تامــا مبغــزى وأمهيــة االتفاقيــة، وإنــه يرحــب   
بتلقـي معلومــات عمــا تفعلــه احلكومـة مــن أجــل زيــادة وعيهــا   

واملنظمـات النـسائية إىل القـضاء    وأيضا لتحقيق وصول النـساء      
 .حيت يستطيع النساء الدفاع عن حقوق اإلنسان اليت ميتلكنها

ــة       - ٢٠ ــود املبذول ــة اجله ــد معرف ــن املفي ــال إن م وأخــريا، ق
للتـصديق علــى الربوتوكــول االختيـاري ومعرفــة العقبــات الــيت   

 .تعترض تلك اجلهود

بـالغ  قالت إن التقرير أوضـح أن مـن         : السيدة بيمنتل  - ٢١
الصعوبة إدخال تعديل على التشريعات القائمـة؛ بيـد أن ذلـك      

وينبغــي إيــالء اهتمــام . يعــين أن مــن الــالزم بــذل جمهــود أكــرب 
 مــن قــانون األحــوال الشخــصية الــذي ٦خــاص لتعــديل املــادة 

يعّرف الزواج بأنه التزام بني الزوج والزوجـة عـن طريـق عقـد          
ــه   ــا ل ــانوين وفق ــه قا "ق ــع الرجــل بامرأت ــايتمت وترغــب يف ". نون
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، اليت تعـزز  ٦معرفة السبب يف أن احلكومة مل تعترب تلك املادة   
 .تصور النساء على أهنن أشياء، مميزة ضد النساء

مـن االتفاقيـة    ) ز (٢قالـت إن املـادة      : مـايولو  السيدة - ٢٢
دعت الدول األطراف إىل إلغـاء مجيـع األحكـام اجلزائيـة علـى              

وعلى الـرغم مـن     . يزا ضد املرأة  املستوى الوطين اليت تشكل متي    
 ٢٣٢اإلشارة إىل قـوانني جديـدة، فـإن إلغـاء أو تعـديل املـادة                

مــن القــانون اجلزائــي مل يــذكر؛ وفــضال عــن ذلــك، الحــظ        
ــرتيل أو       ــالعنف امل ــق ب ــانون حمــدد متعل ــه ال يوجــد ق ــر أن التقري

وسألت عن الـسبب يف عـدم وجـود قـانون حمـدد             . االغتصاب
 علــى اســتعداد لــسن واحــد، وعــن  وعمــا إذا كانــت احلكومــة

 .٢٣٢السبب يف عدم ورود ذكر إللغاء املادة 

قالـــت إن التقريـــر أثـــار : كـــداري-الـــسيدة هـــالربن - ٢٣
ــانوين الرمســي       ــة والنظــام الق ــة اليمني ــزام احلكوم أســئلة عــن الت

لقد مسعت اللجنـة مـن مـصادر رمسيـة وغـري            . بالتقيد باالتفاقية 
ــسعى    ــة تـ ــة اليمنيـ ــة أن احلكومـ ــشريعة  رمسيـ ــال  للـ  إىل االمتثـ

بيــد أن حــاالت تعــدد الزوجــات وزواج    . وقواعــد االتفاقيــة 
األطفــال مل يــتم القــضاء عليهــا، وعلــى الــرغم مــن أنــه اقُتــرح   
حتديــد ســن دنيــا للــزواج، فلــيس مثــة اقتــراح بإبطــال حــاالت    
زواج غـــري قـــانوين أو بفـــرض جـــزاءات جنائيـــة علـــى الـــذين  

 .ةتزوجوا فتيات دون السن القانوني

ــن      - ٢٤ ــة، قالــت إن م ــة العدال ــق بإقام ــا يتعل  وأخــريا، فيم
املفيد احلـصول علـى معلومـات عـن النـساء اللـوايت يـستحققن               
املساعدة القانونية ويعـرفن مـا تقدمـه احلكومـات هلـن لـضمان              

 .حقوقهن

قالـــت، وهـــي تـــشري إىل زجيـــات    : الـــسيدة بيغـــوم  - ٢٥
الطفـل يف   األطفال، إن اليمن قـد صـادق علـى اتفاقيـة حقـوق              

، ومبقتــضى ذلــك الــصك، يعتــرب أي إنــسان دون  ١٩٩١ســنة 
ومن امللح تغيري السن الـدنيا للـزواج،   . سن الثامنة عشرة طفال 

. كما هو مذكور يف التقرير، ووضع إطار زمين لـذلك التغـيري           

ــة    ــساعدة القانونيـ ــرأة إىل القـــضاء واملـ ــول املـ ــة وصـ إن إمكانيـ
 .اجملانية ينبغي ضماهنما للفتيات

قالـــت، وهـــي تـــتكلم بـــصفتها عـــضوا يف  : الرئيـــسة - ٢٦
. اللجنة، إهنا معنية مبعرفة العملية املـستخدمة يف إعـداد التقريـر           

هل كان التقرير قد قدم إىل جملـس الـوزراء وكانـت احلكومـة               
قد اعتمدته رمسيا قبل تقدميه إىل اللجنـة؟ هـل كانـت مناقـشته              

قــدم إىل قــد جــرت مــع املنظمــات غــري احلكوميــة أو كــان قــد 
 الربملان لزيادة إبرازه؟

وواصلت القـول إن التعليقـات اخلتاميـة علـى التقـارير             - ٢٧
ــة      ــوانني التمييزي ــن الق ــدد الكــبري م ــد الحظــت الع ــسابقة ق . ال

والتحدي املاثل أمام احلكومـة لـيس تعـديل التـشريعات فقـط،             
وســترحب بتلقــي معلومــات عــن . ولكــن تغــيري املواقــف أيــضا

ة لتغيري القوانني التمييزية حىت تتفق القـوانني        اآلليات املستخدم 
 .مع االتفاقية

ــسيدة قائــــد   - ٢٨ ــيمن(الــ ــول  ): الــ ــت إن الربوتوكــ قالــ
لقـد قبلـت احلكومـة االقتـراح الـذي      . االختياري مل يوقـع بعـد   

تقدمت به اللجنة الوطنية للمرأة  باملـصادقة علـى الربوتوكـول            
ــو    ــضية إىل وزارة حق ــت الق ــد أحال ــاري وق ــسان االختي ق اإلن

وعلــى الــرغم مــن أن االتفاقيــة قــد . ووزارة الــشؤون القانونيــة
 . ُوقعت يف تاريخ سابق فإن التقدم التايل كان بطيئا

ــة واحــدة يف      - ٢٩ ــيمن يف دول ــد ال ــادة توحي وقالــت إن إع
 قــد أحــدثت تغــيريات كــثرية، ولكــن جمموعــات  ١٩٩٠ســنة 

اة املـرأة   اجتماعية كـثرية مل تقبـل بعـد تغـيريات جذريـة يف حيـ              
اشتمل الربملـان علـى عـدد       . ومل يطب هلا التوقيع على االتفاقية     

قليل من النساء، ومل يكن لألفراد القلـيلني الـذين أيـدوا فـضايا              
ودأبـت اللجنـة الوطنيـة للمـرأة علـى بـذل       . املرأة صـوت قـوي    

جهودهـــا، ولكـــن إحـــداث التغـــيريات االجتماعيـــة والثقافيـــة  
 .احتاج، طبعا، الوقت
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اصلت القول إنـه مل تعتـرض عقبـات قانونيـة إقامـة             وو - ٣٠
العدالــة للنــساء وفقــا للــشريعة، علــى الــرغم مــن أن النــساء        

. واجهن أنواعا أخرى من العقبات، خباصـة يف املنـاطق الريفيـة         
بيد أن بضع منظمـات قـدمت، بـدعم مـن أكـسفام وصـندوق        

لقـد  . األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة، املـساعدة القانونيـة للمـرأة         
كان من الـصعب احلـصول علـى بيانـات عـن إمكانيـة وصـول                
املــرأة إىل القــضاء، ولكــن توجــد بعــض املعلومــات مــن وزارة  

ــدل ــة ووزارة العـ ــدعم  . الداخليـ ــامج للـ ــسفام برنـ ــان ألكـ وكـ
 .القانوين ووفرت أيضا بعض املعلومات

ــادة   - ٣١ ــق بامل ــزواج يف  ٦وفيمــا يتعل  قالــت إن تعريــف ال
ولعـل  . صية يقـوم علـى أسـاس الـشريعة        قانون األحـوال الشخـ    

ــا       ــف مل يعتربوه ــيت صــاغت التعري ــة ال ــة القانوني ــضاء اللجن أع
إن تــسع مــواد . متييزيــة، ولكــن تعليقــات اللجنــة ســتنقل إلــيهم

من قانون األحـوال الشخـصية، ومـن املمكـن بعـض األحكـام               
ــود      ــستمر اجلهـ ــديل، وستـ ــشة والتعـ ــب املناقـ ــرى، تتطلـ األخـ

 .والتشريعاتملراجعة كل القوانني 

، قالـت إن االغتـصاب يف إطـار         ٢وفيما يتعلق باملـادة      - ٣٢
الــزواج ال يعتــرب مــشكلة يف الــيمن، نظــرا إىل عــدم تقــدمي أيــة   

وفيمــا يتعلــق بتعــدد الزوجــات، تــسمح الــشريعة      . شــكاوى
للرجل بأن تكون له حىت أربع زوجات، ولكن وفقـا لـشروط         

لزوجهـا زوجـات    معينة، والزوجة اليت ال ترغب يف أن تكـون          
 .وقد قُدم طلب لتغيري القانون. أخر ميكنها أن تطلب الطالق

وواصــلت القــول إن الــسن الــدنيا للــزواج، احملــددة يف  - ٣٣
ــق الكــبري،       ــى القل ــر يبعــث عل ــانون األحــوال الشخــصية، أم ق
وتؤيــد أكــسفام ومنظمــات اجملتمــع املــدين شــن محلــة لتحديــد  

لطفولة يؤيد أيضا احلملـة     واجمللس األعلى لألمومة وا   . سن دنيا 
لقــد . بــسبب التزامــات الــيمن مبقتــضى اتفاقيــة حقــوق الطفــل 

وافقــت احلكومــة علــى إجــراء تغــيري يف القــانون وقــد أحالــت   
واللجنتـــان . املـــسألة إىل الربملـــان حيـــث لقـــي التغـــيري مقاومـــة

الربملانيتـان املعنيتـان بـالتعليم والـصحة تتفقـان علـى أن الــزواج       
وهـو مـضر أيـضا بالتنميـة        .  وتعلـيم الفتيـات    املبكر مـضر بنمـو    

 . االقتصادية الوطنية نظرا إىل انه يزيد معدل النمو السكاين

ــانون     - ٣٤ ــت إن القـ ــسرية قالـ ــات القـ ــسبة إىل الزجيـ وبالنـ
يقتـرح  . الديين يوجب أن تعطـي املـرأة موافقتـها علـى الـزواج            

الفريـــق القـــانوين إدخـــال تعـــديل ينبغـــي مبوجبـــه للمـــأذون أن 
ع تلك املوافقة وهـي تعطـى شخـصيا، نظـرا إىل أن احلالـة              يسم

متثلـت أحيانــا كـثرية يف أن يقــوم الوالـدان أو الوصــي باملبــادرة    
 .يف اختاذ القرارات

وقالـــت إن اللجنـــة االقتـــصادية واالجتماعيـــة لغـــرب   - ٣٥
ــر     ــداد التقريـ ــدريب إلعـ ــة والتـ ــساعدة التقنيـ ــدمت املـ ــيا قـ آسـ

ن ممثلــي احلكومــة وممثلــي وتكــون الفريــق الــوطين مــ. الــسادس
اللجنـــة الوطنيـــة للمـــرأة والـــوزارات واحملافظـــات ومنظمـــات   

لقــد شــارك بعــض منظمــات اجملتمــع املــدين يف  . اجملتمــع املــدين
اجلزء املبكر من التدريب مث ُسحبت بتأثري املفهوم اخلـاطئ أنـه            

وحينمـا كـان التقريـر      . ينبغي هلا أن تعد تقريرا تكميليا موازيـا       
 حلقات عمل علـى املـستويني املركـزي واحمللـي           جاهزا عقدت 

وقد مت توزيعه علـى مجيـع الـوزارات، وقـد           . ومستوى احملافظة 
وأرســلت نــسخ إىل مجيــع   . أدرجــت مالحظاهتــا وتــصويباهتا  

الــوزراء وإىل رئــيس الــوزراء الــذي كــان أيــضا رئــيس اجمللــس  
األعلى للمرأة، ولكن ليس إىل الربملان الذي مل يكـن مـشاركا            

 .عمليةيف ال

ــرأة تواصـــل    - ٣٦ ــة للمـ ــة الوطنيـ ــة إن اللجنـ وأردفـــت قائلـ
ــة   وســتقدم التوصــيات مــن  . جهودهــا لتغــيري القــوانني التمييزي

. اجللــسة الراهنــة إىل جملــس الــوزراء وإىل اللجــان ذات الــصلة  
وقد تقدم أيضا إىل الربملان حىت تؤخذ يف االعتبار عنـد تعـديل             

 .التشريعات

سـالت عـن جمـاالت األولويـة        : جياوكيـاو السيدة زو    - ٣٧
لالستراتيجية الوطنية لتنمية املرأة وطلبت تفاصـيل عـن املـوارد           
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وتساءلت عمـا  . البشرية واملالية املقدمة لضمان تنفيذها الفعال   
إذا كانت آليات التقيـيم قائمـة وعمـا إذا كـان اجملتمـع املـدين،              
مبا يف ذلـك املنظمـات غـري احلكوميـة، قـد شـاركت يف وضـع                 

 .تراتيجيةاالس

وقالت إنه إذا كانـت اللجنـة الوطنيـة للمـرأة مـسؤولة         - ٣٨
عــن تنفيــذ االتفاقيــة فإهنــا تتــساءل عمــا إذا كانــت قــد مشلــت، 
ــة وتنفيــذ االســتنتاجات، متخــذي     لــدى اإلعــالن عــن االتفاقي
ــا إذا ُوجـــدت آليـــات    القـــرارات يف أنـــشطتها التدريبيـــة وعمـ

 .اليمنللرصد من أجل ضمان تنفيذ االتفاقية يف 

ــام  - ٣٩ ــسيدة دايري ــأن   : ال ــرف ب ــر يعت الحظــت أن التقري
وذكّـرت  . النمو االقتصادي يتطلب تنمية املرأة وتعزيز قدراهتا      

بأن تعليقات اللجنة اخلتامية على التقرير الـدوري اخلـامس قـد          
. أشارت ايضا إىل العالقة بني مساواة النـساء والتنميـة الوطنيـة           

عــدالت العاليــة املــستمرة لألميــة لقــد أشــارت اللجنــة إىل أن امل
وترك املدرسة والزواج املبكر وعمل األطفـال تـشكل عقبـات           
يف وجـــه التنميـــة الوطنيـــة، وقـــد أوصـــت بـــأن يـــدمج هـــدف 
املـــساواة بـــني اجلنـــسني يف مجيـــع سياســـات وبـــرامج التنميـــة   

ــة ــال    . الوطني وســالت عمــا إذا كــان هــذا النــهج املتكامــل حي
عمـا إذا اشـتمل علـى تـدابري حلمايـة           التنمية الوطنيـة قـد اختـذ و       

 . حق املرأة يف املساواة

وواصــلت القــول إن التقريــر الــراهن يبــدو أنــه يــصف   - ٤٠
وتـساءلت  . نفس املشاكل الـيت قـد ذكـرت يف التقريـر الـسابق         

عمــا إذا أمكــن للنــساء أن يــستفدن مــن اســتراتيجية التخفيــف 
رص مــن ناحيــة فــ)  مــن التقريــر٤الــصفحة (مــن وطــأة الفقــر 

العمالة، أو عن طريق املشاركة يف مجيع جوانـب التنميـة بـدال              
 .من أن يكن جمرد متلقيات الستحقاقات الرعاية االجتماعية

قالـــت إهنـــا تفهـــم أن : الـــسيدة أروتـــشا دوميـــنغس - ٤١
ونظـرا إىل أن    . اللجنة الوطنية للمرأة هيئـة استـشارية وتنفيذيـة        

ين والقطـاع اخلـاص،   أعضاءها يشتملون على ممثلي اجملتمع املد     
 .فإهنا تتساءل عن مدى مشاركتهم يف الوظيفة التنفيذية

وقالـــت إنـــه توجـــد ســـبع وزارات ممثلـــة  يف اللجنـــة    - ٤٢
ــسياسات مــع      ــسيق ال ــة تن ــة للمــرأة، وســالت عــن كيفي الوطني

واستوضـحت أيـضا عـن      . وزارات أخرى غري ممثلـة يف اللجنـة       
ملقاطعـــة نطـــاق اآلليـــة، وعـــن كيفيـــة عملـــها علـــى مـــستوى ا

واملــستوى احمللــي، نظــرا إىل وجــود عــدد كــبري مــن ســكان        
 .الريف

قالت إنه على الرغم مـن      : السيدة تافاريس دا سيلفا    - ٤٣
أن التقرير أعطى تقييما إجيابيا لإلصالحات القانونية والـربامج         
واالستراتيجيات اخلاصة وجهود التمكني والدعوة، فإنـه يبـدو         

ء جــدا، كمــا أكدتــه الــردود يف نفــس الوقــت أن التقــدم بطــي
ولذلك، تتساءل عمـا إذا محلـت      . على قائمة القضايا واملسائل   

ــا إذا      ــة حممــل اجلــد، وعم ــضى االتفاقي ــا مبقت ــة التزاماهت احلكوم
الوفــد . كانــت إرادة سياســية حقيقيــة متــوفرة لتنفيــذ االتفاقيــة 

كله تقريبا يتكون من أعضاء يف اللجنـة الوطنيـة للمـرأة، ومـع              
 .لتنفيذ مهمة من مهام احلكومة ومجيع الوزاراتذلك فإن ا

ــسيدة شــني  - ٤٤ ــرأة    : ال ــة للم ــة الوطني الحظــت أن اللجن
. مسؤولة عن تنفيذ وتقيـيم االسـتراتيجية الوطنيـة لتنميـة املـرأة            

وتتــساءل عــن اإلجــراء الــذي ميكــن للجنــة الوطنيــة للمــرأة أن  
تتخــذه إذا مل تنفــذ وزارة حقــوق اإلنــسان اخلطــة كمــا منــت    

ــياغة    م ــة صــ ــشؤون القانونيــ ــادت وزارة الــ ــشته أو إذا أعــ ناقــ
وتأمـل يف أن تـسمع   . تعديل، وبذلك غريت أو شوهت املعـىن      

ردا صرحيا فيما يتعلق بالتحديات حىت ميكن للجنـة الراهنـة أن     
 .تقدم املساعدة مبالحظاهتا اخلتامية

 تــساءلت عمــا إذا كانــت امليزانيــة : الــسيدة نويبــاوير - ٤٥
 ألــف دوالر ٣٥٠نــة الوطنيــة للمــرأة البالغــة زهــاء الراهنــة للج

وســألت عمــا إذا كانــت تــشمل نفقــات . تكفــي ألداء عملــها
املـــوظفني يف املقـــر ويف فـــروع احملافظـــة، وعمـــا إذا كانـــت      
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نـــستخدمة أيـــضا يف أنـــشطة مـــن قبيـــل زيـــادة الـــوعي وبنـــاء   
ومــن املهــم معرفــة املــوارد املاليــة الناقــصة واجلهــود  . القــدرات
 .ة لتكميل األموال املتاحةاملبذول

وواصــلت القــول إنــه نظــرا إىل أن التقريــر الــدوري مل  - ٤٦
ــة     يقــدم إىل الربملــان قــد يكــون مــن الــالزم أن يقــدم إىل اللجن

 وسألت عمـا    .الربملانية املعنية حبقوق اإلنسان واحلريات العامة     
 .إذا وجد أي تعاون بني تلك اللجنة واللجنة الوطنية للمرأة

قالــت إن التحــاق الفتيــات   ): الــيمن(سيدة قائــد الــ - ٤٧
ــستوى     ــة علـــى املـ ــة، خباصـ ــاغل حيظـــى باألولويـ ــة شـ باملدرسـ
االبتدائي، ولكنهن يشجعن أيضا على مواصلة التعليم الثانوي        

واألمية متفشية، خباصة بني النساء، وهـي عامـل يف      . واجلامعي
-٢٠٠٦(إن خطة التنمية العامـة والقـضاء علـى الفقـر            . الفقر

تناولــت هــذا الــشاغل، عــن طريــق ســعيها إىل تأهيــل ) ٢٠١٠
ــة    ــهام يف التنميــ ــة ولإلســ ــوة العاملــ ــدخول يف القــ ــساء للــ النــ

وفــضال عــن ذلــك، فــإن احتياجــات املــرأة، وعلــى  . املــستدامة
وجـــه اخلـــصوص يف جمـــال الـــصحة، قـــد روعيـــت يف اخلطـــط 
اإلمنائية، وقد اختذت تدابري لرفع مـستوى احلمايـة االجتماعيـة           

 .احة هلناملت

وقالـــت إن األولويـــة تـــوىل أيـــضا ملكافحـــة القوالـــب   - ٤٨
النمطية املتعلقة بنوع اجلنس والعنـف ضـد املـرأة، علـى الـرغم              

بيـد أنـه ُيقـدم دعـم مفيـد مـن            . من املوارد املالية القليلة املتاحة    
منظومة األمم املتحدة ومنظمات اجملتمع املدين، الـيت شـاركت          

إن أمهيـة إعطـاء    . نة الوطنية للمرأة  بفعالية يف بعض جهود اللج    
دور للنساء يف الشؤون الوطنية والبلدية معترف هبا؛ هلن متثيـل           
متزايد يف اإلدارات احلكومية، ومما هـو مـأمول فيـه أن يـستمر              

. هــذا االجتــاه يف كــل أحنــاء البلــد، مبــا يف ذلــك احلكــم احمللــي   
واحـدة،  وعدد النساء األعضاء يف الربملان اخنفض من مثاين إىل        
ونفــس . ولكــن ذلــك كــان بــسبب اخنفــاض عــدد املرشــحات 

ــسبب القــوى        ــريب، ب ــد ع ــشاهد يف كــل بل ــة ميكــن أن ت احلال
 .العاملة يف الوقت الراهن ضد املرأة

وواصلت القول إن اللجنـة الوطنيـة للمـرأة هـي اهليئـة              - ٤٩
لقــد أطلقــت محــالت . الرئيــسية املــسؤولة عــن تنفيــذ االتفاقيــة

ــوعي جمل  ــق الـ ــضاء اجلهـــاز     تعميـ ــسكان، ومنـــهم أعـ مـــوع الـ
مل يقهــم . القــضائي، الــذين كــانوا أحيانــا ال يــدرون باالتفاقيــة

ــا وأحكــام        ــني أحكامه ــاقض ب ــه ال يوجــد تن ــا أن ــضاة دوم الق
ــوق     ــاس حقـ ــى أسـ ــوم علـ ــا تقـ ــالمية، وكلتامهـ ــشريعة اإلسـ الـ

ــسان ــق    . اإلن ــسياسة، وعــن طري ــشكل وترصــد ال ــة ت إن اللجن
ـــ  ــة بالـ شؤون اجلنــــسانية يف اإلدارات جهــــات التنــــسيق املعنيــ

احلكومية عملت لـضمان الترمجـة الفعالـة ملبـاديء االتفاقيـة يف             
وعدد أعضائها مخسون مـن      . احلياة اليومية يف مجيع القطاعات    

. الرجــال والنــساء املــسؤولني يف الــوزارات ويف اجملتمــع املــدين  
ــشغيلية؛    ــا التــ ــسنوية ســــوى نفقاهتــ ــها الــ وال تــــشمل ميزانيتــ

 إىل ذلك، تتلقى املـساعدة مـن أكـسفام ومنظمـات            وباإلضافة
غري حكومية أخرى، على وجه اخلصوص من أجـل نـشاطات           
التــــدريب والــــدعوة، والدراســــات ومجــــع البيانــــات ونــــشر  

 .النشرات

وقالــت إن اللجنــة الوطنيــة للمــرأة تتميــز عــن اجمللــس    - ٥٠
 األعلى للمرأة، الذي يقوم بتنظيم القضايا املتعلقة بوضع املـرأة         
والــذي يــشمل أعــضاؤه رئــيس الــوزراء وســبعة وزراء، مــع       

ومت اعتمــاد االســتراتيجية . املمــثلني الرئيــسيني للقطــاع اخلــاص
الوطنية للمرأة واملوافقة على مجيـع التعـديالت التـشريعية ذات           

 .الصلة

قالــت إنــه تتخــذ مبــادرات،  ): الــيمن (الــسيدة حممــد - ٥١
 أيضا إطـارا للتقيـيم      مبقتضى خطة التنمية اخلمسية، اليت تشكل     

ــز       ــساء ولتعزي ــاج الن ــدرات إلدم ــاء الق ــهوض ببن والرصــد، للن
 .املساواة بني اجلنسني
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أكـــدت علـــى أن احلكومـــة ): الـــيمن(الـــسيدة قائـــد  - ٥٢
حتمــل حقــا االتفاقيــة حممــل اجلــد كمــا جتلــى يف اســتراتيجيتها   

وتأخذ اللجنة الوطنية للمرأة أيـضا علـى        . الوطنية دعما للنساء  
هــا تــذكري صــانعي القــرار مببادئهــا ولفــت انتبــاههم إىل       عاتق

ــادئ    ــا حتقيـــق تلـــك املبـ ويف . الـــصعوبات الـــيت ينطـــوي عليهـ
مؤمترها الوطين الثاين أوصت بأن ترفع اآلليـة الوطنيـة لـشؤون            
املــرأة إىل مــستوى وزارة مــع اإلمكانيــة املتــساوية ألن يرأســها  

ــع وردا علــى الــسؤال عــن الــسبب يف أن   . رجــل أو مــرأة  مجي
النساء يف وفـدها هـن مـن اللجنـة الوطنيـة، قالـت إن مجاعـات          
أخـــرى مـــن النـــساء، مبـــا يف ذلـــك منظمـــات اجملتمـــع املـــدين، 
شاركت يف إعداد التقرير ولكن مل يستطعن إيفاد ممـثالت إىل           

 .اجللسة بسبب قيود مالية

 ٦ و ٥املادتان 
قالت إهنا تتـساءل، علـى الـرغم مـن          : السيدة غاسبار  - ٥٣
 شـــكها يف تفـــاين اللجنـــة الوطنيـــة للمـــرأة، عـــن التـــزام   عـــدم

ــة  ــة،  . احلكومــة بتطبيــق االتفاقي وفيمــا يتعلــق بالقوالــب النمطي
ــد    ــا إىل التقاليـ ــزى بقاؤهـ ــول أن يعـ ــن املقبـ ــيس مـ ــد . لـ التقاليـ

يف القـرن الثـامن عـشر حتركـت النـساء           . حساسة حيال التغيري  
لوطنيـة  وتـستحق اللجنـة ا    . حبرية أكرب ودون حجاب يف اليمن     

ــوعي،      ــشطة تعميــق ال ــاء علــى قيامهمــا بأن واجملتمــع املــدين الثن
ولكن يتعني، مبقتضى االتفاقيـة، علـى الدولـة الطـرف، بعبـارة             

 .أخرى احلكومة، اختاذ تدابري ملكافحة القوالب النمطية
تساءلت بـدورها عمـا تقـوم بـه         : ابيا-السيدة كوكر  - ٥٤

الثقافيـة املرتبطـة    -احلكومة الستئـصال املمارسـات االجتماعيـة      
. بالقوالب النمطية، وهي املمارسات اليت حتط من قدر النـساء         

ونظرا إىل أن اجملتمع اليمين فيه نـسبة عاليـة مـن األمـيني، فإهنـا                
تتساءل عن كيفيـة القيـام بأنـشطة تعميـق الـوعي للوصـول إىل            

ــة    ــاطق الريفي ــى وجــه اخلــصوص يف املن ــاس، وعل وترغــب . الن
ري القيام به لزيـادة الـوعي بقـضية العنـف     أيضا يف معرفة ما جي  

ضد املرأة، ليس فقط يف اجلهـاز القـضائي، ولكـن يف صـفوف              
 .الناس عامة أيضا

قالــت إهنــا فوجئــت عنــد معرفتــها مــن : الــسيدة شــني - ٥٥
الــردود علــى قائمــة القــضايا أنــه مل تقــدم تقــارير عــن حــاالت  

ــا قــ     ــيمن، نظــرا إىل أهن ــزواج يف ال ــصاب يف إطــار ال رأت االغت
مؤخرا عن ثالث حاالت فتيات صـغريات جـدا ُزوجـن قـسرا             
ــة      ــهن لدرجــة أهنــن طلــنب محاي برجــال مــسنني أســاؤوا معاملت

ــن دراســة      . احملــاكم ــضا جــدوال اســتمد م ــردود أي ــرت ال ووف
ــدد        ــوى عـ ــبني سـ ــرأة مل يـ ــد املـ ــف ضـ ــن العنـ ــصائية عـ استقـ

وستقّدر اللجنة دالئل على نتـائج الدراسـات عـن          . السجينات
 .مع اإلحصاءات ذات الصلةاملوضوع 

قالت إن التقرير الدوري    : السيدة تافاريس دا سيلفا    - ٥٦
)CEDAW/C/YEM/6  (  ــياق ــة يف ســ ــاقش الزجيــــات املؤقتــ نــ

االجتار، ما هو متناقض مع الرد علـى قائمـة القـضايا الـيت قيـل                 
. طلبـت إيـضاحا  ". أساسا قانونيا سـليما   " إن هلا    ٢٦يف الفقرة   

الـرغم مـن أن التقريـر الحـظ دعـوة           وعالوة على ذلـك، علـى       
إىل احلد من هذه الزجيات من أجل رفـاه األسـرة اليمنيـة، تـود               
أن تعرف ما جيـري القيـام بـه حلمايـة الفتيـات أنفـسهن، نظـرا                 

 . إىل أهنن الضحايا الرئيسيات

ــوم - ٥٧ ــسيدة بيغـ ــدابري   : الـ ــا إذا اختـــذت أي تـ ــألت عمـ سـ
ر، وخـــصوصا قانونيـــة حلمايـــة النـــساء واألطفـــال مـــن االجتـــا 

مبقتـــضى اتفاقـــات مـــع العربيـــة الـــسعودية، وعمـــا إذا تعـــرض 
وممـــا ســـييحظى بالتقـــدير أيـــضا تـــوفري . املتجـــرون للعقوبـــات

تفاصــيل أوفــرعن الفــصل اجلديــد الــذي أفــادت التقــارير بأنــه    
 .أدمج يف القانون اجلنائي املعين باستغالل األطفال

مييـز  أكدت، وهـي تـشري إىل الت      : السيدة تشوتيكول  - ٥٨
بـــني التـــهريب واالجتـــار، علـــى أمهيـــة اتفاقيـــة األمـــم املتحـــدة 

وترغـب يف   . ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية وبروتوكوهلـا      
معرفة األحكام اليت مت االسـتناد إليهـا يف الـيمن ملكافحـة تلـك               
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ــوا       ــذين هّرب ــاء ال ــى اآلب ــات املفروضــة عل املمارســات والعقوب
ف الــيت صــدقت علــى اتفاقيــة وبــصفتها الدولــة الطــر. أطفــاهلم

 املعنيــة بالقــضاء علــى أســوأ ١٨٢منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 
أشكال عمـل األطفـال وبروتوكوهلـا، مـن املهـم معرفـة مـا إذا                
ــد املعــين حبقــوق     كانــت أحكامهــا منعكــسة يف القــانون اجلدي
األطفال املعروض يف الوقت الراهن على الربملان ومـا إذا كـان            

ــة    ــوخى وضــع خط ــن املت ــصدد، وخباصــة    م ــذا ال ــل يف ه  للعم
أورد ) ١٠الفقـرة   (إن الرد على السؤال عن االجتـار        . للفتيات

ولكـن نظـرا   . عددا من التدابري اليت وافتنا التقارير بأهنا اختـذت        
اختــاذ إجــراء، فإهنــا  " ينبغــي"إىل أنــه قيــل، يف كــل حالــة، إنــه   

وممــا يبعــث . ســألت عمــا إذا كانــت التــدابري فــد ُنفــذت حقــا 
التقدير أيضا اإليضاح فيما يتعلـق مبركـز مـذكرة التفـاهم           على  

 .  من الردود١٠وخطة العمل املشار إليهما يف الفقرة 

الحظــت، وهــي تــتكلم بــصفتها عــضوا يف  : الرئيــسة - ٥٩
ــنة         ــشر يف س ــد ن ــن أن مرســوما ق ــرغم م ــى ال ــه عل ــة، أن اللجن

 ضــد تــشوية األعــضاء التناســلية لإلنــاث، فــإن هــذه       ٢٠٠١
ترغـب اللجنـة    .  تعاجل بعد باعتبارهـا فعـال إجراميـا        املمارسة مل 

يف معرفة ما إذا كانت احلكومة تفكر يف جترميه بوصفه شـكال            
وممـا سـيبعث علـى التقـدير أيـضا تلقـي         . من العنف ضـد املـرأة     

ــوب       ــه صـ ــوعي موجـ ــق الـ ــراء لتعميـ ــن أي إجـ ــات عـ معلومـ
 .اجملتمعات احمللية

يعتـرب التعلـيم    قالـت إن الـيمن      ): الـيمن (السيدة قائـد     - ٦٠
هاما جدا يف متكني املرأة ومكافحة القوالب النمطية الـيت تـؤثر      

وعلــى الــرغم مـن أن وســائط اإلعــالم  . تـأثريا ســلبيا يف النـساء  
املطبوعة ليـست مفيـدة يف التعلـيم وزيـادة الـوعي، علـى وجـه                
اخلــصوص يف املنــاطق الريفيــة، فــإن وســائط اإلعــالم البــصرية   

ــا   ــة متام ــسمعية فعال ــشارا     . وال ــون أوســع انت واســتعمال التلفزي
أيضا بوصفه وسيلة للتربيـة علـى املـساواة لـألدوار االجتماعيـة          

وكـان  . اليت يؤديها الرجال والنساء وعلى مزايا الزواج املبكـر        
ــوعي إذ ُشــجع املــسؤولون     ــضا يف تعميــق ال ــأثري أي للمــسجد ت

ــات       ــيم الفتي ــة لتعل ــوم اجلمع ــة ي ــى ختــصيص خطب ــدينيون عل ال
وعلى الرغم من أن التغـيري قـد بـدأ فعـال يف             . ه لألسرة ولفوائد

ــة يقــوم فيهــا     احلــدوث يف املــدن، فــإن التغــيري تــدرجيي يف حال
ــا        ــوم فيه ــال وتق ــة األطف ــر يف جمــال تربي ــشطة أكث الرجــال بأن

وعلـى  . النساء بأدوار أكثـر يف جمـال اجملتمـع املـدين والـسياسي           
ل يف ســنة الــرغم مــن أنــه قــد يبــدو أن حريــة حركــة النــساء أقــ

 مما كانت يف القرن الثامن عشر فـإن القيـام برحلـة إىل              ٢٠٠٨
الريـف مـن شـأنه أن يـبني أن النـساء غـري احملجبـات العــامالت        

وفــضال عــن ذلــك، فــإن    . إىل جانــب الرجــال ظــاهرة عامــة   
احلكومــة أصــدرت مرســوما بكــبح تــشويه األعــضاء التناســلية  

 لقــد جعــل .للنــساء، مركــزة جهودهــا علــى املنــاطق الــساحلية
 معـين بالـصحة تـشوية األعـضاء         ٢٠٠٧أيضا مؤمتر عقـد سـنة       

التناسلية للنساء قضيته املركزيـة ، ومت تـشجيع القـادة الـدينيني             
على زيادة الوعي باألثر السليب املترتـب علـى تـشوية األعـضاء             

 . التناسلية للنساء يف صحتهن

وواصلت القول إن مسألة العنف ضد املرأة هي بالغـة     - ٦١
حلساسية يف كل من اجملتمع الـسياسي واجملتمـع املـدين؛ تعتقـد             ا

اللجنــة الوطنيــة للمــرأة أن العنــف ضــد املــرأة ميــس بالتنميــة        
وبــاألفراد أيــضا، وقــد قــدمت اللجنــة عــددا مــن التوصــيات مل 

، حينمـا أثبتـت دراسـات     ٢٠٠٠بعـد سـنة     . تؤخذ يف االعتبار  
ائم، أصـبح   تعتمد على عينات حمدودة أن العنـف ضـد املـرأة قـ            

ــه      ــى احلــديث عن ــيال عل ــر انفتاحــا قل ــاخ أكث ــك  . املن ــذ ذل ومن
الوقت، أدرجـت احلكومـة العنـف املـرتيل يف خطتـها اخلمـسية              

وذُكـر العنـف   . لتمكني املرأة  وأوصـت بتجـرمي العنـف املـرتيل          
املرتيل يف قانون العقوبات الذي مبقتـضاه ُيعاقـب علـى أشـكال       

ن يعـرف أشـكال العنـف       وجتري صياغة قانو  . معينة من العنف  
بيد أن زيادة الـوعي هـي حمـل تركيـز اللجنـة             . والعقوبة املقابلة 
 .الوطنية للمرأة

 وقالت إن اللجنـة الوطنيـة للمـرأة تعتـرف بـأن زواج              - ٦٢
الطفالت عنف سافر ضد املـرأة، ودعـت إىل حتديـد سـن دنيـا               
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بيـــد أن الـــزواج املبكـــر، مبقتـــضى قـــانون األحـــوال  . للـــزواج
قــانوين، ومثــة قــدر كــبري مــن املقاومــة للتعــديالت   الشخــصية، 

وعلــى الــرغم مــن أن اللجنــة الوطنيــة  . املقترحــة علــى القــانون
للمرأة  تأسف لألحداث املتعلقـة بـالزواج املبكـر الـيت ذُكـرت        

. فإهنا الحظت أن الفتيات لديهن إمكانية الوصول إىل القـضاء  
ومــــع ذلــــك، سيــــستمر الــــضغط لتعــــديل قــــانون األحــــوال  

وفيمــا يتعلــق بــالزواج املؤقــت أو الــسياحي، فإنــه  . خــصيةالش
إنه يترك الفتـاة عرضـة لالسـتغالل        . قانوين مبوافقة الفتاة وأبيها   

ألن الزوج يف معظم األحيان رجل ثري من العربيـة الـسعودية            
ــود إىل       ــا ويع ــال، مث يطلقه ــدايا وامل ــرهتا باهل ــاة وأس يرشــو الفت

ــسعودية  ــة الـ ــة الو . العربيـ ــدرس اللجنـ ــرق  وتـ ــرأة طـ ــة للمـ طنيـ
مكافحــة الــزواج املؤقــت ألنــه يتعــارض مــع الــزواج كمــا هــو  

لقد قل عدد تلك الزجيات يف الـسنوات        . معرف وفقا للشريعة  
، نظـــرا إىل تزايـــد فهـــم الفتيـــات وأســـرهن     ٢٠٠٨-٢٠٠٦
 . لعيوهبا

ــه فيمــا يتعلــق بعــدد الــسجينات،     - ٦٣ وواصــلت القــول إن
لقـد قـدم التقريـر     . لةنشأت صعوبة يف مجع البيانات ذات الـص       

لقــــد وجــــدت . والــــردود تفاصــــيل عــــن عــــدد الــــسجينات 
الدراســات أن اجلــرائم املقترفــة مــن ِقبــل الفتيــات مشلــت الــزىن  
واحلنـــث بـــاليمني والقتـــل وجـــرائم غـــري مقـــصودة وأخالقيـــة  

ودفــع عــدد مــن الــسجينات غرامــات ماليــة وأطلــق  . بطبيعتــها
 . منهن عفت احلكومة عن مزيد٢٠٠٦سراحهن، ويف سنة 

 وواصـــلت القـــول إن التقريـــر والـــردود أشـــارت إىل  - ٦٤
إن التــهريب علــى طــول  . هتريــب األطفــال ولــيس إىل االجتــار 

احلدود مع العربية السعودية وبلدان أخرى تقوم به أسر فقـرية            
ــستطعن     ــات ال يـ ــان، ألن الفتيـ ــادة الفتيـ ــا، وعـ ــل أطفاهلـ ترسـ

ــيمن    ــذهاب ألســباب العــرض، إىل العمــل خــارج ال تعمــل . ال
احلكومــة علــى كــبح هــذه املمارســة بتــشكيل جلنــة لدراســتها    

ــسروه    ــذين ي ــاس ال ــة حبــق الن ــذ العقوب مــن شــأن حظــر  . وتنفي
ــذين هــم دون ســن اخلامــسة      ــال ال ــى األطف ــيمن عل ــادرة ال مغ

. عشرة بدون أبائهم أن يكون طريقة  للحد مـن هـذا النـشاط             
منـازل  لدى اليمن مالجئ لألطفال، مبا يف ذلك دور لأليتـام و          

وهــي ال تعــرف مــا إذا . للرعايــة، يف املــدن يف معظــم األحيــان
وجــدت أي اتفاقــات موقــع عليهــا مــع العربيــة الــسعودية فيمــا 
يتعلـــق بتـــهريب األطفـــال أو االجتـــار هبـــم، ولكنـــها ســـتحقق  

ــة    ــا إىل اللجن ــرا عــن نتائجه ــيمن طــرف يف  . وســتقدم تقري وال
 .مجيع اتفاقيات واتفاقات منظمم العمل الدولية

قالت إن احلكومـة قـد تبنـت        ): اليمن(السيدة حممد     - ٦٥
ــراد اجلهــاز القــضائي والــشرطة فيمــا يتعلــق      ــة لتــدريب أف أفرق

وقـد  . حبقوق اإلنسان عموما وحقـوق املـرأة علـى حنـو خـاص            
طبت اللجنة الوطنية للمرأة أن تـدرج قـضايا حقـوق اإلنـسان              

 .واملرأة يف كل التدريب التايل

ــسيدة شــجاع ا  - ٦٦ ــدين ال ــيمن(ل ــه أجــري  ): ال قالــت إن
ــب        ــشر القوال ــق بن ــا يتعل ــالم فيم ــدريب لوســائط اإلع ــضا ت أي
النمطية السلبية للنساء وإن تغيريات إجيابية حدثت نتيجـة عـن            

لقد وضعت بـرامج للنـساء، وتـشارك النـساء علـى حنـو              . ذلك
وعــالوة علــى ذلــك، فــإن الــيمن  . متزايــد يف وســائط اإلعــالم

الطفل وقـد أنـشأ دورا عامـة لأليتـام،          طرف يف اتفاقية حقوق     
. حلمايــة األطفــال، تــشرف عليهــا النــساء " منــازل الرعايــة"أو 

ويعمل اليمن أيضا مع العربية السعودية مـن أجـل منـع هتريـب              
ــال ــن     . األطف ــة هــدف احلــد م ــد وضــعت احلكوم وأخــريا، لق

 يف املائــة بنهايــة ٣٠تــشويه األعــضاء التناســلية لإلنــاث بنــسبة  
٢٠٠٨. 

قالـــت، وهـــي تـــتكلم بـــصفتها عـــضوا يف  : الرئيـــسة - ٦٧
اللجنة، إن مـن املفيـد معرفـة الـسن الـدنيا للـزواج املقترحـة يف           

 .مشاريع التشريعات
قالـت إن الـسن الـدنيا للـزواج         ): اليمن(السيدة قائد    - ٦٨

، ولكنها ُعدلت فيمـا     ١٩٩٤ سنة يف سنة     ١٥قد حددت ب    
 ميــنح الوصــي  مــن قــانون األحــوال الشخــصية١٥املــادة . بعــد
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على الفتاة احلق يف إدخاهلا يف عقد الزواج إذا اعتربت يف سن            
ــد    . محــل األطفــال  ــة للمــرأة حتدي ــة الوطني لقــد اقترحــت اللجن

ــنة، مـــا جيعلـــها متفقـــة مـــع  ١٨الـــسن الـــدنيا للـــزواج ب   سـ
االتفاقية ومـع اتفاقيـة حقـوق الطفـل، ولكـن اللجنـة واجهـت               

 مــن جانــب النــساء مقاومــة كــبرية مــن جانــب الربملــان وحــىت 
 .احملافظات يف اجملتمع املدين

   ٩ إىل ٧املواد من 

ــوب  - ٦٩ ــسيدة بيلميه ــدو أن   : زيــرداين-ال ــه يب ــت إن قال
العقبة الوحيدة أمام التنفيذ الكامـل جلميـع مـواد االتفاقيـة هـي              

 .اإلرادة السياسية للحكومة اليمنية
بـدأ  قالت إنه ال دليل على احترام م      : السيدة نويباوير  - ٧٠

التمثيــل املتــساوي للنــساء والرجــال يف اختــاذ القــرار الــسياسي  
وترحـــب بتلقـــي مزيـــد مـــن املعلومـــات عـــن سياســـة . والعـــام

وعـن كيفيـة    ،  ٢٠٠٩احلصص اليت اعتمدت النتخابـات سـنة        
تعبئة احلكومة للدعم للسياسة من الربملـان واسـتخدام سـلطتها           

ة اخلطــوات ومــن املهــم أيــضا معرفــ. للتعجيــل بتنفيــذ االتفاقيــة
الــيت ســتتخذها اللجنــة الوطنيــة للمــرأة حــىت تزيــد النــساء مــن   

 .مشاركتهن يف اخلدمة الدبلوماسية لليمن
الحظ أن النـسبة املئويـة للنـساء يف         : السيد فلينترمان  - ٧١

اخلدمة اخلارجية منخفضة؛ ليس من الواضح مـا هـي العقبـات            
ن، وكيـف  اليت تعترض تعديل التشريعات ذات الصلة يف الربملا       
ويرحـب  . ميكن للجنة الوطنية للمـرأة أن تـساعد يف اعتمادهـا          

 من االتفاقية، ولكنه    ٩ من املادة    ٢بالتقدم احملرز بشأن الفقرة     
يالحظ أنه ال يوجد حكم يتعلق بالنساء اليمنيـات املتزوجـات    
برجال حيملون جنسيات بلدان عربيـة أخـرى بنقـل جنـسيتهم            

ــن  ــق أزواجهـ ــاهلم إذا وافـ ــو تلقـــى  . إىل أطفـ ــا لـ ــيغدو ممتنـ وسـ
معلومات عن وضع تعديل سـابق لقـانون اجلنـسية فيمـا يتعلـق              
بتطبيـــق مبـــدأ املعاملـــة باملثـــل، وأيـــضا معلومـــات عـــن إطـــار   

 .احلكومة الزمين لالمتثال للمادة

 مــن 9.1الحظــت، وهــي تــشري إىل : الــسيدة غاســبار - ٧٢
ة مبـسلم   التقرير، أنه على الرغم من أنه حيـق ملـرأة مينيـة متزوجـ             

غــري ميــين  االحتفــاظ جبنــسيتها، ال توجــد معلومــات عــن حــق  
 .مرأة مينية متزوجة بأجنيب غري مسلم يف االحتفاظ جبنسيتهاا

 .٠٠/١٣رفعت اجللسة الساعة  
 


