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 مقدمة

 ٥/١عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ مبوجب قرار جملس حقوق اإلنـسان            - ١
واستعرض الفريق  . ٢٠٠٩مايو  / أيار ١٥ إىل   ٤، دورته اخلامسة يف الفترة من       ٢٠٠٧ هيوني/ حزيران ١٨املؤرخ  

وترأس وفد اليمن معايل الدكتورة هدى . ٢٠٠٩مايو / أيار١١ن يف جلسته الثامنة املعقودة يف العامل احلالة يف اليم
  واعتمد الفريق العامل هذا التقرير يف جلسته السادسة عشرة املعقودة          . عبد اللطيف البان، وزيرة حقوق اإلنسان     

 .٢٠٠٩مايو / أيار١٣يف 

لتيسري ) اجملموعة الثالثية (نسان فريق املقررين التايل     ، اختار جملس حقوق اإل    ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ٨ويف    - ٢
 .إندونيسيا وجنوب أفريقيا ونيكاراغوا :استعراض احلالة يف اليمن

 :اليمنيف  ، صدرت الوثائق التالية لغرض استعراض احلالة٥/١ من مرفق القرار ١٥وعمالً بأحكام الفقرة   - ٣

 ؛)A/HRC/WG.6/5/YEM/1) (أ(١٥تقرير وطين مقدم وفقاً للفقرة   )أ(  

) ب(١٥جتميع للمعلومات أعدته املفوضـية الـسامية حلقـوق اإلنـسان، وفقـاً للفقـرة                  )ب(  
)A/HRC/WG.6/5/YEM/2(؛ 

 ).A/HRC/WG.6/5/YEM/3) (ج(١٥موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقرة   )ج(  

وبلجيكـا  وأملانيا  قائمة أسئلة أعدهتا مسبقاً األرجنتني      وأُحيلت إىل اليمن، عن طريق اجملموعة الثالثية،          - ٤
واجلمهورية التشيكية والدامنرك والسويد والتفيا واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية وهنغاريـا             

 .وهذه األسئلة متاحة على الشبكة اخلارجية لالستعراض الدوري الشامل. وهولندا

 لية االستعراض موجز مداوالت عم-  أوالً

  عرض من الدولة موضوع االستعراض- ألف 

 إىل أن اليمن حيتفل بالذكرى  تقريره مشرياً ٢٠٠٩مايو  / أيار ١١قدم الوفد يف اجللسة الثامنة املعقودة يف          - ٥
وأضاف أن الدستور املوحد أعطى     . ١٩٩٠مايو  / أيار ٢٢السنوية التاسعة عشرة لتوحيد أرض وشعب اليمن يف         

اوية للمواطنني دون متييز واعتمد الدميقراطية والتعددية السياسية واحترام حقوق اإلنسان واحلريـات              متس حقوقاً
 .األساسية هنجاً ال رجعة فيه

لقد أصبحت الدميقراطية وحقوق .  من منظمات اجملتمع املدين يف إعداد التقرير الوطينوأشرك اليمن عدداً  - ٦
ياة، وإذا ظهرت بعض اجلوانب السلبية يف املمارسة والتطبيق، فإهنـا مـن             اإلنسان يف اليمن سلوكاً وأسلوباً للح     

 للضمانات التشريعية واملؤسسية اليت  متنامياًفاليمن يشهد اجتاهاً. األعراض العادية اليت تعرفها الدميقراطيات الناشئة
ارسة الفعلية ملبادئ وقيم احلقوق     يتم بناء عليها متكني مؤسسات اجملتمع املدين وأفراد اجملتمع من االخنراط يف املم            

 . واحلريات ومن املشاركة الفاعلة يف احلياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية
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مـا  وتشكل الدميقراطية وحقوق اإلنسان يف اليمن منظومة متكاملة وأبرز دليل على ذلك التصديق على           - ٧
 .٢٠٠٣عام يف قوق اإلنسان حلاء وزارة  اتفاقية وصك دويل منذ وقت مبكر وإنش٥٦يزيد على 

 لإلجراءات الدسـتورية   على األسئلة املسبقة املكتوبة، ذكر الوفد أن مجيع احملاكمات جتري وفقاً        وجواباً  - ٨
آلية وهناك  . نقضها وتستلزم توافر أدلة قطعية ال سبيل إىل         -   أمهها قرينة الرباءة   -  والقانونية، وتستند إىل مبادئ   

ويعترب الدستور والقوانني   .  لتقييم أداء القضاة بشكل منتظم ومساءلة القضاة املخطئني عن أعماهلم          مؤسسية فعالة 
السارية تعذيب املتهمني أو األشخاص املوجودين رهن احلبس االحتياطي واالحتجاز التعسفي جرائم ال تـسقط               

 أو بإجراءات موجزة أو قضاء أو تعسفاًويستبعد وقوع اإلعدام خارج ال.  عادالًبالتقادم ويستحق مرتكبوها عقاباً
 . للدستور ويعاقب عليه مبوجب القوانني السارية ويعد انتهاكاًظلماً

 أن نفذت هذه العقوبة وال توافق السلطة القضائية على عقوبة اإلعدام إال يف أخطر اجلرائم، ومل يسبق أبداً  - ٩
وهذه العقوبة حمددة وحمصورة يف حاالت حمددة       . املعنيةيف حق أي مواطن ميين أو غري ميين خارج اآللية القضائية            

وهلا ضمانات قضائية حتد من تنفيذ اإلعدام إىل أقصى حد، منها حق رئيس اجلمهورية يف               .  ألحكام قانونية  وفقاً
 .العفو عن احملكوم عليهم يف قضايا حددها القانون

وقـت  من العمر    سنة   ١٨ببلوغ  نائية الكاملة   وحيدد قانون اجلرائم والعقوبات اليمين سن املسؤولية اجل         - ١٠
ارتكاب اجلرمية وال يسمح القانون بوضع األطفال يف السجون وُيلزم مكتب املدعي العام بوضع اجملرمني األحداث 

وقد اعُتمدت استراتيجية لإلصالح القضائي هتم اإلجراءات التنظيمية والتشريعية،         . يف دار للرعاية وإعادة التأهيل    
.  فصل مكتب رئيس جملس القضاء األعلى عن مكتب رئيس اجلمهورية ونقله إىل رئيس احملكمـة العليـا              مبا فيها 

وجرت إعادة هيكلـة جملـس      .  تعديل القوانني املتعلقة بالسلطة القضائية، وهو ما سيعزز استقالهلا         وجيري حالياً 
 .قضاة املذكورة آنفاًاملساءلة التابع جمللس القضاء األعلى، وهذا اجمللس مسؤول عن مساءلة ال

ومشلت اإلصالحات القضائية تنشيط دور اإلشراف القضائي يف املراقبة والتفتيش املتعلقني بعمل القضاة               - ١١
وتقييم أدائهم عن طريق عمليات تفتيش دورية وغري معلنة، وتلقي شكاوى املواطنني، والقيام بدراسـة مكتبيـة           

 .وميدانية هلذه الشكاوى

 على املساواة بني املواطنني يف احلقوق والواجبات اليت تضمنها القوانني والتشريعات ذات            وينص الدستور   - ١٢
 من اإلجراءات للتصدي للتمييز والعنف ضد املرأة، مبا يف ذلك إنشاء فريق من              وقد اختذت احلكومة عدداً   . الصلة

صوص متييزية ضد املرأة تتعـارض مـع        اخلرباء القانونيني لدراسة التشريعات الوطنية اخلاصة باملرأة وإزالة أي ن         
 للمساواة يف احلصول ١٩٩٠لسنة ) ٦(تعديل قانون اجلنسية اليمنية رقم ) أ(وقد أدى هذا إىل . االتفاقيات الدولية

وإضافة مـادة إىل    ) ب(على اجلنسية األصلية بني طفل اليمنية املتزوجة من أجنيب والطفل الذي يكون أبوه مينياً؛               
) ٢٦(وتعديل القانون رقم ) ج( بشأن حق اليمنيات يف العمل يف هيئات الشرطة؛ ٢٠٠٠لسنة ) ١٥(القانون رقم 

    بشأن التأمينات االجتماعية، حيث نص على املساواة بني النـساء والرجـال يف سـن التقاعـد؛                 ١٩٩١لسنة  
 العمل مع أزواجهن  من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي، حيث أعطى اليمنيات احلق يف٩٥وتعديل املادة ) د(

 .يف نفس البعثة باخلارج
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 وتدابري أمههـا     متنوعة، منها صياغة استراتيجية تتضمن أهدافاً      ويتخذ التصدي للعنف ضد املرأة أشكاالً       - ١٣
وُعقد أول . ٢٠٠٣وأُنشئت الشبكة اليمنية ملكافحة العنف ضد املرأة عام . وضع برنامج ملكافحة العنف ضد املرأة

 .٢٠٠١كافحة العنف ضد املرأة عام مؤمتر ميين مل

، ُسجل عدد حمدود من احلاالت يف فترة سابقة وانتهى بعـدما            "الزواج السياحي "وفيما يتعلق مبا يسمى       - ١٤
أدىن   سنة سـناً   ١٧ل وقد جعل اعتماد جملس النواب      . اختذت السلطات تدابري صارمة ملساءلة من كانوا وراءها       

وسينفذ القانون عند اكتمال .  أو غري مينيني جرمية تعرض مرتكبها لعقوبة قانونيةللزواج زواج القاصرات من مينيني
 .إجراءات إصداره

 .وقبل ست سنوات، جرت املوافقة على استراتيجية جنسانية لتحقيق املساواة بني الرجال والنساء يف املمارسة  -١٥

فعلى سبيل املثال، يتمتع    . ليمن غري صحيحة  وأكد الوفد أن التقارير بشأن اضطهاد األقليات الدينية يف ا           - ١٦
املواطنون اليمنيون اليهود جبميع احلقوق املنصوص عليها يف الدستور والقوانني السارية مثلهم مثل سائر املواطنني               

وفيما يتعلق بالسماح للمنظمات الدولية بزيارة أماكن االحتجاز، توفر احلكومة مجيع التسهيالت املطلوبة . اليمنيني
 على تعزيز عالقات التعاون مع خمتلـف    وحترص احلكومة دوماً  . جراء هذه الزيارات بأكرب قدر ممكن من اليسر       إل

. اآلليات واهليئات الدولية التابعة جمللس حقوق اإلنسان، مبا فيها املقررون اخلاصون املعنيون مبسائل حقوق اإلنسان
 على توفري مجيع التسهيالت اليت دمة إليها وهي حريصة جداًويف هذا السياق، تنظر احلكومة يف طلبات الزيارة املق

واستقبل اليمن، يف السنوات السابقة، الفريق العامل املعـين حبـاالت االختفـاء         . تساهم يف جناح هذه الزيارات    
تقل املعين القسري أو غري الطوعي ووافق على زيارة املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء، كما زار اليمَن اخلبُري املس

 .حبالة حقوق اإلنسان يف الصومال

 ملبادئ وفقاًإنشاء هيئة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان للنظر يف  وذكر الوفد أن جملس الوزراء أصدر قراراً  - ١٧
 . يف هذا االجتاهياًباريس وأن اليمن يسري جد

  عزيـز حقـوق اإلنـسان ومحايتـها،        الرغم من اجلهود اهلامة املبذولة يف سـياق ت        على  وشدد الوفد على أنه       -١٨
ال تزال هناك العديد من التحديات والصعوبات، وأبرزها حمدودية املوارد واألصول، والفقر، والتراث االجتماعي والثقايف               

 .السليب، والتحديات الطارئة من قبيل اإلرهاب والتدفق املستمر لالجئني من القرن األفريقي، وال سيما من الصومال

 ار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض احلو-  باء

وشكر عدد من الوفود احلكومة على تقريرهـا الـوطين          .  ببيانات خالل احلوار التفاعلي     وفداً ٦٢أدىل    - ١٩
الشامل الذي جرى إعداده عرب عملية تشاورية واسعة؛ وعلى عرضها الشامل؛ وعلى ردودها على األسئلة املسبقة 

كما رحبت العديد من الوفود بتصديق . اليمن لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتهاد اليت يبذهلا مسحت بتقييم اجلهواليت 
وترد التوصيات  . ٢٠٠٣اليمن على أغلب الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان وبإنشاء وزارة حقوق اإلنسان عام             

 .املقدمة خالل احلوار التفاعلي يف اجلزء الثاين من هذا التقرير
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 إىل إنشاء جلان ُعهد إليها مبواءمة القانون الوطين مع االتفاقيات الدولية اليت صدق عليها               أشارت اجلزائر   - ٢٠
 .ورحبت اجلزائر بالتزام اليمن بإنشاء جلنة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان وفق مبادئ باريس. اليمن

لتنفيـذ أحكـام    وأعربت إسرائيل عن القلق بشأن حاالت الزواج املبكر القسري واألساليب الوحشية              - ٢١
 . ضد النساء واألطفاليالتمييز والعنف املوجه بشكل منهجشأن اإلعدام وللعقاب، وب

وأشارت قطر إىل التطورات اهلامة اليت عرفها اليمن منذ التوحيد وبالضمانات الدسـتورية والتـشريعية                - ٢٢
 . حلماية حقوق اإلنسان

 وامليثاق العريب حلقوق اإلنسان، وبالقانون ةذوي اإلعاقورحبت كندا بالتصديق على اتفاقية حقوق األشخاص   - ٢٣
وأعربت كندا عن القلق بشأن اللجـوء إىل        .  والذي حيظر الزواج دون سن السابعة عشرة       الذي أصدره الربملان مؤخراً   

 .٢٠٠٨عام يف تنفيذ حكم اإلعدام على قاصر أشارت إىل عقوبة اإلعدام، وال سيما بشأن التقارير اليت 

بت اململكة املتحدة بالضمانات الدستورية للحريات األساسية وشددت على اإلجنازات اهلامة الـيت             ورح  - ٢٤
والحظت أنه ال تزال هناك حتديات، مشرية إىل الشواغل اليت أعربت عنها اللجنة املعنية              .١٩٩٠حتققت منذ عام    

ملرأة؛ وجلنة حقوق الطفل بشأن مسائل      بالقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة بشأن التمييز املتواصل ضد ا           
تعريف الطفل وقانون األسرة وقضاء األحداث؛ واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بشأن جرائم تنفيذ عقوبة اإلعدام؛              

 .وجلنة مناهضة التعذيب بشأن ممارسة االحتجاز االنفرادي حبكم الواقع

ومما .  الوطنية للشباب واألطفال والتعليم األساسي     وأشارت اململكة العربية السعودية إىل االستراتيجيات       - ٢٥
على التزام اليمن حبقوق اإلنسان إنشاء وزارة حقوق اإلنسان من أجل تعزيز حقوق اإلنسان واملـساعدة يف    يدل  

 .صياغة التشريعات واإلجراءات، واإلصالحات الدستورية والتشريعية لكفالة االمتثال للقواعد الدولية

  ين إىل السياسات اليت وضعت من أجل تعزيز احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،            وأشارت البحر   - ٢٦
والحظت البحرين اإلرادة السياسية احلازمة لليمن للنهوض بدور املرأة يف اجملتمع،           . مبا فيها حقوق املرأة والطفل    

 بـشأن   وطلبت توضيحاً . لقانون الوطين وال سيما من خالل املبادرات الرامية إىل إزالة اإلجراءات التمييزية من ا           
 .اجلهود املبذولة لرفع املستوى التعليمي للمرأة

وشددت كوبا على أن اليمن أثبت، رغم حمدودية موارده، إرادة واضحة يف حتسني احلياة اليومية ملواطنيه،   - ٢٧
تدابري املتخذة يف جمال الرعايـة  ورحبت كوبا بال. سيما يف جماالت التعليم والرعاية الصحية والغذاء وحماربة الفقر   

وأشارت إىل التقرير الوطين الذي يتضمن معلومات عن . الصحية من أجل توسيع التغطية وحتسني جودة اخلدمات   
 .التدابري املتخذة لتعزيز حقوق املرأة وااللتزامات الطوعية

 للتعذيب يتماشـى  يمن تعريفاًوأشارت النمسا إىل التوصيات اليت قدمتها هيئات املعاهدات بأن يعتمد ال       - ٢٨
.  للمعايري الدولية  وفقاًواتفاقية مناهضة التعذيب؛ وإهناء ممارسة االحتجاز االنفرادي؛ ورفع سن املسؤولية اجلنائية            

وأعربت النمسا عن القلق بشأن التطبيق الواسع االنتشار لعقوبة اإلعدام وبشأن التقارير اليت تفيد بإشراك أسـر                 
 .  ما إذا كان ينبغي تطبيق عقوبة اإلعدامالضحايا يف تقرير
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وتساءلت فرنسا عن التدابري اليت حتول دون تطبيق عقوبة اإلعدام عندما ال يكون باإلمكان حتديد سـن                   - ٢٩
وتساءلت فرنسا عن السياسات املتبعة ملكافحة التمييز القائم على الدين أو املعتقد، مـشرية إىل               . الشخص املدان 
وتساءلت فرنسا عن اخلطط الرامية إىل حذف األحكام التمييزية من قانوين اجلنسية . يهود والبهائينياحلالة املقلقة لل

 .واألحوال الشخصية، آخذة يف االعتبار مالحظات اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة

ع الدويل النظر يف مساعدة اليمن      وأشادت الربازيل باليمن على التزاماته الواردة يف تقريره وطلبت إىل اجملتم            - ٣٠
 نسبة الفتيات إىل الفتيان ورحبت الربازيل بإنشاء اللجنة الوطنية للمرأة وبالزيادة اليت عرفتها مؤخراً. يف هذه املساعي
 .وتساءلت عن التدابري امللموسة لكفالة زيادة وصول الفتاة واملرأة إىل مجيع املستويات التعليمية. يف التعليم األويل

الروس إىل التدابري الرامية    يوأشارت ب . الروس إىل االهتمام الذي جيري إيالؤه للنهوض باملرأة       يوأشارت ب   - ٣١
إىل محاية حقوق الطفل وإىل أنه جيري بناء مراكز إعادة تأهيل األطفال احملرومني وإىل أن وفيـات األطفـال يف                    

 .الروس على فكرة إنشاء برملان لألطفاليوأثنت ب. اخنفاض

وأشار املغرب إىل اإلجنازات اليت حتققت يف جمال حقوق اإلنسان منذ التوحيد وإىل إصرار اليمن علـى                   - ٣٢
والحظ املغرب عزم اليمن على مواءمة تشريعاته مع االتفاقيات         . االمتثال اللتزاماته بالرغم من خمتلف التحديات     

لالجئني، وشجع اليمن على مواصلة هذه اجلهود بدعم الدولية بشأن املرأة، واعترف باجلهود اليت يبذهلا الستضافة ا
 .من اجملتمع الدويل

وشددت مصر على اإلجنازات اليت حتققت يف جمال حقوق اإلنسان منذ إعادة التوحيد والتحديات املطروحة   - ٣٣
ت مصر عن   وتساءل. وسياسات حماربة اإلرهاب وتدفق الالجئني من القرن األفريقي       النقص يف املوارد املتاحة     بسبب  

  .اخلطط الرامية إىل رفع هذه التحديات وإىل توفري إمكانية احلصول على التعليم يف املناطق الريفية

وأشارت باكستان إىل التقدم املستمر يف حالة حقوق اإلنسان، من حيث الضمانات الدستورية والتشريعية   - ٣٤
لتحسني وضع املرأة من خالل جمموعـة مـن         ومن حيث التنفيذ الفعال على حد سواء، وإىل اخلطوات املتخذة           

ورحبت باكستان بالتزام اليمن الطوعي بإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة . اإلصالحات، وإىل اهليئات املنشأة ملتابعتها
 .حلقوق اإلنسان وفق مبادئ باريس

دولية حلقـوق   والحظت أذربيجان اإلصالحات اليت متت لكفالة االتساق بني التشريع الوطين واملعايري ال             - ٣٥
وأشارت إىل حتديات من قبيل حمدودية . اإلنسان كما الحظت اإلصالحات املؤسسية العديدة املتصلة حبقوق املرأة     

 .املوارد والتدفق املستمر لالجئني وهتديد اإلرهاب، ودعت اجملتمع الدويل إىل دعم اليمن يف هذا الصدد

معايري حقوق اإلنسان والتدابري الرامية إىل النـهوض        وترسيخ  طية  ورحبت ماليزيا بالتزام اليمن بتعزيز الدميقرا       - ٣٦
ومن بني التحديات املتبقية    . باملرأة والتصديق على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد والتعاون مع اإلجراءات اخلاصة           

 .املشردين داخلياًالقيود اإلدارية والقيود على القدرات، واأللغام األرضية، والعدد الكبري من الالجئني و

 بقلق اللجنة املعنية بالقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة بـشأن التمييـز               وأحاطت السويد علماً    - ٣٧
 اللذين دعت فيهما اجلمعيـة      ٦٣/١٦٨ و ٦٢/١٤٩وأشارت السويد، مستشهدة بالقرارين     . والعنف ضد املرأة  
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 اإلعدام، إىل ورود تقارير تفيد بتنفيذ أحكام اإلعدام على     العامة الدول األعضاء إىل وقف اختياري لتنفيذ أحكام       
 .القصَّر على الرغم من منع ذلك يف التشريع القائم

والحظت تركيا أن ارتفاع عدد اهليئات احلكومية العاملة يف جمال حقوق اإلنسان أكد مرة أخرى التزام                  - ٣٨
. مؤشر على ارتفاع وعي اجلمهور ومشاركته الفاعلةوارتفاع عدد منظمات اجملتمع املدين      . اليمن حبقوق اإلنسان  

وأشارت تركيا إىل التقدم امللحوظ الذي حتقق يف تعزيز حقوق املرأة ومراجعة التشريعات احمللية الرامية إىل إزالة                 
 .األحكام التمييزية ضد املرأة

 وللجهود الرامية إىل االرتقـاء      وأعربت إندونيسيا عن تقديرها لقرار إعداد استراتيجية وطنية حلقوق اإلنسان           - ٣٩
وطلبت إىل الـيمن أن     . بوضع املرأة، وذكرت أنه ينبغي تشجيع اإلنشاء املتوقع ملؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان            

 .يتبادل أفضل املمارسات يف التوفيق بني القواعد الدولية حلقوق اإلنسان والتعاليم الدينية والثقافية مع اآلخرين

ند عن تقديرها إلنشاء جلنة ملواءمة التشريعات مع االلتزامات الدولية والعتماد قوانني تقدمية، وأعربت اهل  - ٤٠
ومن األمور اليت تشجع اهلند اعتماد االستراتيجية الوطنية للطفولـة والـشباب            . مبا يف ذلك بشأن حقوق املرأة     

الجئني ورحبت باجلهود املبذولة من وأشارت اهلند إىل تدفق ال. وختفيض معدل وفيات األطفال دون سن اخلامسة      
 .وتساءلت اهلند عن اإلنشاء املتوخى ملؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان وفق مبادئ باريس. أجل رعايتهم

وأشارت إىل إدراج حقوق اإلنسان يف      . ورحبت اليابان بالقيود املفروضة على السن األدىن لزواج املرأة          - ٤١
وشددت اليابان على عدم    . د من املواطنني ال يزالون غري مدركني هلذه األحكام        الدستور، لكنها ذكرت أن العدي    

وجود هياكل أساسية كافية يف النظام القضائي وعلى اإلخفاق يف تنفيذ أحكام احملاكم، مما خيل بثقة اجلمهور يف                  
 .السلطة القضائية

ة إىل تعزيز حقوق اإلنسان والتصدي      وأعربت مجهورية إيران اإلسالمية عن تقديرها جلهود اليمن الرامي          - ٤٢
وطلبـت  . للتحديات، مبا يلزم من مراعاة للخصوصيات الوطنية واإلقليمية وللخلفيات التارخيية والثقافية والدينية 

 . من املعلومات بشأن أنشطة ومسؤوليات وزارة حقوق اإلنسانمزيداً

لدوري الشامل والتزاماته الطوعية على النحو لتعاون اليمن مع االستعراض اامتناهنا وأعربت املكسيك عن   - ٤٣
 يف إرساء الدميقراطية وله بنية حتتية واسعة لتعزيز          هاماً وقد أحرز اليمن تقدماً   . املبني بوضوح يف تقريرها الوطين    

 .حقوق اإلنسان

األمـم  وأشارت تونس إىل التزام اليمن حبقوق اإلنسان والدميقراطية الذي يدل عليه التعاون مع آليات                 - ٤٤
شجاعة بتونس أشارت و. وأعربت تونس عن تقديرها الكبري لإلجنازات احملققة منذ التوحيد. املتحدة وسن القوانني

 .السلطات اليمنية لتقدميها قائمة صرحية وشفافة بالتحديات اليت تواجهها

قوق اإلنسان وتسليط وشددت اجلمهورية العربية السورية على اجلهود الكربى اليت يبذهلا اليمن لتعزيز ح     - ٤٥
 يف  الرغم من حمدودية املوارد، فإن اليمن مل يدخر جهداً        على  وذكرت أنه   . الضوء على اهلياكل املؤسسية القائمة    

 .توفري التعليم اجملاين ويف توسيع نطاق التدريب والتعليم املهنيني
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وأشارت . بادئ حقوق اإلنسان  وأشارت مجهورية كوريا بارتياح إىل تكريس الدستور والقوانني األخرى مل           - ٤٦
والحظت أن تقارير اليمن املقدمة إىل جلنة مناهضة . إىل خمتلف اآلليات املصممة لصون حقوق اإلنسان للمستضعفني

 .التعذيب قد فات أجل تقدميها منذ وقت طويل وتساءلت عن الصعوبات اليت تواجهها اليمن يف هذا الصدد

.  منذ التوحيد، بالرغم من املوارد احملدودة والتحديات       هاماً جل تقدماً وأشارت فييت نام إىل أن اليمن س        - ٤٧
وهنأت اليمن على التزاماته الطوعية، وإنشاء إطار تشريعي ومؤسسي حلقوق اإلنسان، واجلهود الرامية إىل مواءمة 

 .القانون الوطين مع الصكوك الدولية، والتعاون مع آليات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان

. رحبت هولندا باخلطوات املتخذة إلزالة األحكام اليت تؤدي إىل التمييز ضد املرأة مـن التـشريعات               و  - ٤٨
 وزارة اإلعالم يعلق صـدور أي      وتساءلت عن الكيفية اليت سيكفل هبا اليمن عدم مساس مرسوم أصدرته مؤخراً           

  . صحيفة تضر بالوحدة الوطنية حبرية التعبري، وال سيما حرية الصحافة

رحبت جيبويت بإنشاء عدة جلان متخصصة وبالتدابري املتخذة ملواءمة التشريعات مع الصكوك الدوليـة              و  - ٤٩
 .املصدق عليها

 من التدابري التشريعية والقانونية حلماية مجيع حقوق اإلنسان وأن          وأشار الوفد إىل أن اليمن اعتمد عدداً        - ٥٠
طنية حلقوق اإلنسان ركزت على مجلة أمور منها مواءمـة           خرباء لصياغة استراتيجية و    جملس الوزراء عني مؤخراً   

القوانني مع الصكوك الدولية اليت صدق عليها اليمن ودمج مفاهيم ومبادئ حقوق اإلنسان يف مجيـع املنـاهج                  
ويوجد يف وزارة حقوق اإلنسان عدد من اإلدارات املعنية بشكل مباشر بقضايا حقوق اإلنسان من قبيل . التعليمية
 . العامة للشكاوى وااللتماساتاملديرية

وتتمتع حرية التعبري والرأي وحرية الصحافة حبماية تامة مبوجب الدستور وال يواجه الصحافيون أية قيود      - ٥١
 ٤٠٠ من مراسلي وسائط اإلعالم األجانب ويوجد يف اليمن أكثر مـن              كبرياً ويستقبل اليمن عدداً  . أو هتديدات 

 مينع سجن أي صحايف يف أية قضية هلا صلة باملطبوعـات             مرسوماً ة مؤخراً وقد أصدر رئيس اجلمهوري   . مطبوع
ويعيش اليهود والبهائيون وغريهم من األقليات حياة آمنة مطمئنة حيميهم الدستور ويتمتعون . وحبرية الرأي والتعبري

 تنفيذ حكم باإلعدام    داًوأكد الوفد أنه مل جير أب     . جبميع حقوق اإلنسان دون أي متييز على أساس الدين أو اإلثنية          
 .يف اليمن عن طريق الرجم

وأشار الوفد إىل أن مثة جهوداً مستمرة ملكافحة االجتار يف األطفال، وهي ظاهرة يف انكمـاش، وإىل أن                    - ٥٢
وينحصر احلبس االنفرادي بشكل صارم يف ثالث       . اليمن اعتمد خطة شاملة ملكافحة هتريب األطفال خارج البلد        

 ؛ وملن حكـم علـيهم باإلعـدام؛ وأخـرياً          يوماً ١٥تأدييب يف السجون، وال ميكن أن يتعدى        كتدبري  : حاالت
 . للمحتجزين الذين يعانون من أمراض عقلية، قبل إحالتهم إىل مؤسسات الرعاية النفسية

هنا غري الوفد بشكل قاطع حاجة اليمن إىل اختاذ إجراءات إللغاء تنفيذ أحكام اإلعدام يف حق األطفال ألينفي و  - ٥٣
وسن املسؤولية اجلنائية اليت قد تعترب أساساً للحكم        .  وال مكان هلا يف التشريعات وال يف النظام القضائي         موجودة أصالً 
 تنفيذ حكم اإلعدام على طفل دون الثامنة عشرة، وهذا أمر جيـد أساسـه يف                ومل يسبق أبداً  .  سنة ١٨باإلعدام هو   

 يف باب أنواع االغتصاب واألفعال      يف قانون اجلرائم والعقوبات، وحتديداً    العرض  جرمية هتك   رد  تو. الشريعة اإلسالمية 
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 وينفي الوفد بشكل قاطع وجود أية سياسة تـدعو إىل     . ويعاقب عليه  القانون التحرش اجلنسي  غطي  وي. املخلة باآلداب 
رتكبو مثل هذه اجلرائم بعـد      فالتعذيب جمرَّم مبوجب الدستور والقوانني على حد سواء، ويعاقب م         . التعذيب يف اليمن  

وختضع أماكن احلبس االحتياطي والسجون . حماكمتهم كما أن أفعال التعذيب ال يشملها أي شكل من أشكال التقادم          
ويف احلاالت النادرة اليت ثبت فيها تعرض متهم للتعذيب، جيرى يف البداية إيقـاف              . لإلشراف املباشر للسلطة القضائية   

 .، وحيالون إىل احملاكم إذا ثبت أن أفعاهلم متعمدةتهم إدارياًاملسؤولني عنها ومساءل

. وختضع مجيع أماكن االحتجاز إلشراف السلطة القضائية كما أن حقوق احملتجزين حممية محايـة تامـة              - ٥٤
، وجتري مكافحة اإلرهاب يف اليمن بطريقة حتترم مجيع حقوق اإلنسان. املوارد املاليةحمدودية ويعود أي قصور إىل 

وقد سعى اليمن إىل الدخول يف حوار مع مرتكيب األعمال اإلرهابية من أجل إقناعهم بالتخلي عن السبيل الذي                  
 . للقواعد القانونية وهناك تعاون مع أجهزة األمم املتحدة املعنيةوفقاًوتنظم احملاكمات . يسلكونه

ة الثانية ومن استراتيجية التخفيف مـن      وذكر الوفد أن حتسني وضع املرأة الريفية جزء من اخلطة اخلمسي            - ٥٥
، كما أن وزارة الصحة تقوم بالتوعية هبذه القضية         لإلناث على االنتهاء  ويوشك تشويه األعضاء التناسلية     . الفقر

وقد ُعني عدد أكرب من النساء من مواقع صنع القرار ومثـة            . وحتظر هذه املمارسة على العاملني يف اجملال الصحي       
 .ستمرار يف هذا االجتاهإرادة سياسية لال

 إمنائية أخرى متوسطة املدى، وهو مـا أدى إىل حتـسن             لإلصالح االقتصادي وخططاً   واعتمد اليمن برناجماً    - ٥٦
وجرى ختفيض الفقر . ووضعت احلكومة استراتيجية مستقلة وشاملة للحد من الفقر. مستويات املعيشة والدخل الفردي

وتعمل يف هذا اجملال آليات مؤسسية أخرى من قبيـل  . ٢٠٠٥ و٢٠٠٣ املمتدة بني  يف املائة يف الفترة   ٣٤ إىل   ٤١من  
وقد أدت هذه اجلهود الـيت حظيـت        . الصندوق االجتماعي للتنمية الذي سجل ثاين أفضل إجناز على الصعيد العاملي          

ل ثـالث وزارات يف     وتعطى أولوية للتعليم حيث تعم    . مبباركة الشركاء الدوليني إىل بعض التحسن يف ظروف املعيشة        
وزاد التسجيل يف التعليم األساسي، ومثة أمل يف        .  يف املائة من الناتج القومي اإلمجايل      ٦وميثل متويل التعليم    . هذا اجملال 

 .، كما جاء يف األهداف اإلمنائية لأللفية٢٠١٥ يف املائة حبلول عام ١٠٠أن تبلغ نسبة التسجيل 

من برنامج اإلصالح الوطين اعُتمدت الشهر املاضي، وأحد أركاهنا مكافحة وقال الوفد إن املرحلة الثانية   - ٥٧
 . وجيري وضع استراتيجية وطنية شاملة ملكافحة الفساد. الفساد

وقالت إهنا تدرك التضحية اليت يقـدم       . وسلطت فرتويال الضوء على التزام اليمن بتعزيز حقوق اإلنسان          - ٥٨
كمـا  . ستضافة الالجئني، وطلبت من اجملتمع الدويل دعم اليمن يف هذا الصدد       ، با  نامياً عليها اليمن، بوصفه بلداً   

 .شددت فرتويال على حتسن املؤشرات الصحية خالل السنوات املاضية

املتوخاة وإذ أشارت الدامنرك إىل األحكام الدستورية اليت حتمي حقوق اإلنسان، فقد تساءلت عن التدابري   - ٥٩
وأعربت عن قلقها بـشأن     . حد للتوقيف واالحتجاز التعسفي واالحتجاز دون هتمة      لتعزيز سيادة القانون ووضع     

احلاالت العديدة ألحداث ينتظرون تنفيذ حكم اإلعدام وبشأن التمييز بني اجلنسني، مشرية بوجـه خـاص إىل                 
 .لإلناثاحلدوث املتكرر لتشويه األعضاء التناسلية 
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ارٍ من خالل الضمانات الدستورية والقانونية الرامية إىل        وأشارت عمان إىل أن تعزيز حقوق اإلنسان ج         - ٦٠
ورحبت عمان بتعـاون    . متكني املؤسسات احلكومية حلقوق اإلنسان واملنظمات غري احلكومية من زيادة أنشطتها          

 .وذكرت عمان أن إجنازات اليمن عديد وهامة. اليمن مع آليات األمم املتحدة

  نة وطنية حلقوق اإلنسان؛ وبالتدابري املتخذة لتعزيز حقوق اإلنـسان،          ورحب لبنان باإلنشاء املعتزم للج      - ٦١
 عن طريق الربامج اإلمنائية احلضرية والريفية؛ وبالتدابري الرامية إىل مواصلة تعزيز            وال سيما حقوق املرأة، وحتديداً    
 .يلوتساءل لبنان عن التدابري املتخذة لوضع حد للعنف املرت. مشاركة املرأة يف صنع القرار

وأشارت الصني بارتياح إىل التزام اليمن باحلد من الفقر؛ وإىل التقدم اهلائل احملقق يف التعليم والـصحة                   - ٦٢
  وأعربت الصني عن إدراكها للتحديات الـيت       . والتغذية؛ وإىل التعاون مع اجملتمع الدويل ووكاالت األمم املتحدة        

ددة املتخذة للحد من نسبة األمية وحلماية املستضعفني، وخباصة         وتساءلت عن التدابري احمل   . ال يزال اليمن يواجهها   
 .حقهم يف الغذاء

وأعرب األردن عن تقديره إلنشاء     . وأشار األردن إىل اجلهود الرامية إىل إقامة جمتمع دميقراطي وتعددي           - ٦٣
ها اليمن للنهوض   وأشار األردن إىل األمهية اليت يولي     . مؤسسات حقوق اإلنسان ووضع خطط واستراتيجيات هلا      

ودعا األردن اجملتمع   . باملرأة وإىل تعاونه مع مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني بشأن حالة الالجئني            
 .الدويل إىل مواصلة مساعدة اليمن

ورحبت إيطاليا بتنامي الوعي حبقوق اإلنسان يف اليمن وباعتماد تشريعات جديدة، مشرية يف الوقت ذاته   - ٦٤
 . تاماً ما شكلت عقبة أمام تنفيذها تنفيذاً أن التقاليد كثرياًإىل

واعترفت كازاخستان بالتقدم احملرز بالرغم من التحديات؛ وأشارت إىل اآلليات املؤسـسية املنـشأة؛                - ٦٥
ورحبت بالتزام اليمن بإنـشاء مؤسـسة       . وشددت على أمهية اعتماد استراتيجيات وطنية للمساواة بني اجلنسني        

 .ة حلقوق اإلنسان وفق مبادئ باريس وباجلهود املبذولة ملعاجلة املشاكل يف جماالت التعليم والصحة والفقرمستقل

وأشارت نيجرييا إىل تقيد اليمن القوي بالتزاماته الدولية وبالتزاماته الطوعية بإنشاء آليـة مؤسـسية لتنفيـذ            - ٦٦
وأشارت نيجرييا إىل عدم كفايـة تـدريب   . تعليم واألميةتوصيات هذا االستعراض وتضييق الفجوة بني اجلنسني يف ال    

 . األشخاص الذي يرصدون االعتداءات وإىل حمدودية املوارد، ودعت اجملتمع الدويل إىل مساعدة اليمن يف هذه اجملاالت

وأشارت الكويت إىل التحـديات     . ورحبت الكويت بالتدابري اجلديدة املتخذة يف جمال حقوق اإلنسان          - ٦٧
وذكرت الكويت أن اليمن بذل . ة يف التقرير الوطين، من مثل التقاليد أو صعوبة الوصول إىل املناطق الريفية       احملدد
 . ملكافحة الفساد وأن املساعدات التقنية قد تكون أساسية يف هذا الصددجهوداً

 الالجئني، ومشددة وأكدت فلسطني التقدم احملرز مشرية إىل التصديق على الصكوك الدولية املتعلقة حبماية  - ٦٨
ورحبت باجلهود الرامية إىل حتسني وضع املـرأة  .  من الفلسطينيني يتمتعون حبقوقهم يف اليمن       كبرياً على أن عدداً  

 .ملعاهدات الدوليةتتوافق مع اوإزالة التشريعات التمييزية اليت ال 
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ع مستوى املعيشة وكفالة احلقـوق      ورحبت اإلمارات العربية املتحدة بالتقدم احملرز يف تعزيز التنمية ورف           - ٦٩
تقدير إىل إنـشاء    مع ال وأشارت  . واخلدمات األساسية ومكافحة الفقر وخلق فرص عمل والنهوض بوضع املرأة         

ورحبت باجلهود الرامية إىل . مراكز إعادة التأهيل وبرامج التحصني والتدابري الرامية إىل التصدي لتهريب االطفال        
 .اء سيادة القانونإصالح السلطة القضائية وإرس

وأكدت مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية على جهود اليمن الرامية إىل مواءمة تشريعاهتا احملليـة مـع            - ٧٠
 لديها سلسلة إجنازات من مثل زيادة مشاركة املرأة يف العديد  خاصاًوذكرت أن مما ترك انطباعاً. الصكوك الدولية

 .صلة جهودها لتعزيز حقوق اإلنسان بالرغم من التحدياتوشجعت احلكومة على موا. من اجملاالت

وأشارت نيبال إىل أن املؤسسات الوطنية والتدابري التشريعية لليمن قامت علـى املبـادئ الدميقراطيـة                  - ٧١
ورحبت بتخصيص موارد هامة للحد من الفقر وتعزيز إعمال احلقوق          . والتعددية من أجل تعزيز حقوق اإلنسان     

 .جتماعية والثقافية، وبالتزام اليمن الطوعي الوارد يف التقرير الوطيناالقتصادية واال

تصديقه على عـدة    االهتمام الذي يوليه للمرأة ومن      وذكرت اجلماهريية العربية الليبية أن اليمن، بالرغم من           - ٧٢
 . للمرأةر إنصافاًتشريعات أكثبوسعه أن يعتمد اتفاقيات وإنشائه مؤسسات لكفالة املساواة بني الرجل واملرأة، 

. يف توطيد إطاره القانوين واملؤسسي حلقـوق اإلنـسان  كبرية   وذكرت بنغالديش أن اليمن بذل جهوداً       - ٧٣
. وأشارت بنغالديش إىل أن اجلهود الرامية إىل محاية املستضعفني أوجدت األساس ملكافحة التمييز واالسـتغالل              

 .مي املساعدات لليمن للتصدي للفقر والتخلفوذكرت بنغالديش أنه جيب على اجملتمع الدويل تقد

وبعد أن رحبت الربتغال باجلهود املبذولة، أشارت إىل أن عدم املساوة بني املرأة والرجل ال تزال موجودة   - ٧٤
وتساءلت عن الكيفية اليت يعتزم اليمن أن يكفل هبا أال تؤدي املراجعة اجلارية للدستور وقانون . يف النظام القانوين

ائم والعقوبات إىل توسيع نطاق عقوبة اإلعدام وإضعاف الضمانات املتعلقة بتنفيذ أحكام اإلعـدام يف حـق          اجلر
 .األحداث وتطبيق عقوبة اإلعدام على الردة

وتساءلت عن مدى   . وأثنت الفلبني على التدابري املعتمدة للتخفيف من األثر السليب لألزمة املالية العاملية             - ٧٥
 مجيـع مـستويات     علـى آليات لتعزيز حقوق املرأة     إنشاء  وهنأت اليمن على    . املياهندرة  خ يف   مسامهة تغري املنا  

 . احلكومة، وإدارات للنهوض باملرأة يف الواليات، وتساءلت عن التنسيق فيما بني هذه اهليئات

ة والتمييز  وقدمت الواليات املتحدة األمريكية توصيات فيما يتصل بالسجون وحرية التعبري وحقوق املرأ             - ٧٦
 .بني اجلنسني وحقوق العمالة

وتساءلت عن التدابري املتخذة    . وأشارت أملانيا إىل برنامج اليمن الطموح لالنتقال واإلصالحات القانونية          - ٧٧
 .من أجل زيادة مواظبة الفتيان والفتيات على الدراسة ومن أجل ختفيض نسبة األمية

رأة ال يزال حسب التقارير خارج السيطرة وتساءلت عن اخلطوات وأشارت النرويج إىل أن التمييز ضد امل  - ٧٨
وأعلنت النرويج مشاطرهتا قلق اللجنـة املعنيـة        . املعتزمة لتنفيذ القانون اجلديد الذي حيدد السن األدىن للزواج        
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 عـن   بالقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة بشأن األحكام التمييزية يف قانون األحوال الشخصية وأعربت              
وأعربت النرويج عن قلقها من التقارير اليت حتدثت . تقديرها للخطط الرامية إىل إزالة األحكام التمييزية ضد املرأة

 .عن مضايقة األشخاص الذين يعربون عن آرائهم بالتظاهر السلمي وختويفهم

 التحديات  رك متاماً وقالت إهنا تد  . وأشادت تايلند باليمن على جهوده يف بناء مؤسسات حقوق اإلنسان           - ٧٩
وقالت تايلند إن من دواعي تشجعها التدابري املتخذة حلماية احلقوق . اليت يواجهها اليمن خالل األزمة املالية احلالية

 .االقتصادية واالجتماعية وأقرت باجلهود املبذولة للنهوض باملرأة

والحظت . اخلاصةملطلوبة لإلجراءات   لالستجابة للدعوات الدائمة للزيارة ا    وأعربت التفيا عن تقديرها       - ٨٠
 .ة اليت مل يتم الرد عليها بعدتعاون اليمن مع اإلجراءات اخلاصة، مشرية يف الوقت نفسه إىل عدد من طلبات الزيار

عن التدابري املتخذة الستئصال االجتار وأشارت سلوفينيا إىل أن اليمن بلد منشأ لتهريب األطفال وتساءلت   - ٨١
الدويل اخلاص  اليمن باملخالفة ألحكام العهد      قد أُعدموا يف     وأشارت سلوفينيا إىل أن جمرمني أحداثاً     . يف األطفال 

 من املعلومات بشأن اجملرمني األحداث      وطلبت سلوفينيا مزيداً  . باحلقوق املدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل     
 .ر أهنم ينتظرون تنفيذ حكم اإلعدامالذين ذُك

واجهها استراتيجيات مكافحة الفقر والقضاء على ت من املعلومات عن العقبات اليت وطلب السودان مزيداً  - ٨٢
 .ياألمية وإصالح النظام التعليمي، وعن االستراتيجية الوطنية للتمويل الصغر

وأعربت عن قلقها بـشأن     .  جمال حقوق اإلنسان   ورحبت هنغاريا باإلجنازات التشريعية والدستورية يف       - ٨٣
وأقرت بالصعوبات اليت يواجهها اليمن     . التعديالت املدخلة على التشريعات املتعلقة بالتحقيق اجلنائي واالحتجاز       

ورحبـت  . يف التصدي لإلرهاب، لكنها شددت على أن تقليص هامش حقوق اإلنسان ليس من بني اخليـارات               
 .  املرأة يف التعليم، لكنها أعربت عن قلقها بشأن الوضع العام للمرأةبالنجاح احملقق يف إشراك

 باالنضمام إىل وأحاطت علماً. وأقرت جنوب أفريقيا بالعبء الذي يضعه تدفق الالجئني على عاتق اليمن  - ٨٤
بت باخلطوات  ورح.  املتعلقة بالالجئني والربوتوكول امللحق هبا وبإنشاء آليات وطنية لتنفيذها         ١٩٥١اتفاقية عام   

املفوضية الـسامية    وتساءلت عن الدروس املستفادة من التدريب املنظم بتعاون مع        . املتخذة ملعاجلة األمن الغذائي   
 . حلقوق اإلنسان بشأن الرعاية اإلنسانية لالجئني لفائدة موظفي الوزارات

قرير الوطين، وهو ما أظهـر      وأشادت زمبابوي باليمن على النهج التشاوري الدقيق املستخدم إلعداد الت           - ٨٥
 .وأشارت زمبابوي إىل التحديات اليت يواجهها اليمن. التزامه التام حبقوق اإلنسان

ستضافة عدد كبري من الالجئني من القرن األفريقي، وال سيما مـن            املبذولة ال هود  اجلوأشاد الصومال ب    - ٨٦
ة من قبيل مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ودعا اجملتمع الدويل، وال سيما وكاالت األمم املتحد       . الصومال

وبرنامج الغذاء العاملي ومنظمة الصحة العاملية، إىل تقدمي الدعم بشكل أفضل لالجئني الـصوماليني يف خمتلـف                 
وشدد على  . وأعرب الصومال عن تأييده الشديد لطلب اليمن عقد مؤمتر دويل بشأن الالجئني يف اليمن             . البلدان
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اء مـع االحتـاد   ان لكي يتعاون اجملتمع الدويل، وخباصة البلدان العربية، يف الوقت املناسب وبشكل بنّ      أنه آن األو  
 .األفريقي من أجل تثبيت االستقرار يف الصومال

 ١٩٥١ يف كل من اتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية عام وأشادت اجلمهورية التشيكية بكون اليمن طرفاً     - ٨٧
سف إىل ممارسة الدولة رقابة وتدابري تقييدية على وسائط اإلعالم والصحافيني           مع األ أشارت  و. املتعلقة بالالجئني 

 .والناشطني يف جمال حقوق اإلنسان والناشطني يف جماالت أخرىوالناشطني السياسيني 

 .وقدمت األرجنتني توصيات بشأن التصديق على الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان وبشأن حرية التعبري  - ٨٨

اللتزام اليمن مبواصلة تعزيز وتوطيد حقوق اإلنسان، وأشار إىل خمتلف الربامج عن امتنانه السنغال أعرب و  - ٨٩
وبينما أشار السنغال إىل التحديات اليت ال تزال قائمة، أعرب عن أمله يف أن . الرامية إىل محاية حقوق املستضعفني

من على مواصلة التفكري اجلاري يف إنشاء مؤسسة وطنيـة          وشجع السنغال الي  . يقدم اجملتمع الدويل الدعم لليمن    
 .حلقوق اإلنسان وفق مبادئ باريس

وذكر الوفد أن احلكومة على وشك االنتهاء من تعديل عدد من القوانني اليت تتناقض، يف بعض أحكامها،                   - ٩٠
توفري مزيد من احلماية لألطفال     مع اتفاقية حقوق الطفل، وذلك من أجل تعزيز إبراز االتفاقية يف القوانني الوطنية و             

أمهية االستعراض الدوري الشامل والتزامـه بتعزيـز        على  تأكيد  الوكرر الوفد   . الذين يعيشون يف ظروف استثنائية    
حقوق اإلنسان ومحايتها، بالرغم من عدد من التحديات ومنها الفقر وتدفق الالجئني من القرن األفريقي، وال سيما                 

 ٨٠٠ ٠٠٠النتباه إىل العبء الثقيل الذي يقع على كاهل اليمن من استقبال ما يقـارب               وإذ لفت ا  . من الصومال 
 .ة املشكله إىل هذالجئ، دعا اجملتمع الدويل إىل إيالء اهتمام

  أو التوصيات/ االستنتاجات و- ثانياً 
  :فيما يلي التوصيات اليت قُدمت أثناء احلوار التفاعلي اليت حتظى بتأييد اليمن  - ٩١

وبني التزاماته مبوجب اتفاقية القضاء على مجيع أشكال        وتشريعاته  صلة التوفيق بني سياساته     موا  - ١
  ؛)هولندا(التمييز ضد املرأة 

  ؛)هنغاريا(إعادة النظر يف القانون اجلنائي مع إيالء اهتمام خاص للتمييز ضد املرأة    - ٢

املرأة واختاذ تدابري فعالة للتـصدي      تنقيح تشريعاته الوطنية بغرض القضاء التام على التمييز ضد            - ٣
  ؛)زمبابوي(للعنف ضد املرأة وفقاً لتوصيات اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة 

  ؛ )نيجرييا(ضمان خلو مجيع قوانينه من التمييز ضد املرأة وفقاً للمعاهدات اليت صدق عليها اليمن    -٤

ئم والعقوبات، وقانون االنتخابات العامـة واالسـتفتاء،   تعديل األحكام الواردة يف قانون اجلرا        - ٥
التزاماته الدولية مبوجب اتفاقية القضاء     مع  وقانون العمل، وقانون تنظيم السجون، اليت تتعارض        



A/HRC/12/13 
Page 15 

على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة واختاذ تدابري ملموسة لزيادة مشاركة املـرأة يف اجملـاالت                
  ؛)النمسا(سية االجتماعية واالقتصادية والسيا

اختاذ تدابري ملموسة لضمان تسجيل الوالدات بشكـل فعال، خاصة يف املنـاطق النائيـة ويف                  - ٦
  ؛)النرويج(األرياف 

دراسة القوانني والتدابري ذات الصلة لضمان متاشي القيود املفروضة على حرية التعبري مع العهد                 - ٧
  ؛)األرجنتني(نضم إليه اليمن الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية الذي ا

تنقيح تشريعاته وإعادة النظر يف ممارساته حىت تكفل كل منها محاية تامة ملبدأ عـدم اإلعـادة                    - ٨
  ؛)اجلمهورية التشيكية(القسرية 

؛ وإضـفاء  )اجلزائـر (البدء يف تنفيذ ما عزم عليه من إنشاء جلنة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان          - ٩
  ؛)األردن(ى اإلجراءات الرامية إىل إنشاء جلنة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان اللمسات األخرية عل

مؤسـسة وطنيـة    ) تايلند(مواصلة جهوده إلنشاء    )/فرنسا(إنشاء  )/جنوب أفريقيا (حبث إنشاء      - ١٠
  مستقلة حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس؛

مراعاة الدور اهلام املتوخى أن يقوم التعجيل بإنشاء مركز معلومات يف وزارة حقوق اإلنسان مع    - ١١
  ؛)السودان(به يف وضع االستراتيجيات واخلطط املستقبلية 

  ؛)أذربيجان(مواصلة اجلهود العملية لتحسني حالة حقوق اإلنسان بوجه عام يف البلد    - ١٢

يع املستويات ضمان إنفاذ القوانني املتعلقة حبقوق اإلنسان إنفاذاً فعاالً يف إقليمه بأكمله وعلى مج   - ١٣
  ؛)إيطاليا(اإلدارية والقضائية 

مواصلة تعزيز حقوق اإلنسان وفقاً للمبادئ املعترف هبا عاملياً ورفض حماوالت فرض قيم أجنبية               - ١٤
  ؛)مصر(خارجة عن إطار األمم املتحدة الذي سبقت املوافقة عليه من الناحية القانونية 

ن مجيع أنواع املساعدة املالية والتقنية املمكنة اليت يقدمها         مواصلة عمليته اإلصالحية مستفيداً م       - ١٥
اجملتمع الدويل والوكاالت ذات الصلة من أجل حتقيق الرقي السياسي واالقتصادي واالجتماعي            

  ؛)باكستان(ملواطنيه، وخاصة للنساء 

ة كالقـضاء   مواصلة التشديد بقوة على تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف جماالت ذات أمهية بالغ               - ١٦
  ؛)ماليزيا(على الفقر وإقامة العدل والتعليم والصحة العامة واملساواة بني اجلنسني 

  مواصلـة صياغة استراتيجيـة خاصة حلقوق اإلنسان ومواصلة التثقيـف يف جمـال حقـوق                 - ١٧
  ؛)األردن(اإلنسان 
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امة الناس بأمهيـة    وضع خطة عمل وطنية ترمي إىل تشجيع ثقافة حقوق اإلنسان وإىل توعية ع               - ١٨
  ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(حقوق اإلنسان يف اجملتمع 

؛ ومواصلة جهوده إلذكاء    )اليابان(تقوية تنفيذ برامج التثقيف والتوعية يف جمال حقوق اإلنسان             - ١٩
الوعي حبقوق اإلنسان، وتوفري التثقيف والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان للمسؤولني احلكوميني 

  ؛ )تايلند (ذوي الصلة

مواصلة جهوده لبناء مؤسسات وطنية ورفع مستوى وعي سكانه مبجموعات حقوق اإلنـسان                - ٢٠
  ؛ )نيبال(كلها وتوسيع نطاق التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

تنظيم دورات تدريبية مكثفة للقضاة وموظفي السلطة القضائية بشأن مبادئ حقوق اإلنـسان                - ٢١
  ؛)مارات العربية املتحدةاإل(

  ؛ )األردن(زيادة التعاون والتشاور مع اجملتمع املدين والعمل على تعزيز اجملتمع املدين    - ٢٢

؛ ومواصلة جهوده بقوة للقضاء على      )الكويت(مواصلة جهوده ملكافحة الفساد اإلداري واملايل          - ٢٣
  ؛)تركيا(الفساد 

حدة ألغراض من مجلتها معاجلة مسألة التقارير اليت تـأخر          تكثيف التعاون مع آليات األمم املت        - ٢٤
  ؛)أملانيا(تقدميها إىل خمتلف هيئات املعاهدات وزيادة التعاون مع اإلجراءات اخلاصة 

مواصلة القيام بواجباته والتزاماته الدولية يف جمال حقوق اإلنسان ومواصلة تعاونه مع اآلليـات                 - ٢٥
  ؛)اجلزائر (الدولية املعنية حبقوق اإلنسان

مراعاة التوصيات اليت تتماشى مع خصوصياته الدينية واالجتماعية والثقافيـة عنـد النظـر يف                  - ٢٦
  ؛ )اجلزائر(توصيات االستعراض الدوري الشامل 

الوفاء بالتزامه الطوعي بتقدمي تقارير وطنية إىل هيئات املعاهدات حبلول األجـل احملـدد هلـا                   - ٢٧
  ؛)مجهورية كوريا(

تابعة تنفيذ االلتزامات الطوعية كما وردت يف تقريره الوطين والنظر يف إدراجها يف استراتيجيته م  - ٢٨
  ؛)املكسيك(الوطنية املتعلقة حبقوق اإلنسان وذلك بالتعاون مع اهليئات ذات الصلة 

املرأة اختاذ تدابري، يف أقرب وقت ممكن، لتنفيذ توصيات اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد                  - ٢٩
  ؛)املكسيك(يف جمال حقوق املرأة 

مواصلة سياسته الرامية إىل جعل قضايا املرأة جزءاً من خططه اإلمنائية الشاملة؛ وحتسني خدمات    - ٣٠
الرعاية الصحية املقدمة للنساء وزيادة فرصهن يف احلصول على قروض والنـهوض بالنـساء يف      

  ؛)راجلزائ(األرياف وزيادة فرصهن يف نيل التعليم 
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استعراض التشريعات لضمان عدم انطوائها على متييز ضد املرأة وإصدار قوانني ملنع العنف ضد                 - ٣١
  ؛)اململكة املتحدة(املرأة منعاً ال لبس فيه 

  ؛ )اجلماهريية العربية الليبية(استعراض تشريعاته الوطنية بغرض القضاء على أي متييز ضد املرأة    - ٣٢

دة احترام حقوق املرأة بوسائل منها إتاحة نيل التعليم واملساواة يف املعاملة يف العمل هبمة على زيا   - ٣٣
حاالت االحتجاز وإنشاء آليات لدعم النساء املطلقات والنساء ضحايا العنف، خاصة العنـف             

  ؛)كندا(اجلنسي 

 القرار  مواصلة جهوده للنهوض بدور املرأة يف اجملتمع ودعم النساء يف الوصول إىل مناصب صنع                - ٣٤
  ؛)البحرين(الرفيعة املستوى 

  ؛)كوبا(مواصلة العمل على تعزيز ومحاية حقوق املرأة    - ٣٥

مواصلة عمله على إتاحة واغتنام الفرص لتشجيع حقوق املرأة والدفاع عنها بوسائل منها تنفيذ                - ٣٦
  ؛)بيالروس(االلتزامات الطوعية املبّينة يف التقرير الوطين 

نظور اجلنساين يف مجيع اجملاالت وتشجيع مشاركة النساء يف احلياة العامة مـع             ضمان مراعاة امل     - ٣٧
  ؛)املغرب(التشديد على الوضع القائم يف اجملتمعات احمللية والريفية 

  ؛)املغرب(اختاذ تدابري إضافية إلصالح نظام العدالة ومتكني النساء من الوصول إىل املناصب القضائية    - ٣٨

لالرتقاء بوضع النساء اليمنيات كي يتساوى مع وضع الرجال يف جماالت منها            مواصلة جهوده      - ٣٩
  ؛)إندونيسيا(متثيلهن يف اجملتمع والسياسة ونيلهن التعليم ومعاملتهن أمام القانون 

تكثيف اجلهود املبذولة للتقـدم يف جمال املساواة بني اجلنسني، خاصة فيما يتعلق باملساواة بني النـساء           -٤٠
  ؛)املكسيك(ل أمام القانـون والوصول إىل احملاكم واملشاركة يف نظام التعليم جبميع مستوياته والرجا

مواصلة جهوده الرامية إىل حظر زواج البنات يف سن مبكرة مع مراعاة أن النساء ميثلن نـصف                  - ٤١
  ؛)تونس(السكان، وذلك يف إطار توطيد سياساته الرائدة يف تعزيز حقوق املرأة 

صلة حتسني ظروف النساء وضمان مشاركتهن الفعالة يف احلياة السياسية بتعيينهن يف مناصب موا   - ٤٢
  ؛ )جيبويت(مسؤولة سياسية 

  ؛)لبنان(االستمرار يف اختاذ مبادرات لزيادة عدد النساء يف التعليم والعمل    - ٤٣

 وبدور النساء يف التنمية     مضاعفة اجلهود الرامية إىل زيادة توعية اجلمهور باملساواة بني اجلنسني            - ٤٤
  ؛)مجهورية كوريا(االجتماعية واالقتصادية 
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تقوية التدابري الراميـة إىل مكافحة التمييز والعنف ضد املـرأة يف جمـايل الـسياسة العامـة                    - ٤٥
  ؛)أملانيا(والتشريعات معاً 

ية إىل تعزيز مركز ؛ ومواصلة جهوده الرام)األردن(مواصلة اجلهود لتحسني وضع املرأة ومتكينها    - ٤٦
  ؛)تركيا(املرأة يف اجملتمع 

تكثيف اجلهود لسد الفجوة بني اجلنسني يف مجيع األنشطة السياسية واالقتصادية واالجتماعيـة يف          - ٤٧
  ؛) نامفييت(البلد، وخلفض نسبة وفيات األطفال، ولتوفري محاية أفضل ألضعف الفئات االجتماعية 

 محاية متتع النساء حبقوق اإلنسان وزيادة املساواة بني اجلنسني، مـع            مواصلة اختاذ تدابري لزيادة     - ٤٨
  ؛)الفلبني(مراعاة مالحظات اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة 

؛ )بـنغالديش (مواصلة دعم األطر القانونية واملؤسسية بغية زيادة حتسني وضع املرأة يف اجملتمع               - ٤٩
ملتاحة للنساء يف اجملتمع بغية متكينهن من أن يصبحن قوة دافعة           ومواصلة العمل لتحسني الفرص ا    

  ؛)تايلند(مهمة يف حتقيق التنمية 

  ؛)بيالروس(مواصلة تنفيذ التدابري الرامية إىل تعزيز حقوق الطفل ومحايتها   - ٥٠

  ؛)روسبيال(مواصلة تنفيذ تدابري حلماية األطفال احملرومني وهتيئة الظروف الالزمة لنموهم الكامل   - ٥١

  ؛)قطر(مضاعفة جهوده لدعم األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة ولتيسري اندماجهم يف احلياة العامة   -٥٢

التقّيد مببادئ القانون الدويل املتفق عليها دولياً فقط؛ ويف هذا الصدد، ال تدخل عقوبة اإلعدام                 - ٥٣
  ؛)السودان(ة على حدة يف نطاق تلك املبادئ، وفرض تلك العقوبة هو حق مقصور على كل دول

  ؛)اململكة املتحدة(وقف احلكم على األطفال بأي شكل من أشكال العقوبة اجلسدية   - ٥٤

 من اتفاقية حقوق الطفل بعدم فرض ٣٧من املادة   ) أ(ضمان التقيد بالتزاماته الناشئة عن الفقرة         - ٥٥
  ؛)كندا(عقوبة اإلعدام يف اجلرائم اليت يرتكبها أشخاص دون سن الثامنة عشرة 

ضمان عدم تنفيذ عقوبة اإلعدام على القصر مبا يتماشى مع القرارات اليت اعتمدهتا األمم املتحدة   - ٥٦
  ؛)املكسيك(يف هذا اخلصوص 

  ؛)هنغاريا(إعادة النظر يف توقيع عقوبة اإلعدام على القصر واملعوقني ذهنياً   - ٥٧

  ؛)الدامنرك( احملكوم عليهم باإلعدام ث من عنربااختاذ خطوات فورية إلبعاد السجناء األحد  - ٥٨
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ضمان إتاحة الفرصة جلميع األشخاص احملتجزين لالتصال فوراً بطبيب وحمامٍ، وكذلك لالتصال              - ٥٩
بذويهم يف مجيع مراحل االحتجاز، وإتاحة الفرصة للمحتجزين لدى إدارة األمـن الـسياسي              

  ؛)ة املتحدةاململك(للحصول فوراً على املشورة القانونية واملعلومات 

اختاذ تدابري بغية وضع حد فعال ملمارسة احلبس االنفرادي ولضمان حصول احملتجـزين علـى                 - ٦٠
  ؛)النمسا(التمثيل القانوين دون تأخري ال موجب له 

رفع السن القانونية للمسؤولية اجلنائية ووضع جمموعة من العقوبات البديلة للمجرمني األحداث              - ٦١
  ؛)النمسا(ن على اجملرمني دون سن الثامنة عشرة إال كحل أخري وضمان عدم احلكم بالسج

مواصلة اختاذ تدابري لضمان احترام السلطات اليمنية جبميع مستوياهتا لسالمة األشخاص ودعمها        - ٦٢
  ؛)الدامنرك(ملعايري حقوق اإلنسان املنصوص عليها يف الدستور 

يف مرحلة مبكرة، مبا يف ذلـك الزجيـات         حظر أي ممارسة من ممارسات تزويج البنات قسراً و          - ٦٣
أو املؤقتة، وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث، واالجتار باألطفال املدعوم من اآلبـاء         " السياحية"

بوسائل منها اعتماد قانون األمومة اآلمنة، الذي ُعرض على الربملان مؤخراً، وتنفيذه الالحـق              
  ؛)إسرائيل(اء على التمييز ضد املرأة دومنا تأخري وفق توصية اللجنة املعنية بالقض

من أجل مكافحتها وفق توصية اللجنة املعنية " حاالت الزواج السياحي"النظر يف اختاذ تدابري ملنع   - ٦٤
  ؛)الربازيل(بالقضاء على التمييز ضد املرأة 

ق التصدي للمشاكل الناشئة عن االجتار باألطفال وهتريبـهم إىل البلـدان اجملـاورة يف سـيا                 - ٦٥
  ؛)الربازيل(االستراتيجية الوطنية للطفولة والشباب 

  ؛)اململكة العربية السعودية(مواصلة اجلهود ملنع هتريب األطفال اليمنيني إىل خارج البلد   - ٦٦

زيادة يقظة السلطات واختاذ تدابري فعالة من أجل التصدي للمشكلة اخلطرية املتمثلة يف العنـف                 - ٦٧
  ؛)جيبويت(املرتيل ضد النساء 

اختاذ خطوات فورية لضمان التنفيذ الكامل خلطة العمل الوطنية اليت ُوضعت مـؤخراً هبـدف                 - ٦٨
  ؛)الدامنرك(القضاء على ممارسة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث يف اليمن 

اختاذ تدابري عملية إلعادة تأهيل السجينات بعد إطالق سراحهن وإعادة تأهيل األحداث اجلاحنني   - ٦٩
  ؛)فلسطني( الشوارع وأطفال

العمل على حتسني األوضاع السائدة يف سجونه، مبا يف ذلك األوضاع املتعلقة باملرافق الـصحية            - ٧٠
  ؛)كندا(واحلصول على الغذاء والرعاية الصحية واالكتظاظ 
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تنفيذ تدابري قضائية صارمة فيما يتعلق بالفساد والرشوة اللذين ال يفتـآن يـدمران احلقـوق                  - ٧١
  ؛)كندا(عية واالقتصادية االجتما

  ؛)النمسا(ضمان أن تكون معايري احملاكمة العادلة مضمونة يف مجيع الظروف   - ٧٢

  ؛)اليابان(تعزيز قدرات مديري األجهزة القضائية   - ٧٣

إزالة القيود املفروضة على قدرة الصحفيني على اإلبالغ عن سياسات احلكومة وانتقادها حبرية               - ٧٤
  ؛)كندا(ختويف أو سجن أو هتديد ودون خوف من قمع أو 

  ؛)إيطاليا(اختاذ تدابري مناسبة لضمان وتعزيز حرية التعبري وتعدد مصادر األخبار   - ٧٥

تعديل قانون الصحافة واملطبوعات على حنو جيعله حيمي بشكل واضح ال لُبس فيه متتع الصحفيني   - ٧٦
  ؛)الواليات املتحدة(حبرية التعبري وتنفيذ هذا القانون 

  ؛)الواليات املتحدة(وضع سياسة شاملة ملعاجلة مشكلة التمييز بني اجلنسني يف العمل   - ٧٧

  ؛)الواليات املتحدة(ضمان حتسني إنفاذ القوانني اليت حتمي املستخدمني من التمييز ضد النقابيني   - ٧٨

ى احلكومـة   نشر دراسات احلالة واإلحصاءات السنوية املتعلقة بالرتاعات العمالية املعروضة عل           - ٧٩
  ؛)الواليات املتحدة(وبطريقة فّضها 

مواصلة جهوده ملكافحة الفقر واستمراره يف اختاذ تدابري للتخفيف من تأثري األزمة االقتـصادية                - ٨٠
  ؛)اجلزائر(واملالية على الشعب اليمين وإطالع دول أخرى معنية على جتربته الرائدة يف هذا الشأن 

فّعالة ملكافحة الفقر وتعزيز احلقـوق االقتـصادية واالجتماعيـة          مواصلـة تنفيـذ السياسة ال     - ٨١
  ؛)كازاخستان(والثقافية 

مواصلة جهوده للقضاء على الفقر وزيادة معدالت معرفة القراءة والكتابة ومعدالت التسجيل يف   - ٨٢
  ؛)الفلبني(املدارس وحتسني الوصول إىل اخلدمات الصحية األساسية وذلك بدعم اجملتمع الدويل 

مواصلة جهوده ملكافحة الفقر وضمان متتع الشعب اليمين باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة               - ٨٣
  ؛)بنغالديش(والثقافية وذلك بدعم ومساعدة من اجملتمع الدويل 

مواصلة جهوده لزيادة فرص مجيع السكان يف احلصول على خدمات الرعاية الصحية يف األرياف   - ٨٤
  ؛)كوبا(واحلواضر معاً 

  ؛)ماليزيا (سيما يف صفوف النساء والشباب اعتماد سياسات وبرامج أكثر فعالية ملكافحة البطالة، ال  - ٨٥
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مواصلة حتسني نظام الرعاية الصحية لضمان أفضل درجات الرفاه للشعب اليمين يف هذا اجملال                - ٨٦
  ؛)اململكة العربية السعودية(

  ؛)األردن(املستفيدين توسيع نطاق خطة الرفاه االجتماعي وزيادة عدد   - ٨٧

زيادة اجلهود املبذولة لتحسني فرص السكان يف املناطق الريفية يف احلصول على خدمات الصحة               - ٨٨
  ؛)جيبويت(العامة 

مواصلة جهوده لزيادة تعزيز ومحاية احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك احلق               - ٨٩
داف اإلمنائية لأللفية واختاذه خطوات ملموسـة يف هـذا          يف التنمية، من أجل زيادة حتقيق األه      

الصدد خلفض معديل الفقر والبطالة بغية حتسني سبل كسب العيش املتاحة جلميـع املـواطنني               
  ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(

  ؛)أملانيا(حتسني نظام الضمان االجتماعي وتيسري االستفادة منه   - ٩٠

  ؛)فرتويال( دعم الفئات الضعيفة، خاصة تلك اليت تعيش يف األرياف مواصلة ما حققه من إجناز مهم يف  - ٩١

ختصيص مزيد من املوارد للمشاريع السكنية لألسر املنخفضة الدخل والتركيز على ختصيص مزيد   - ٩٢
  ؛)زمبابوي(من املوارد لقطاع الصحة، خاصة يف األرياف ويف مناطق أخرى أقل تنميةً 

ابري وسياسات التنمية االقتصادية واالجتماعية هبدف زيادة ضمان        ختصيص مزيد من املوارد لتد      - ٩٣
سيما احلق يف الغذاء واحلق يف  متتع السكان باحلقوق االقتصادية واالجتماعية اليت ال غىن عنها، ال

  ؛)فييت نام(الرعاية الطبية واحلق يف العمل، وبغية مكافحة الفقر واألمية 

  ؛)مصر(ومكافحة األمية خاصة يف صفوف النساء يف األرياف مواصلة اجلهود لتعزيز التعليم   - ٩٤

تقوية اجلهود املبذولة يف إطار األهداف اإلمنائية لأللفية جلعل التعليم األساسي يف متناول اجلميع                - ٩٥
  ؛)اجلمهورية العربية السورية(

ي مينـع زواج    بذل جهود أكرب حلماية فرص األطفال يف نيل التعليم وتنفيذ قانونه اجلديد الـذ               - ٩٦
  ؛)كندا(األطفال 

مواصلة تنفيذ استراتيجيته املتعلقة بالتعليم األساسي وتعزيز الفرص التعليمية يف املناطق احملرومة              - ٩٧
  ؛)اململكة العربية السعودية(من أجل دعم التعليم يف البلد 

لـصحة، خاصـة    اختاذ تدابري ملموسة لزيادة فرص اجلميع يف االستفادة من خدميت التعلـيم وا              - ٩٨
مجهوريـة  (الشرائح الضعيفة من اجملتمع مبا فيها النساء واألطفال يف األرياف ويف املناطق النائية              

  ؛)إيران اإلسالمية
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إدراج تدابري مناسبة يف النظام املدرسي جبميع مستوياته للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان، وفقاً                - ٩٩
  ؛)إيطاليا(ي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان خلطة العمل املندرجة يف إطار الربنامج العامل

مواصلة بذل كل ما يف وسعه من جهود، مبا يتوافق وروح مؤمتر استعراض نتائج ديربان، مـن                   - ١٠٠
أجل اعتماد تدابري فّعالة حتول دون تكرار التهديدات اليت تعرضت هلا األقليات الدينية، مبا فيها               

  ؛)الربازيل(الطائفة اليهودية والطائفة البهائية 

مواصلة جهوده لتعزيز ومحاية حقوق املهاجرين والالجئني واألشخاص املشردين داخلياً، وكذلك   - ١٠١
  ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(األشخاص ذوي اإلعاقة 

مواصلة استضافة الالجئني القادمني من القرن األفريقي، وخاصة من الصومال، بدعم مادي يف               - ١٠٢
  ؛)الصومال(تمع الدويل، وخاصة من البلدان العربية الوقت املناسب من اجمل

مع تقدير التزامه باستقبال مهاجرين من القرن األفريقي على أراضيه، مواصلة جهوده يف هـذا                 - ١٠٣
  ؛)فرتويال(العمل اجلدير بالثناء 

  ؛)جيبويت(ة التماس الدعم املايل واملادي الضروري من اجملتمع الدويل للقيام مبسؤولياته اإلنساني  - ١٠٤

  ؛)هنغاريا(ضمان محاية احلريات األساسية حىت يف إطار قوانني مكافحة اإلرهاب   - ١٠٥

اختاذ مجيع التدابري لضمان عدم إخالل جهود مكافحة اإلرهاب يف اليمن بااللتزامات يف جمـال                 - ١٠٦
  ؛)السويد(حقوق اإلنسان 

  ؛)ماليزيا(عي حبقوق اإلنسان يف اليمن زيادة اجلهود الرامية إىل بناء القدرات وإذكاء الو  - ١٠٧

طلب دعم مفوضية حقوق اإلنسان لتنفيذ برامج توعية وتدريب العاملني يف جمال حقوق اإلنسان   - ١٠٨
  ؛)الكويت(وتوفري املساعدة التقنية من أجل تعزيز حقوق اإلنسان 

زء الثاين عشر من تقريره الوطين التماس املساعدة التقنية من األمم املتحدة على النحو املبّين يف اجل  - ١٠٩
 ).جنوب أفريقيا(

 أعاله، ٧٤ و٦٣ و٦١ و٦٠ و٥٨ و٣٢ و٣١ و٨ و٧ و٢يرى اليمن أن التوصيات الواردة حتت األرقام   - ٩٢
  .إّما قد ُنفّذت بالفعل أو هي يف طور التنفيذ

تدَرج ردود اليمن علـى     وس. وسينظر اليمن يف التوصيات التالية ويقدم ردوداً عليها يف الوقت املناسب            - ٩٣
  :هذه التوصيات يف تقرير النتائج الذي سيعتمده جملس حقوق اإلنسان يف دورته الثانية عشرة

  ؛)هولندا(االنضمام إىل الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة   - ١
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  ؛)أذربيجان( يف جمال التعليم التصديق على اتفاقية اليونسكو اخلاصة مبكافحة التمييز  - ٢  

التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، وقبول اختصاص              - ٣
 من االتفاقية، وتعديل تشريعاته الوطنية حبيث جترِّم هذا         ٢٦اللجنة على النحو املتوخى يف املادة       

  ؛)األرجنتني(الفعل 

ختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو          التصديق على الربوتوكول اال      - ٤
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة وعلى الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب،           

؛ واالنـضمام إىل    )األرجنـتني (وإقامة اآللية الوطنية للوقاية املنصوص عليها يف ذلك الـصك           
تفاقية مناهضة التعذيب وإنشاء اآللية الوطنية للوقاية وفقاً لذلك، اليت          الربوتوكول االختياري ال  

ستسهِّل أيضاً مكافحة االحتجاز السري واالحتجاز املطوَّل دون حماكمة وحاالت التعذيب على     
  ؛)اجلمهورية التشيكية(يد موظفي السجون بوجه أفضل وأكثر فعالية 

  ؛)النرويج(فردية مبوجب املعاهدات اليت هو طرف فيها النظر يف التصديق على آليات الشكاوى ال   - ٥

تعديل أحكام قانون األحوال الشخصية الذي جييز تزويج البنات دون سن اخلامسة عشرة ورفع                 - ٦
  ؛)النمسا(السن الدنيا للزواج إىل مثانية عشرة سنة 

  ؛)الربتغال(رأة إلغاء أي أحكام متييزية تتناىف واملعاهدات الدولية املتعلقة حبقوق امل   - ٧

  ؛)التفيا(النظر يف توجيه دعوة دائمة إىل مجيع اإلجراءات اخلاصة التابعة جمللس حقوق اإلنسان    - ٨

مراجعة مجيع التشريعات القائمـة واملعّدة ذات الصلة، مبا فيها قانون العقوبات، بغية ضـمان                 - ٩
ياة اخلاصـة ومنـع التمييـز       سيما حبماية احل   تقيـده بالقانون الدولـي حلقوق اإلنسان، وال     

  ؛)اجلمهورية التشيكية(

اختاذ مزيد من التدابري امللموسة لضمان املساواة بني النساء والرجال يف احلقوق فيمـا يتعلـق                   - ١٠
  ؛)النرويج(باألحوال الشخصية 

  ؛)هولندا(تنفيذ قرار جملس النواب بتحديد السن الدنيا للزواج يف سبعة عشرة سنة على األقل    - ١١

مواصلة جهوده لتعديل التشريعات وتقوية التدابري ملعاجلة مشكلة العنف ضد النساء والفتيات، مبا    - ١٢
يف ذلك جرائم الشرف، بغية ضمان القضاء بشكل فّعال على مجيع أشكال التمييز والعنف ضد               

  ؛)السويد(املرأة 

وجترمي االغتصاب يف إطار العالقة     زيادة إنفاذ القوانني اليت حتمي النساء من االغتصاب والعنف            - ١٣
  ؛)الواليات املتحدة(الزوجية ومعاملة جرائم الشرف كما تعامل جرائم القتل 
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إفساح جمال أكرب لوزارة حقوق اإلنسان وللمنظمات غري احلكومية الداخلية والدولية لـدخول                - ١٤
ق اإلنـسان   سجونه على الفور؛ عقب إنشاء رئيس اليمن جلنة لدراسة توصيات وزارة حقـو            

واملنظمات غري احلكومية ولتنفيذ اإلصالحات الرامية إىل جعل نظام السجون يف اليمن يستجيب             
  ؛)الواليات املتحدة(للمعايري املعترف هبا دولياً 

السماح ملنظمات حقوق اإلنسان اليمنية والدولية، وخاصة منها جلنة الصليب األمحر الدوليـة،                - ١٥
  ؛)اجلمهورية التشيكية(ازه بدخول سجونه ومراكز احتج

ضمان حرية التعبري يف مجيع اجملاالت وباخلصوص وقف الرقابة والتدابري القمعية اليت ُتتخذ يف حق    - ١٦
  ؛)أملانيا(الصحفيني وناشطي اجملتمع املدين 

 سيما حرية الـصحافة، وملنـع      اختاذ التدابري الضرورية لضمان التمتع الكامل حبرية التعبري، وال           - ١٧
  ؛)فرنسا(املضايقات واالعتداءات اليت يتعرض هلا الصحفيون وملكافحتها واملعاقبة عليها 

ضمان احلماية واإلعمال الكاملني للحق يف حرية التعبري ويف تعدد مصادر األخبار إىل جانـب                  - ١٨
  ؛)كيةاجلمهورية التشي(احلق يف التجمع السلمي ويف تكوين مجعيات مبا يتوافق واملعايري الدولية 

محاية واحترام متتع املدافعني عن حقوق اإلنسان حبرية التعبري وتكوين مجعيات واإلحجام عـن                 - ١٩
  ؛)النرويج(فرض أي قيود غري ضرورية على عملهم 

اعتماد تدابري مناسبة لنشر إعالن املدافعني عن حقوق اإلنسان على نطاق واسع وضمان التقّيد به    - ٢٠
  ؛)جالنروي(تقّيداً كامالً 

ضمان تقّيد قوانني مكافحة اإلرهاب باملعايري الدولية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية          - ٢١
وإيالء العناية لتوصيات اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان وجلنة مناهضة التعذيب فيما يتعلق بعـدم              

  ).املكسيك(جواز انتهاك بعض احلقوق وعدم مقبولية التعذيب 

  :توصيات التالية بتأييد اليمنومل حتظ ال  - ٩٤

التصديق على الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة                - ١
  ؛)الربتغال(والسياسية وإلغاء عقوبة اإلعدام هنائياً 

 ١٩٩٠ وقانون اجلنسية الصادر يف عام       ١٩٩٢تعديل قانون األحوال الشخصية الصادر يف عام          - ٢
لتمييز والعنف ضد املرأة يف الزواج والطالق والوالية والشهادة وامللكية واجلنسية وحضانة            ملنع ا 

 ٢٣٢األطفال واإلرث، وإلغاء مجيع األحكام التمييزية من قانون العقوبات، مبا يف ذلك املـواد               
ح ، وفقاً لتوصية اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة والتعـديل املقتـر             ٢٧٥ و ٢٧٣و

  ؛)إسرائيل( من قانون العقوبات ٢٦للمادة 
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اختاذ مجيع التدابري الالزمة إللغاء عقوبة اإلعدام ووقف العمل هبا، كخطوة أوىل، بغية االلتـزام                 - ٣
؛ تقييد تطبيق عقوبة اإلعدام حـىت ال ينحـصر          )السويد(بقراري اجلمعية العامة يف هذا الصدد       

منا يكون متوافقاً مع املعايري الدولية الدنيا؛ والنظر يف         تنفيذها يف أشّد اجلرائم خطورة فحسب وإ      
؛ والنظر يف وقف تنفيذ عقوبة اإلعدام متهيداً        )إيطاليا(وقف توقيع عقوبة اإلعدام متهيداً إللغائها       

  ؛)هولندا (٦٣/١٦٨ و٦٢/١٤٩إللغائها بشكل تام متاشياً مع قراري اجلمعية العامة 

  ؛)اململكة املتحدة(ني متهيداً إللغاء عقوبة اإلعدام وقف عمليات إعدام مجيع اجملرم  - ٤

  ؛)كندا(النظر يف وقف توقيع عقوبة اإلعدام   - ٥

  ؛)املكسيك(قبول وقف تنفيذ عقوبة اإلعدام   - ٦

  ؛)هنغاريا(احلّد بشكل كبري من توقيع عقوبة اإلعدام متهيداً إللغائها متاماً   - ٧

؛ واحلـّد   )هولندا(ام واحلّد من توقيع عقوبة اإلعدام       خفض عدد اجلرائم اليت ُيحكم فيها باإلعد        - ٨
  ؛)الربازيل(تدرجيياً من توقيع عقوبة اإلعدام وخفض عدد اجلرائم اليت حيكم فيها باإلعدام 

سـيما الـرجم     إلغاء التعذيب وغري ذلك من ضروب املعاملة القاسية والالإنسانية واملهينة، وال            - ٩
ر، وفق ما أوصت به اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان وأصحاب واجللد وقطع األطراف وإعدام القّص

  ؛)إسرائيل(الواليات اخلاصة ذات الصلة، على التوايل 

إلغاء أشكال العقوبة اجلسدية كاجللد، ويف حاالت قليلة، قطع األطراف، ألهنا تشكل انتـهاكاً                - ١٠
  ؛)يانيجري( من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ٧للمادة 

  ؛)النمسا(النظر يف وقف تنفيذ األحكام الصادرة باإلعدام   - ١١

ضمان حرية األشخاص يف اختيار الدين أو املعتقد مبا يف ذلك احلق يف تغيري دينهم أو معتقدهم                   - ١٢
  ).نيجرييا(احلايل 

 اليت قدمتـها    )الدول(أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير موقف الدولة         /وتعكس مجيع االستنتاجات و     - ٩٥
  .وال ينبغي تأويلها على أهنا حظيت بإقرار الفريق العامل ككل. أو موقف الدولة موضوع االستعراض بشأهنا/و



A/HRC/12/13 
Page 26 

 

Annex  

COMPOSITION OF THE DELEGATION 

 The delegation of Yemen was headed by H.E. Dr. Huda Abdullatef ALBAN,  Minister of Human 
Rights, and composed of 21 members: 

H.E. Dr.  Ibrahim AL-ADOOFI, Ambassador, Permanent Representative; 

Mr. Ali Saleh Abdullah HUSSEIN,  Deputy Minister of  Labor and Social Affairs, For the Social 
Development Sector; 

Dr. Mohamed Ahmed Ali AL-HAWRI, Deputy Minister of the Ministry of Planning, For the 
studies and economic projections; 

Dr. Tariq Abdullah Issa ALMGAHAD, Deputy Minister of the Ministry of  Legal Affairs; 

Mr. Ali Saleh Abdulla TAISSIR,  Deputy Minister of  the Ministry of Human Rights; 

Mr. Abdullah AL-YOUSEFI, General Advocate for International Cooperation And protection of 
Human Rights;  

Brig. Dr. Abdulkader Mohamed Kahtan Kaid, Director General for External Relations And 
International Criminal Police in the  Interior Mininstry; 

Mr. Ali Nasser Mehdi SHARAFADIN,  Head of the Local Authority and Civil Societies 
Organizations, Presidential Office; 

Colonel Mohamed AL-NUMAILI, Director General in the Interior Ministry; 

Dr. Yahya Ahmed Ali AL-KHAZAN, Chairman of the Department of Conferences And 
International Cooperation at the Ministry Of justice; 

Mrs. Eshrak Mohammed AL-GUDAIRI,  Head of the Department of Civil Organizations and 
Human Rights, Prime Minister Office; 

Mr. Ibrahim A-A- AL-KHARSANI,  Director-General of Press in the Information Ministry; 

Mr. Adel AL-YAZID, Director-General of the Office of the Minister for Human Rights; 

Mr. Fadhl AL-MAGHAFI, Minister Plenipotentiary in the Permanent Mission of Yemen; 

Mr. Walid ALETHARY, Counsellor in the Permanent Mission of Yemen; 

Mr. Sulaiman Mohamed TABRIZI, Director of the Departement of  International Organizations 
in the Ministry Of Human Rights; 

Mr. Saddam Abdulhameed ALQOOFAILY, Head of International Communications in the 
Ministry of Human Rights; 

Mr. Marwan AL-SHAMI,  Third Secretary in the Permanent Mission of Yemen; 

Mrs. Liza Khaled Abdullah AL-KASADI, Responsible of the File of Human Rights Officer in the 
Department of International Organizations and Conferences – MOFA; 

Mr. Nagib HAMIM, Attaché (Affaires Commerciales), Permanent Mission of Yemen. 

_ _ _ _ _ 


