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 اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان
                         الدورة الثالثة والثمانون

 اليمن

 قائمة املسائل اليت ينبغي حبثها مبناسبة النظر يف التقرير الدوري الرابع لليمن

                                 َّ           اإلطار الدستوري والقانوين الذي يطب ق فيه العهد
 )٢املادة (احلق يف سبيل انتصاف فعال 

                                                             اإلعمال التام للحقوق احملمية مبوجب العهد، وسبل االنتصاف                                            يرجى وصف اآلليات املوجودة من أجل      - ١
  .                                               القضائية أو غري القضائية املتاحة ملمارسة هذه احلقوق

                                                                                         يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تتوخى إنشاء جلنة مستقلة حلقوق اإلنسان ومىت تتوخى إنشاءها؟ - ٢

 )٢٦ و٣املادتان (املساواة بني اجلنسني وعدم التمييز 

     وإذا   .                                                           ً                            يرجى بيان ما إذا كان حظر التمييز القائم على نوع اجلنس وارداً يف نص حمدد يف القانون الداخلي - ٣
                                                               مل يكن األمر كذلك، هل تعتزم الدولة القيام بذلك يف املستقبل القريب؟

      لطرف،                                                                                             يرجى تقدمي إحصاءات عن حاالت تشويه األعضاء التناسلية لإلناث املبلغة إىل سلطات الدولة ا              - ٤
                  وما هي اخلطوات اليت   .                                                                          ومعلومات عن اإلجراءات املتخذة حبق مرتكيب التشويه وغريه من أشكال العنف ضد املرأة

     من    ١٦١       الفقرة  (                                         الذي حيظر تشويه األعضاء التناسلية لإلناث؟     ٢٠٠١ ُ                                      اُتخذت لضمان التنفيذ الكامل لقانون عام 
   ).       التقرير

   ).               من التقرير     ٤٣٢        الفقرة   (             ً                         يشكل انتهاكاً ملبدأ عدم التمييز                                                 تـرى الدولة الطرف أن تعدد الزوجات ال        - ٥
  .                                                           يرجى توضيح كيف تعترب الدولة الطرف هذه املمارسة متفقة مع العهد
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    ).             من التقرير  ٥٨       الفقرة  (                                                          يرجى زيادة توضيح األحكام التشريعية اليت متنح املرأة حق التملك  - ٦

                                                        نية املتصلة حبقوق املرأة متييزية فذلك يعود إىل األدوار                                                             جـاء يف الـتقرير أنـه إذا كانت األحكام القانو           - ٧
               ويفيد التقرير     ).               من التقرير    ٥٩        الفقرة   (                                                                           االجتماعـية لـلمرأة والرجل القائمة على تقسيم العمل النوعي بينهما            

     ليات                                                                         أن األمناط االجتماعية والثقافية السائدة اليت تعمق الصورة النمطية ألدوار ومسؤو  )              من التقرير   ٥٩          الفقـرة    (
          يرجى وصف    .                                         ً                                                     النسـاء والـرجال انعكست يف بعض جوانبها سلباً على صياغة القوانني وعلى مستوى تنفيذها              

                                                                                                               اخلطـوات الـيت اختذهتـا الدولة الطرف جلعل املمارسات وتشريعاهتا الداخلية املتعلقة حبقوق املرأة متماشية مع                 
   .                          االلتزامات الواردة يف العهد

                                                                 الطرف إىل عدم تساوي شهادة الرجل واملرأة أمام احملكمة واتفاق ذلك مع                          يرجى بيان كيف تنظر الدولة - ٨
   ).            من التقرير   ١٧١       الفقرة  (                                          مبدأ املعاملة املتساوية املنصوص عليه يف العهد 

                                                                                                     يـرجى زيادة توضيح استراتيجية الدولة الطرف من أجل حتقيق املساواة بني اجلنسني يف تقلد الوظائف                 - ٩
ـ       .         العامـة                                                                                  ة الطرف أي تدابري إزاء األحزاب السياسية اليت ترفض إدراج نساء على قوائم                                   وهـل اختـذت الدول

   ).            من التقرير  ٣٩       الفقرة  (         مرشحيها؟ 

 تدابري مكافحة اإلرهاب واحترام أحكام العهد

           ، وخباصة عن     ٢٠٠٤                                                                      يرجى تقدمي مزيد من التفاصيل عن احملكمة املختصة جبرائم اإلرهاب، املنشأة يف عام  -  ١٠
   ).            من التقرير   ٢٣١       الفقرة  (                            ية احترامها لألصول القانونية             تكوينها وكيف

 )٦املادة (احلق يف احلياة 

                              امرأة بتهمة الزنا وحكمت         ٢٠٠٠                                                                        تفـيد املعلومات الواردة أن احملكمة االبتدائية يف عدن أدانت يف عام              -  ١١
           يرجى تقدمي    .          ة العليا                                 ُ                         وأيدت حمكمة االستئناف هذا احلكم، فطُعن فيه أمام احملكم          .                            علـيها بالـرجم حىت املوت     

ّ                                                                                                         معلومـات عّمـا آل إليه الطعن املقدم إىل احملكمة العليا والتعليق على مدى اتفاق احلكم بالرجم حىت املوت مع                             
  .          من العهد ٧   و ٦       املادتني 

َ                    حبق شخص ُيزَعم أنه مصاب          ٢٠٠١       أغسطس   /                                                      تشـري تقاريـر خمتلفة إىل تنفيذ حكم باإلعدام يف آب           -  ١٢   ُ        
  .          من العهد ٦                                           بيان كيف ميكن تربير هذه املمارسة يف إطار املادة      يرجى   .                بانفصام الشخصية

                 يرجى تقدمي حتليل     .                                                                                 تفـيد املعلومات الواردة أن تنفيذ أحكام اإلعدام ميكن أن يشمل مئات األشخاص             -  ١٣
  .          من العهد ٦                                                                        إحصائي باجلرائم اليت أدينوا هبا والتعليق على مدى اتفاق هذه األحكام مع املادة 
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 لتعذيب وغريه من ضروب املعاملة القاسية والالإنسانية واملهينة؛ عدم التعرض ل
 )١٠ و٩ و٧املواد (معاملة السجناء واحملتجزين اآلخرين 

  ؛  )                      وما يليها من التقرير   ١٧٧       الفقرة  (                           اإلصالح التشريعي ملنع التعذيب   )  أ   : (                        يرجى تقدمي تفاصيل عما يلي -  ١٤
                                  مدة اإلجراءات يف قضايا التعذيب؛       )  ج (                            حقيق يف ادعاءات التعذيب؛                                              التقدم احملرز يف إنشاء هيئة مستقلة للت        )  ب (
  .                                                اجلزاءات املفروضة على موظفي الدولة املدانني بالتعذيب    )  ه (                           التعويضات املمنوحة للضحايا؛   )  د (

                                                                                                    يـرجى زيـادة توضـيح حمتوى الدورات التدريبية املقدمة ملنتسيب سلك الشرطة يف املدارس والكليات                 -  ١٥
   ).                      وما يليها من التقرير   ١٩٤       الفقرة  (              ن حظر التعذيب            املتخصصة بشأ

                  مئات االعتقاالت       ٢٠٠٣                                                                               يرجى التعليق على التقارير اليت تشري إىل أن الدولة الطرف شهدت خالل عام               -  ١٦
  ُ        وذُكر أن     ".        إرهابية "                                                                                        السياسـية الـيت اسـتهدفت أعضـاء املنظمات اإلسالمية أو املشتبه يف ضلوعهم بأعمال                

      ُّ                     ُ           ً        كما ادُّعي أن معظم املعتقلني احُتجزوا أشهراً عدة   .                                   ن إشراف قضائي حسبما يقتضيه القانون               االعتقاالت جرت دو
  .                                             دون هتمة أو حماكمة ودون أن يتاح هلم االتصال مبحامني

                              امرأة بتهمة الزنا وحكمت         ٢٠٠٠                                                                       وتفيد املعلومات الواردة أن احملكمة االبتدائية يف عدن أدانت يف عام             -  ١٧
ّ    يرجى تقدمي معلومات عّما   .                                ُ                         أيدت حمكمة االستئناف هذا احلكم، فطُعن فيه أمام احملكمة العليا و  .                عليها مبائة جلدة                    

  .          من العهد ٧                                                                         آل إليه الطعن املقدم إىل احملكمة العليا والتعليق على مدى اتفاق احلكم مع املادة 

                رطة مع الكبار                  ُ                                                                        يـرجى توضيح كيف ُيعترب احتجاز أحداث يف سن الثانية عشرة وما فوق يف مراكز الش                -  ١٨
      ويف    ١٠              من املادة     ٣    و  ٢     ً                                                        متفقاً مع مفهوم احلماية اخلاصة لألطفال الوارد يف الفقرتني            )               من التقرير     ٢٥٤        الفقرة   (

   .           من العهد  ١٠      املادة 

 )١٤املادة (احلق يف حماكمة عادلة 

           خمالفات متس                                      املقدمة إىل الدولة الطرف بشأن        ٥     ٢٢٥                                                   يرجى تقدمي مزيد من املعلومات عن الشكاوى ال            -  ١٩
   ).            من التقرير   ٣٣٥       الفقرة  (                                          استقالل القضاء، وعن متابعة الدولة الطرف هلا 

  .                                                                  يرجى تقدمي معلومات عن كيفية ضمان استقالل القضاء واألمن الوظيفي للقضاة -  ٢٠

                        هل املساعدة القانونية     ).               من التقرير     ٢٠٤        الفقرة     " (                    لـه أن يستعني مبحام    "                               يشـري التقرير إىل أن احملتجز        -  ٢١
                                        متاحة حبكم الواقع ويتم تقدميها عند الطلب؟

 )١٨املادة (حرية األديان 

ِ                                                 يشـري الـتقرير إىل أن تغيري الدين وإشهار ذلك فتنة ُتلِحق الضرر الكبري باستقرار اجملتمع وأمنه           -  ٢٢        الفقرة  (                                             ُ  
  .               ن العهد يف اليمن   م  ١٨                                                          يرجى بيان كيفية ضمان احلق يف تغيري الدين املنصوص عليه يف املادة    ).             من التقرير   ٣٥٤
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     من    ٣٥٥                                                                                             يرجى تقدمي معلومات مفصلة عن كيفية تطبيق القيود على حرية األديان املشار إليها يف الفقرة            -  ٢٣
  .                         التقرير يف املمارسة العملية

 )٢٢ و٢١ و١٩املواد (احلق يف حرية التعبري والتجمع وتكوين اجلمعيات 

                   بقتل أربعة أشخاص     ٢٠٠٣     مارس  /      آذار  ٢١               ام قوات األمن يف                                        يرجى التعليق على التقارير اليت تشري إىل قي -  ٢٤
   .                                كانوا يتظاهرون ضد احلرب يف العراق

  ؟ )            من التقرير   ٣٥٦       الفقرة  (                                                         ما الوضع الراهن فيما يتعلق بإصالح قانون الصحافة واملطبوعات  -  ٢٥

ُ                                     ما هي الظروف اليت ُمنعت فيها اجلمعيات من احلصول على متويل  -  ٢٦   ؟ )    قرير        من الت   ٣٨٠       الفقرة  (                 

 )٢٤املادة (محاية الطفل 

     يرجى    ).               من التقرير     ٣٩٠        الفقرة     " (            لثبوت مصلحة  "                                                        يفيد التقرير أنه ال جيوز عقد الزواج على قاصر إال            -  ٢٧
   ".          ثبوت مصلحة "                    توضيح املقصود بعبارة 

----- 


