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 .٠٥/١٥افتتحت اجللسة الساعة  
النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة         

  من االتفاقية١٨
 )تابع( التقرير الدوري السادس لليمن 
 )CEDAW/C/YEM/6; CEDAW/Q/6 and Add. 1( 

 الرئيـسة، اختـذ أعـضاء وفـد الـيمن           بناء على دعوة من    - ١
 .أماكنهم إىل طاولة اللجنة

 )تابع( ٩ إىل ٧املواد  
قالت، وهي ترد على عدد من      ): اليمن(السيدة قائد    - ٢

األســئلة الــيت طُرحــت يف اجللــسة الــسابقة، إن اللجنــة الوطنيــة  
ــة     ــان الربملانيـ ــرأة تعمـــل عـــن كثـــب مـــع عـــدد مـــن اللجـ للمـ

 جمموعــــة مــــن قــــضايا حقــــوق واإلدارات احلكوميــــة بــــشأن
اإلنسان، نظرا إىل ضرورة التعاون واحلوار الفعالني على مجيـع      
املستويات لضمان تنـاول االحتياجـات احملـددة للنـساء بطريقـة          

وتسعى اللجنة أيضا إىل التمويل من احلكومة ملختلـف         . شاملة
 .املشاريع الرامية إىل تشجيع تقدم املرأة

مــؤمتر الــشعب (احلــاكم وواصــلت القــول إن احلــزب  - ٣
كـان ضـوءا هاديـا يف اجلهـود املبذولـة للنـهوض حبقـوق               ) العام

إن األمــني العــام لــذلك احلــزب وأربعــة مــن  . املــرأة وحلمايتــها
وعـالوة علـى ذلـك، فـإن        . املسؤولني البارزين كانوا من نساء    

أغلبيــة املرشــحات يف االنتخابــات احملليــة الــيت أجريــت مــؤخرا  
ــؤمتر   ــضاء يف م ــن أع ــام كُ ــشعب الع ــن أن   .  ال ــرغم م ــى ال وعل

الربملان يف الوقت احلايل ال يتضمن سوى مرأتني فقد كـان ممـا        
. يؤمــل فيــه أن يــزداد عــدد النــساء قبــل انقــضاء وقــت طويــل   

اجملتمعات الدميقراطية تسمح، بطبيعتـها، بـاإلعراب عـن اآلراء          
مل تكن عقبات ماثلة أمام حرية الـصحافة يف الـيمن،           . املختلفة
 التشهري كان جرمـا، وهبـذا املعـىن أمكـن للنـساء اللـوايت              ولكن

 .كُن ضحايا التشهري أن يعرضن قضاياهن أمام احملاكم

ــشريعي قالــت إن بعــض مــشاريع     - ٤ ــى املــستوى الت وعل
التعـديالت الــيت اعترضــت عليهــا اللجنــة الوطنيــة للمــرأة وافــق  

ــا  ــا يف ذلــــك مــــشروع تعــــديل يــــسمح  –الربملــــان عليهــ  مبــ
، ذكر وأنثى، بالعمل يف نفس البعثـة الدبلوماسـية          لدبلوماسيني

ــة  – ــرى معلقـ ــا كانـــت األخـ ــة  .  بينمـ ــة برملانيـ ــتناقش جلنـ وسـ
متخصصة يف الـشؤون القانونيـة التعـديالت وقـد تـدعو ممـثلني              

وأحكـــام قـــانون . للجنـــة الوطنيـــة إىل املـــشاركة يف مناقـــشاهتا
العمل اليت تنص على إنشاء حضانات يف مكان العمـل واصـل            

وتعـزى هـذه احلالـة      . باب األعمال جتاهلها إىل درجة كـبرية      ار
ــوقهن وجيــري      ــساء حبق ــني الن ــوعي ب ــار إىل ال ــا إىل االفتق جزئي
 .التصدي هلذه احلالة بطرق منها إطالق محالت تعميق الوعي

وواصلت القول إن التعديل املقترح على القوانني اليت         - ٥
لنـــساء تغطـــي الـــسلك الدبلوماســـي يقـــصد بـــه زيـــادة عـــدد ا 

ــارج ويف وزارة    ــية يف اخلــ ــات الدبلوماســ ــامالت يف البعثــ العــ
وفيمــا يتعلــق مبــسألة   . اخلارجيــة عــن طريــق نظــام احلــصص    

املواطنــة فــإن اجلنــسية املزدوجــة مــسموح هبــا مبوجــب القــانون 
ــيمين ــة    . الـ ــة املتعلقـ ــشريعات احلاليـ ــن أن التـ ــرغم مـ ــى الـ وعلـ

ميـين مـن نقـل    باجلنسية مل متنـع مـرأة مينيـة متزوجـة برجـل غـري              
جنسيتها إىل أطفاهلا يف ظروف معينـة، مـن الـالزم فعـل املزيـد               
لضمان اعتماد التعديالت املقترحة لتلك التشريعات املعروضـة    

الرجـال غـري املـسلمني الـذين        . يف الوقت الـراهن علـى الربملـان       
يرغبون يف الزواج بنساء مينيات جيب أن يعتنقوا اإلسـالم قبـل             

 .ج؛ وعدم القيام بذلك يبطل الزواجالدخول يف عقد الزوا

 ١٤ إىل ١٠املواد 
ــام  - ٦ ــسيدة ديري ــيم ضــروري   : ال ــى أن التعل أكــدت عل

ــة     ــود التنمي ــة يف جه ــساء الكامل ــشاركة الن ــضمان م ــا . ل ووفق
للتقريـــر تعـــزى الفجـــوة بـــني اجلنـــسني يف قطـــاع التعلـــيم إىل  
أسباب منها ازدحام حجرات الدراسة واالفتقار إىل املعلمـات         

وسـاهم الـزواج املبكـر      . د غري كاف من مدارس الفتيـات      وعد
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ومن سـوء احلـظ     . أيضا يف ارتفاع معدل التسرب بني الفتيات      
أن احلالة مل يبد أهنا حتسنت يف السنوات الـست الـيت انقـضت              

وسـتغدو  . على تقدمي التقرير الدوري اخلامس للدولـة الطـرف        
ــدابري امل       ــن الت ــات ع ــن املعلوم ــدا م ــو تلقــت مزي ــة ل تخــذة ممتن
وممــا . للتغلــب علــى هــذه العقبــات وعــن نتــائج تلــك التــدابري   

سيكون مفيدا على حنو خاص معرفة املزيد عن أمـوال امليزانيـة        
 . املخصصة لتحسني البنية األساسية

قالت إن التقرير يـصف عـددا       : جياوكياوالسيدة زو    - ٧
ــاق     ــدالت االلتحـ ــادة معـ ــة إىل زيـ ــتراتيجيات الراميـ ــن االسـ مـ

بيــد أن هــذه االســتراتيجيات ال يبــدو . بــني الفتيــاتباملــدارس 
أهنــا مثمــرة، وهــي لــذلك تستفــسر عــن العقبــات الــيت تعتــرض 

 .التنفيذ الناجح
وقالــت إنــه نظــرا إىل أن الفتيــان والفتيــات اليمنــيني       - ٨

مييلون إىل الذهاب إىل مدارس منفصلة، ينبغي للدولـة الطـرف    
 النظــر عــن نــوع  أن تــبني مــا إذا كــان مجيــع التالمــذة، بغــض  

ويبـدو مـن التقريـر أن       . اجلنس، يتبعون نفس املنهاج الدراسـي     
موارد ماليـة أكثـر كـثريا ختـصص ملـدارس الفتيـان ممـا خيـصص                 

ــات  ــدارس الفتي ــي    . مل ــة تع ــا إذا كانــت احلكوم ــساءلت عم وت
بذلك االختالل، وإذا كان األمر كـذلك، عمـا إذا كانـت قـد          

. بري إلعـادة التـوازن    اختذت أو كانت ختطط ألن تتخذ أي تدا       
وأخــريا، مــن الواضــح أن أغلبيــة املؤســسات التعليميــة، مبــا يف   
ذلك اجلامعات، تليب على حنو رئيسي احتياجات الـذكور مـن      

من املهم معرفة ما إذا كانت أية دراسـة قـد أجريـت     . الطالب
لتحديــد آثــار تلــك الظــاهرة يف صــالحية عمــل النــساء اللــوايت 

 . يدخلن قوة العمل

أعربت عـن تأييـدها الكامـل       : شيلنغ-السيدة شوب  - ٩
ــاملرأة إىل       ــهوض ب ــة الطــرف للن ــة للدول ــة الوطني ــل اآللي لتحوي

ونظــرا إىل أن احلكومــات هــي اجلهــات املوقعــة . وزارة كاملــة
على االتفاقيـة، وبالتـايل فإهنـا مـسؤولة، يف هنايـة املطـاف، عـن              

مركــز تنفيــذ أحكامهــا، فــإن رفــع اللجنــة الوطنيــة للمــرأة إىل   
ــة عــن       ــة اليمني ــساءلة احلكوم ــضمن م ــن شــأنه أن ي ــوزارة م ال

 .اجلهود املشجعة للنهوض باملرأة يف البلد

وواصــلت القــول إن اللجنــة قــد أعربــت، يف تعليقاهتــا  - ١٠
اخلتاميــة علــى التقريــر الــدوري اخلــامس للدولــة الطــرف، عــن  

وعلــى . القلــق حــول الفجــوة بــني اجلنــسني يف قطــاع التعلــيم   
ن أن بعـض التقـدم قـد حقـق يف الـسنوات املتوسـطة،               الرغم مـ  

ــه        ــام ب ــالزم القي ــن ال ــزال م ــل ال ي ــن العم ــدرا كــبري م ــإن ق . ف
وتساءلت عما إذا كانت احلكومـة تفهـم فهمـا كـامال مفهـوم            

إن القيــام، مبوجــب . التمييــز البنيــوي والتزامهــا بالقــضاء عليــه 
صــة  مــن االتفاقيــة، باعتمــاد تــدابري خا ٤ مــن املــادة ١الفقــرة 

مؤقتة ترمي إىل التعجيل باملساواة الفعلية بني الرجـال والنـساء           
مـــن شـــأنه أن يـــسمح للـــسلطات بتخـــصيص أمـــوال إضـــافية  

 .ملدارس الفتيات

وأردفت قائلة إهنا ال ترى، ما مل تتخذ تلـك التـدابري،             - ١١
كيف يكون من املمكن أن حيقق اليمن اهلـدف اإلمنـائي الثـاين             

التعليم االبتدائي العـام حبلـول سـنة        لأللفية، وهو هدف ضمان     
ويف هـــذا الـــصدد، اســـترعت االنتبـــاه إىل منـــشورين . ٢٠١٥

ــسان ومنظمــة        ــشرهتما مفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلن ن
األمــم املتحــدة للطفولــة، أشــارا بالتفــصيل إىل الــروابط بــني       
األهداف اإلمنائية لأللفية واحلقوق املنـصوص عليهـا يف خمتلـف      

ــوق  ــوفر    معاهــدات حق ــة ت ــى أن االتفاقي ــسان، وأكــدا عل  اإلن
 .األساس القانوين حلقوق اإلنسان لتحقيق تلك األهداف

قالت إن البيانات عن عمالـة النـساء يف         : السيدة باتن  - ١٢
باملتوسط، تبلغ نـسبة النـساء قـي قـوة          : الدولة الطرف واضحة  

ــل  ــاطق     ٢٢ر٨العم ــل يف املن ــرقم أق ــك ال ــة، ولكــن ذل  يف املائ
ومن سوء احلظ أن التقرير مل يصف أي تـدابري ترمـي            . املدينية

إىل القــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة يف ســوق العمــل، واحلالــة 
على أرض الواقع تتناقض تناقضا حادا مع األحكـام التـشريعية           
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وهـــي، لـــذلك، تتـــساءل عمـــا إذا . الـــواردة يف قـــانون العمـــل
 ١١ادة  كانت احلكومة تفهم فهما كامال التزاماهتا مبوجب املـ        

ــة هــو حتقيــق     ــة، وأكــدت علــى أن هــدف اإلتفاقي مــن االتفاقي
 .املساواة يف النتائج

وواصلت القول إن أحـد األهـداف الـواردة يف اخلطـة             - ١٣
-٢٠٠٦(االقتـــصادية -اخلمـــسية الثالثـــة للتنميـــة االجتماعيـــة

 ٥هو زيادة مشاركة النـساء يف سـوق العمـل بنـسبة              ) ٢٠١٠
هم معرفة كيفيـة حتقيـق هـذا اهلـدف          ومن امل . يف املائة كل سنة   

 يف املائة تنطبـق علـى القطـاعني         ٥وما إذا كانت الزيادة بنسبة      
واستفسرت أيضا عن اآلليات القائمـة لـضمان        . اخلاص والعام 

وينبغي للدولة الطـرف أن تـشري       . اإلنفاذ السليم لقانون العمل   
إىل ما إذا كانت أي جزاءات على عـدم االمتثـال قـد فرضـت               

 .ا كانت إدارة للتفتيش على العمل قد أنشئتوما إذ

وأردفــت قائلــة إن الــشركات العامــة واخلاصــة الــيت       - ١٤
ــا،     يتجــاوز عــدد املوظفــات فيهــا مخــسني مطلــوب منــها قانون

. حــسب مــا يــرد يف التقريــر، أن تــوفر مرافــق لرعايــة األطفــال 
ومـن املفيــد معرفــة مـا إذا كــان املرســوم الـوزاري الــذي حيــدد    

وأخـريا، تتـساءل عمـا إذا كـان         . املرافق قـد نـشر    ظروف هذه   
الرأي املعرب عنه من قبل بعض الوعاظ الدينيني يف أن مكـان             

. املرأة هو املرتل يؤثر يف املواقف جتـاه النـساء يف مكـان العمـل              
هل حدثت أي حالة من حـاالت العنـف أو التحـرش اجلنـسي              

 وهل حيظر قانون العمل هذه املمارسات؟

قالت إن الفجوة بـني اجلنـسني       ): اليمن (ئدالسيدة قا  - ١٥
يف النظــام التعليمــي قــد ضــاقت إىل حــد كــبري يف الــسنوات       
القليلة املاضية، وذلك على حنـو خـاص بفـضل حـدوث زيـادة              

. كبرية يف عدد البنات امللتحقـات بـاملرافق التعليميـة األساسـية           
وعلــى الــرغم مــن ذلــك فــإن معــدالت التــسرب مــن املــدارس   

ــة وا ــزواج املبكــر    الثانوي جلامعــات تبقــى مرتفعــة نتيجــة عــن ال
إن الدولة واملنظمات الدولية، مبـا      . واستمرار املواقف التقليدية  

يف ذلـــك منظمـــة األمـــم املتحـــدة للطفولـــة وبرنـــامج األغذيـــة 
العاملي، قد اختذت خطوات لتـشجيع تعلـيم الفتيـات، بوسـائل      

 .منها توفري املواد الغذائية واللوازم املدرسية

وواصــلت القــول إن الفتيــان والفتيــات يتبعــون نفــس    - ١٦
ــشاطات     ــرغم مــن أن الن ــهاج الدراســي األساســي، علــى ال املن
خارج املدرسة تكيف على وجه التحديـد أحيانـا هلـذا اجلـنس             

إن سكان اليمن منتشرون، وبالتايل فـإن بنـاء مدرسـة      . أو ذاك 
بيــد أن مــن . يف كــل مكــان مــأهول بالنــاس صــعب ومكلــف  

إن . إعطاء مزيد من الـتفكري يف تـوفري النقـل للطالبـات         املمكن  
التعليم حجر الزاوية للتنمية، نـاهيكم عـن كونـه حقـا أساسـيا              

إن احلكومة ملتزمة ببذل قـصارى اجلهـد        . من حقوق اإلنسان  
ــة    ــاين لأللفي ــق اهلــدف اإلمنــائي الث ــضمان حتقي ــا هلــذا  . ل وحتقيق
 قطـاع التعلـيم     اهلدف، ستحظى امليزنة املراعية لنوع اجلنس يف      

 .باألولوية يف السنوات القادمة

وأشــارت، وهــي تتنــاول قــانون العمــل، إىل وجــود       - ١٧
لـدى  . قانونني منفصلني لقطاع اخلدمة املدنية والقطاع اخلاص   

القطاع اخلاص بعض العزوف عن إتاحة فرص العمل للنـساء،          
ــتحقاقات الـــوالدة الـــيت    وميكـــن أن يكـــون ذلـــك بـــسبب اسـ

وعلـــى الـــرغم مـــن ذلـــك، دعـــت اللجنـــة . ءيـــستحقها النـــسا
الوطنيــة للمــرأة احلكومــة إىل تــشجيع القطــاع اخلــاص علــى       

وفيمــا . توظيــف النــساء، نظــرا إىل أن البطالــة متــس باجلنــسني  
يتعلق باخلدمة املدنية، فإن الدولة ملتزمـة بـشغل حـصص تبلـغ             

ــيم    ٨ ــصحة والتعل ــاعي ال ــساء يف قط ــة الن ــة لعمال ويف .  يف املائ
لريفية، اقترح اجمللـس األعلـى للمـرأة حـصة دنيـا تبلـغ              املناطق ا 

ــاث ٣٠ ــة اإلنـ ــة لعمالـ ــتثمار   .  يف املائـ ــادة االسـ ــأن زيـ ــن شـ مـ
واالنتعاش االقتصادي أن توسع آفاق العمالة لكل من الرجـال    

 .والنساء

وفيما يتعلق بالوعاظ الدينيني الذين يظنون أن النـساء          - ١٨
دودة املتاحة للرجـال،    ال ينبغي هلن أن يأخذن فرص العمل احمل       
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قالت إن اللجنة الوطنية للمرأة ال تؤيد رأيهم، وتدعو الوعـاظ    
لقـد تعلمـت النـساء وُدربـن،        . إىل تشجيع النـساء علـى العمـل       

ومن حقهن العمل بوصفه حقا أساسـيا مـن حقـوق اإلنـسان؛             
وفــضال عــن ذلــك، يــتعني علــى األرامــل واملطلقــات القيــام        

 .د من يعيلهنبالعمل نظرا إىل أنه ال يوج

اعترفـت باسـتراتيجيات    : السيدة أروتـشا دوميـنغس     - ١٩
احلكومــة املعتمــدة وبالتقــدم احملــرز يف حتــسني صــحة املــرأة،       
ولكنــها الحظــت أن التقريــر الــدوري والــردود علــى قائمــة       
القضايا ال يشريان إىل حدوث تغيريات سريعة وكـبرية مبـا فيـه             

ــة املعلومـــات وعـــالوة علـــى ذلـــك، ليـــست مـــصادر  . الكفايـ
ــا   ــا متامـ ــوال عليهـ ــستخدمة معـ ــإن   . املـ ــال، فـ ــبيل املثـ ــى سـ علـ

املعلومات عـن وفيـات األمهـات أثنـاء النفـاس قـد مجعـت عـن          
ــوده    ــشكل االســتبيان قي ــق اســتبيان، ول ــشمل بعــض  . طري مل ت

وتـساءلت عـن   . ٢٠٠٥اإلحصاءات سوى  الفتـرة حـىت سـنة      
لتقييم كيفيــة دمــج مجــع البيانــات يف االســتراتيجيات للقيــام بــا 

 .املوضوعي للتقدم احملرز

وواصلت القول إن التقرير يقدم معلومـات قليلـة عـن            - ٢٠
متالزمـة نقـص املناعـة      /موضوع فـريوس نقـص املناعـة البـشرية        

وعلى الرغم مـن أن النـساء يـشكلن ثلـث           ). اإليدز(املكتسب  
ضحايا اإليدز فإن املعدالت السنوية لإلصـابة نفـس املعـدالت           

إن إمكانيــة العالقــة بــني  . إىل الرجــال والنــساءتقريبــا بالنــسبة 
انتــشار الوبــاء يف الــيمن وتــدفق الالجــئني مــن القــرن األفريقــي 

 .إىل البلد تنبغي دراستها عن كثب

ــة أن تـــشوية  : الـــسيدة بيمنتـــل - ٢١ أكـــدت علـــى حقيقـ
األعضاء التناسلية للمرأة ينبغـي أن يعتـرب جرميـة متـس الـسالمة              

 للجنـة بـشأن العنـف    ١٩توصية العامة املادية للبدن، مبوجب ال  
، الـيت عرفــت العنـف القــائم علـى أســاس    )١٩٩٢(ضـد املــرأة  

العنــف املوجــه ضــد املــرأة ألهنــا امــرأة  أو   "نــوع اجلــنس بأنــه  
وهـو يـشمل أفعـاال      . الذي ميس باملرأة على حنـو غـري متناسـب         

تلحــــق الــــضرر أو املعانــــاة البدنيــــة أو العقليــــة أو اجلنــــسية،  
بالقيـــام هبـــذه األفعـــال، واإلكـــراه وغريهـــا مـــن  والتهديـــدات 

ــة   ــان مــن احلري ــأن يكــون   ". صــنوف احلرم ــضا ب واقترحــت أي
واضعو مشروع القانون املتعلق حبظر تشويه األعضاء التناسلية        
واملقتــرح مــن ِقبــل اجمللــس األعلــى لألمومــة والطفولــة علــى        

 مـن ِقبـل اللجنـة، وهـي         ١٤اطالع واسع على التوصية العامـة       
 .ة املتعلقة خبتان اإلناثالتوصي

ــا    - ٢٢ وواصـــلت القـــول إن النـــساء ال يـــسمح هلـــن، وفقـ
لتقريــر قدمتــه منظمــة غــري حكوميــة للمــرأة، باختيــار الــوالدة   
القيــصرية أو احلــصول علــى وســائل منــع احلمــل دون موافقــة   

ومن شأن مزيد من اإليضاح هلذا األمر أن يكون حمـل      . الزوج
ــدير ــوفري   . التق ــضا ت ــي أي ــن أي    وينبغ ــات ع ــن املعلوم ــد م مزي

استراتيجيات خاصة لتوفري الرعاية الصحية واإلسـكان للنـساء         
 . األكثر تقدما بالسن واملعوقات

قالت إن اللجنة الوطنية للمرأة     ): اليمن(السيدة قائد    - ٢٣
تعترف بأن معدالت وفيات األمهات أثنـاء النفـاس، الـيت تبلـغ            

الدة يف الوقــت  حالــة وفــاة عــن كــل مائــة ألــف حالــة و ٣٦٦
وعلـى الـرغم مـن جهـود الدولـة ال يتلقـى             . احلايل، عالية جـدا   

ــة ٤القطــاع الــصحي ســوى   ــة الوطني ــة مــن امليزاني إن .  يف املائ
ــوفري     ــه أيــضا أن يــشارك يف ت القطــاع اخلــاص، الــذي ينبغــي ل
اخلدمات الصحية، مذنب نظـرا إىل أن النـساء الفقـريات لـيس             

ليـست لـدى    .  يقـدمها  يف مقدورهن الوصول إىل أي خدمات     
وزارة الصحة وسـائل حديثـة جلمـع اإلحـصاءات، وإن معظـم             
اإلحـــصاءات املـــذكورة يف التقريـــر يعـــود يف الواقـــع إىل ســـنة 

وعلـــى الـــرغم مـــن ذلـــك، جيـــري حاليـــا اســـتكمال  . ٢٠٠٥
وعلـــى الـــرغم مـــن أن االســـتبيانات ال تـــشمل كـــل . األرقـــام

لــد، ولــذلك الــسكان، فإهنــا أجريــت يف خمتلــف املنــاطق يف الب 
 .قاربت احلقائق الواقعة للحالة الراهنة



CEDAW/C/SR.833
 

6 08-40647 
 

وواصـــلت القـــول إنـــه علـــى الـــرغم مـــن أن اإلصـــابة  - ٢٤
اإليـدز حمـدودة جـدا، ومـن أنـه       /بفريوس نقص املناعـة البـشرية     

مــن النــادر املوافــاة بتقــارير عنــها فــإن مجيــع احلــاالت تتطلــب   
إن خطــة احلكومــة ملكافحــة فــريوس  . الــدعم الطــيب والنفــسي 

اإليــدز حتمــل املــرض حممــل اجلــد؛ لقــد  / املناعــة البــشريةنقــص
إن . اعترب فحص القادمني اجلدد إىل البلد عنـد دخـوهلم خيـارا           

معظم احلاالت اليت تناقلتها التقارير منذ التقريـر الـدوري سـنة            
 كانت حاالت مهاجرين مـن القـرن األفريقـي، وكـان           ٢٠٠٠

 حـاالت   البعض منها حـاالت مينـيني، ولكـن اليمنيـات شـكلن           
 .قليلة جدا

وقالــت إن تــشويه األعــضاء التناســلية لإلنــاث يــشكل  - ٢٥
مــشكلة رئيــسية يف احملافظــات الــساحلية اخلمــس األقــرب إىل   

وتعـارض حكومـة    . إنه حمـدود جـدا يف الـيمن عمومـا         . أفريقيا
بلدها تشويه األعضاء التناسلية لإلناث، ووضعت خطة للحـد         

 عن طريق شـن     ٢٠١٢لول   يف املائة حب   ٣٠من حدوثها بنسبة    
إن تــشويه األعــضاء التناســلية لإلنــاث . محــالت تعميــق الــوعي

حمظور يف مراكز الصحة احلكومية، ويشمل هـذا احلظـر أيـضا            
 .ممارسة التشويه يف املنازل اخلاصة

وواصـــلت القـــول إن النـــساء احلوامـــل حيـــتجن حقـــا   - ٢٦
يتعلـق  وفيمـا   . موافقة الزوج من أجل اختيار الوالدة القيـصرية       

مبوافقة الذكر على استعمال وسـائل منـع احلمـل، أشـارت إىل             
أن قرارات تنظيم األسرة  يتخذها عادة الـشريكان معـا، علـى             

وجعـل الفقـر مـن الـصعب دعـم          . ضوء مسؤوليتهما املـشتركة   
وبسبب عمل األنثى ومستويات التعليم العـايل       . األسر الكربى 

، بينمــا يبلــغ عــدد فــإن لألســر املدينيــة أربعــة أطفــال باملتوســط
 .األطفال يف األسر الريفية باملتوسط ضعف هذا الرقم

ــدين    - ٢٧ ــسيدة شــجاع ال ــيمن(ال ــة  ): ال ــت إن دراس قال
استقصائية عن األمهات واألطفال جترى كـل مخـس سـنوات،           

. ٢٠٠٩وإن الدراســة االستقــصائية القادمــة ســتجرى يف ســنة 

 نقـص   توجد معلومات حمدودة عن معدالت اإلصـابة بفـريوس        
اإليـدز يف الـيمن، وإن البيانـات القليلـة املتـوفرة            /املناعة البشرية 

لعلـه توجـد عالقـة بـني حـدوث          . مت احلصول عليهـا باملـصادفة     
املرض واهلجرة من القـرن األفريقـي؛ بيـد أنـه مت الكـشف عـن                
بعض احلـاالت عـن طريـق الفحـوص يف املطـارات، وقـد طُُـرد           

ميــة للنــساء املعوقــات  لقــد قــدمت فعــال بــرامج حكو . األفــراد
 .واملسنات، ما يبعث األمل لدى النساء يف سن اليأس

أعربــت عــن القلــق مــن حالــة النــساء : الــسيدة ســيمز - ٢٨
. الريفيــات اللــواين يــتحملن العــبء الرئيــسي لإلنتــاج الزراعــي

لديهن أطفال أكثر مـن أطفـال نظرياهتـن يف املـدن ألن سـيطرة              
 اخلــدمات أرغمهــن الــذكور وعــدم تــوفر ســبل احلــصول علــى

وباإلضـافة إىل  . على العمل الشاق وإجناب كـثري مـن األطفـال         
ذلـــك، مـــا انفكـــت النـــساء مهمـــشات وهـــن يقعـــن ضـــحايا  

ونظـرا إىل أن    . املمارسات مثل حـاالت القتـل بـسبب العـرض         
للرجال قيمة أكـرب يف اجملتمـع، فـإن املـرأة تعامـل بقـسوة أكـرب                 

 .كثريا لقتل رجل بسبب اقترافه للزىن

وقالــت إنــه علــى الــرغم مــن أن مــن احلقيقــي أن نقــل  - ٢٩
الفتيات إىل املدارس من مناطق نائيـة يعـشن فيهـا فكـرة طيبـة،             
فإن ما ينطوي على األمهية القصوى هو حمتـوى التعلـيم الـذي             
يقــدم؛ مثــة حاجــة مــستعجلة إىل االنتقــال صــوب التربيــة علــى  

). لبطريـاركي ا(التمكني من حتقيق االنعتاق من النظام األبوي        
ــة      ــة ألن التربيـ ــة يف املدرسـ ــشطة مرتليـ ــات انـ ــارت الطالبـ اختـ

 .الذكورية اليت كُن يتلقينها شجعتهن على القيام بذلك
ــدل      - ٣٠ ــات ي ــساء الريفي ــة إن إخــضاع الن وواصــلت قائل

ــذ   ــة ال تنف ــى أن االتفاقي ــرأة أن    . عل ــة للم ــة الوطني ــي للجن ينبغ
الحتياجاهتن، علـى   تطالب بأن تويل احلكومة االهتمام اخلاص       

ــوفر يف مــواقعهن    . شــكل الطــرق واملــدارس واخلــدمات الــيت ت
النساء الريفيات ينبغي هلن أال يـسعني إىل احلـصول علـى هـذه              
اخلدمات األساسـية يف املراكـز املدينيـة؛ بـل ينبغـي أن تـصلهن               
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االقتصاد النامي يعتمد على اإلنتـاج الزراعـي،   . البنية األساسية 
 .نتاج الزراعي على النساء اعتمادا كبرياويف اليمن يعتمد اإل

ــان  - ٣١ ــسيدة ت ــستة   : ال ــيمن ل ــذ حكومــة ال قالــت إن تنفي
ــني     ــات ب ــساء الريفي ــشطة للن ــشاريع واألن  ٢٠٠٥ و ٢٠٠٠م

ــوايت       ــات الل ــساء الريفي ــاء، وســألت عــن عــدد الن ــستحق الثن ي
. استفدن من هذه املشاريع وعما إذا أجـري أي تقيـيم للنتـائج            

 مـرأة  ١٨٧٣عتماد االئتماين الزراعي استفادت  وفيا يتعلق باال  
مينية من قروض من مصرف االعتمـاد االئتمـاين الزراعـي تبلـغ             

ولـذلك مـن    .  رياال، مـا ال يبـدو أنـه مبلـغ مـايل كـبري              186920
املهم معرفة القروض األخـرى املتاحـة للنـساء اليمنيـات وعـدد             

 .النساء اللوايت ميتلكن أرضا زراعية

كميـة البيانـات املتاحـة عـن         سألت عن : نالسيدة بات  - ٣٢
ــوايت حتجــب يف معظــم     العــامالت يف القطــاع غــري الرمســي الل

ــدبري املــرتيل    ــدور العــام، دور الت ــان أنــشطتهن خلــف ال . األحي
ينبغي أن يوفر توضيح حول التدابري املتخذة من ِقبـل احلكومـة            
لقياس كمية العمل املـرتيل والزراعـي للنـساء، وإلدراج النـساء            

ومـن  .  العمالة يف القطاع الرمسي ونظام احلماية االجتماعيـة        يف
املهــم أيــضا معرفــة التــدابري الــيت ُتتــوخى لزيــادة تــوفر ســبل         
احلصول على األرض واالعتماد االئتماين ولضمهن إىل عمليـة         

وينبغي توفري معلومات إضافية عن مدى إمكانيـة        . اختاذ القرار 
مـدى وعـيهن حبقـوقهن      وصول النساء الريفيـات إىل احملـاكم و       

 .القانونية

قالــت إن النــساء الريفيــات   ): الــيمن(الــسيدة قائــد   - ٣٣
يعملن عمال شـاقا جـدا، وإهنـن مـسؤوالت عـن معظـم النـاتج                

والنساء يف املنـاطق الريفيـة يعـشن يف ظـروف خمتلفـة           . الزراعي
جــدا عــن ظــروف املنــاطق املدينيــة؛ تعــني علــيهن يف معظــم        

مسافات طويلة خلبز خبز أسـرهن أو       األحيان أن يقطعن مشيا     
لنقل املاء، ويفتقـر كـثري منـهن إىل الغـذاء والـسكن واحلـصول               

وأحـــد األهـــداف الرئيـــسية للخطـــة . علـــى التعلـــيم األساســـي

هو حتسني البنية األساسـية     ) ٢٠١٠-٢٠٠٦(اخلمسية للتنمية   
يف املنــاطق الريفيــة عــن طريــق بنــاء الطــرق والعيــادات ونظــام   

. ه بغيـة متكـني الفتيـات مـن الـذهاب إىل املـدارس             لإلمداد بامليا 
إن املشاريع واألنشطة للنساء الريفيـات تـديرها نـساء عاليـات            
الكفــاءة كــن يتــولني مناصــب رئيــسية يف احلكومــة وستحــسن 

 .دون شك الظروف املعيشية للنساء الريفيات

ــرائم الـــشرف تلـــك    - ٣٤ وقالـــت إن مـــن احلقيقـــي أن جـ
ولكن مل جتر أي دراسـة ومـن النـادر          ُتقترف يف مناطق ريفية،     

وعلــى الــرغم مـــن   . القــراءة عــن تلــك اجلـــرائم يف الــصحف    
صعوبة تقييم نطاق جـرائم الـشرف فإهنـا يقينـا أقـل شـيوعا يف                

 .اليمن من شيوعها يف بلدان أخرى يف املنطقة

وواصــلت القــول إن الوصــول إىل االعتمــاد االئتمــاين   - ٣٥
ــيت    ــشريعة ال ــضمون مبوجــب ال ــع   واألرض م ــصدر مجي ــي م  ه

ــيمن  ــد أن بعــض املــشاكل قــد نــشأت فيمــا    . القــوانني يف ال بي
يتعلق مبلكية ووراثة النساء لألرض نظرا إىل أن بعـض الرجـال         

وال ميكــن لوفــد . يتبعــون ممارســاهتم الــيت ال تتفــق مــع الــشريعة
بلدها أن يوفر معلومات عن العـدد الـدقيق مـن النـساء الالئـي               

اضـح أن كـثريا مـن النـساء يتمـتعن        ميلكن أرضا، ولكن من الو    
بيـد أن مـن الـالزم       . حبقهن يف وراثة األرض ويزرعن احملاصيل     

أن يكـــون مـــن املالحـــظ أن معظـــم حيـــازات األرض صـــغرية 
ــى        ــها عل ــة بكامل ــل أســرة أو قبيل ــشائع أن تعم ــن ال جــدا، وم

 .حيازة أرض واحدة

وقالت إن النساء الريفيات يعملـن عمومـا يف القطـاع            - ٣٦
والنــساء اللــوايت . رمســي لقــاء أجــر قليــل أو بــدون أجــر غــري ال

يعملــن لــوزارة الزراعــة تــدفع هلــن مرتبــات لتقــدمي املــشورة        
وتعمــل النـــساء أيــضا يف القطـــاع غـــري   . الزراعيــة للمـــزارعني 

الرمسي يف املناطق املدينية؛ ولكن لدى هـؤالء النـساء ميـل ألن           
كـن  يصبحن جـزءا مـن القطـاع الرمسـي بنمـو الـشركات الـيت               

ولتـشجيع مـشاركة النـساء يف القطـاع الرمسـي،           . يعملن معهـا  



CEDAW/C/SR.833
 

8 08-40647 
 

أنـــشأت غرفـــة الـــيمن التجاريـــة مكتبـــا للنـــساء العـــامالت يف  
ــشاركة يف      ــى امل ــساء عل ــشجيع الن ــوم بت ــة يق ــشاريع التجاري امل

 .املؤمترات التجارية

وأردفت قائلة إن احلكومـة تـشجع أيـضا النـساء علـى          - ٣٧
. هن من كسر حلقة الفقـر     أخذ قروض بشروط مفضلة لتمكين    

وفيمــا يتعلــق مبــدى تــوفر ســبل وصــول الريفيــات إىل احملــاكم   
ووعيهن حبقوقهن القانونيـة، حـىت النـساء املتعلمـات يف الـيمن              

وحتــاول احلكومــة تــصحيح هــذه  . لــسن علــى وعــي حبقــوقهن 
ــساء يف وســائط       ــة للن ــوق القانوني ــة احلق ــشجيع معرف ــة بت احلال

 .اإلعالم

ــيمز  - ٣٨ ــسيدة سـ ــزواج املؤقـــت   : الـ ــاهرة الـ ــجبت ظـ شـ
والسياحي الذي يسمح للرجال األثرياء مـن العربيـة الـسعودية       

. بإقامة عالقـات جنـسية مـع أطفـال يف الـيمن بذريعـة الـزواج               
ذلــك التــشويه اهلمجــي للتنميــة البــشرية ال ميكــن أن يــدمج يف  

. وقانونيـــة ممارســـة مـــا ال جتعلـــها أخالقيـــة. أي إطـــار قـــانوين
تها القويــة لــذلك الــزواج، الــذي جيعــل  وأعربــت عــن معارضــ 

أعماال غري أخالقيـة قانونيـة، مبـا يف ذلـك االغتـصاب يف إطـار                
وأعربت عن قلقها مـن االنتـهاكات اجلنـسية املرتكبـة           . الزواج

ضد الفتاة وتساءلت عن نوع املرأة الذي ستصبحه الفتاة الـيت           
 .تساء معاملتها

ر الـدوري   قالـت إن التقريـ  :كـداري -السيدة هالربن  - ٣٩
ــوايت       ــساء الل ــدد الن ــات واضــحة عــن ع ــوفر بيان ــسادس ال ي ال
يعملن يف النظام القـانوين؛ ينبغـي تـوفري بيانـات أكثـر دقـة عـن         
. عــدد النــساء العــامالت يف النيابــة العامــة وبوصــفهن قاضــيات

ونظــرا إىل وجــود فــرص قليلــة جــدا للنــساء يف املهنــة القانونيــة 
ومة قد وضعت خطة للعمـل      فإهنا تتساءل عما إذا كانت احلك     

وفيمـا يتعلـق حبـضانة      . اإلجيايب مـن أجـل تـصحيح تلـك احلالـة          
ألي مـن الوالـدين متـنح    : الطفل، ينبغي التقدم بتوضيح ما يلـي  
 .احلضانة البدنية والقانونية لألطفال

وقالت إن التقرير احلـايل أشـار إىل أن حـضانة الطفـل              - ٤٠
م إذا تــويف األب وحقــوق وواجبــات الوصــاية ال متــنح إال لــأل  

وهــذه احلالــة ال تتمــشى ). 16.5الفقــرة (ومل يوجــد جــد ألب 
وعالوة . مع أحكام االتفاقية، وينبغي التقدم مبعلومات إضافية      

على ذلك، ينبغي توضيح ما إذا كانت النـساء يتمـتعن حبقـوق      
 .متساوية يف املمتلكات عند فض عقد الزواج

الـدوري الـسادس    قالـت إن التقريـر      : السيدة هاياشي  - ٤١
بيـد أن مـن     . وردود الوفد تبني التزام احلكومة بتنفيذ االتفاقيـة       

الواضح أن عـددا مـن القـوانني واملمارسـات التمييزيـة ال تـزال         
وفيما يتعلق بقتل الـشرف يف حـاالت الـزىن مـن املفيـد              . قائمة

احلصول على بيانـات عـن عـدد النـساء اللـوايت قُـتلن بـاآلالف                
ــذي  ــا أو   وعــدد األزواج ال ــيهم أحكــام مت تعليقه ن صــدرت عل

وينبغي التقدم بإيضاحات تتعلق بـأي خطـط حكوميـة          . غُرموا
 .لتغيري تلك التشريعات

وفيما يتعلق بزواج األطفال ترحـب مبـشروع القـانون           - ٤٢
املعروض على الربملان، وهو املشروع الذي يقترح رفـع الـسن           

 مـن  ٢١امـة ال  بيد أن التوصية الع  .  سنة ١٨الدنيا للزواج إىل    
ِقبل اللجنة تطلب مـن الـدول األطـراف أن حتـدد الـسن الـدنيا                
للـــزواج وأن جتعـــل أيـــضا تـــسجيل الـــزواج يف ســـجل رمســـي 

ولذلك، من املفيد معرفة ما إذا كان مـشروع القـانون         . إلزاميا
ــا إذا كانـــت      ــزواج ومـ ــسجيل الـ ــق بتـ ــا تتعلـ ــضمن أحكامـ يتـ

للطفلـة عـن    خطوات أخرى تتخذ لتفادي االستغالل اجلنـسي        
 .طريق الزواج

ــان  - ٤٣ ــسيدة ت ــانون األحــوال الشخــصية    : ال ــت إن ق قال
وتفهـم أن   .  من االتفاقية  ١٦مهم جدا طبعا فيما يتعلق باملادة       

التغيريات الشاملة املقترحة من ِقبل اللجنة الوطنيـة للمـرأة  قـد             
استعرضتها وزارة الشؤون القانونية وأحيلت إىل الربملـان، وأن         

وتتــساءل عــن .  املقترحــة يبــدو أهنــا تواجــه املقاومــةالتعــديالت
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مكمــن املــشاكل احملــددة وعمــا إذا كــان يف إمكــان اللجنــة أن  
 .تقوم بأي فعل لتقدمي املساعدة للعملية

وفيما يتعلق بتعدد الزوجات قالت إن الدولـة املقدمـة           - ٤٤
ــذهلا احلكومــة      ــر ينبغــي هلــا أن تــشري إىل اجلهــود الــيت تب للتقري

ــا ــادة لالمتثـ ــة   ١٦ل للمـ ــا إذا كانـــت وكالـ ــة؛ مـ  مـــن االتفاقيـ
حكومية تقوم برصد تلبية شروط تعدد الزوجات؛ على سـبيل         
املثــال، مــا إذا كــان الــزوج يعيــل مجيــع زوجاتــه علــى قــدم         
املـــساواة؛ ومـــا إذا وجـــدت أي جـــزاءات علـــى عـــدم الوفـــاء  
بالــشروط؛ ومــا إذا وجــدت ســجالت للتــسجيل وإحــصاءات 

وهتـتم أيـضا مبعرفـة مـا        . جات والطـالق  عن حاالت تعدد الزو   
إذا كانت  مجيع الزوجات وأطفاهلن يف حالة تعـدد الزوجـات            
يرثن على قدم املساواة، يف حالـة وفـاة زوجهـن، بقطـع النظـر               

ويف . عما إذا كانت أمهـم الزوجـة الثانيـة أو الثالثـة أو الرابعـة              
حالة الطالق، ينبغي للوفد أن يوضـح مـا هـو طـول مـدة دفـع                 

ــوفر ســبل وصــول      النف ــا هــو مــدى ت ــال، وم ــة األطف ــة وإعال ق
 .الزوجة إىل القضاء إلنفاذ دفع النفقة أو أصوهلا الزوجية

قالت إن األم هي الـيت تتعهـد،        ): اليمن (السيدة قائد  - ٤٥
بيـد  . مبدئيا، األطفال بالرعاية يف حالة الطالق أو وفاة الـزوج         
نــاطق أن مــن املمكــن أن تنــشأ حــاالت، أكثــر شــيوعا يف امل     

ــا عــن رعايــة األطفــال،     الريفيــة، تكــون فيهــا األم عــاجزة مالي
ــديها   ــالعودة إىل مــرتل وال ــيمن تقــسيم  . وتكــون ملزمــة ب يف ال

املمتلكــات بعــد الطــالق لــيس علــى أســاس النــصف لكــل مــن 
لكــل مــن . الـزوج والزوجــة كمــا هـو احلــال يف بعــض البلـدان   

وبـأي هـدايا،    الزوج والزوجة االحتفاظ مبمتلكاته أو ممتلكاهتا       
وتقـرر احملكمـة    . من قبيل اجملـوهرات، مكتـسبة خـالل الـزواج         

كمية النفقة اليت ستدفع للزوجـة واألطفـال علـى أسـاس قـدرة            
 .الزوج على الكسب

ــانون    - ٤٦ ــة علـــى قـ وقالـــت إن أحـــد التعـــديالت املقترحـ
ــنة  ١٥األحـــوال الشخـــصية هـــو أن تكـــون مـــدة اإلعالـــة     سـ

أن يكـــون مـــن املـــسموح لألطفـــال مـــن الـــذكور واإلنـــاث و 
. للزوجــة املطلقــة بــالعيش يف املــسكن الزوجــي خــالل اإلعالــة 

وقد ُترفَض الزوجة بسبب أمراض معينة أو بـسبب عـدم تلبيـة             
التزاماهتــا الزوجيــة؛ يف هــذه احلالــة أيــضا يقــرر القاضــي كميــة  

 .النفقة

 مــن قــانون العقوبــات ٢٣٢وأضــافت قائلــة إن املــادة  - ٤٧
مــا خمففــا علــى زوج مــا قتــل زوجتــه ذكــرت أهنــا تــسمح حك

حتث اللجنـة الوطنيـة للمـرأة علـى تقـدمي دعـوى             . بسبب الزىن 
الــشريعة، الــيت تــنص علــى أن الــزىن . الســتئناف ذلــك القــانون

تنبغي معاقبته، ال تقـول إن للـزوج حقـا يف قتـل زوجتـه أو إن                 
ــا   ــل زوجه ــا يف قت ــزوج أو الزوجــة أن   . للزوجــة حق ــي لل ينبغ

.  إىل الــسلطات الوطنيــة لتقــدمي شــكوىتــشجع علــى الــذهاب
ولــيس لــديها إحــصاءات عــن حــاالت القتــل بــسبب ارتكــاب  

ويف . الــزىن ولكنــها تعتقــد أن حــدوث تلــك احلــاالت قليــل      
جتربتها بوصفها عضوا يف احملكمة العليا للنـساء مل تواجـه أبـدا             

 .حالة قتل زوجة بسبب الزىن

 القيـام   وقالت إن احلكومة تعترف بأن مـن الـضروري         - ٤٨
لقد نفـذت تـدابري إليقـاف       . بدراسة عن طبيعة الزواج املؤقت    

، وتعـرف األسـر أن املمارسـة لـيس          "السياحي"ممارسة الزواج   
وأحد أسباب معارضة احلكومـة للـزواج املؤقـت         . مرغوبا فيها 

هو أن النساء املعنيات ُتركن بدون مستقبل ألهنن ال يـستطعن            
 .العثور على زوج آخر

ــت إ - ٤٩ ــشغل     وقال ــسألة ت ــزواج م ــا لل ــاد ســن دني ن اعتم
سيـشكل برملـان جديـد يف       . اللجنة الوطنية للمرأة شـغال كـبريا      

الــسنة القادمــة، وتأمــل يف أن تتــوفر نــسبة أكــرب مــن النائبــات    
 .للعمل على اعتماد التعديالت

وواصـــلت القـــول إن تعـــدد الزوجـــات يف الـــيمن لـــه  - ٥٠
رغـــب زوجهـــا يف بيـــد أن املـــرأة ميكنـــها، إذا . جانـــب ديـــين

التزوج بامرأة أخـرى، أن تطلـب الطـالق إذا مل ترغـب يف أن               
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ــر مــن زوجــة     وال .  تــصبح جــزءا مــن أســرة للــزوج فيهــا أكث
توجد إحـصاءات عـن عـدد حـاالت تعـدد الزوجـات، ولكـن               
تعدد الزوجـات أكثـر شـيوعا يقينـا يف املنـاطق الريفيـة، حيـث                

اء أكثر تعلمـا،    ويف املدن، النس  . للنساء الفقريات خيارات أقل   
والتـزام الـزوج بـأن يعامـل مجيـع          . وتعدد الزوجات أقـل قبـوال     

زوجاته على قدم املساواة ينص عليه القانون، ولكن ال توجـد           
 .إدارة حكومية مكلفة برصد االمتثال

قالـت إن عـدد القاضـيات يف        ): الـيمن (السيدة حممد    - ٥١
 . يف مجيــع فــروع اجلهــاز القــضائي    ٧٦ زاد إىل ٢٠٠٧ســنة 

 يف ٢٠٠٥وكمــا يــشري التقريــر، قُبلــت النــساء أول مــرة ســنة  
املعهــد العــايل للعدالــة لتدريبــهن علــى القــضاء؛ وجــدت أربــع   

، ومخـس نـساء     ٢٠٠٦-٢٠٠٥نساء هناك يف السنة الدراسية      
ــسنة  ٢٠٠٧-٢٠٠٦يف الــسنة الدراســية  ، وثــالث فقــط يف ال

، علـى الـرغم مـن اجلهـود النـشيطة      ٢٠٠٨ -٢٠٠٧الدراسية  
انــب اللجنــة الوطنيــة للمــرأة  ومنظمــات اجملتمــع املــدين  مــن ج

 .لتشجيع اخلرجيات يف القانون على االلتحاق

وفيما يتعلق بإيواء الزوجة بعد طالقهـا، قالـت إنـه إذا      - ٥٢
أرغمــت زوجــة بــسبب الفقــر علــى العــودة إىل مــرتل والــدها    
يتعني عليها أيضا، ولسوء احلظ، أن تتـرك أطفاهلـا مـع والـدي              

ــا ــرأة     . زوجه ــة للم ــة الوطني ــسبب يف أن اللجن ــك ال وكــان ذل
تعمــل جاهــدة إلدخــال تعــديل عــن طريــق الربملــان جيعــل مــن    
املمكــن  لزوجــة مــا أن ُيــضمن الــسكن هلــا  حــىت تــستطيع أن  

واي . تتعهــد أطفاهلــا بالرعايــة إىل أن يبلغــوا الــسن القانونيــة     
 .مساعدة يف هذا اجلهد سُيقّدر تقديرا كبريا

 قضايا أخرية
قالـت إنـه إذا أمكـن تعـديل تعريـف           : السيدة بيمنتـل   - ٥٣

الزواج يف قانون األحوال الشخصية حـىت ميكـن تـصوره علـى             
ــات       ــزوج والزوجــة حقــوق وواجب ــه لكــل مــن ال ــه عقــد في أن

متبادلــة فــإن ذلــك يف حــد ذاتــه ميكــن أن يكــون مــصدر إهلــام  
 .بإجراء تغيريات هامة أخرى الزمة يف تشريعات البلد

قالت إنه نظـرا إىل اجملهـود الـضخم         : دة نويباوير السي - ٥٤
الـذي يكفـي ألن يـسمح باالمتثـال          الالزم لتغيري اجملتمع اليمين   

الكامل لالتفاقية وإىل احلاجة امللحـة إىل املـوارد لتنفيـذ منـهاج             
عمل بيجني، فإهنا سـتقّدر تلقـي معلومـات عـن كيفيـة إدمـاج               

فاوضـــاهتا مـــع احلكومـــة لتمويـــل املـــساواة بـــني اجلنـــسني يف م
 .اجلهات املاحنة الدولية للتمويل من أجل التنمية

قالـت إن مـن الـضروري علـى         ): اليمن(السيدة قائد    - ٥٥
حنو خاص توفري املوارد البشرية املدربة لنجـاح الـربامج إلفـادة            

يف البدايــة نــشأت بعــض املقاومــة للميزانيــات املراعيــة  . النــساء
صـبحت ترحـب باملـشاريع      لنوع اجلنس، ولكـن وزارة املاليـة أ       

املقترحة مـن ِقبـل اللجنـة الوطنيـة للمـرأة وحبـضور األخـرية يف                
ــة ــان امليزانيـ ــم   . جلـ ــات األمـ ــع منظمـ ــدم مجيـ وتأمـــل يف أن تقـ

ــة العــاملي ومؤســسة األمــم      ــامج األغذي املتحــدة، مــن قبيــل برن
املتحدة للطفولة، املساعدة عن طريق التأكيد علـى احلاجـة إىل           

 .  اجلنس يف املشاريع اليت تشارك فيهاميزانيات تراعي نوع
وقالت إن مجيع التعليقـات والتوصـيات البالغـة القيمـة        - ٥٦

يف اللجنــة سيــسترعى انتبــاه رئــيس الــوزراء والربملــان إليهــا،       
وتأمـل يف أن يكـون      . وستعقد مؤمترات صحفية لإلعالن عنها    

ينـا  يف مقدور الوفد، عندما ُينظر يف تقرير اليمن التايل، أن يواف          
 .بتغيريات يف وضع املرأة يف القانون والواقع

ــسة - ٥٧ ــد    : الرئي ــا أن حيمــل الوف قالــت إن مــن املهــم حق
مالحظــات اللجنــة اخلتاميــة حممــل اجلــد البــالغ وأن ينقلــها إىل  
ــة ال    احلكومــة والربملــان، نظــرا إىل أن مــن الواضــح أن االتفاقي

ن وليـست    سنة، ُتتصور يف اليمن على أهنا إعال       ٢٤تزال، بعد   
مـــن املهـــم أن جتعـــل . تتـــصور علـــى أهنـــا صـــك ملـــزم قانونـــا

احلكومــة التــشريعات منــسجمة مــع االتفاقيــة  وأن تعمــل مــع   
ــذها    ــى تنفي ــة عل ــرى  . املنظمــات غــري احلكومي ــل يف أن ت وتأم
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ــرائح      ــع شـ ــسبة إىل مجيـ ــايل بالنـ ــر التـ ــدم يف التقريـ ــق التقـ حتقيـ
اجــة إىل والــيمن، بوصــفه مــن أقــل البلــدان منــوا، حب  . الــسكان

 .تعبئة مجيع موارده البشرية، والنساء يف ذلك، لتحقيق التنمية

 .١٠/١٧رفعت اجللسة الساعة  
 


