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 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
 الفريق العامل ملا قبل الدورات

 الدورتان األربعون واحلادية واألربعون
   ٢٠٠٧يوليه / متوز٢٠-١٦

 قائمة املسائل واألسئلة املطروحة فيما يتعلق بالنظر يف التقارير الدورية  
 

 اليمن  
 

 مقدمة  
 دورات التقريـــــر الـــــدوري الـــــسادس للـــــيمندرس الفريـــــق العامـــــل ملـــــا قبـــــل الـــــ 

)CEDAW/C/YEM/6.( 
 

 طلب عام  
وينبغـي أن   . يرجى تقدمي معلومات عن عملية إعـداد التقريـر الـدوري الـسادس للـيمن               - ١

تبّين هذه املعلومـات املؤسـسات احلكوميـة وغـري احلكوميـة الـيت شـاركت يف إعـداده، وطبيعـة                     
قبــل جملــس الــوزراء وُعــرض علــى  مــد مــن  قــد اعُتمــشاركتها ومــداها، ومــا إذا كــان التقريــر 

 .النواب جملس
 

 اإلطار التشريعي واملؤسسي  
ــا ومعلومــات عــن        - ٢ ــة للمــرأة ومهامه ــة الوطني ــدمي معلومــات عــن دور اللجن يرجــى تق

 .ميزانيتها ومواردها البشرية نسبة إىل واليتها ومستوى مسؤوليتها
لوطنيـة للمــرأة واجمللــس األعلـى للمــرأة مــن   ويرجـى تقــدمي شــرح للعالقـة بــني اللجنــة ا   - ٣

 .حيث إسهام هذه العالقة يف تعزيز فعالية اآللية الوطنية اخلاصة باملرأة
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ويذكر التقرير أنه مت تكليـف جلنـة مؤلفـة مـن وزيـر الـشؤون القانونيـة ووزيـر حقـوق                       - ٤
انظـر  (مييزيـة العديـدة     اإلنسان ورئيسة اللجنة الوطنية للمرأة مبهمة إعـادة النظـر يف القـوانني الت             

فريجـى تقـدمي معلومـات عـن األحكـام املـشمولة بعمليـة              ).  من التقريـر   ٣-١  و ٢-١الفقرتني  
 .إعادة النظر هذه والوقت املتوقع أن يستغرقه العمل الذي تقوم به هذه اللجنة

ــة      - ٥ ــشؤون القانوني ــوزراء أحــال إىل وزارة ال ــر أن جملــس ال ــديال ٢٧وجــاء يف التقري  تع
فريجــى اإلفــادة بعــدد مــا يتــصل مــن هــذه ).  مــن التقريــر٥-١انظــر الفقــرة (يا مقترحــا تــشريع

 .التعديالت مباشرة بالتزام احلكومة مبوجب االتفاقية وتقدمي شرح ملضمونه

تلجــأ إىل القــضاء بــصورة مباشــرة  ، جيــوز للمــرأة أن )٤-١الفقــرة (وحبــسب التقريــر  - ٦
ــا    ويرجــى شــرح مفهــوم جلــوء ا  . غــري مباشــرة  أو ملــرأة إىل القــضاء بــصورة غــري مباشــرة، وفق

ومعلومــات عــن الــشكاوى املرفوعــة     مــن الدســتور، وتقــدمي بيانــات    ١٥٣  و٥١للمــادتني 
ت هنــاك أي أحكــام قــضائية حتيــل  ومــا إذا كانــ،إناثــا قبــل نــساء تعّرضــن للتمييــز لكــوهنن مــن
 .االتفاقية إىل
 

 العنف ضد املرأة  

قد الحظت مـع القلـق نقـص املعلومـات      ،)١(اخلتامية السابقة كانت اللجنة يف تعليقاهتا      - ٧
ويرجـى تقـدمي شـرح ألي       . والبيانات املنهجية عن مجيع أشكال العنف املرتكب يف حـق املـرأة           

جهود تكـون قـد بـذلت خصيـصا وبانتظـام جلمـع البيانـات يف هـذا املـضمار، وتوضـيح مـا إذا                   
تقــدمي البيانــات املتاحــة عــن خمتلــف  جــري استقــصاء ســكاين عــن العنــف ضــد املــرأة، و  كــان أُ

 .أشكال هذا العنف واجتاهاته عرب الزمن
ــه     - ٨ ــبابه وعواقبـ ــة بـــالعنف ضـــد املـــرأة وأسـ  /E/CN.4(وحبـــسب املقـــررة اخلاصـــة املعنيـ

2003/75/Add.1 ــا يف   )٨٧١ و ٨٧٩  و٨٥٨، الفقــرات ــائلي، مب ــدرج أشــكال العنــف الع ، تن
ن األحوال الشخصية، وال يوجد أي تشريع حمـدد         ذلك اغتصاب الزوج لزوجته، يف إطار قانو      

فمـا هـي خطـة احلكومـة ملعاجلـة هـذه املـسألة، مبـا يف ذلـك فـرص جلـوء                  . بشأن العنف العـائلي   
املــرأة إىل القــضاء والوصــول إىل اخلــدمات، كيمــا تفــي بالتزاماهتــا مبوجــب االتفاقيــة والتوصــية  

  الصادرة عن اللجنة؟١٩العامة 

__________ 
، اجلزء الثالـث،    )A/57/38( ٣٨انظر الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السابعة واخلمسون، امللحق رقم            )١( 

 .٣٩٨الفقرة 



CEDAW/C/YEM/Q/6  
 

07-52031 3 
 

 لفتياتاالجتار بالنساء وا  

ويرجـى بالتـايل تقـدمي      . ال يتضمن التقرير أي معلومات عن االجتـار بالنـساء والفتيـات            - ٩
 عـرب الـيمن ومنـه، وعـن     ،معلومات كهذه تشمل بيانات عن عدد الفتيات والنـساء املّتجـر هبـن          

 .عدد الذين اهتموا وأدينوا بارتكاب هذه اجلرمية والعقوبات اليت ُحكم هبا عليهم

 /E/CN.4(ملقرر اخلاص املعين باالجتار باألشـخاص، وخباصـة النـساء واألطفـال             وكان ا  - ١٠
2006/62/Add.1 ( واســتغالهلم يف البغــاء ويف إنتــاج  املقــررة اخلاصــة املعنيــة ببيــع األطفــالومعــه

قد لفتـا انتبـاه احلكومـة، مـن خـالل رسـالة مـزاعم،               ) E/CN.4/2005/78/Add.2 (املواد اإلباحية 
تلقيها عن حالة االجتار بأعداد كبرية من األطفـال، كلـهم تقريبـا مـن الـصبية،                 إىل معلومات مت    

فريجى تقدمي معلومـات عـن هـذه احلالـة اجلاريـة وعـن              . من اليمن إىل اململكة العربية السعودية     
 .أي برامج تكون قد ُصّممت ملنع االجتار باألطفال، وال سيما البنات

 
 القوالب النمطية والتعليم  

 اللجنـة، يف تعليقاهتـا اخلتاميــة الـسابقة، الدولـة الطـرف علــى اختـاذ مـا يلـزم مــن         حثـت  - ١١
التــدابري، منــها أنــشطة للتوعيــة، إلحــداث تغــيري يف املواقــف النمطيــة واألعــراف الثقافيــة بــشأن  

فريجى تقدمي معلومات عن أي أنـشطة توعويـة يكـون            .)٢(مسؤوليات املرأة والرجل وأدوارمها   
غيري القوالب النمطية اجلنسانية، مبا يف ذلك مـا يكـون قـد أدخـل علـى الكتـب              لع هبا لت  قد اضطُ 

واختـذ  )  مـن التقريـر  ٥-١٠  و٧-٥انظـر الفقـرتني   (املدرسية واملناهج التعليمية مـن تنقيحـات    
 اليت حتـول دون جلـوء املـرأة الريفيـة إىل            “التقاليد واملوروثات الثقافية السلبية   ”من تدابري لتغيري    

 ). من التقرير٧-١٥ظر الفقرة ان(القضاء 

 إىل ٢٠٠٣(ويرجـــى تقـــدمي معلومـــات مفـــصلة عـــن اســـتراتيجية التعلـــيم األساســـي    - ١٢
ــرتني  ) ٢٠١٥ ــذكورة يف الفق ــربامج واخلطــط    ١-١٠  و٢-٢امل ــا يف ذلــك ال ــر، مب  مــن التقري

 املصممة واملنفذة للحد من أمية اإلناث، وكذلك معلومات عن حالة مشروع املبـادئ اخلاصـة              
ــة  ــة وتعلــ   . مبحــو األمي ــا هــو دور منظمــة حمــو األمي ــار وم ــرة  (يم الكب  مــن ١١-١٠انظــر الفق

 ؟)التقرير

ــدارس       - ١٣ ــات بامل ــادة التحــاق البن ــى صــعيد زي ــق عل ــاذا حتق ــة وســد الفجــوة   االوم بتدائي
التعليمية بني اجلنسني، وال سيما يف املناطق الريفيـة؟ ومـا هـو أثـر مـشروع التغذيـة املمـول مـن               

انظـر  ( األغذية العاملي وإلغـاء الرسـوم املدرسـية للبنـات مـن الـصف األول إىل الـسادس                    برنامج
 ؟)٣-١٠الفقرة 

__________ 
 .٣٨٩املرجع نفسه، الفقرة  )٢( 
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 املشاركة يف احلياة السياسية والعامة والتمثيل على املستوى الدويل  

أعربت اللجنة يف تعليقاهتا اخلتاميـة الـسابقة عـن قلقهـا إزاء تـدين نـسبة متثيـل املـرأة يف                       - ١٤
 الــوارد يف ٧ويتــبني مــن اجلــدول  .)٣(نتخابيــة ويف هيئــات صــنع القــرارات الــسياسيةالقــوائم اال

ويـذكر  . التقرير حدوث اخنفاض يف عدد املرشحات وعـدد املنتخبـات لعـضوية جملـس النـواب               
األحـزاب الـسياسية اسـتجابت بـصورة مبدئيـة           أن) ١-٤انظر الفقـرة    (التقرير فضال عن ذلك     

داعي إىل زيــادة عــدد النــساء يف هيئاهتــا القياديــة العليــا والوســطى   القتــراح احلركــة النــسائية الــ 
فريجـى توضـيح مـا إذا كانـت االهتامـات           . ٢٠٠٦سـبتمرب   /وزيادة فرصهن يف انتخابات أيلول    

املوجهة إىل النساء بالفجور قد لعبت دورا يف امتناعهن عن املشاركة بقدر ُيعتـد بـه وبلـوغهن                  
 .بالتايل احلصص املوصى هبا

ــسيق     - ١٥ ــة التن ــق      (ويرجــى توضــيح دور جلن ــصل املتعل ــن الف ــتهاللية م ــرة االس ــر الفق انظ
 .٢٠٠٥نشئت يف عام واإلدارة العامة للمرأة اليت أُ) ٧ باملادة

يــة للمــرأة بتعــديل القــانون ومــاذا مت مــن أمــر االقتــراح الــذي تقــدمت بــه اللجنــة الوطن  - ١٦
؟ يرجـى بيـان عـدد النـساء         ) مـن التقريـر    ٢-٨فقرة  انظر ال (ق بالعمل يف السلك اخلارجي      املتعل

 الـــصادرة ٢٣املتقلـــدات مناصـــب مـــسؤولة يف الدولـــة مقارنـــة بالرجـــال، يف ضـــوء التوصـــية  
 .اللجنة عن
 

 اجلنسية واحلق يف اإلقامة  

هل تفكر احلكومة يف إدخال تعديالت أخرى على القانون املتعلق باجلنسية جتيز لليمنيـة     - ١٧
 ١-٩انظــر الفقــرات (ة ـــــ ميــين أن تنقــل إىل زوجهــا حــق محــل اجلنــسية اليمني املتزوجــة مــن غــري

 ؟)٣-٩ إىل

 ٤٧ مـن الالئحـة التنفيذيـة رقـم          ١٤ وما هـي وضـعية املـشروع املقتـرح لتعـديل املـادة             - ١٨
  مــن٤-٩انظــر الفقــرة ( املتعلقــة بــأذون اإلقامــة لألجانــب املتــزوجني مــن مينيــات ١٩٩١لعــام 
 ؟)التقرير

 
 الةالعم  

لـزم   ي ل إىل أنـه علـى الـرغم مـن أن قـانون العمـل املعـد                ٢-١٠يشري التقرير يف الفقـرة       - ١٩
أرباب العمل بإنشاء حـضانات يف مكـان العمـل أو حتّمـل تكـاليف رعايـة الـصغار دون الـسن                       

__________ 
 .٤٠٢املرجع نفسه، الفقرة  )٣( 



CEDAW/C/YEM/Q/6  
 

07-52031 5 
 

فمــا هــي اخلطــوات اجلــاري  . “فــإن االهتمــام هبــذه املــسألة يكــاد يكــون معــدوما ”املدرســية، 
  ُينظر يف اختاذها لضمان تنفيذ أحكام قانون العمل ذات الصلة تنفيذا كامال؟اختاذها أو اليت

ويورد التقرير عددا من التحديات اليت تواجههـا املـرأة يف جمـال العمالـة ويبـّين التـدابري               - ٢٠
ــها      ــا ملعاجلت ــيت اختــذت أو اجلــاري اختاذه ــرتني  (ال ــر الفق ــر ٦-١١و  ٥-١١انظ ــن التقري ).  م

 يت أسفرت عنها هذه التدابري؟هي النتائج ال فما
 

 الصحة  

ــدابري املتخــذة للحــد مــن وفيــات الرّضــع       - ٢١ يرجــى تقــدمي املزيــد مــن املعلومــات عــن الت
 ،)٢٠٠٥-٢٠٠١(واألمهات يف فترة النفاس، مبا يف ذلك من خالل برنـامج العمـل الـسكاين                
 النـواب، وأثـر هـذه    إضافة إىل مشروع األمومة املأمونة الذي عرضته وزارة الصحة على جملس      

 .التدابري مبرور الوقت

 ومـا هـي   ،ما هو مـضمون التـشريع املقتـرح املتعلـق بتـشويه األعـضاء التناسـلية لألنثـي                - ٢٢
؟ يرجـى توضـيح مـا إذا كـان هـذا التـشريع              ) من التقرير  ١٤-١٢انظر الفقرة   (وضعيته الراهنة   

ومــا إذا كــان هنــاك إطــار زمــين ســيجعل تــشويه األعــضاء التناســلية لألنثــى فعــال غــري قــانوين،  
 .العتماده معني

 
 النساء املعاقات  

ــان   - ٢٣ ــشري الفقرت ــن التقريــر إىل أن ٢-٣  و١-٣ت ــات كافيــة      م ــك بيان ــة ال متل احلكوم
ــة         ــذه الفئ ــذر وصــوله إىل ه ــاح يتع ــل املت ــات وأنّ التموي ــساء املعاق ــة عــن الن وإحــصاءات دقيق

يت ُينظـر يف اختاذهـا لتحـسني مجـع البيانـات يف هـذا               فما هي اخلطوات املتخذة أو الـ      . املستهدفة
اجملال وحتسني قدرة صندوق رعاية املعـاقني والـصندوق االجتمـاعي للتنميـة علـى الوصـول إىل                  

 النساء املعاقات يف املناطق الريفية واحلضرية على السواء؟
 

 الزواج والعالقات األسرية  
على إزالة كـل األحكـام اجلنائيـة         )٤(قة احلكومة حثت اللجنة يف تعليقاهتا اخلتامية الساب      - ٢٤

ضي بــأن ال يــّتهم جبرميــة القتــل   مــن قــانون العقوبــات الــيت تقــ ٢٣٢التمييزيــة، وخاصــة املــادة  
فريجى تقـدمي معلومـات واضـحة عـن حالـة           . زوج أو قريب آخر يقتل زوجته بسبب الزنا        أي

__________ 
 .٣٩١املرجع نفسه، الفقرة  )٤( 
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 مـن   ٢٣٢ سـيما فيمـا يتعلـق باملـادة          اجلهود املبذولة إلصـالح القـوانني يف األمـور اجلنائيـة، وال           
 .قانون العقوبات

 عـن قلقهـا إزاء األحكـام التمييزيـة          )٥(وقد أعربت اللجنة يف تعليقاهتـا اخلتاميـة الـسابقة          - ٢٥
يف قانون األحـوال الشخـصية الـيت تـسمح بتعـدد الزوجـات وتـضع معـايري للنـساء ختتلـف عـن                        

وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنـسان      . ياة األسرية املعايري املنطبقة على الرجال يف الزواج واحل      
، CCPR/CO/84/YEM(بــدورها، يف مالحظاهتــا اخلتاميــة علــى التقريــر الــدوري الرابــع للــيمن    

، عن قلقهـا إزاء اسـتمرار الـسماح بتعـدد الزوجـات ووجـود قواعـد متييزيـة يف حـق                      )٩الفقرة  
ما هي اجلهود اليت تبذهلا احلكومـة ملعاجلـة         ف. املرأة يف أمور الزواج والطالق والشهادة واإلرث      
 هذه املسائل وفقا اللتزاماهتا مبوجب االتفاقية؟

انظـر   (“الزواج املؤقـت ” أو  “الزواج السياحي ”ويرجى تقدمي معلومات عما يسّمى       - ٢٦
وينبغـي أن  . الذي أصبح شـائعا يف غـضون الـسنوات الـثالث املاضـية       )  من التقرير  ٢-٦الفقرة  

ملعلومات معلومات عن الوضع القانوين هلذه الزجيات وحقـوق املـرأة الـيت تـدخل           تتضمن هذه ا  
يف مثلها واألطفال الذين يولدون يف كنفها، وكـذلك معلومـات عـن أي تعـديالت قـد تكـون                    

ــانون األحــوال الشخــصية نتيجــة االقتراحــات الــ     أُ ــى ق ــاء   دخلــت عل ــة فقه ــا جلن ــدمت هب يت تق
 .اإلسالمية الشريعة

ع غـري املقبـول يف معـدالت الوفيـات           يف االرتفـا   رتقرير، يسهم الزواج املبكـ    وحبسب ال  - ٢٧
إلفادة مبا إذا كانت احلكومـة تفكـر يف   فريجى ا . النفاسية ومعدالت األمية بني النساء والفتيات     

ــزواج البنــات      ــسن الــدنيا ل ــل ال ــاال للمــادة   ١٨جع ــنة، امتث ــوق الطفــل    ١ س ــن اتفاقيــة حق  م
 ٢١العامــة  قــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة والتوصــية   مــن اتفاقيــة ال١٦ واملــادة

ــك فهــ      ــر يف ذل ــت تفكّ ــة، وإذا كان ــن اللجن ــصادرة ع ــل    ال ــَسن مث ــا ل ل وضــعت جــدوال زمني
 القانون؟ هذا
 

 الربوتوكول االختياري  

رجـــى اإلفـــادة مبـــا إذا كانـــت قـــد اختـــذت أي تـــدابري أو إجـــراءات للتـــصديق علـــى  ُي - ٢٨
 .ياريالربوتوكول االخت

 

__________ 
 .٣٩٢املرجع نفسه، الفقرة  )٥( 


