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  اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
  الفريق العامل ملا قبل الدورة

  ٢٠١٠مايو / أيار٢٨-٢٥

   االقتصادية واالجتماعية والثقافيةتنفيذ العهد الدويل اخلاص باحلقوق    

 قائمة املسائل املقرر النظر فيها أثناء دراسة التقرير الـدوري الثـاين للـيمن                 
  من العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية        ١٥ إىل   ١يتعلق باملواد    فيما

  (E/C.12/YEM/2)واالجتماعية والثقافية 

  معلومات عامة  -أوالً   
       لومات إضافية وحمدَّثة بشأن التدابري احملددة، سـواء التـشريعية         ُيرجى تقدمي أي مع     -١

أو غري التشريعية، اليت اختذهتا الدولة الطرف لتنفيذ املقترحـات والتوصـيات الـواردة يف               
  .املالحظات اخلتامية السابقة للجنة

وُيرجى تقدمي معلومات بشأن اختصاص وزارة حقوق اإلنسان فيما يتعلق بشكاوى             -٢
      . قوق اإلنسان، مبا يف ذلك ما يتصل منها باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة              ح

  .كما ُيرجى تقدمي معلومات بشأن الشكاوى اليت وردت والشكاوى اليت ُنظر فيها
 بشأن إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنـسان          حمّدثة وُيرجى تقدمي معلومات    -٣

  . لقة مبركز املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسانوفقاً ملبادئ باريس املتع
وُيرجى تقدمي معلومات بشأن التدابري املتخذة ملكافحة ظاهرة الفساد، الـيت تـشري               -٤

وُيرجى أيـضاً   . التقارير إىل انتشارها على نطاق واسع يف مجيع فروع ومستويات احلكومة          
 فيها من جانب اهليئة الوطنية      التحقيقت اجلاري   تقدمي معلومات بشأن احلاالت املعلّقة واحلاال     

جلعلها متـسقة  العليا ملكافحة الفساد، وبيان ما إذا كانت هناك تعديالت متوقّعة للتشريعات     
  .مع اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
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  )٥-١املواد (املسائل املتعلقة باألحكام العامة للعهد   -ثانياً   

  ٢، الفقرة ٢املادة     
 يف املائة من الوظائف احلكومية يشغلها أشـخاص         ٥ُيرجى بيان ما إذا كانت نسبة         -٥

القانون، وما إذا كان األشخاص ذوو اإلعاقة ُيقَبلون يف اجلامعات حسبما يقتضي ذوو إعاقة،  
االسـتراتيجية  وتنفيـذ   وُيرجى أيضاً تقدمي معلومات عن حمتويات       . وُيعفون من دفع الرسوم   

، وما إذا كانت هذه السياسة تركِّز       ٢٠١٢-٢٠٠٢ ذوي اإلعاقة للفترة     الوطنية لألشخاص 
  .بشكل خاص على األطفال

لتـصدي  األهداف املتخـذة ل   وُيرجى تقدمي معلومات مفصلة بشأن التدابري احملددة          -٦
للتمييز االجتماعي الذي يواجهه األخدام، يف جماالت منها احلصول على العمـل وظـروف              

كما ُيرجى تقدمي   . تحاق األطفال باملدارس، واحلصول على الرعاية الطبية      العمل املناسبة، وال  
معلومات بشأن التدابري املتخذة لتحسني املستوى املعيشي، مبا يف ذلك احلصول على السكن             
الالئق واملياه والصرف الصحي والكهرباء، وكذلك بشأن اخلطوات املتخذة للحد من وفيات            

  . شري التقارير إىل أهنا أعلى بكثري من املتوسط الوطيناألطفال بني األخدام، اليت ت
وُيرجى توضيح ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم االعتـراف قانونـاً بـشهادات                -٧

الالجئني املـشمولني   الالجئني اليت تصدرها املفوضية السامية لشؤون الالجئني، واليت متكِّن          
علقة مبركز الالجئني، من احلصول على عمـل         املت ١٩٥١، وفقاً التفاقية عام     بوالية املفوضية 

  . واحلماية من املضايقة واالستغالل من جانب أصحاب العمل

  ٣املادة     
ُيرجى تقدمي معلومات بشأن التدابري احملددة املتخذة، سـواء التـشريعية أو غـري                -٨

القـرار يف   التشريعية، من أجل التصدي بفعالية للتمثيل غري املتكافئ للمرأة يف وظائف اختاذ             
مجيع اجملاالت، مبا يف ذلك الربملان واحلكومة والقضاء واإلدارة العامة والسلك الدبلوماسـي             

  .اجلامعيةوالدوائر 
 مجيع أشكال التمييز ضد     للقضاء على وُيرجى تقدمي معلومات بشأن التدابري املتخذة         -٩

ة، واخلـدمات العامـة،    فيما يتعلق باحلصول على الرعاية الصحي  سيما الالنساء الريفيات، و  
  .والتعليم، واملياه النقية، والكهرباء

وُيرجى بيان ما إذا كانت احلكومة تعتزم إدخال تعديالت تشريعية للسماح للنساء              -١٠
باحلصول على جواز سفر، أو مغادرة البلد، أو التماس العمل يف القطاع العام، دون املوافقة               

  .املسبقة ألحد األقارب الذكور



E/C.12/YEM/Q/2 

3 GE.10-43023 

قابعات يف الـسجون    رجى تقدمي معلومات حمّدثة عن عدد النساء الاليت ال يزلن           وُي  -١١
استقباهلن يف املـرتل،    أوصيائهن أو أفراد أسرهن     رغم قضائهن فترة العقوبة، وبسبب رفض       

  . بدفعهااليت ُحِكم عليهن" الدية"بسبب عجزهن عن دفع  أو

  )١٥-٦ملواد ا(املسائل املتعلقة بأحكام معينة يف العهد   -ثالثاً   

  ٦املادة     
ُيرجى تقدمي معلومات بشأن تأثري خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية للتخفيف من             -١٢

 يف  سـيما  ال على التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،        ٢٠١٠-٢٠٠٦الفقر  
  . من تقرير الدولة الطرف٤٤ و٤٣ يف الفقرتني الواردةضوء األهداف 

           تقدمي إحـصاءات حديثـة بـشأن البطالـة، مـصنفة حـسب العمـر                وُيرجى  -١٣
  . واجلنس واملنطقة

 ٢٠١١-٢٠٠١وُيرجى تقدمي معلومات بشأن تنفيذ االستراتيجية الوطنية لعمل املـرأة             -١٤
على حق املرأة يف العمل وعلى التغلُّب على القوالب النمطية وتقسيم العمـل             حىت اآلن   وتأثريها  

  .جلنسعلى أساس ا

  ٧املادة     
 حتديد حـد أدىن     من أجل ُيرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف اختذت خطوات            -١٥

وطين لألجور بغرض ضمان مستوى معيشي الئق، مبا يف ذلك وضع آلية لتنقيحه استناداً إىل               
  .مشاورات ثالثية فعالة ونظام للمقايسة

ت املقترحة على قانون العمل إىل      وُيرجى تقدمي معلومات بشأن موعد تقدمي التعديال        -١٦
الربملان العتماده، وما إذا كانت التعديالت ستشمل مبدأ املساواة يف األجور بـني الرجـل               

أو عدم إنشاء   كما ُيرجى تقدمي معلومات بشأن إنشاء       . واملرأة عن العمل املتساوي يف القيمة     
  .، واألسس اليت يقوم عليها هذا اجمللسجملس العمل الثالثي

وُيرجى تقدمي معلومات عّما إذا كانت احلكومة قد اختذت تدابري تشريعية ملكافحة              -١٧
التحرش اجلنسي يف مكان العمل، مبا يف ذلك اعتبار التحرش اجلنسي جرمية يعاقَـب عليهـا         

  .مبوجب القانون اجلنائي
وُيرجى توضيح سبب عدم التصديق بعد على عدد من اتفاقيات منظمـة العمـل                -١٨

 املتعلقة باملعايري الـدنيا     ١٠٢ املتعلقة بالبطالة، واالتفاقية رقم      ٢، ومنها االتفاقية رقم     الدولية
 املتعلقة باملـساواة يف املعاملـة بـني املـواطنني           ١١٨للضمان االجتماعي، واالتفاقية رقم     
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 املتعلقة بإعانـات العجـز      ١٢٨واالتفاقية رقم    يف جمال الضمان االجتماعي،      املواطنني وغري
 املتعلقة بالرعاية الطبية وإعانات املرض، واالتفاقية       ١٣٠شيخوخة والورثة، واالتفاقية رقم     وال

 املتعلقـة بالنـهوض بالعمالـة       ١٦٨ املتعلقة بإحصاءات العمل، واالتفاقية رقم       ١٦٠رقم  
  . املتعلقة بتنقيح اتفاقية محاية األمومة١٨٣واحلماية من البطالة، واالتفاقية رقم 

  ٨املادة     
 يسمح بإنـشاء    ٢٠٠٢ُيرجى بيان ما إذا كان قانون تنظيم النقابات العمالية لعام             -١٩

احملليـة بالـدعوة   لنقابـات العمـال    ، وما إذا كان يسمح       لنقابات العمال  احتادات مستقلة 
  .مستوىاهليئات النقابية األعلى إضراب دون ترخيص من  إىل
لقتها وزارة الشؤون االجتماعيـة     وُيرجى تقدمي معلومات بشأن التهديدات اليت أط        -٢٠

 حبلّ نقابة املعلمني، ونقابة التعليم الفين، ونقابة األطباء والـصيادلة،           ٢٠٠٧والعمل يف عام    
وذلك رّداً على االعتصامات واملظاهرات اليت نظمتها نقابة املعلمني علـى مـدى أشـهر               

  .للمطالبة بزيادة األجور
أرباب العمل يف القطاع اخلاص     ر اليت تفيد بأن     وُيرجى تقدمي معلومات بشأن التقاري      -٢١

ميارسون التمييز ضد أعضاء النقابات العمالية عن طريق نقلهم وختفيض درجتهم وفـصلهم،             
وبأن معظم أصحاب األعمال ال يسجلون العاملني لديهم، وبـذلك يتـهربون مـن دفـع           

ا ُيرجى تقدمي معلومات كم. لوائح النقابات العماليةويتجنبون اشتراكات الضمان االجتماعي 
  .لوائح العمل يف هذا الصددوإنفاذ بشأن اخلطوات املتخذة ملنع هذه املمارسات 

  ٩املادة     
ُيرجى تقدمي معلومات حمّدثة بشأن االستعاضة عن قانون التأمينـات االجتماعيـة              -٢٢
كما ُيرجى بيان ما إذا كانت اسـتحقاقات صـندوق الـضمان            .  بقانون جديد  ٢٦ رقم

االجتماعي تضمن مستوى معيشياً الئقاً للمستفيدين وأسرهم، وما إذا كان مستوى هـذه             
  .االستحقاقات خيضع للمراجعة والتعديل الدوريني

  ١٠املادة     
ـ            -٢٣        ٦ رقـم    املـرتيل ف  ُيرجى تقدمي معلومات بشأن حمتوى قانون احلماية مـن العن

، ومدى تنفيذه، وعدد الشكاوى اليت قُّدمت خالل السنوات الثالث املاضـية،            ٢٠٠٨لسنة  
كما ُيرجى تقدمي معلومات عما إذا كان القانون جيّرم         . والنظام املتبع حلماية ضحايا العنف املرتيل     
مات مفصلة بـشأن نطـاق       تقدمي معلو  أيضاًوُيرجى  . العنف املرتيل واالغتصاب يف إطار الزواج     

  .، مبا يف ذلك العنف املرتيل واإليذاء اجلنسي لألطفاللعنف املمارس ضد النساء واألطفالا
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ضمان تـسجيل مجيـع    )أ(وُيرجى تقدمي معلومات بشأن اخلطوات املتخذة من أجل         -٢٤
لـسن  تعديل احلّد األدىن     )ب( من قانون األحوال الشخصية؛      ١٤حاالت الزواج عمالً باملادة     

حظر تعدد ) د(الوعي بالتأثريات السلبية لزواج األطفال؛ إذكاء ) ج( عاماً؛ ١٨الزواج برفعه إىل 
  .حظر الزواج القسري ومنعه) و(؛ أوصيائهنالسماح بزواج النساء دون موافقة  )ه(الزوجات؛ 

  .وُيرجى بيان التدابري املتخذة لضمان حصول مجيع األطفال جماناً على شهادة ميالد  -٢٥
وُيرجى بيان التدابري املتخذة حلظر ومنع العقاب البدين لألطفال يف مجيع األمـاكن،               -٢٦
  .سّيما يف املرتل وأماكن الرعاية البديلة، ويف املؤسسات العقابية وال
 يف  سـيما  الوُيرجى تقدمي معلومات حمّدثة بشأن نطاق عمل األطفال يف البلـد،              -٢٧

تقدمي معلومات مفصلة بشأن تنفيذ املرحلة الثانية مـن خطـة           وُيرجى أيضاً   . املناطق الريفية 
، وتأثري هذه اخلطـة     ٢٠٠٨-٢٠٠٧األطفال للفترة   اهلادفة إىل احلد من عمل      العمل الوطنية   

  .التدابري اجلاري تنفيذها حالياً للتصدي هلذه الظاهرةوعلى معدالت عمل األطفال، 
ال الشوارع، وبشأن وجود أو عدم      وُيرجى تقدمي معلومات بشأن نطاق مشكلة أطف        -٢٨

  .منهجية شاملة للتصدي هلذه الظاهرةاستراتيجية وجود 
وُيرجى تقدمي معلومات بشأن التدابري املتخذة، سواء التشريعية أو غري التشريعية، من              -٢٩

أنـواع  أجل منع ومكافحة االجتار بالنساء واألطفال لغرض االستغالل اجلنسي ولغريه مـن             
  .شأن النظام املّتبع لتأهيل ضحايا االجتار وإعادة إدماجهم يف اجملتمع، وباللغاالست

  ١١املادة     
ُيرجى تقدمي معلومات مفصلة بشأن مشروع االستراتيجية الوطنية للتغذية يف اليمن،             -٣٠

وُيرجى بيـان التـدابري     . وبشأن مدى تركيز هذه االستراتيجية على األمن الغذائي لألسرة        
 املعيشية، الـيت    ألسرةيف نفقات ا  الغذاء  لتكاليف  رتفاع احلصة املخصصة    املتخذة للحد من ا   

ما إذا كانت قد اختذت وُيرجى أيضاً بيان .  يف املائة من دخلها٦٥ يتردد أهنا تبلغ يف املتوسط
 لألسر الريفيـة، وفقـاً      سيما التدابري عاجلة لضمان تلبية االحتياجات الغذائية األساسية،        

  .١٢نة رقم للتعليق العام للج
وُيرجى تقدمي معلومات بشأن اخلدمات والربامج املتعلقة بالصحة اجلنسية واإلجنابية            -٣١

  .املوجهة للسكان
  وُيرجى تقدمي معلومات مفصلة بشأن اخلطوات املتخذة لضمان حـصول اجلميـع              -٣٢

ة والنائية،  يف املناطق الريفيسيما العلى ما يكفي من إمدادات املياه ومرافق الصرف الصحي،     
  .١٥وفقاً للتعليق العام للجنة رقم 

 سيما الوُيرجى تقدمي معلومات بشأن فعالية اخلطوات املتخذة لتحسني إدارة املياه،             -٣٣
  .يف قطاع الزراعة، وتأثريها املقاس حىت اآلن
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وُيرجى بيان مدى حصول املشردين داخلياً والعائدين، عقب الرتاع املسلح، علـى              -٣٤
وكبـار   النساء واألطفال    سيما اللصرف الصحي والغذاء والرعاية الصحية والتعليم،       املياه وا 
كما ُيرجى توضيح ما إذا كانت الدولة الطرف قد اختذت خطوات إلتاحـة سـبل               . السن

االنتصاف وتقدمي التعويضات للمتأثرين بالرتاع، مبا يف ذلك تقدمي املساعدة من أجل إعـادة              
  .بناء املنازل املهّدمة

  إمكانيـة وُيرجى بيان التدابري املتخذة لتحسني البنية األساسية الريفية، مبا يف ذلـك         -٣٥
  .االتصال بشبكة الكهرباء الوطنية ومّد شبكة الطرق الوطنية إىل املناطق النائية

  ١٢املادة     
ُيرجى بيان التدابري املتخذة، سواًء التشريعية أو غري التشريعية، من أجـل حتـسني                -٣٦

 سيما ال،   املتصلة هبا  ل على خدمات الرعاية الصحية األساسية وخدمات تنظيم األسرة        احلصو
كما ُيرجى توضيح اخلطوات املتخذة لتحسني التوازن بـني اجلنـسني يف            . يف املناطق الريفية  

 تكاليف الرعايـة    وخلفض يف جمال التمريض،     سيما الصفوف العاملني يف الرعاية الصحية،      
ـ   تقدمي خدمات   ية   بغ ،ا املرضى الصحية اليت يتكبده   صحية ميـسورة التكلفـة     الرعايـة ال

  .١٤للمحتاجني إليها، وفقاً للتعليق العام للجنة رقم 
وُيرجى تقدمي معلومات حديثة عن معّدل وفيات الرضَّع واألطفال دون سن اخلامسة              -٣٧

 لزيــادة  ، مصنفة حسب اجلنس واملنطقة، وكذلك عن التدابري املتخـذة والوفيات النفاسية 
 يف  ٣٦تتجاوز هذه النسبة حالياً      ال(نسبة الوالدات اليت تتم حتت إشراف مولّدات ماهرات         

  .وتعزيز الرعاية املقّدمة قبل الوالدة وبعدها) املائة من مجيع الوالدات
 سوء التغذية بني    التدابري العاجلة املتخذة للقضاء على    وُيرجى تقدمي معلومات بشأن       -٣٨

 يف  ٤٦ يف املائة، ومعدل نقص الـوزن إىل         ١٢ن يصل معّدل اهلزال بينهم إىل       الذي(األطفال  
  ). يف املائة٥٣املائة، ومعدل التقزم إىل 

وُيرجى تقدمي معلومات مفصلة عن حاالت احتجاز أشخاص يّدعى إصابتهم بإعاقة             -٣٩
أو علـى   بناء على مبادرة من السلطات احلكومية       أمر رمسي صادر من احملكمة، و     ذهنية دون   

تقدمي معلومات بشأن تنفيذ مبـادرة أطلقتـها وزارة         أيضاً  وُيرجى  . طلب من أفراد األسرة   
  . إلنشاء مراكز للمصابني مبرض عقلي٢٠٠٥ية يف عام الداخل
ألشخاص ذوي اإلعاقة، وأنواع اإلعاقة،     ى تقدمي معلومات عن جمموع عدد ا      وُيرج  -٤٠

ية احتياجات هؤالء األشخاص وأفراد أسرهم وإعمال       والتدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف لتلب     
عدد األشخاص ذوي   نسبة   ارتفاع    ما يتردد عن   كما ُيرجى تقدمي معلومات بشأن    . حقوقهم

  .ظة إْب قرية ُحمر، مبدينة مذخيرة، مبحافاإلعاقة الذين يعيشون يف
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لإلناث يف  وُيرجى تقدمي معلومات عن نطاق ممارسة عملية تشويه األعضاء التناسلية             -٤١
الدولة الطرف وعما اختذته من تدابري، سواًء تشريعية أو غري تشريعية، من أجل القضاء على               

  .هذه املمارسة الضارة ومعاقبة املسؤولني عنها

  ١٤ و١٣املادتان     
يف املدارس االبتدائيـة والثانويـة   احلضور انتظام رجى تقدمي معلومات حمّدثة بشأن   ُي  -٤٢

كما ُيرجى بيان مدى اختـاذ      . ن التعليم، مصنفة حبسب اجلنس واملنطقة     ومعّدالت التسّرب م  
معاجلة  ذلك تنفيذ نظام احلضور اإلجباري، أو        حلضور املدرسي، مبا يف   ري لرفع معدالت ا   تداب

 يف املناطق الريفية، أو تقـدمي       سيما المسألة عدم التوازن بني اجلنسني يف صفوف املعلّمني،         
  .مواقف الوالدين واألعمال التقليدية اليت متارسها األسرالدعم املايل، أو تناول 

 األميـة   الستئـصال وُيرجى توضيح اخلطوات العاجلة اليت اعتمدهتا الدولة الطرف           -٤٣
  ). من تقرير الدولة الطرف١٧٩على النحو الوارد يف الفقرة (واحلد من أسباهبا 

  ١٥املادة     
ات املتخذة لتشجيع مشاركة قطاعـات      ُيرجى تقدمي معلومات إضافية بشأن اخلطو       -٤٤

اجملتمع احملرومة واملهّمشة، بصورة فّعالة وحّرة، يف احلياة واملؤسسات واألنشطة الثقافية، وفقاً            
  .٢١للتعليق العام للجنة رقم 

        


