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العهد الدويل اخلاص باحلقوق   
 املدنية والسياسية

  اإلنساناللجنة املعنية حبقوق 
  الدورة الرابعة بعد املائة

  ٢٠١٢مارس /آذار ٣٠-١٢نيويورك، 

 مـن   ٤٠النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة              
  العهد

  ت اخلتامية للجنة املعنية حبقوق اإلنساناملالحظا    

  اليمن    
نظرت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف التقرير الدوري اخلامس الذي قدمته الـيمن               -١
)CCPR/C/YEM/5(    ٢٨٦٩ و ٢٨٦٨، يف جلستيها) CCPR/C/SR.2868 املعقودتني  )2869 و ،

ــارس /آذار ١٥ و١٤يف  ــست. ٢٠١٢م ــة يف جل  ٢٨٨٧و ٢٨٨٦ها يواعتمــدت اللجن
)CCPR/C/SR.2886 املالحظـات   ٢٠١٢مـارس   /آذار ٢٨ و ٢٧، املعقودتني يف    )2887 و ،

  .اخلتامية التالية

  مقدمة  -ألف  
كـذلك   الدوري اخلامس يف املوعـد احملـدَّد و        ترحب اللجنة بتقدمي اليمن تقريره      -٢

البناء مـع  وتعرب عن ارتياحها للفرصة اليت أُتيحت لتجديد حوارها      . باملعلومات الواردة فيه  
وفد الدولة الطرف بشأن التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف خالل فترة اإلبالغ لتنفيذ أحكام              

وتأسف اللجنة لعدم تقدمي ردود مكتوبة على قائمة اللجنة للمسائل لكنها ُتعرب عن             . العهد
  .ارتياحها ألن الوفد أبدى استعداداً للرد على شواغل وأسئلة أعضاء اللجنة
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رحلة من عدم االستقرار السياسي واألمين الذي       مبر حالياً   ميالحظ اللجنة أن اليمن     وت  -٣
ولذلك، فإن اللجنة ترحب بإبرام مبادرة جملس التعاون        . ٢٠١١فرباير  /شباطازداد حدة يف    

  .اخلليجي الرامية إىل استعادة سيادة القانون واملشاركة يف اإلصالحات القانونية والسياسية

  ب اإلجيابيةاجلوان  -باء  
ترحب اللجنة باإلعالن عن افتتاح مكتب قطري للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان             -٤

يف اليمن وتعرب عن أملها يف أن تسمح الدولة الطرف للمفوضية باالضـطالع بواليتـها               
  .بشكل كامل، مبا يف ذلك يف جمايل الرصد والتحقيق املتعلقني حبقوق اإلنسان 

لة الدولة الطرف بذل اجلهود لالستجابة لتـدفق املهـاجرين          وترحب اللجنة مبواص    -٥
تقدمي احلماية واملساعدة للمشردين    كما ترحب بتعهدها ب   الوافدين أساساً من القرن األفريقي      

  .يف احملافظات الشماليةالدائرة داخلياً بسبب احلرب السادسة 

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم  
اً بالتزام الدولة الطرف بوقف دورة العنف واالضطهاد الـيت           اللجنة علم  حتيطفيما    -٦

أثرت على البالد يف السنوات القليلة األخرية، يساورها القلق ألن بعض اآلليات اليت ُوضعت              
 على املستوى   رغم أهنا تشكل جزءاً من تسوية واسعة جرى التوصل إليها          لبلوغ هذا اهلدف،  

ويساور اللجنة القلق، بوجـه     .  الطرف مبوجب العهد   الدويل، ال تتمشى مع التزامات الدولة     
عفـواً مبطنـاً     مينح الذي   ٢٠١٢يناير  /كانون الثاين  ٢١ خاص، إزاء اعتماد قانون العفو يف     

حصانة من املقاضاة على مجيع اجلرائم الـسياسية باسـتثناء أفعـال        "للرئيس السابق صاحل و   
 ٢املـواد   ( عاماً   ٣٣السابق الذي دام    جلميع الذين خدموا معه أثناء حكم الرئيس        " اإلرهاب

  ).٧ و٦و
 وأن متتثـل    ٢٠١٢ لعام   ١يتعني على الدولة الطرف أن ُتلغي قانون العفو رقم            

للقانون الدويل حلقوق اإلنسان الذي حيظر منح احلصانة لألشـخاص املـسئولني عـن              
مي اجلناة إىل   تقداليت يقع بشأهنا التزام على الدول ب      صارخة حلقوق اإلنسان    النتهاكات  الا

  .العدالة
 اللجنة علماً بتعهد الدولة الطرف، على النحو الذي أعرب عنه وفـدها             حتيطوفيما    -٧

أثناء احلوار، بإنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان يف غضون الـسنة األوىل مـن الفتـرة                
 الدوري سبق أن أعربت عن هذا التعهد يف التقريراالنتقالية، تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف    

  ).٢املادة ( رض الواقعأومل يتحقق ذلك على  األخري للدولة الطرف
لمبـادئ  ل وفقـاً ينبغي للدولة الطرف أن ُتنشئ مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان            

وتشجع ). مبادئ باريس (املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان         
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ساعدة املفوضية السامية حلقـوق اإلنـسان       اللجنة الدولة الطرف على االستفادة من م      
  .إلنشاء مثل هذه اآللية

فيما تدرك اللجنة حاجة الدولة الطرف إىل اختاذ تدابري من أجل مكافحـة أعمـال        -٨
لمعاقبة على هذه األعمال، فإهنا تأسـف       لاإلرهاب، مبا يف ذلك صياغة التشريعات املالئمة        

ترتب على تعدد هذه التدابري يف التمتـع بـاحلقوق           امل ، الذي مل حيدد مداه كامالً بعد،      لألثر
  ).٢املادة (املنصوص عليها يف العهد 

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بتجميع بيانات عن تنفيـذ تـشريعات مكافحـة                
ينبغي للدولـة   و. اإلرهاب، وكيفية تأثريها على التمتع باحلقوق املنصوص عليها يف العهد         

ات احمللية ال حتدِّد جرائم اإلرهاب من حيث أغراضـها       الطرف أن تتحقق من أن التشريع     
حبيث متكّن األفراد مـن     فحسب، بل ُتعرِّف أيضاً طبيعة تلك األفعال مبا يكفي من الدقة            

تفرض قيوداً ال مربر هلا على ممارسة احلقوق املكفولـة          ضبط تصرفاهتم تبعاً لذلك، وأال      
  .مبوجب العهد

لطرف يف أمور تتعلق مبمارسات التمييز اليت تـؤثر         وتأسف اللجنة لقصور الدولة ا      -٩ 
ويساورها قلق بصفة خاصة إزاء ردود الوفد الذي يؤكد         . على املرأة واستمرار العنف املرتيل    

على أن تشويه األعضاء التناسلية لألنثى هي ممارسة تقليدية وأنه من الصعب القضاء عليهـا               
 الوفد بأن االغتصاب يف إطار الزواج ال حيدث         وتأسف اللجنة أيضاً لبيان   . بعدحتظر   ملوأهنا  

ومل يول اهتمام . تقدمي املأوى املؤقت للضحايايقتصر على وأن الرد على ظاهرة العنف املرتيل       
 ٢املـواد  . (لتجرمي هاتني الظاهرتني، وال مالحقة اجلناة املزعومني ومعاقبتهم يف حال إدانتهم    

  ).٢٦ و٧ و٦ و٣و
، )١٢ و ١١، الفقرتان   CCPR/CO/84/YEM(ية السابقة للجنة    وفقاً للمالحظات اخلتام    

 واملخالفـة  ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها لوضع حد للتقاليد واألعراف التمييزيـة       
وينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها      .  مثل تشويه األعضاء التناسلية لألنثى     ٧لمادة  ل

اجملموعات السكانية   لألنثى، وال سيما يف      لزيادة الوعي بظاهرة تشويه األعضاء التناسلية     
 تقدميوينبغي املعاقبة على هذه املمارسة وضمان       . اليت ال تزال هذه املمارسة منتشرة فيها      

وينبغي للدولـة   . األشخاص الذين يقومون بتشويه األعضاء التناسلية لألنثى أمام القضاء        
ال العنف املرتيل، ومقاضـاة     الطرف أن ُتجّرم االغتصاب يف إطار الزواج وغريه من أشك         

اجلناة املزعومني الرتكاب مثل هذه اجلرائم ومعاقبتهم بشكل يتناسب وطبيعـة اجلرميـة             
فضالً عـن   وينبغي للدولة الطرف أن تنمي ثقافة حقوق اإلنسان داخل اجملتمع،           . املرتكبة

أيضاً أن تتخذ عليها  ويتعني. زيادة الوعي حبقوق املرأة وال سيما احلق يف السالمة اجلسدية
        وتقـدمي املـساعدة    ومعاقبـة مرتكبيـه     مزيداً من اإلجراءات الفعالة ملنع العنف املرتيل        

  .إىل الضحايا
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وتأسف اللجنة لعدم إحراز تقدم يف إلغاء مجيع األحكام التمييزية مثـل األحكـام                -١٠
قلق بصفة خاصـة    لاويساور اللجنة   . الواردة يف قانون األحوال الشخصية وقانون العقوبات      

. يف الربملان حىت اآلن وملواجهة هذا املسعى مقاومة شديدة        حد أدىن لسن الزواج     لعدم حتديد   
 من قانون األحوال الشخصية اليت      ٢٣ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء الطبيعة التمييزية للمادة         

وإذ تنـوه   . عالمة على رضـاها   "  البكر سكوت" على أن    ، فيما يتعلق بأمور الزواج    ،تنص
للقضاء على زواج املتعة، فإهنا ال تزال       أهنا ستبذهلا   باجلهود اليت أعلنت الدولة الطرف       اللجنة

وتالحظ اللجنة  . هذه املمارسة الرامية إىل استغالل الفتيات جنسياً      تشعر بالقلق إزاء استمرار     
ملدانني جبرائم  للرجال ا خمففة  أن الدولة الطرف مل تلغ بعد التشريع الذي ينص على عقوبات            

صيغت من  الدولة الطرف أياً من التوصيات اليت       لعدم تنفيذ   وأخرياً، تأسف اللجنة    . الشرف
 فيما يتعلق بالتمييز ضد املرأة، مبا يف ذلك التوصـية املتعلقـة    ٢٠٠٥ و ٢٠٠٢يف عامي   قبل  

  ).٢٦ و١٧ و٨ و٧ و٣املواد (بضرورة القضاء على تعدد الزوجات 
؛ ٩، الفقـرة    CCPR/CO/84/YEM(تامية السابقة للجنيـة     وفقاً للمالحظات اخل    

CCPR/CO/75/YEM   حتث اللجنة الدولة الطـرف علـى ضـمان          )١١-٧، الفقرات ،
املساواة بني الرجل واملرأة يف التمتع جبميع احلقوق املنصوص عليها يف العهد، األمر الذي              

ـ  واإلدالء بيتطلب إلغاء مجيع األحكام التمييزية املتعلقـة بـالزواج والطـالق         شهادة ال
حد أدىن  حتديد  ) أ: (ويف هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بأمور منها         . واإلرث

 من قـانون األحـوال      ٢٣إلغاء املادة   و) ب(ملعايري الدولية؛   مبا يتوافق مع ا   لزواج  السن  
ضـمان  و) د(إلغاء زواج املتعة ألغراض االستغالل اجلنسي لألطفال؛        و) ج(الشخصية؛  

تعكف على تنظيم   وينبغي للدولة الطرف أن     . جرائم الشرف وفقاً خلطورهتا   على  عاقبة  ملا
محالت توعية رمسية ومنهجية من أجل القضاء على ممارسة تعدد الزوجات، إذ إهنا شكل              

  . من أشكال التمييز ضد املرأة
نظـام  ب يقـضي بالعمـل   اعتماد تعديل دستوري    بفيما ترحب اللجنة بتعهد الوفد        -١١

       املـرأة  متثيل  احلصص ملشاركة املرأة يف تيسري الشؤون العامة، تالحظ اللجنة، مع القلق، أن             
زال ناقصاً يف كل من القطاعني العام واخلاص وال سيما يف مناصب صـنع القـرار وأن                 يال  
معـدالت  ويساور اللجنة القلق أيـضاً إزاء       . عن إجراء مثل هذا التغيري    احلايل حمجم   لربملان  ا

عقبة أمام متتعهن الكامل حبقـوق      ما يشكل    وهو   ،يف صفوف النساء والفتيات   العالية  األمية  
  ).٢٦ و٣ و٢املواد (اإلنسان 
 ٨، الفقرتـان    CCPR/CO/84/YEM(وفقاً للمالحظات اخلتامية السابقة للجنـة         

 الـيت حققتـها     املكتسبات، حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ التدابري لصون          )١٠و
، فيمـا يتعلـق     ٢٠١١يف عـام    اليت شهدها البلـد     رأة يف سياق املظاهرات السلمية      امل
تعديل دستوري لألخذ   بإدخال   دائمة   مكتسبات، وترمجتها إىل    يف احلياة العامة  شاركة  املب

وينبغي للدولة الطـرف أن تتخـذ   . الشؤون العامةتسيري صص لتمثيل املرأة يف    احلبنظام  
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استفادة الفتيات والنساء من برامج حمو األمية والربامج        خطوات عاجلة وملموسة لضمان     
  .التعليمية

بعض جمموعات األقليـات    تعرض  ويساور اللجنة القلق إزاء التقارير اليت تشري إىل           -١٢
  للتمييز والتهميش ألمد طويل، ومن هذه األقليات جمموعة األخدام اليت تعاين مـن األميـة              

ن الفقر املدقع، وال تتمتع بفرص كافية للحصول علـى           يف املائة وتعاين كذلك م     ٨٠بنسبة  
ويساور اللجنة القلق بصفة    . الرعاية الصحية املناسبة واملياه وغري ذلك من اخلدمات األساسية        

فعال االعتداء والتخويف اليت    أل،  ٢٠١١خاصة لتعرض جمتمع األخدام، أثناء اضطرابات عام        
حىت يومنـا هـذا     ق بشأهنا أو مالحقة مرتكبيها      مل تفض، وفقاً للمزاعم، إىل إجراء أي حتقي       

  ).٢٦ و٧ و٢املواد (
 اإلثنية والدينية واللغويـة     األقلياتينبغي للدولة الطرف أن تكفل جلميع أفراد          

 علـى قـدم   واحلـصول،  من التمييز والتمكُّن من التمتع بثقافتها الفعليةالتمتع باحلماية  
وينبغي توفري ُسُبل االنتـصاف     . اخلدمات العامة ووالرعاية الصحية   التعليم  على   ،املساواة
  . لضحايا التمييز، مبا يف ذلك التعويض،الفعالة
العالقة اجلنسية بني شخصني    ويساور اللجنة القلق ألن التشريع اليمين ال يزال جيرِّم            -١٣

  ).٢٦ و٦ و٢املواد (عقوبة اإلعدام من نفس اجلنس، وهي اليت قد تعرض صاحبها ل
لة الطرف أن ُتلغي أو تعّدل مجيع التشريعات اليت تنص على مقاضـاة  ينبغي للدو   

  . أو قد تؤدي إىل ذلكومعاقبة الفرد بسبب ميوله اجلنسية
ال تزال اللجنة تشعر بالقلق ألن اجلرائم اليت يعاقب عليها بعقوبة اإلعدام مبوجـب              و  -١٤

يف يضاً ألن القانون يسمح     ويساورها القلق أ  . التشريع الوطين ال تتطابق مع مقتضيات العهد      
عند  عاماً   ١٨بفرض عقوبة اإلعدام على األشخاص الذين تقل أعمارهم عن سن           األمر  واقع  

ويساور اللجنة قلق بالغ أيضاً إزاء التقارير اليت تفيد بأن أحـد التعـديالت              . جلرميةوقوع ا 
. علـى األطفـال  أيضاً بتطبيق عقوبة اإلعـدام  يسمح املقترح إدخاهلا على قانون العقوبات    

ويساور اللجنة القلق إزاء بعض طرق اإلعدام املقرونة بالتعذيب اليت ال تزال مشروعة مبوجب        
  ).٧ و٦املادتان (القانون يف اليمن مثل الرجم باحلجارة 

) ١٥، الفقـرة    CCPR/CO/84/YEM(وفقاً للمالحظات اخلتامية السابقة للجنة        
ا املتعلق بعقوبة اإلعدام لضمان عدم تطبيـق        لدولة الطرف أن تعدل تشريعه    يتعني على ا  

 من العهد، الـيت     ٦الشروط الصارمة املنصوص عليها يف املادة       مبا يتفق و  هذه العقوبة إال    
تقيد الظروف اليت قد تربر فرض هذه العقوبة، وتكفل حق كل شخص حمكـوم عليـه                

 ٦ من املادة    ٥فقرة  وينبغي للدولة الطرف أن متتثل ألحكام ال      . باإلعدام يف التماس العفو   
وتذكّر .  عاماً ١٨اليت حتظر فرض عقوبة اإلعدام على جرائم يرتكبها أشخاص دون سن            

 ١٤عقوبة اإلعدام نتيجة حماكمة غري عادلة انتهاكاً ألحكام املادة          فرض  اللجنة أيضاً بأن    
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 تلغي  وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن    .  من العهد  ٦حكام املادة   أل يشكل انتهاكاً من العهد   
وأخرياً، ينبغي للدولـة الطـرف أن تنظـر يف        . رمسياً عقوبة اإلعدام والرجم حىت املوت     

التصديق على الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد اهلـادف إىل إلغـاء عقوبـة              
  .اإلعدام

ويساور اللجنة القلق إزاء التقارير اليت تفيد باللجوء بشكل مفرط وغري متناسب إىل               -١٥
ب واالحتجاز التعسفي والتهديـد     التعذياليت تتحدث عن أعمال     تقارير  الة القاتلة وإزاء    القو
 ٢٠١١ املدنيون الذين شاركوا يف املظاهرات السلمية اليت نظمت يف عـام             اعرض إليه  ي اليت

تقـارير مماثلـة تتعلـق      أيضاً  وتالحظ اللجنة أهنا تلقت     .  بتغيري سياسي ودميقراطي   ةللمطالب
          اليت وقعت يف جنوب ومشال البالد وكذلك يف سـياق مكافحـة اإلرهـاب            باالضطرابات  

  ).٧ و٦ و٢ املواد(
ينبغي للدولة الطرف أن تشرع يف حتقيق شفاف ومستقل، وفقاً للمعايري الدولية،              

يف مجيع االدعاءات مبشاركة أفراد قواهتا األمنية والعاملة يف جمـال إنفـاذ القـوانني يف                
ملدنيني واالستخدام املفرط للقوة واالحتجاز التعسفي، مبا يف ذلك حاالت          عمليات قتل ا  

          ٢٠١١االختفاء القسري، والتعذيب وسوء املعاملة سواء تعلق ذلك باضطرابات عـام            
كافحة وجود القاعدة   أو الرتاع يف الشمال أو مب     أو باالضطرابات اليت وقعت يف اجلنوب       

دعـاوى  تباشـر   وفضالً عن ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن        . يف أراضي الدولة الطرف   
 مبا يف ذلك    ،جنائية ضد مرتكيب هذه األفعال املزعومني، ومعاقبة املسؤولني وجرب الضحايا         

  .تعويضهم بشكل مناسب
واحلفاظ على  ستعادة  تدرك الصعوبات احلالية اليت تواجهها الدولة الطرف ال       اللجنة  و  -١٦

علماً باملعلومات اليت تفيد بأن اجليش منقسم إىل فصائل حتيط و. القانون والنظام على أراضيها
ويف هذا الصدد يساور    . متاسك قوات األمن والسيطرة الكاملة عليها غاية مل تدرك بعد          أنبو

ويساور .  غامضة تيبلترااللجنة القلق إزاء زيادة عدد قوات األمن اليت تبقى سلطاهتا وسلمها ا           
العامـة   من األسلحة يف حوزة اجلهات الفاعلة        ةكبريكميات  اللجنة القلق أيضاً إزاء وجود      

اخلاصة يف مجيع أحناء البالد والنعدام التحكم بشكل صحيح يف ختزين وتوزيع هذه األسلحة          و
  ).٩ و٢املادتان (

اسي للتمتع جبميع احلقوق واللجنة إذ تسلّم بأن استعادة القانون والنظام شرط أس  
ضمان إخـضاع األجهـزة     املنصوص عليها يف العهد، تشجع الدولة الطرف بشدة على          

ح شـامل للمؤسـسة     األمنية وقوات اجليش للسلطة املدنية بشكل كامل وإجراء إصال        
وحتث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على وضع تعريف واضح         .  العسكرية األمنية واملؤسسة 
. ل مؤسسة أمنية بغية حظر إلقاء القبض واالحتجاز بشكل غـري قـانوين          لوالية ومهام ك  

وينبغي للدولة الطرف أن تستثمر يف تدريب قوات األمن يف جمال حقوق اإلنسان، وفقـاً     
وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تعمل مع اجملتمع الدويل لوضع وتنفيـذ            . للمعايري الدولية 
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ري احلكومية بغية نزع السالح وتـسريح املقـاتلني   برنامج فعال لصاحل اجلهات الفاعلة غ    
  .  وخزهنا وتدمريهاومراقبتهاوإعادة إدماجهم، مبا يف ذلك مجع األسلحة غري الضرورية 

.  اجلهاز القضائي، الذي يعاين من فـساد متـوطن         حالةويساور اللجنة القلق إزاء       -١٧
                   مثـل احملكمـة    ،ويساور اللجنة القلق أيـضاً إزاء وجـود هيئـات قـضائية خمصـصة             

 مـن العهـد     ١٤الضمانات املنصوص عليها يف املادة      غري منسجمة مع     ،اجلنائية املتخصصة 
  ).٢٦ و١٤ و٢املواد (

ينبغي للدولة الطرف أن تعكف على إجراء إصالح كامـل وشـامل جلهازهـا                
تكثـف  أن  لطرف  وينبغي للدولة ا  .  على ما يرام   عملهوأدائه  القضائي لضمان استقالليته    

جهودها ملكافحة الفساد وذلك بالتحقيق العاجل والشامل يف مجيع حاالت الفساد املشتبه            
فإذا ثبت حدوث فساد، ينبغي أن يواجه املسؤولون الضالعون فيه عقوبات جنائيـة       . فيها

 وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تركز على تدريب القـضاة           .ال عقوبات تأديبية فحسب   
 مثـل   ،وفضالً عن ذلك، ينبغي إلغاء مجيع اهليئات القضائية املخصصة        . لعامنيواملدعني ا 

مجيع املتهمني، بغض النظر عن مركزهم، من       استفادة   لضمان   ،احملكمة اجلنائية املتخصصة  
  . من العهد١٤الضمانات املنصوص عليها يف املادة 

من أثر يف زيـادة     عال   جهاز قضائي مستقل وف     لالفتقار إىل  ملاويساور اللجنة القلق      -١٨
خاصـة إزاء اكتظـاظ مراكـز       ويساور اللجنة القلق بصفة     . أوجه اخللل يف نظام السجون    

عـدد  اإلشـراف علـى      وانعدام   ،، وانعدام آليات املراقبة لرصد أماكن االحتجاز      االحتجاز
تتحدث عـن   ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء التقارير اليت        . األشخاص احملرومني من حريتهم   

  ).٢٦و ١٠و ٩و ٣و ٢املواد  ( اإلبقاء على نساء قيد االحتجاز بعد قضاء حمكوميتهن
ينبغي للدولة الطرف أن تكفل جلميع األشخاص احملرومني من حريتهم إمكانيـة              

وينبغي للقـضاة   .  من العهد  ٩قاضٍ وفقاً ألحكام املادة     بإشراف  مراجعة أمر احتجازهم    
مجيع أماكن احلرمان من احلرية وضمان عدم احتجـاز         واملدعني العامني أن يقوموا برصد      
النساء الاليت  وينبغي للدولة الطرف أن تطلق سراح       . أي شخص فيها بصورة غري قانونية     

  .وتوفري املأوى املناسب هلن عند احلاجة قضني حمكوميتهن
مجيع  طييغ للتعذيب،   الً شام اً القوانني احمللية تعريف   لعدم تضمن ويساور اللجنة القلق      -١٩

التعذيب وغريه من ضروب    ناهضة  مل ١٩٨٤عام   من اتفاقية    ١األفعال احملظورة مبوجب املادة     
قلق بصفة خاصـة ألن     الويساور اللجنة   . املهينةأو  الالإنسانية  القاسية أو   العقوبة  املعاملة أو   

ترافات كوسيلة النتزاع االعفقط التعريف الذي يرد يف الدستور بصيغته احلالية حيظر التعذيب        
 ال تنطبق علـى     ات املنصوص عليها   وأن العقوب  ،التوقيف والتحقيق واالحتجاز واحلبس   أثناء  

ويساور اللجنة القلق أيضاً ألن التشريعات احمللية تـنص         . يف ارتكاب هذه اجلرائم   املتواطئني  
ويساور اللجنـة القلـق أيـضاً إزاء       . بالتقادمساقطة   جرائم التعذيب    آجال تعد بعدها  على  



CCPR/C/YEM/CO/5 

GE.12-42110 8 

الدعاوى أمام احملاكم املنتزعة بالقوة كإثباتات يف  االعترافات  قبول  تقارير اليت تفيد باستمرار     ال
  ).١٤ و٧ و٢املواد (القانون مثل هذه املمارسة حظر على الرغم من 

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تعريفاً للتعذيب يغطي مجيع العناصر اليت تتضمنها              
  ملناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة         ١٩٨٤ من اتفاقية عام     ١املادة  
القـانون  أيضاً تـوخي    وينبغي للدولة الطرف أن تكفل      .  أو الالإنسانية أو املهينة    القاسية

الحقة وإدانة اجلناة واملتواطئني يف ارتكاب مثل هذه األفعال، وفقاً أحكاماً مناسبة تسمح مب
ابري الالزمة لضمان عدم قبول احملـاكم، يف مجيـع     وينبغي للدولة أن تتخذ التد    . خلطورهتا

العترافات اليت تنتـزع   من العهد ا١٤مبوجب تشريعاهتا الوطنية وأحكام املادة    احلاالت،  
  .عن طريق التعذيب أو اإلكراه

العقوبة البدنية كشكل من أشكال     على  شروعية  فاء امل إضويساور اللجنة القلق إزاء       -٢٠
ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء . الرجمو وقطع األيدي يف ذلك اجللد يدخل و،العقوبة اجلنائية

ذلك مثالً يف سـياق     من  القضائي و اجملال  البدنية خارج    عن تعرض األطفال للعقوبة      التقارير
  ).٢٤ و٧ و٦املواد (األسرة ويف املدارس 

 مجيع  البدنية يف ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابري العملية لوضع حد للعقوبة             
وينبغي هلا أن تشجع على اللجوء إىل أشكال التأديب اخلاليـة مـن العنـف           السياقات؛  

 وينبغي هلا أن تنظم محالت إعالمية عامة إلذكـاء الـوعي            ،كتدابري بديلة للعقوبة البدنية   
  .باآلثار الضارة املترتبة على هذه العقوبة

حلالة تدفق املهاجرين بأعـداد     وفيما ترحب اللجنة جبهود الدولة الطرف لالستجابة          -٢١
من القرن األفريقي بصفة خاصة، يساورها القلق لعدم إيالء نفس العناية لدى            هائلة، الوافدين   

فالالجئون من القـرن األفريقـي      . معاملة الالجئني غري الصوماليني الذين يلتمسون احلماية      
ى أهنم مهاجرين غري شرعيني حيصلون تلقائياً على اللجوء، أما اآلخرون فيعتربون باستمرار عل       

  ).٢٦ و٧ و٢املواد (مراكز االحتجاز ويودعون 
عملية حتديد وضـع    حبيث تكون   ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابري ملموسة          

احتجـاز  وينبغي عدم   . للمهاجرين من مجيع اجلنسيات   مالئمة  الالجئ وإجراءات اللجوء    
  .  السجونملتمسي اللجوء واملهاجرين يف

الذين يف الدولة الطرف    اور اللجنة القلق إزاء مصري األشخاص املشردين داخلياً         ويس  -٢٢
إىل الرتاعات الـيت    هؤالء  ، ويعود تشرد أكثر من نصف        شخص ٤٠٠ ٠٠٠  بيقدر عددهم   

قلـق بـصفة خاصـة إزاء    الويساور اللجنة . كانت موجودة سابقاً مع احلوثيني يف الشمال      
 يف جنوب ن داخلياً للهجمات، وال سيما يف منطقة أبنياالدعاءات بتعرض األشخاص املشردي

  ).٢٦ و٧ و٢املواد  (البالد
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، الـسابق ينبغي للدولة الطرف أن تكفل محاية مجيع األشخاص املتأثرين بالرتاع             
وبصفة خاصة، ينبغي للدولـة     . ٢٠١١وكذلك األشخاص الذين فروا نتيجة قالقل عام        

حتياجات املتعددة فيما يتعلق حبمايـة األشـخاص        الطرف أن تعزز قدراهتا لالستجابة لال     
 بشأن التشرد   ٢٠١٠اعتماد مشروع إستراتيجية عام     باملشردين وذلك على سبيل املثال      

  .إجياد حل دائم إلهناء التشرديف سبيل  والعمل ،داخلياً يف اليمن
           ويساور اللجنة قلق بالغ إزاء التقارير اليت تكشف عـن اسـتخدام األطفـال دون                 -٢٣

 ٢٠١١ عاماً يف مراقبة نقاط التفتيش العسكرية ومحاية املتظاهرين خالل قالقل عام             ١٨سن  
  ).٢٤ و٦املادتان (

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ مجيع التدابري الالزمة حلظر اسـتخدام األطفـال               
كـول   من العهد والتزامات الدولة الطرف مبوجب الربوتو      ٢٤اجلنود وفقاً ألحكام املادة     

ويف هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تنشئ        . االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل    
، تتوخى على وجه اخلصوص إلزام كـل شـخص يرغـب يف             آلية ميكن التعويل عليها   

وينبغـي  . ره بدقة مااللتحاق بالقوات العسكرية بتقدمي شهادة امليالد حىت يتسىن حتديد ع         
   .األطفال يف حراسة نقاط التفتيش ومحاية املتظاهرينإقرار حظر صارم الستخدام 

جهـات فاعلـة غـري     ارتكبتها   عنف   أعمالوقد تلقت اللجنة تقارير مقلقة بشأن         -٢٤
. ٢٠١١حكومية أثناء الرتاع الذي طال أمده وكذلك أثناء االضـطرابات األخـرية لعـام            

د وجود مراكز احتجاز خاصة يقوم     ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء التقارير املتطابقة اليت تؤك        
بإدارهتا رؤساء قبائل أو جمموعات معارضة، وإزاء استخدام األطفال كجنود مـن جانـب              

  ).٢٤ و١٠ و٩ و٧ و٦ و٢املواد (جهات غري حكومية 
الستعادة القانون والنظـام، أن     اليت تبذهلا    اجلهودينبغي للدولة الطرف، يف إطار        

فيها األفراد أو يتعرضون فيها ملعاملة ختالف أحكـام         جن  يسحتدد مجيع األماكن اليت قد      
وينبغي للدولة الطرف أن ُتجري حتقيقاً كامالً وشامالً يف حاالت القتل واالعتقال            . العهد

واالحتجاز والتعذيب وسوء املعاملة من جانب جهات غـري حكوميـة وأن تـشرع يف               
ف أن تتخذ مجيع التدابري ضمن      وينبغي للدولة الطر  . إجراءات جنائية وتعاقب املسؤولني   

 ليكـون  ١٨سلطتها لضمان عدم استخدام أو تدريب أو تسليح أي شخص دون سـن     
  .حمارباً
رية التعبري للمتظاهرين الـسلميني     حل اخلطرية   االنتهاكاتويساور اللجنة القلق إزاء       -٢٥

لق بـصفة   قالويساور اللجنة   . ٢٠١١أثناء التظاهرات اليت ُنظمت يف سياق اضطرابات عام         
 مبا يف ذلك االعتقاالت     ،نيعلى حرية الصحافة وحرية التعبري للصحفي     خاصة إزاء التهديدات    

سالمتهم اجلسدية وحـاالت    على  على نطاق واسع، واالحتجاز غري القانوين، والتهديدات        
ويساور اللجنة القلق إزاء اللجوء إىل احملاكم اجلنائية املتخصـصة       . القتل خارج نطاق القضاء   

ويـساور  .  السياسيني واألشخاص املتهمني باإلرهاب    املعتقلنياكمة الصحفيني إىل جانب     حمل
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اللجنة القلق أيضاً إزاء إنشاء حمكمة متخصصة بالصحافة واملطبوعات ملراجعة مجيع احلاالت            
ينطوي  الذي   ١٩٩٠ بتنفيذ قانون الصحافة واملطبوعات لعام        املتعلقة غري املبتوت فيها  املعلقة  
  ).١٩ و١٤ و٧ و٦ و٩ و٢املواد (رية الصحافة تهاك جسيم حلعلى ان

ينبغي للدولة الطرف أن تطلق سراح مجيع الصحفيني احملتجزين نتيجة اضطرابات             
أمور يف   ،وفضالً عن ذلك، ويف إطار مبادرة جملس التعاون اخلليجي الرامية         . ٢٠١١عام  

بغي للدولة الطرف أن تكفل     ، ين  كربى قانونية وسياسية إصالحات  الشروع يف   إىل  منها،  
 من العهد وعلـى     ١٩حرية التعبري وحرية الصحافة على النحو املنصوص عليه يف املادة           

) ٢٠١١(٣٤النحو الذي أشارت إليه أيضاً بصورة موسعة اللجنة يف تعليقها العام رقـم      
ملة وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن جتري حتقيقات كاملة وشا        . بشأن حرية الرأي والتعبري   

يف ادعاءات التعذيب، وسوء املعاملة، والتهديدات وحاالت القتل خارج نطاق القـضاء            
اليت يتعرض هلا الصحفيون واألشخاص الذين ميارسون حريتهم يف التعبري وأن تـشرع يف       

سرهم، مبا يف   املناسب للضحايا أو أل    تقدم اجلرب    د املسؤولني وأن  اختاذ إجراءات جنائية ض   
بغي للدولة الطرف أيضاً أن تلغي احملكمـة املتخصـصة بالـصحافة            وين. ذلك التعويض 
  .واملطبوعات

احلق يف حرية التجمع، وال سيما خالل انتهاكات ويساور اللجنة القلق إزاء استمرار   -٢٦
ويساور اللجنة قلق خاص إزاء القيود املنصوص عليها يف القـانون           . ٢٠١١اضطرابات عام   

 على نطاق واسع    ٢٠١١ سلطات الدولة الطرف يف عام       اليت جلأت إليها  ) ٢٠٠٣(٢٩رقم  
  ).٢١ و٩املادتان (الستخدام القوة املفرطة لتفريق مسريات االحتجاج غري املرخص هلا 

يف إطار مبادرة جملس التعاون اخلليجي، أن تلغي فوراً مجيع     ،ينبغي للدولة الطرف    
بغي أن تفرج الدولة الطـرف      وين. القوانني اليت حتد بصورة غري معقولة من حرية التجمع        

  .عن مجيع األشخاص احملرومني من احلرية نتيجة تنفيذ مثل هذه القوانني
 اللجنة أن الدولة الطرف مل تعترف بعد باختـصاص اللجنـة يف تلقـي               وتالحظ  -٢٧

 للوالية القضائية للدولة الطرف   الواردة من األفراد اخلاضعني     البالغات املتعلقة بأحكام العهد     
  . يف هذه البالغاتوالبت 

تشجع اللجنة الدولة الطرف على االنضمام إىل الربوتوكول االختياري امللحـق             
  .بالعهد
وينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع العهد ونـص التقريـر الـدوري                 -٢٨

اخلامس واملالحظات اخلتامية احلالية من أجل زيادة مستوى الوعي يف أوسـاط الـسلطات              
لتشريعية واإلدارية، ومنظمات اجملتمع املدين واملنظمات غري احلكومية العاملـة يف           القضائية وا 

كما تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تلجأ، عند إعداد          . البلد، وكذلك لدى عامة الناس    
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تقريرها الدوري املقبل، إىل التشاور على نطاق واسع مع منظمات اجملتمع املدين واملنظمات              
  .غري احلكومية

              مـن ٥وفقـاً للفقـرة   ينبغي للدولة الطرف أن تقدم، يف غضون سنة واحـدة،          و  -٢٩
مدى تنفيذها توصيات اللجنة املقدمـة يف       عن  معلومات   من نظام اللجنة الداخلي،      ٧١املادة  

  . أعاله٢١ و١٥ و١٠ و٧الفقرات 
قبل، املقرر تقدميه   وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم، يف تقريرها الدوري امل            -٣٠
، معلومات حمددة وحمدثة بشأن تنفيذ مجيع توصيات اللجنة وتنفيـذ           ٢٠١٥مارس  /آذاريف  

  .العهد ككل

        


