
ةدحتملا ممألا  CRC/C/YEM/Q/4

لفطلا قوقح  ةیقافتا 
Distr.: General

19 July 2013

Arabic

Original: English

لفطلا قوقح  ةنجل 

نوتسلاو ةسماخلا  ةرودلا 

ریانی 2014 13-31 يناثلا /  نوناك 

تقؤملا لامعألا  لودج  نم  دنبلا 4 

فارطألا لودلا  ریراقت  يف  رظنلا 

نمیلل عبارلا  يرودلا  ریرقتلاب  ةقلعتملا  ایاضقلا  ةمئاق   (CRC/C/YEM/4)

ربمفون 2013 يناثلا /  نیرشت  لبق 1  نكمأ ، نإ  ةثّدحُمو ، ةیفاضإ  ةیطخ  تامولعم  مدُقت  نأ  فرطلا  ةلودلا  ىلإ  بلُطی  .

ةیقافتالا يف  ةدراولا  لفطلا  قوقح  بناوج  عیمج  فرطلا ،  ةلودلا  عم  راوحلا  لالخ  لوانتت ،  نأ  ةنجلل  زوجی  .
لوألا ءزجلا 

ىصقأ دحك  ةحفص   30  ) ةیلاتلا ةلئسألا  ىلع  اھدودر  مدُقت  نأ  فرطلا  ةلودلا  ىلإ  بلُطی  عرف ،  لا  اذھ  يف  ).

میدقت - 1 ىجریو  ةیلاقتنالا . ةیلمعلا  ءانثأ  ةیعیرشتلا  تاسایسلا  ةقروو  تالیدعتلا  دامتعال  ينمزلا  راطإلا  ىلع  قفُّتا  اذإ  ام  نایبت  ىجُری 
فرطلا ةلودلا  يف  دیدجلا  روتسدلا  عضو  ةیلمع  يف  لفطلا  قوقح  جامدإ  ةیفیك  نع  تامولعم  .

فرطلا - 2 ةلودلا  يف  رمتسملا  ينطولا  راوحلا  يف  لاّعف  ٍوحن  ىلع  ھقوقحو  لفطلا  جاردإ  ةیفیك  نع  تامولعم  میدقت  ىجُری  .

تامولعم - 3 میدقت  ًاضیأ  ىجُریو  (. 2015-2006  ) بابشلاو ةلوفطلل  ةینطولا  ةیجیت  ارتسا  لا  تایاغو  فادھأ  نع  تامولعم  میدقت  ىجُری 
ةیعجرملا رییاعملاو  تارشؤملا  تناك  اذإ  ام  نایبت  ىجُریو  ةیجیت . ارتسا  لا  ذیفنت  نامض  لجأ  نم  ةصصخملا  ةیرشبلاو  ةیلاملا  دراوملا  نع 

ةقباسلا ةیماتخلا  ةنجللا  تاظحالم  عم  ًایشامت  ةیجیت ، ارتسا  لا  ذیفنت  مییقتل  تعضُو  دق  دصرلل   (CRC/C/15/Add.267، 19 ةرقفلا ) .

لفطلا - 4 قوقح  ًا ل  دصرمو  ناسنإلا  قوقحل  ةلقتسم  ةینطو  ةسسؤم  ئشنُی  يذلا  نون  اقلا  عورشم  عضو  نع  ةثَّدحم  تامولعم  میدقت  ىجُری  .

ةیقافتالا - 5 نم  ةداملا 1  عم  لفطلا  فیرعت  ةمءاوم  لجأ  نم  فرطلا  ةلودلا  اھتذختا  يتلا  ةسوململا  تاءارجإلا  نع  تامولعم  میدقت  ىجُری 
قفاوی امب  ةذختملا ،  ریبادتلا  نع  تامولعم  میدقت  ًاضیأ  ىجُریو  ًالافطأ . ةنس  نع 18  مھرمع  لقی  نیذلا  صاخشألا  عیمج  رابتعا  نامضو 
لمعلاو ةیئانجلا  ةیلوؤسملا  لثم  تالاجم  يف  نسلل  ىندألا  دحلا  عفرو  جاوزلا  نسل  ىندأ  دح  دامتعا  لجأ  نم  ةیلودلا ، رییاعملا  .

مادخألا - 6  ) نیشّمھُملا لافطألا  دض  زییمتلا  عنم  لجأ  نم  اھذاختا  عمزملاو  ةذّختُملا  ریبادتلا  نع  ةلصفُم  تامولعم  میدقت  ىجُری  ).

رارمتسا - 7 يف  مھست  يتلا  ةیفاقثلا  تادقتعملاو  دیلاقتلا  ىلع  ءاضقلا  لجأ  نم  تذُختا  يتلا  ةسوململا  ریبادتلا  نع  تامولعم  میدقت  ىجُری 
فرطلا ةلودلا  يف  تایتفلا  دض  زییمتلا  .

8 -  . ذُِّفن دق  تادالولا  لیجست  لدعم  نیسحت  ةفداھلاو إ ل ى  ریرقتلا  نم  ةرقفلا 107  يف  ةروكذملا  ریبادتلا  نم  يأ  ناك  اذإ  ام  نایبت  ىجُری 
ىلع صنی  يذلا  (، 2006  ) مقر 120 ءارزولا  سلجم  سیئر  رارقل  ةینعملا  تاطلسلا  لاثتما  فرطلا  ةلودلا  نامض  ةیفیك  نایبت  ًاضیأ  ىجُریو 

دالولا ا ت لیجست  ةیناجم  .

ىلع - 9 ًامكح  ھفصوب  كلذكو  ةلیدبلا  ةیاعرلا  تاسسؤمو  لزنملا ، يف  ًاحیرص  ًارظح  يندبلا  باقعلا  رظحل  ریبادت  نم  ذختا  ام  نایبت  ىجُری 
ماظن يف  ةسردملا و  يف  يندبلا  باقعلا  رظح  مارتحا  فرطلا  ةلودلا  اھب  لفكت  يتلا  ةیفیكلا  نع  تامولعم  میدقت  ىجُریو  ةمیرج . باكترا 

تابوقعلا .

هذھ - 10 ذیفنت  نع  ةصاخ  بو  ثانإلل (2008 ،) ةیلسانتلا  ءاضعألا  ھیوشت  ةحفاكمل  ةینطولا  ةطخلا  نع  ةلّصفُم  تامولعم  میدقت  ىجُری 
ةلأسم ةجلاعمو  لافطألا  جاوز  ةسرامم  عنمل  ةذختملا  ریبادتلا  نایبت  ًاضیأ  ىجُریو  فرطلا . ةلودلا  يف  نآلا  ىتح  ةزرحُملا  اھتازاجناو  ةطخلا 

فرطلا ةلودلا  يف  فرشلا  نع  ًاعافد  لتقلاب  ىمسی  ام  .

وحنلا - 11 ىلع  فرطلا  ةلودلا  يف  ةلیدبلا  ةیرسألا  ةیاعرلل  ماظن  عضو  لجأ  نم  ٍلمع  راطإ  ءاشنإ  نع  ةثّدحُم  تامولعم  میدقت  ىجُری 
يف نیدوجوملا  لافطألا  ىلإ  ةمدقُملا  ةیاعرلا  تامدخ  ةیعونل  فرطلا  ةلودلا  دصر  ةیفیك  نایبت  ىجریو  ریرقتلا .  نم  ةرقفلا 140  يف  روكذملا 



ةیقافتالا نم  ةداملا 25  عم  ًایشامت  ةیرسألا ، ةلافكلا  راطإ  يفو  تاسسؤملا  .

اھرفوی - 12 يتلا  تامدخلا  اھنم  ٍقرطب  تاقاعإلا ،  يوذ  لافطألا  قوقح  لامعإ  لفك  يتلا ت  ةدوجوملا  تایلآلا  نع  تامولعم  میدقت  ىجُری 
لبسب قلعتی  امیف  قاعإلا ة  يوذ  لافطألا  عضول  ًامییقت  ترجأ  دق  فرطلا  ةلودلا  تناك  اذإ  ام  نایبت  ىجُریو  نیقاعملا .  لیھأتو  ةیاعر  قودنص 

ةقباسلا اھتایصوت  يف  ةنجللا  ھب  تصوأ  امبسح  نكسلاو  میلعتلاو  ةیحصلا  ةیاعرلا  ىلع  مھلوصح   (CRC/C/15/Add.267، (2005 ةرقفلا 54 ،
مییقتلا اذھ  ةجیتن  نایبت  ىجُریف  كلذ ، رمألا ك  ناك  اذإو  .

ببسب - 13 ةیحصلا  قفارملاب  ّلح  يذلا  رامدلاو  ةیحصلا  تامدخلا  روھدت  ةلكشم  ةجلاعمل  ةذ  ّ خ  تملا تاوطخلا  نع  تامولعم  میدقت  ىجُری 
تالدعم ضافخنا  ةلكشم  ةجلاعمل  ةذختملا  ریبادتلا  نایبت  ىجُریو  يماع 2012-2011 . لالخ  فرطلا  ةلودلا  اھنم  تناع  يتلا  ةمزألا 

ًاضیأ ىجُریو  ةبصحلا . لثم  ةیدعملا ، ضارمألا  يشفت  از ي د  لافطألا و ت  طاسوأ  يف  ةیذغتلا  ءوس  ةلاح  مقافتو  ضارمألا ،  دض  نیصحتلا 
يحصلا فرصلا  تامدخو  برشلا  هایم  ىلع  لافطألا  لوصح  ةلقب  ةلصتملا  لاھسإلا ، ًةصاخو  ضارمألا ، يشفت  عنمل  ةمئاقلا  ریبادتلا  نایبت  .

تایدحتلا - 14 اھنم  و  میلعتلا ، ىلع  لافطألا  لوصح  ھجاوت  يتلا  تایدحتلل  يدصتلا  لجأ  نم  ةذختملا  ریبادتلا  نع  تامولعم  میدقت  ىجُری 
ًاضیأ ىجُریو  اھزیھجت . ةداعإو  ةیتحتلا  ةینبلا  رامعإ  ةداعإ  قلعتی ب  ام  اھ  نیب  نمو  يماع 2012-2011 ، لالخ  عازنلا  تالاح  نم  ةئشانلا 

اھجئاتنو ةاتفلا  میلعت  ةیجیتارتسا  ذیفنت  نع  ةلّصفُم  تامولعم  میدقت  .

ریبادتلا - 15 نایبتو  عراوشلا ، لافطأ  ج )  ) نیرجاھملا و لافطألا  و(ب ) ًایلخاد ، نیدرشملا  لافطألا  عضو (أ ) نع  تامولعم  میدقت  ىجُری 
ةیحصلا ةیاعرلا  تامدخ  ىلعو  میلعتلا  ىلع  مھلوصحو  لافطألا ، ءالؤھل  ةیامحلا  ریفوتل  ةذختملا  ةصاخلا  .

نسل - 16 ىندألا  دحلا  عفر  لجأ  نم  ةذختُملا  ریبادتلا  نع  كلذكو  فرطلا  ةلودلا  يف  لافطألا  لمع  راشتنا  ىدم  نع  تامولعم  میدقت  ىجُری 
ةیامح ىلإ  فدھت  يتلا  ریرقتلا  نم  ةرقفلا 502  يف  ةروكذملا  جماربلا  ذیفنت  نع  ةلّصفُم  تامولعم  میدقت  ًاضیأ  ىجُریو  نیلماعلا . لافطألا 

اھجئاتن نعو  لافطألا  لمع  لاكشأ  وسأ أ  نم  لافطألا   .

لمعلا - 17 يف  لالغتسالا  ضارغأل  ةرواجم  نادلب  يف  نیینمیلا  لافطألاب  راجتال  يدصتل ل  ةذختملا ل  ریبادتلا  نع  تامولعم  میدقت  ىجُری 
نع تامولعم  میدقت  ًاضیأ  ىجُریو  ةحایسلا ." جاوز  راتس " تحت  يسنجلا  لالغتسالا  يف  تاینمیلا  تایتفلا  مادختسا  كلذكو  ءاضعألا ، عیبو 

داوملا يف  مھلالغتساو  لافطألا  ءاغبو  لاف  طألا  عیبب  ّقلعتملا  يرایتخالا  لوكوتوربلا  ذیفنت  نأشب  ةنجللا  تایصوت  ذیفنت  يف  زرحُملا  مّدقتلا 
ةیحابإلا  (CRC/C/OPSC/YEM/CO/1, 2009).

ىلع - 18 قیلعتلا  ًاضیأ  ىجُریو  فرطلا . ةلودلا  يف  مادعإلاب  مكحلا  رطخل  لافطألا  ضّرعت  ىلإ  ریُشت  يتلا  تامولعملا  ىلع  قیلعتلا  ىجُری 
. ةموعزملا مئارجلا  اوبكترا  امدنع  ةنس  نس 18  نود  اوناك  مّھنأ  مغر  اومدُعأ  وأ  مادعإلاب و /  مھیلع  مك  صاخشأ ح ُ  ىلإ  ریُشت  يتلا  ریراقتلا 

مادعإلاب مھیلع  موكحملا  لافطألا  ددع  نأشب  تانایب  میدقت  ىجُریو  .

يناثلا ءزجلا 

ام نأشب  اھریرقت  يف  ةدراولا  تامولعملل  ىصقأ ) دحك  تاحفص   3  ) زجوم ثیدحت  میدقت  ىلإ  عرفلا ،  اذھ  يف  فرطلا ،  ةلودلا  ةنجللا  وعدت 
يلی  :

( ؛  ةیذیفنتلا اھحئاولو  ةدیدجلا  نیناوقلا  وأ  نیناوقلا  عیراشم  أ )

؛) ةیسسؤملا تاحالصإلا  وأ  اھتایالوو )  ) ةدیدجلا تاسسؤملا  ب )

؛) اھلیومتو اھقاطنو  ةریخألا  ةنوآلا  يف  ةثدحتسملا  لمعلا  ططخو  جماربلاو  تاسایسلا  ج )

( ناسنإلا قوقح  كوكص  ىلع  ةثیدحلا  تاقیدصتلا  .د )

ثلاثلا ءزجلا 

ةحاتملا ىرخألا  تامولعملاو  تاءاصحإلاو  تانایبلا 

تاونسل 2010 - 1 نع ا  تایدلبلاو  تاظفاحملا  ىوتسمو  ينطولا ، وتسملا ى  ىلع  لافطألل  ةصصخُملا  ةینازیملا  نأشب  تانایب  میدقت  ىجُری 
، ةحصلاو میلعتلا ، تالاجم  يف  يلامجإلا ) يلحملا  جتانلا  نمو  ةیموقلا  ةینازیملا  نم  ةیوئم  ةبسنكو  ةقلطُملا  ماقرألا  ب  و 2011 و2012 ( 

لفطلا ةیامحو  ةیعامتجالا  تامدخلاو  .

عادیإلا - 2 ببسو  نسلاو ، سنجلا ، بسحب   ) ةّفنصم تانایب  میدقت  ىجری  ةیعامتجالا ، ةیاعرلا  تاسسؤم  يف  نیعدوملا  لافطألاب  قلعتی  امیفو 
نع ا ةلافكلا  تاسسؤمو  ةیاعرلا ، تاسسؤم  يف  نیع  وملاو د  ةیرُسأ  ةئیب  نم  نیمورحملا  لافطألا  ددع  نع  ةیاعرلا ) عونو  ةسسؤملا ، يف 

عادیإلا ةدم  لوط  طسوتم  دیدحتو  تاونسل 2010 و2011 و2012  ، .

تاونس 2010 - 3 نع ا ل  يفارغجلا ،) عقوملاو  يداصتقالاو ، يعامتجالا  عضولاو  سنجلاو  نسلا  بسحب   ) ةّفنصم تانایب  میدقت  ىجری 
يلی ام  قلعتی ب  امیف  : و2011 و2012 

؛) يسنجلا ءادتعالا  كلذ  يف  امب  ءادتعالا ، ةیحض  اوعقو  نیذلا  لافطألا  تالاح  نم  ھنع  غلُبأ  ام  أ )

( ؛" ةحایسلا جاوز  ءاغبلا و" امیس  ال  يسنجلا ، لالغتسالا  ةیحض  اوعقو  نیذلا  لافطألا  تالاح  نم  ھنع  غلُبأ  ام  ب )

( تاذ تاعاطقلا  يف  نیلماعلا  لافطألا  ددع  كلذ  يف  امب  يداصتقالا ، لالغتسالا  ةیحض  اوعقو  نیذلا  لافطألا  تالاح  نم  ھنع  غلُبأ  ام  ج )
؛ ةدیدشلا ةروطخلا 



؛) راجتالا ةیحض  اوعقو  نیذلا  لافطألا  تالاح  نم  ھنع  غلُبأ  ام  د )

ةمدخلا ) عون  دیدحتو  عمتجملا ، يف  مھجامدإ  ةداعإو  مھلیھأت  ةداعإ  تامدخ  ىلع  لوصحلا  نم  اونكمت  نیذلا  لافطألا  نم  ایاحضلا  ددع  ھ  )
؛  اھنم اودافتسا  يتلا 

؛) تاءارجإلا هذھ  جئاتنو  مئارجلا  نم  عونلا  اذھ  يبكترم  دض  ةذختملا  ةینوناقلا  تاءارجإلا  و )

( يعامتجالا لیھأتلا  ةداعإ  جماربب  نیلومشملا  لافطألا  ءالؤھ  ددعو  عراوشلا ، يف  نولمعی  وأ  نوشیعی  نیذلا  لافطألا  ددع  .ز )

تاونسلا 2010 - 4 نع  يفارغجلا ) عقومل  او  يداصتقالاو ، يعامتجالا  عضولاو  سنجلاو ، نسلا ، بسحب   ) ةّفنصم تانایب  میدقت  ىجری 
يتلا مئارجلا  دیدحت  عم  ةمكاحملا ، نھر  زجتحملا و ن  كئلوأ  مھیف  مب ن  مھتیرح ، نم  نیمورحملا  لافطألاب  قلع  تی  امیف  و2011 و2012 

ةیرحلا نم  نامرحلا  لئادب  نم  اودافتسا  نیذلا  لافطألا  ددعو  مھزاجتحا ، ناكمو  مھقحب ، ةرداصلا  ماكحألاو  اھباكتراب ، لافطألا  نیُدأ  .

امیف - 5 ةیولوألا  تاذ  تالاجملا  نم  اھنأ  ىرت  يتلا  لافطألا  يف  ةرثؤملا  تالاجملا  فرطلا  ةلودلا  لوانتت  نأ  نكمی  كلذ ، ىلإ  ةفاضإلاب  و 
ةیقافتالا ذیفنتب  قلعتی  .
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