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لفطلا قوقح  ةنجل 

نوتسلاو ةسماخلا  ةرودلا 

ریانی 2014 13-31 / يناثلا نوناك 

تقؤملا لامعألا  لودج  نم  دنبلا 4 

فارطألا لودلا  ریراقت  يف  رظنلا 

بجومب نمیلا  نم  مَّدقملا  يلوألا  ریرقتلا  يف  رظنلا  قایس  يف  ةحورطملا  لئاسملا  ةمئاق 
ةحلسملا تاعازنلا  يف  لافطألا  كارشإب  قلعتملا  يرایتخالا  لوكوتوربلا 

(CRC/C/OPAC/YEM/1)
ربمفون / يناثلا نیرشت  لبق 1  نكمأ  نإ  ىصقأ ،) دحك  ةحفص   15  ) ةثَّدحُم ةیفاضإ  ةیطخ  تامولعم  مدقت  نأ  فرطلا  ةلودلا  نم  ىجری 

2013.
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ةلصلا -1 تاذ  لئاسملا  لوانت  يف  نواعتلاو  يرایتخالا  لوكوتوربلا  ذیفنت  قیسنتل  ةصّصخملا  ةمئاقلا  تاءارجإلا  نع  تامولعم  میدقت  ىجُری 
لمعلاو ةیعامتجالا  نوؤشلاو  لدعلاو  ةیلخادلاو  عافدلا  تارازوو  ةلوفطلاو ؛ ةمومألل  ىلعألا  سلجملاو  ناسنإلا  قوقح  ةرازو  نیب  .

عم -2 ةرجھلا ، يفظومو  نوناقلا  ذافنإ  يفظومو  ةحلسملا  تاوقلا  دارفأ  بیردت  جمارب  يف  ناسنإلا  قوقح  جاردإ  نع  تامولعم  میدقت  ىجُری 
يلودلا يناسنإلا  نوناقلا  ىلعو  يرایتخالا  لوكوتوربلا  ماكحأ  ىلع  صاخ  ھجوب  زیكرتلا  .

لوكوتوربلا -3 ذیفنت  يف  رثؤت  يتلاو  ریرقتلا  نم  ةرقفلا 19  يف  اھیلإ  راشملا  تابوعصلل  يدصتلل  ةذختملا  ریبادتلا  نع  تامولعم  میدقت  ىجُری 
ًالضف ةحلسألل ، نیلماحلا  لافطألا  ىلإ  اضرلا  نیعب  رظنت  يتلا  ةنیعم  لئابق  ىدل  ةیعرملا  دیلاقتلاو  تاداعلاب  قلعت  ام  امیس  الو  يرایتخالا ،

فرطلا ةلودلا  يف  عساو  قاطن  ىلع  اھتزایحو  ةصَّخرُملا  ریغ  ةریغصلا  ةحلسألا  ددع  دیازت  نع  تامولعم  میدقت  نع  .

تاوقلا -4 اھیف  امب  فرطلا ، ةلودلا  تاوق  أ )  ) بناج نم  لاتقلا  لامعأ  يف  نیمَدختسُملاو  نیدَّنجُملا  لافطألا  ددع  نع  تانایب  میدقت  ىجُری 
عَّردم ىلوألا  ةقرفلا  و(ب ) ةموك ؛ حلل  ةیلاوملا  تایشیلیملاو  يروھمجلا ،  سرحلاو  ةصاخلا ،  نمألا  تاوقو  ةیركسعلا ، ةطرشلاو  ةحلسملا ،

تامیلعتلا لاثتمال  ةذختملا  تاوطخلا  نایب  ىجُریو  ةعیرشلا . راصنأو  نویثوحلا  كلذ  يف  نمب  ةلودلل ، ةعباتلا  ریغ  ةحلسملا  تاعامجلا  و(ج )  ؛
نیرشت لیربأ و  / ناسین يف  ةیروھمجلا  سیئرو  ةیلخادلا  ةرازو  نع  ةرداصلاو  نمألا  تاوقو  ةحلسملا  تاوقلا  ىلإ  ةھجوملا 
حیرستو ةرشع  ةنماثلا  ّنِس  نود  صاخشأ  مادختسا  وأ  دینجت  مدعب  يلاوتلا ،  ىلع  ربمفون 2012 ،  / يناثلا
ةدَّدحملا ةطخلاب  قلعتت  تاروطت  ةیأ  نع  تامولعم  میدقت  ًاضیأ  ىجُریو  فرطلا . ةلودلا  يف  نیدنجملا  لافطألا 

نیمألل صاخلا  لثمملا  اھب  ماق  يتلا  ةرایزلا  لالخ  ةلودلا  اھب  تدھعت  يتلاو  لافطألا  دینجت  عنم  ىلإ  ةیمارلا  ًاینمز 
ربمفون 2012 / يناثلا نیرشت  يف  ةحلسملا  تاعازنلاو  لافطألاب  ينعملا  ماعلا  .

عباتلا -5 رمحألا  نسحم  يلع  قشنملا  نكرلا  ءاوللا  نع  رداصلا  ربمفون 2011  / يناثلا نیرشت  موسرم  ذیفنت  نع  ةثَّدحم  تامولعم  میدقت  ىجُری 
لاتقلا لامعأ  يف  اومِدُختساو  اودِّنُج  نیذلا  لافطألا  نم  لفط  حیرستب 100  يضقی  يذلا  و  عَّردم ،  ىلوألا  ةقرفلل  .

يف -6 نوبغری  نم  نأ  لفكت  يتلا  ةمئاقلا  ریبادتلا  نع  تامولعم  میدقت  ىجُری  فرطلا ، ةلودلا  يف  تادالولا  لیجست  لّدعم  ضافخنال  ًارظن 
ماعل 1991. مقر 67  نوناقلا  عم  ًایشمت  مھعوطت ، نع  نالعإلا  تقو  ةرشع  ةنماثلا  ّنِس  اوغلب  دق  ةطرشلاو  ةحلسملا  تاوقلاب  ًاعوط  قاحتلالا 

ریرقتلا نم  ةرقفلا 33  يف  دراولا  يعوطلا  دینجتلا  ّنِس  ضیفختب  قلعتملا  حارتقالا  نع  ةثَّدحُم  تامولعم  میدقت  ًاضیأ  ىجُریو  .

تاوقلا -7 بناج  نم  لافطألا  دینجتب  قلعتی  امیف  يرایتخالا  لوكوتوربلا  تاكاھتنا  میرجتل  ةذختملا  ریبادتلا  نع  تامولعم  میدقت  ىجُری 
. ينطولا عیرشتلا  يف  جَرُدی  حیرص  صن  بجومب  لاتقلا  لامعأ  يف  مھمادختساو  ةلودلل  ةعباتلا  ریغ  ةحلسملا  تاوقلاو  ةیماظنلا  ةحلسملا 

عیرشتلا يف  ةفَّرعُم  ةرشابملا " ةكراشملا   " تناك اذإ  ام  نایب  ىجُریو  .

قیقحتلا -8 ةمھمب  اھیلإ  دھُعو  ربمتبس 2012 ،  / لولیأ يف  يسائر  رمأ  بجومب  تئشُنأ  يتلا  قیقحتلا  ةنجل  نع  ةثَّدحُم  تامولعم  میدقت  ىجُری 
دق ةنجللا  تناك  اذإ  ام  نایب  ىجُریو  ماع 2011 . يف  دلبلا  اھدھش  يتلا  ةیلھألا  تابارطضالا  لالخ  تبُكترا  يتلا  ناسنإلا  قوقح  تاكاھتنا  يف 



لاتقلا لامعأ  يف  مھمادختساو  لافطألا  دینجت  تاءاعدا  يف  قیقحتلاب  تفِّلُك  .

نیذلا -9 لافطألا  ةلماعم  نامض  ىلإ  فدھت  يتلاو  ریرقتلا  نم  ةرقفلا 132  يف  اھیلإ  راشملا  ریبادتلا  ذیفنت  نع  ةلصفم  تامولعم  میدقت  ىجُری 
يف مھتكراشم  ببسب  ةمكاحملل  اوعضخ  نیذلا  لافطألا  ددع  نع  تامولعم  میدقت  ىجُریو  ایاحض . مھفصوب  حلسملا  عازنلا  يف  اوكرُشأ 

ةظفاحم ھتدھش  يذلا  عازنلاو  يف 2011 و2012 ، نایبأ  ةظفاحم  ھتدھش  يذلا  عازنلاو  ماع 2011  يف  دلبلا  اھدھش  يتلا  ةیلھألا  تابارطضالا 
، ددصلا اذھ  يفو  مھقحب . ةرداصلا  ماكحألا  نعو  نیمھتملا  ىلإ  تبُسن  يتلا  مئارجلا  نع  تامولعم  لمشی  امب  ةرتفلا 2010-2004 ، يف  ةدعص 

نورظتنی نیذلا  لافطألا  ددع  نع  تامولعم  میدقت  ىجُریو  مادعإلا . ةبوقع  اھراطإ  يف  تذُِّفن  وأ  تردص  ایاضق  ةیأ  نع  تامولعم  میدقت  ىجُری 
لافطألا ءالؤھ  اھباكتراب  مھتا  يتلا  مئارجلا  نایب  عم  لاتقلا ، لامعأ  يف  ةموعزملا  مھتكراشمب  ةقلعتملا  مئارجلا  لجأ  نم  مھتمكاحم  ًایلاح  .

ةلودلل -10 ةعباتلا  ةحلسملا  تاوقلاب  نیطبترملا  لافطألا  نع  جارفإلا  نامضل  ةذختملا  ریبادتلا  نع  ةیفاضإ  تامولعم  میدقت  ىجُری 
ىجُریو مھجامدإ . ةداعإو  مھیفاعتو  ةعیرشلا ، راصنأو  نییثوحلاك  ةلودلل ، ةعباتلا  ریغ  ةحلسملا  تاعامجلاو  ةموكحلل  ةیلاوملا  تایشیلیملاو 
جامدإلا ةداعإو  حیرستلا  جماربب  نیلومشملا  لافطألا  ددع  نع  تانایب  میدقت  .

ةعباتلا -11 ریغ  ةحلسملا  تاعامجلاو  ةموكحلل  ةیلاوملا  تایشیلیملا  بناج  نم  تایتف  مادختساو  دینجت  نع  ثدحتت  يتلا  تامولعملل  ًارظن 
ةدحتملا ممألا  ریراقت  يف  قثوملا  وحنلا  ىلع  ةلودلل ،  (S/2011/250، يتاللا تایتفلا  ددع  نع  ةثَّدحُم  تاءاصحإ  میدقت  ىجُری  ةرقفلا 197 ،)

معدلا كلذ  يف  امب  ةصاخلا ، نھتاجایتحا  ةیبلت  تعضُو ل  يتلا  جماربلاو  ریبادتلا  حرش  ىجُریو  جامدإلا . ةداعإو  حیرستلا  جمارب  نم  ندفتسا 
مصو نم  ھل  نضرعتی  ام  ةحفاكملو  يسفنلا ، .
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