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 مقدمة

تلقت اجلمهورية اليمنية باهتمام املالحظات اخلتامية للجنة القضاء على التمييز العنصري، اليت تبنتها اللجنة املوقرة      -١
 ١٣ و ١٢ املنعقدتني فـي    ١٥٣٦ و ١٥٣٥عقـب لقاءاهتـا مع الوفد احلكومي املمثل للجمهورية اليمنية يف اجللستني             

 عقدت اليت) CERD/C/SR.1549 (١٥٤٩وفـي اجللسة ) CERD/C/SR.1535 and 1536 ( يف جنيف٢٠٠٢أغسطس /آب
 يف إطار مناقشة تقارير اليمن عن مستوى تنفيذ االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال ٢٠٠٢أغسـطس  / آب٢١يف  

 .تسليمها يف وثيقة واحدة اليت مت ) التقارير احلادي عشر والثاين عشر والثالث عشر والرابع عشر(التمييز العنصري 

ويسـر بالدنا أن تتقدم إىل اللجنة املوقرة بتقريرها الدوري اخلامس عشر على حنو مشترك مع تقريرها                  -٢
 .الدوري السادس عشر اللذين يوضحان النقاط اليت مت إثارهتا يف املـالحظات اخلتامية للجنـة 

ملمارسة الدميقراطية والتشكيالت الربملانية وحرية الصحافة لقد قطعت اجلمهورية اليمنية شوطاً إجيابياً يف ا -٣
وعلى مدى سنوات الوحدة اليمنية تراكمت خربة وجتربة أكدت أن اجلمهورية           . اليت تشهد تقدماً عاماً بعد عام     

اليمنـية مل تتعامل مع قواعد حقوق اإلنسان بوصفها جمرد معايري قانونية صماء، ولكن باعتبارها ضرورةً تؤمن                 
 . ألساس الثقايف لبناء جمتمع دميقراطي عادل يتمتع فيه كل األفراد حبقوقهم ا

فعلى صعيد التأصيل النظري والضمانات الدستورية والقانونية الكافلة حلقوق اإلنسان، وحرياته األساسية  -٤
اشطها العامة  قطعـت بالدنـا خطوات كبرية، بسنها تشريعات موائمة هلذا التوجه الذي اختذته مرشداً جململ من               

ومراجعـتها منظومة القوانني الوطنية وتنقيتها من أي نصوص تنطوي على متييز، أو نصوص تتصادم وقيم حقوق       
 .  وثيقة وعهداً وصكاً دوليا٥٦ًاإلنسان، ومضامني املواثيق الدولية حيث صادقت بالدنا على ما يزيد على 

لذي يتناول بالرصد والتحليل كافة التطورات التشريعية ومن هذا املنطلق، نضع بني أيديكم هذا التقرير، ا -٥
كما يشمل التقرير معلومات    . والسياسـات والـتدابري اليت شهدهتا اجلمهورية اليمنية منذ تقدمي التقرير السابق           

وبـيانات مسـتوفاة حول توصيات اللجنة ومالحظاهتا على التقرير السابق، ونود هنا التنويه إىل قيام اجلمهورية       
 منـية بدراسـة التحفظات اليت كانت قد تقدمت هبا على بعض فقرات اتفاقية التمييز العنصري وذلك كوهنا                  الي

 . ال تتعارض مع مضامني الدستور والقوانني الوطنية وسيتم يف املستقبل القريب استيعاهبا يف تشريعاهتا الوطنية

رها وتقديرها ألعضاء اللجنة احملترمني     ويف األخـري، فإن حكومة اجلمهورية اليمنية تعرب عن عميق شك           -٦
 .جهودهم املستمرة يف سبيل االرتقاء حبقوق اإلنسان يف خمتلف دول العامل على
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  واإلنسانضألرا -أوالً 

 والدميغرافية املؤشرات السكانية

          ع واملساحة ق  ملو ا

           مشال خط          درجة   ٢٠    و   ١٢                                                                   جلمهوريـة اليمنـية يف جنوب شبه اجلزيرة العربية بني خطي عرض              ا      قـع    ت - ٧
                                            وحيدها من الشمال اململكة العربية السعودية ومن   .  ش                   درجة شرق خط غرينت  ٥٤   و  ١٤                     االستواء، وبني خطي طول 

                    وتقدر مساحة اليمن    .                                         رق سلطنة عمان ومن الغرب البحر األمحر       ش     ال  ن                                       اجلـنوب الـبحر العريب وخليج عدن وم       
                                            ضيق باب املندب الذي تقسمه جزيرة ميون اليمنية             لغريب لليمن م    وب ا            ويقع يف اجلن،         ً      ً   كيلومتراً مربعاً   ٤٧٤     ٥٨٠   ب  

                 يستحوذ البحر          ، كـما                       هلا يف البحر العريب     ة                                 وتقع جزيرة سقطرى واجلزر التابع      .                            إىل قسمني وتتحكم يف مداخله    
              وجزيرة كمران     .                                                                                          األمحر على العدد األكرب من هذه اجلزر حيث تشكل ما يشبه األرخبيل مبحاذاة الشاطئ اليمين              

          وهضابية،   ،     جبلية (                ً                   قسم اليمن طبيعياً إىل مخس مناطق        ت و  .                                اجلزر اليمنية على البحر األمحر            وكـربى                هـي أهـم     
   .  )            اجلزر اليمنية و   ،          الربع اخلايل و   ،      ساحلية و

                                                                                                         بية العظمى من اليمنيني هم من العرب وهناك نسبة قليلة ترجع يف أصوهلا العرقية إىل أفريقيا ونسبة                  ل   لغا ا و - ٨
  .                                                               قد سامهت التجارة يف هذا التنوع العرقي وإن كانت نسبته ضئيلة للغاية و  .          ا إىل اهلند هل   أصو           أخرى ترجع

  ن   لدي ا

ـ  ا - ٩                                      يف املائة من اليمنيني هم مسلمون           ٩٩,٧                 وحوايل أكثر من      )               من الدستور   ٢       املادة   (                م دين الدولة     ال    إلس
               ألربعة، وأتباع                                                                                                وينقسمون إىل قسمني رئيسيني القسم األكرب هم من أتباع املذهب الشافعي أحد املذاهب السنية ا              

                                                                              ً                  املذهب الزيدي، وهناك جمموعة من السكان يتبعون املذهب اإلمساعيلي وهو مذهب تأصل تارخيياً يف اليمن وصار    
  .                                                 لـه وجود كبري بني مسلمي اهلند وصار يعرف بفرقة البهرة

        ى عمران      وقر                    مواطن يسكنون يف مدن ٥     ٠٠٠                                              أقلية يهودية يف اليمن يقدر عددها مبا ال يزيد عن       ناك ه و -  ١٠
                           ً                                                                                 وصعدة وهم مواطنون مينيون أصالً، وكانت أعدادهم أكثر من ذلك قبل أن يهاجر عدد كبري منهم إىل فلسطني                  

  .    ١٩٤٨    عام 

ني يف اليمن ألسباب ترجع إىل نشاطهم املهين مقيملاملسيحيني املوجودين يف اليمن هم من األجانب ا يعمجو -١١
 . صصوها ملمارسة شعائرهم الدينيةوميارسون طقوسهم الدينية حبرية ويف أماكن خ

     للغة ا

ـ  ا -  ١٢         ً                وهي أيضاً لغة التخاطب      )     ستور      الد                   املادة الثانية من   (                                                   العربية هي اللغة الرمسية للجمهورية اليمنية         ة     للغ
                                                                                             وهناك أقلية تتحدث اللغة املهرية واللغة السقطرية وهي لغات يتحدث هبا بعض سكان حمافظة                .                 والتعليم واإلعالم 

                                                                 ن وسكان جزيرة سقطرى الواقعة يف احمليط اهلندي، وهناك اهتمام حكومي كبري  م   الي              ة يف أقصى شرق            املهرة الواقع
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                                              ويف السنوات األخرية تزايد انتشار تعليم اإلنكليزية   .                                التعرف على خصائصها واحلفاظ عليها    ات و               بدراسة هذه اللغ
  . ص ا                 خاصة يف التعليم اخل

 ليمعالت

 إىل توفري التعليم ومتكني مجيع أبناء       ١٩٩٠مايو  / أيار ٢٢ يف   اقتهسـعت اجلمهوريـة اليمنية مند انطال       -١٣
الشعب يف الريف واحلضر على حد سواء بااللتحاق بالتعليم، فالتعليم مفتاح التنمية البشرية املستدامة اهلادفة إىل                

ولتحقيق . الجتماعية الشاملةحتسني نوعية احلياة، وهو اآللية الرئيسية اليت يصل هبا اجملتمع إىل التنمية االقتصادية وا
 وكذلك قانون حمو األمية وتعليم الكبار رقم     ١٩٩٢ لسنة   ٤٥ذلـك أصدرت القانون العام للتربية والتعليم رقم         

وقد ورد يف القانون العام للتربية والتعليم أن التعليم حق إنساين مشروع تكفله الدولة وتيسره               . ١٩٩٨ لعام   ٢٨
جتعله إلزامياً يف مرحلة التعليم األساسي، وأكد القانون على املساواة االجتماعية وتوفري جلميع أبناء الشعب جماناً، و

أما قانون حمو األمية وتعليم . فرص متساوية للجميع، واألخذ بعني االعتبار الظروف االجتماعية واالقتصادية لألسر
وقد عملت اليمن   . نيني من اجلنسني  الكـبار فقـد نص على أمهية القضاء على األمية بني صفوف املواطنني اليم             

 :لتحقيق التعليم على ما يلي

 .فئات احملرومةل واق التعليم األساسي وإعطاء أولوية للمناطمعميت -
 . التعليم العام ليليب حاجات الفرد واجملتمع يف كافة اجملاالتيرطوت -
 .زم املدرسيةاوللاع نطاق خدمات التعليم األساسي ليشمل توفري اخلدمات الصحية ويتوس -

ـ  -  تاألطفال مثل اإلبداع وروح النقد واملوضوعية وإكساهبم قدرا  لدى  ة االجتاهات العلمية    يتنم
 .ارات تالئم منوهم الفكري واجلسدي وتتصل ببيئتهم املباشرةهوم

تفع عدد  حوظاً يف عدد التالميذ املسجلني يف املرحلة األساسية حيث ار          مل  إحصائيات التعليم ارتفاعاً   وتبني -١٤
 طالباً وطالبة يف عام ٣ ٩٥٥ ٧٥١ إىل حوايل ٢٠٠٠/٢٠٠١ يف عام ٣ ٤٠١ ٥٠٨امللتحقني بالتعليم األساسي من 

 يف  ٦٦,٥ يف املائة من اإلناث وبنسبة إمجالية بلغت         ٥١,٥ يف املائة من الذكور و     ٨١,٥، مبا يعادل    ٢٠٠٣/٢٠٠٤
دة معدالت االلتحاق بني اإلناث يف التعليم األساسي خالل      ويالحظ زيا . املائـة من الذكور واإلناث يف سن التعليم       

 يف ٥١,٥ إىل ٢٠٠٠/٢٠٠١ يف املائة يف العام الدراسي     ٤٦,٧السـنوات الثالث املاضية حيث ارتفعت النسبة من         
رتفع عدد الطالب بشكل ملحوظ حيث      ايث  حية  ثانووكذا احلال يف املرحلة ال    .  نقاط مئوية  ٤,٨املائة، أي بزيادة    

 يف املائة ٢٥ يف املائة من الذكور و٥٧,٨، مبا يعادل  ٢٠٠٣/٢٠٠٤سي  الدرا طالباً وطالبة يف العام      ٥٨٨ ٩٩٥ بلغ
 . يف املائة من الذكور واإلناث يف سن التعليم٤١,٤من اإلناث وبنسبة إمجالية بلغت 

األساسي حيث ارتفع عدد  أيضاً من بيانات التعليم حتقق منو ملحوظ يف أعداد امللتحقات بالتعليم حظاليو -١٥
 طالبات خالل العام    ١ ٥٣٠ ٣٠٦ إىل   ٢٠٠١/٢٠٠٢ام الدراسي    الع  طالبة يف  ١ ٢٩٤ ٨٢٠الطالـبات مـن     

ـ درالا كما حتققت قفزات كبرية يف أعداد الطالبات امللتحقات باملرحلة الثانوية حيث بلغ            . ٢٠٠٣/٢٠٠٤ي  س
 .البةط ١٧٧ ٩٧٩ بلغ عددهن ٢٠٠٣/٢٠٠٤ بينما يف العام ٢٠٠١/٢٠٠٢ طالبة يف عام ١٤٣ ٤٢٢عددهن 
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ـ  -  ١٦                                                     التعليم النظامي فقد قدمت هلم برامج التعليم غري         ب    اق   ح                                     تعلق بالذين حالت ظروفهم دون االلت      ي   ا م ي    وف
   ).             ما قبل اجلامعي (                                                       النظامي الذي يغطي الصف األول األساسي وحىت الثانوية العامة 

ـ   وخب -  ١٧                           رفع عدد امللتحقني هبذه          ف إىل                    سياسات والربامج هتد                                              وص التعليم والتدريب التقين واملهين فإن ال         ص
                                   للمتدربني االلتحاق هبا بعد اجتياز          تيح ت                                                               وقـد عملت احلكومة على إنشاء املعاهد واملراكز املهنية اليت             .         املعـاهد 

            وقد وصل عدد   .                                                              سنوات دراسية، منها املتوسط ومدته سنتان بعد التعليم األساسي    ٩                            التعليم األساسي املكون من     
                 مستوى ثالث سنوات   (                     أما املعاهد املهنية      .     ٢٠٠٣      ً              مركزاً يف العام       ١٥                                            املراكز املهنية والتدريبية العاملة إىل            هـذه 

      ً                                           معهداً، باإلضافة إىل املعاهد الصحية اليت يبلغ        ٢٥       إىل       ٢٠٠٣                           فقد وصل عددها يف العام        )                       بعـد التعليم األساسي   
        مل فيها  ع    وي ة           ظات اجلمهوري   حماف                  هنية تتوزع يف خمتلف                                وهذه املعاهد واملؤسسات واملراكز امل  .         معاهد   ١٠         عددهـا   

                         تحقني يف ختصصات الكهرباء     ل  امل                                                                           خنـبة مـن املتخصصـني واملعـلمني املؤهلـني الذين يتولون تعليم وتدريب             
                                                                                                          واإللكترونـيات وامليكانيكا واملركبات واآلليات الزراعية وميكانيكا اإلنتاج وبناء اهلياكل والتشطيبات والنجارة      

  .                          والسياحة والزراعة والبيطرة         والفندقة 

                ، سواء يف عدد        ١٩٩٠                                      ً       ً                                                إن التعليم اجلامعي يف اليمن قد شهد تطوراً ملحوظاً منذ قيام الوحدة اليمنية يف العام                 -  ١٨
                         فيوجد يف اليمن سبع جامعات   .                                                                                      اجلامعـات احلكومية أو اخلاصة أو تزايد عدد الكليات وتنوعها ويف عدد امللتحقني هبا             

  .                                                                                                     من الكليات منها كليات علمية تطبيقية بأقسام خمتلفة ومتعددة، وكليات إنسانية بأقسام خمتلفة                                حكومية، تضم الكثري  
            أما عدد         ً    طالباً،    ١٣٠     ٥١٦      ً                                         طالباً وطالبة، ويبلغ عدد الطالب الذكـور           ١٧٥     ٥٣٦                               ويبلغ عدد الطالب يف اجلامعات      

  .    ٢٠٠٣                 طالبات يف العام   ٤٧     ٧٠٦                    الطالبات فقد وصل إىل 

 يةاالقتصاداألسس 

 مبا خيـدم   واالستثماريقـوم الـنظام االقتصادي على أساس حرية النشاط االقتصادي وحرية التجارة              -١٩
وحيقق العدالة للفرد واجملتمع ويعزز االستقالل الوطين باعتماده مبادئ العدالة االجتماعية يف             ،الوطين االقتصـاد 

تكافؤ الفرص ورفع مستوى معيشة اجملتمع والتنافس       العالقات االقتصادية وحتقيق التكافل والتوازن االجتماعي و      
وحتقيق املعاملة املتساوية بني    ) املختلط و التعاوين،و ،اخلاصو ،العام(املشـروع بني خمتلف القطاعات االقتصادية       
 .مجيع القطاعات، ومحاية واحترام امللكية اخلاصة

صادي العلمي، مبا يكفل االستـغالل األمثل      أساس التخطيط االقت   تقـوم السيـاسة االقتصادية للدولة على     و -٢٠
 . واالجتماعية وتطوير قدرات كل القطاعات االقتصاديـة يف شىت جماالت التنميـة االقتصادية لكافـة املوارد وتنمية

 .تشجع الدولة التعاون واالدخار وتكفل وترعى وتشجع تكوين املنشآت والنشاطات التعاونية مبختلف صورها            و -٢١
 . انون منح املرتبات واملعاشات والتـعويضـات واإلعانات واملكافآت اليت تتقرر على خزانـة الدولـةوحيدد الق

لألمـوال واملمـتلكات العامة حرمة وعلى الدولة ومجيع أفراد اجملتمع صيانتها ومحايتها وكل عبث هبا أو                 إن   -٢٢
إال  وال جتـوز املصادرة اخلاصة    امة لألموال حمظورة،   على اجملتمع، واملصادرة الع     وعدواناً عـدوان علـيها يعترب ختريباً     

 .حبكم قضائي
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 األسس االجتماعية والثقافية

األسرة أساس  و .يقوم اجملتمع اليمين على أساس التضامن االجتماعي القائم على العدل واحلرية واملساواة            -٢٣
 .ويقوي أواصرهاحيافظ القانون على كياهنا و .اجملتمع قوامها الدين واألخالق وحب الوطن

 التعليم  وخدمات. تكفـل الدولة تكافؤ الفرص جلميع املواطنني سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً          و -٢٤
 . يسهم اجملتمع مع الدولة فـي توفريها،والصحـة واخلدمات االجتماعية أركان أساسية لبناء اجملتمع وتقدمه

زات األدبيـة والفنية والثقافية وتوفر الوسائل احملققة لذلك،        تكفل الدولة حرية البحث العلمي واإلجنا     و -٢٥
 .وتشجع االختراعات العلمية والفنية واإلبداع الفين وحتمي نتائجها

ممارسـة العمل الذي خيتاره لنفسه   ولكل مواطن احلق يف.العمل حق وشرف وضرورة لتطوير اجملتمعإن  -٢٦
 .مقابل أجر عادل

 .ة والطفولة وترعى النشء والشبابحتمي الدولة األمومو -٢٧

 .وهي واجب ديين ووطين على كل مواطن ولية الدولة واجملتمع،ؤمحاية البيئة مسو -٢٨

عدداً من املبادئ ذات الصلة حبقوق وواجبات كل مواطن أمهها مبدأ املساواة يف احلقوق              وقـد أكَّد الدستور      -٢٩
مبدأ ممارسة حق االنتخاب و ،قتصادية والسياسية واالجتماعية والثقافية  مبدأ اإلسهام يف احلياة اال    و ،والواجـبات العامة  

إىل ميين مبدأ عدم جواز تسليم أي مواطن ومبدأ حق محل اجلنسية وعدم إسقاطها أو سحبها، ووالترشيح وإبداء الرأي، 
تصلة حبماية حق اإلنسان    كما مشل الدستور عدداً من املبادئ امل      . ظر تسليم الالجئني السياسيني   حمبدأ   و سلطة أجنبية، 

ن خيالف تلك املبادئ كما حدد التعويض املناسب عن األضرار اليت قد            مل اً وحدد القانون عقاب   .يف األمن واحلياة العامة   
 ال   ويعترب التعذيب اجلسدي أو النفسي عند القبض أو االحتجاز أو السجن جرميةً            .تلحق بالشخص من جراء املخالفة    

أهم هذه املبادئ مبدأ املسؤولية اجلنائية      و. ب عليها كل من ميارسها أو يأمر هبا أو يشارك فيها          تسـقط بالتقادم ويعاق   
 .اإلدانةإثبات مبدأ ثبوت الرباءة حىت ومبدأ عدم التجرمي والعقاب إال بنص، وشخصية، 

 أهم املؤشرات

 اتاملؤشر
 )٢٠٠٥النتائج األولية للتعداد لسنة  (إمجايل السكان ٢١ ٤٢١ ٦٤٣
 )نسبة مئوية(معدل النمو السكاين  ٣,٢
 متوسط عدد األفراد يف مسكن واحد  ٧,٤
 )  حجم األسرة (متوسط عدد أفراد األسرة الواحدة  ٧,٨
 ٢٠٠٣معدل اخلصوبة الكلية لعام  ٦,٢
     ريف  ٦,٧
     حضر  ٤,٥
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 )تابع(املؤشرات 
 نسني كال اجل) ٢٠٠٣تقديرات عام (العمر الوسيط للسكان  ١٥,٥
     ذكور  ١٦,٩
     إناث  ١٥,١
 عدد املدارس األساسية  ١٠ ١٩٩
 عدد طالب املرحلة األساسية ٣ ٩٥٥ ٧٥١
     ذكور ٢ ٤٢٥ ٤٤٥
     إناث ١ ٥٣٠ ٣٠٦
 عدد الشعب ١١٩ ٠٩١

 متوسط عدد الطالب يف الشعبة ٣١,٠٩
 عدد املدرسني يف التعليم األساسي ٩١ ٦٥٤
 ن مينيون    مدرسو ٩٠ ٩٢٧
     مدرسون غري مينيني ٧٢٧

 متوسط عدد الطالب لكل مدرس ٤٠,٤٠
 عدد املدارس الثانوية  ٢٨٠
 عدد طالب املرحلة الثانوية ٥٨٨ ٩٩٥
     ذكور ٤١١ ٠١٦
     إناث ١٧٧ ٩٧٩
 عدد الشعب ١٤ ٦١٠

 متوسط عدد الطالب يف الشعبة ٣٦,٩٦
 ي عدد املدرسني يف التعليم الثانو ٥ ٩٦٦
     مدرسون مينيون ٥ ٥٣٠
 مدرسون غري مينينب ٤٣٦

 متوسط عدد الطالب لكل مدرس ٩٠,٥٠
 التعليم املهين متوسط سنتني بعد التعليم األساسي

 عدد املراكز املهنية  ١٥
 عدد الطالب  ٣ ٢٧٣
     ذكور  ٣ ٢٧٢
     إناث ١

 عدد املدرسني  ٥٢٣
     مينيون  ٥٠٧
 يني     غري مين ١٦

 التعليم املهين مستوى ثالث سنوات بعد التعليم األساسي
 عدد املعاهد  ٢٥
 عدد الطالب  ٤ ٨٠٣
     ذكور  ٤ ٢٥٠
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 )تابع(التعليم املهين مستوى ثالث سنوات بعد التعليم األساسي 
     إناث  ٥٥٣
 عدد املدرسني  ٤٩٨
     مينيون  ٤٥٣
     غري مينيني ٤٥

 املعاهد الصحية
 عدد املعاهد ١٠
 عدد الطالب  ٢ ٦٣٥
     ذكور ١ ٨٢٠
     إناث ٨١٥
 عدد املدرسني ٢٤٩
     مينيون  ٢٤٩
 عدد اجلامعات  ٧

 عدد الطالب باجلامعات  ١٧٥ ٥٣٦
     ذكور  ١٣٠ ٥١٦
     إناث ٤٥ ٠٢٠
 ) ٢٠٠٣املسح اليمين لصحة األسرة (األسر اليت ترأسها نساء  ٧,٢
 لريف     ا ٦,٨
     احلضر  ٨,٤
 اجلنسنيلكال ) سنة(توقع احلياة عند امليالد  ٦٢,٩
     ذكور ٦٢,٠
     إناث ٦٣,٨
  أرقام تقديرية أولية،)بالدوالر(متوسط نصيب الفرد من الناتج القومي اإلمجايل  ٥١٧
 )نسبة مئوية() نسبة السكان حتت خط الفقر الوطين(معدل الفقر  ٤١,٨
 يفالر     ٨٣

 احلضر     ٣٠,٨
 )١ ٠٠٠(قل من سنة لكل أمعدل الوفيات لألطفال  ٧٥,٠
 قبل التصويب     ٧٤,٨
 بعد التصويب     ٢٨,٤
 حيمولود ) ١ ٠٠٠(معدل الوفيات لألطفال دون اخلامسة لكل  ٩٩,٨
 الريف     ١٠٥,٢
 احلضر     ٧٩,٣
 ذكور     ١٠٠,٣
 إناث     ٩٩,٣
 )١٠٠ ٠٠٠(مهات لكل معدل وفيات األ ٣٦٥
 )نسبة مئوية(نسبة السكان الذين حيصلون على مياه مأمونة للشرب  ٣٥,٩
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 )تابع(املعاهد الصحية 
 الريف     ٤٠,٢
 احلضر     ٨٠,٩
 )سنوات فأكثر١٠(نسبة األميني  ٤٧,٠
 الريف   ٥٣,٢
 ذكور     ٣١,١
 إناث     ٧٥,٧
 احلضر   ٢٧,٧
 ذكور     ١٥,٢
 إناث     ٤٠,٥
 ) من السكاننسبة مئوية(معدل تقدمي اخلدمات الصحية  ٥٠

 ) من السكاننسبة مئوية(نسبة اإلصابة باملالريا  ٢٥,٥٠
 نسبة األمهات الاليت مل حيصلن على رعاية أثناء احلمل ٥٤,٩
 الريف     ٦١,٧
 احلضر     ٣٠,٨
 )أثناء فترة النفاس(دة نسبة األمهات الاليت مل حيصلن على رعاية بعد الوال ٨٧,٢
 الريف     ٨٩,٣
 احلضر     ٨٠,١
 نسبة االستخدام احلايل لوسائل تنظيم األسرة من بني النساء املتزوجات ٢٣,١
 الريف     ١٧,٧
 احلضر     ٤٠,٩

 الذين اكتمل تطعيمهم)  شهرا٢٣ً-١٢(نسبة األطفال يف الفئة العمرية  )٣٧,٢(
 احلضر     ٦٧,٢
 الريف     ٢٩,١
  على األقل طوال سنواهتن اإلجنابيةواحداًمحالً نسبة السيدات املتزوجات الاليت فقدن  ٣٣,٤
 ٢٠٠٣ سنوات السابقة للمسح اليمين لصحة األسرة ٥ال  معدل اخلصوبة الكلية خالل  ٦,٢
 احلضر     ٤,٥
 الريف     ٦,٧
 بطالة سافرةيف حالة )  سنة فأكثر١٥(نسبة العاطلني عن العمل  ١١,٥
 )إناث(     ٨,٢
 كتاب اإلحصاء) ذكور(     ١٢,٥
 نسبة اإلعاقة بني السكان ٢,٩

 )١ ٠٠٠(نسبة اإلعاقة لكل  
 ذكور     ٢٠,٣
 إناث     ١٧,٨
 نسبة املساكن املتصلة بشبكة مياه عامة ١٩,٥
 احلضر     ٥٢,٤
 الريف     ٩,٦
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  هيكل نظام احلكم يف اليمن-     ً ثانيا  

            ظام السياسي   الن

" اجلمهورية اليمنية دولة عربية إسالمية مستقلة ذات سيادة" على أن ١ينص دستور اجلمهورية اليمنية يف املادة  -٣٠
 . ويؤكد هذا النص أن اليمن دولة عربية إسالمية ذات سيادة مستقلة وال تتجزأ وأن النظام فيها هو نظام مجهوري

 على التعددية السياسية واحلزبية وذلك هبدف تداول السلطة سلمياً          ويقـوم النظام السياسي للجمهورية     -٣١
 .  من الدستور٥كما نصت عليه املادة 

 : النظام السياسي يف اليمن هو دميقراطي نيايب كما أنه يرتكز على أسس رئيسية هي -٣٢

  .مية، عربيةإسال) بسيطة وليست فدرالية أو كونفدرالية(أن اليمن دولة دستورية، مجهورية، موحدة  -

يرتكـز النظام يف عالقاته الدولية على االعتراف والعمل مبيثاق األمم املتحدة، واإلعالن العاملي               -
حلقوق اإلنسان، وميثاق جامعة الدول العربية، وكل قواعد القانون الدويل املعترف هبا بصورة             

 ).  من الدستور٦املادة (عامة 

فالشعب مالك السلطة ومصدرها ميارسها مباشرة      . لشعبيةترتكز السلطة على مفهوم السيادة ا      -
عـن طـريق االسـتفتاء واالنتخابات العامة، كما يزاوهلا بطريقة غري مباشرة بواسطة اهليئات               

 . التشريعية والتنفيذية وعن طريق اجملالس احمللية املنتخبة

 . املواطنون سواسية أمام القانون ال متييز بينهم يف احلقوق والواجبات -

 . يرتكز نظام احلكم على مبدأ الفصل بني السلطات مع التعاون فيما بينها -

 . تقر اليمن املراجعة القضائية وتعديل الدستور وفق شروط وإجراءات معينة -

يقـوم النظام االقتصادي على أساس حرية النشاط االقتصادي ويدار على أسس قانونية وإدارية             -
 العدالة االجتماعية وتنمية اإلنتاج والتوازن االجتماعي وتكافؤ        إجرائية وموضوعية تكفل حتقيق   

 . الفرص والتنافس املشروع بني القطاعات االقتصادية املختلفة واحترام امللكية اخلاصة

تقـوم الدولة يف نظامها االجتماعي على أساس األسرة وقوامها الدين واألخالق وحب الوطن               -
 .ن والتكافل املبنيني على العدالة واحلرية واملساواةوعلى أساس اجملتمع وقوامة التضام



CERD/C/YEM/16 
Page 13 

             سلطات الدولة

                 السلطة التشريعية  ) أ ( 

           جملس النواب

جملس النواب هو السلطة التشريعية للدولة وهو الذي يقرر القوانني ويقر السياسة العامة للدولة واخلطة                -٣٣
حلساب اخلتامي، كما ميارس الرقابة على أعمال اهليئة        العامـة للتنمية االقتصادية واالجتماعية واملوازنة العامة وا       

 الوزراء أو جملس الوزراء استدعاء من الصالحيات الرقابية تشمل   الذي مينحه جمموعةً   التنفـيذية وفقـاًً للدستور    
يتألف جملس   و .اهليئة التنفيذية من   لطلب التوضيح حول قضايا يثريها أعضاء اجمللس وكذلك سحب الثقة            بكامله
. ينتخبون بطريق االقتراع السري العام احلر املباشر املتساوي       ) ٣٠١(ثالمثائة عضو وعضو واحد     اب مـن    الـنو 

زيادة أو بال  يف املائة٥وتقسم اجلمهورية إىل دوائر انتخابية متساوية من حيث العدد السكاين مع التجاوز عن نسبه 
 ويراعي املصلحة العامة وال يقيد من       هكامل وينتخب عن كل دائرة عضو واحد وميثل العضو الشعب ب          .نقصـان ال

 ويدعو رئيس اجلمهورية    . سنوات مشسية تبدأ من تاريخ أول اجتماع لـه        ٦ ومدة اجمللس    .نيابـته قيد أو شرط    
ينتخب جملس النواب بناًء على     و.  يوماً على األقل   ٦٠ب    الناخبني إىل انتخاب جملس جديد قبل انتهاء مدة اجمللس          

ه خالل أسبوعني على األكثر من إعالن نتائج االنتخاب من بني           ـيف أول اجتماع ل    ريةدعـوة رئـيس اجلمهو    
 وتصدر قرارات اجمللس باألغلبية املطلقة      .نون مجيعاً هيئة رئاسة اجمللس    رئيساً وثالثة نواب للرئيس يكوِّ    أعضـائه   

 .داخلية للمجلس أغلبية خاصة   لألعضـاء احلاضرين إال يف احلاالت اليت يشترط فيها مبوجب الدستور والالئحة ال            
 وجيوز انعقاده يف جلسات سرية بناًء على طلب رئيسه أو رئيس اجلمهورية أو عشرين ويعقد اجمللس جلساته علنيةً

مة، منها جلنة   ـ جلنة دائ  ١٩ ويتألف اجمللس من     . ويعقد دورتني عاديتني يف السنة     .عضواً من أعضائه على األقل    
 ولألعضاء احلرية يف االنضمام إىل هذه       . عضواً ١٥ إىل   ١١مة، تضم كل جلنة من      حقوق اإلنسان واحلريات العا   

اللجان النوعية اليت حتظى بأمهية كبرية نتيجة تركيزها على جماالت حمددة تسمح بالدراسة الفاحصة ملا يدخل يف                 
 . اجمللسات يف اختاذ قرار ومؤثرةًوتعترب توصيات اللجان أساسيةً. نطاق عملها

 :ت اجلمهورية اليمنية منذ قيامها أربعة جمالس نيابيةوشهد -٣٤

 وهو أول جملس    ،١٩٩٣أبريل  /نيسان ٢٧-١٩٩٠مايو  / أيار ٢٢جملس النواب للفترة االنتقالية      )أ( 
 ١٥٩(جملس الشورى يف اجلمهورية العربية اليمنية سابقاً        مشل أعضاء   نـيايب تشكل بعد قيام اجلمهورية اليمنية و       

 )٣١(باإلضافة إىل   )  عضواً ١١١(سابقاً  الشعبية  عب األعلى يف مجهورية اليمن الدميقراطية       وجملس الش ) عضـواً 
 ؛عضواً ميثلون الشخصيات السياسية واالجتماعية صدر بتعيينهم قرار من جملس الرئاسة

 انتخب مجيع   ، وقد ١٩٩٧أبريل  /نيسان ٢٧-١٩٩٣أبريل  /نيسان ٢٧جملـس الـنواب للفترة       )ب( 
 ؛من الشعبأعضائه مباشرة 

 انتخب مجيع   ، وقد ٢٠٠٣أبريل  /نيسان ٢٧-١٩٩٧أبريل  /نيسان ٢٧جملـس الـنواب للفترة       )ج( 
 ؛أعضائه مباشرة من الشعب
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 انتخب مجيع أعضائه    ، وقد ٢٠٠٩أبريل  /نيسان ٢٧-٢٠٠٣أبريل  /نيسان ٢٧جملس النواب للفترة     )د( 
 .مباشرة من الشعب

           جملس الشورى

 .اجمللس االستشاريبدالً من  ٢٠٠١ التعديالت الدستورية اليت جرت عام     تشكل جملس الشورى مبوجب    -٣٥
 ويتكون  . من الدستور  ١٢٥ الشورى ليس سلطة تشريعية ولكنه ميارس صالحيات دستورية مبوجب املادة         وجملس  

عضـواً يعيـنهم رئيس اجلمهورية، من ذوي اخلربات والكفاءات والشخصيات السياسية             ١١١اجمللـس مـن     
 سنوات هبدف توسيع املشاركة يف الرأي واالستفادة من الكفاءات       ٥ية من خمتلف مناطق اليمن ولفترة       واالجتماع

وما . نبثق عن اجمللس العديد من اللجان النوعية من بينها جلنة حقوق اإلنسان واحلريات العامةيو. واخلربات الوطنية
االشتراك مع   يد من الصالحيات الدستورية أمهها    العدأنه ُمنح   ) االستشارياجمللس  ( ميز جملس الشورى عن سابقه    

جملـس النواب بتزكية املرشحني ملنصب رئيس اجلمهورية، واملصادقة على خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية              
رئيس اجلمهورية،  يقترحه  واملعـاهدات واالتفاقيات املتعلقة بالدفاع والتحالف والسلم واحلدود، والتشاور فيما           

، واستعراض سبل تطوير وحتسني أدائها افة ومنظمات اجملتمع املدين وجتربة السلطة احمللية، واقتراح         ورعايـة الصح  
 .تقارير جهاز الرقابة واحملاسبة ورفع تقرير بشأهنا إىل رئيس اجلمهورية

                 السلطة التنفيذية  ) ب ( 

مادته د نص الدستور يف     وق .تـتكون السلطة التنفيذية من جهازين رئيسيني مها رئاسة الدولة واحلكومة           -٣٦
 الوزراء ضمن احلدود املنصوص      اجلمهورية وجملسُ   عن الشعب رئيسُ    على أن ميارس السلطة التنفيذية نيابةً      ١٠٥

 .عليها يف الدستور

              رئيس اجلمهورية

يتم و. يعينه الرئيس لـه نائٌب    ويكون   . للدستور يتم انتخابه وفقاً  وهو رئيس الدولة    رئـيس اجلمهورية     -٣٧
 ويعترب رئيساً للجمهورية من حيصل على األغلبية .اب رئيس اجلمهورية من الشعب يف انتخـابات تنافسيـةانتخ

املطلقة من أصوات الناخبني، وإذا مل حيصل أي من املرشحني على هذه األغلبية أعيد االنتخاب بنفس اإلجراءات                 
 .ن اللذين حصال على أكثر عدد من أصوات الناخبنيْيحالسابقة للمرَش

رئـيـس اجلمهورية جتسيد إرادة الشعب واحتـرام الدستور والقانون ومحاية الوحدة الوطنية            ومهـام    -٣٨
ية، وااللتزام بالتداول السلمي للسلطة، واإلشراف على املهام السيادية املتعلقة          نومـبادئ وأهـداف الثورة اليم     

ة، وميارس صالحياته على الوجـه املبيـن يف       بالدفـاع عن اجلمهورية، وتلك املرتبطة بالسياسة اخلارجية للدول        
وال جيوز ألي   . تبدأ من تاريخ أدائه اليمني الدستورية       ومدة والية رئيس اجلمهورية سبع سنوات مشسية       .الدستور

ويتوىل رئيس اجلمهورية   ). مدة كل دورة سبع سنوات فقط     (شـخص تويل منصب الرئيس ألكـثر من دورتني         
 االستفتاء والدعوة إىل    ؛ا دعوة الناخبني يف املوعد احملدد إىل انتخاب جملس النواب         منهو عـدداً من االختصاصات   

 ويضع باالشتراك مع احلكومة     .بتسمية أعضائها  وتكليف من يشكل احلكومة وإصدار القرار اجلمهوري      ؛  العـام 
 اليت وافق عليها جملس  القواننيويصدر ؛تنفيذها على الوجه املبني يف الدستور السياسة العامة للدولة ويشرف على
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عليها جملس   قرار املصادقة على املعاهدات واالتفاقيات اليت يوافقويصدر ؛القرارات املنفذة هلا ويصدرالـنواب  
 . حق اللجوء السياسي؛ ومينحالنواب

            جملس الوزراء

بدون وتتبعها  دولة  جملـس الوزراء هو حكومة اجلمهورية اليمنية وهو اهليئة التنفيذية واإلدارية العليا لل             -٣٩
وتشكل من احلزب الذي حصل على       استثناء مجيع اإلدارات واألجهزة واملؤسسات التنفيذية التابعـة للدولـة،       

 وحيدد ،وتتكون احلكومة من رئيس الوزراء ونوابه والوزراء. أغلبية األصوات الربملانية عقب كل انتخابات تنافسية
 وأجهزة الدولة املختلفة، وخيتار رئيس الوزراء أعضاء وزارتـه بالتشاور          القانون األسس العامة لتنظيم الوزارات    

 وحتصل احلكومة على الثقة بعد أداء اليمني الدستورية أمام رئيس اجلمهورية وتقدمي برناجمها .مع رئيس اجلمهورية
لة الداخلي واخلارجي من الدوأويتخذ جملس الوزراء اإلجراءات الالزمة للمحافظة على . إلقرارهإىل جملس النواب  

و رئيس  أوحلمايـة حقـوق املواطـنني، واملوافقـة على املعاهدات واالتفاقيات قبل عرضها على جملس النواب                 
 جملس ات اجمللس فيما يتعلق بتنفيذ السياسة العامة للدولة ويشرف على تنفيذ قراروميثل رئيس الوزراء. اجلمهورية

 أو الوزراء إىل التحقيق واحملاكمة      هنواب وأالنواب إحالة رئيس الوزراء      وحيق لرئيس اجلمهورية وجملس      .ء  الوزرا
 على مقترح   ويكون قرار جملس النواب باالهتام بناءً     . منهم من جرائم أثناء تأدية وظائفهم أو بسببها       قد يقع   عما  

التحقيق واحملاكمة على  على األقل، وال يصدر قرار االهتام إال بأغلبية ثلثي أعضاء اجمللس وجيرى أعضائهمن ُخمس 
 . ومينح جملـس النـواب الثقة جمللس الوزراء يف ضوء برنامج يتقدم بـه إىل جملس النواب.الوجه املبني يف القانون

املرتبطة باحلريات العامة    التوجهاتإىل   يف رؤيته    ٢٠٠٣ستند برنامج احلكومة اليت شكلت يف عام        اوقد   -٤٠
جمتمع حر   يف سياق إقامة دولة املؤسسات وبناء       حقوق اإلنسان غاية   حيث أكد أن تأمني   ،  وحقـوق اإلنسـان   

  .ومتعدد وحياة كرمية لإلنسان اليمين والعمل على تنميته

 فضل يف ضوء خلفية غنيةأاحلكومـة ليؤكد تعزيز منطلقات البناء املؤسسي ملستقبل   يـأيت بـرنامج  و -٤١

 ويؤكد الربنامج .الوطن اليمين نسان اليت حتققت بإعادة مل مشلباملكتسبات الوطنية يف جمال الدميقراطية وحقوق اإل
حتسني أساليب  واإلنسان   حقوق اإلنسان من خالل االهتمام الدائم بتعزيز مستوى احلريات العامة وحقوق          على  

 حقوق الوعي السياسي لدى املواطنني حبقوقهم السياسية وما تكفله القوانني من          احلـياة الكـرمية اآلمنة وتنمية     
مواصلة متكني مجيع أبناء الشعب من اختيار ممثليهم يف           وجتسيد قيم احلرية وحقوق اإلنسان من خالل       ،وحريات

 وتكويـنات السلطة احمللية ومراقبة أعماهلا من قبل املواطنني إعماالً حلقوقهم           خمـتلف املؤسسـات الدسـتورية     
السياسي وتشجيع الصحافة اخلاصة     نمية الوعي  وتشجيع قيام الصحافة بدورها يف النقد والرقابة وت        ،الدسـتورية 

الدميقراطية   والتوسع يف املمارسة،واحلزبية لضمان تنوع اآلراء والتركيز على نبذ ثقافة العنف والتطرف واإلرهاب
السياسية للمعارضة يف املنافسة والتعبري عن       تأكـيداً الحترام تعدد الرأي وعدم احتكار احلقيقة واحترام احلقوق         

ـ   وترسيخ العمل بقواعد الشفافية واملساءلة مبا يتيح الرقابة املؤسسية        ،  القانون ا بكافة األساليب اليت كفلها    آرائه
احلكومة وجتسيد وتعزيز أداء    عن نشاط   املؤسسات الرقابية املستقلة     والشعبية على األجهزة التنفيذية وتعزيز دور     

 املساس حبقوق   مبا يكفل ويضمن عدم    ،ءات والسياسات حقوق اإلنسان من أجل املراجعة املستمرة لإلجرا       وزارة
معاجلة قضايا   اإلنسـان واحلريات العامة يف كل إجراء حكومي، وتعزيز دور ومشاركة املرأة من خالل مواصلة              

والسياسية ورسم االحتياجات املستقبلية يف      املـرأة وزيادة إسهاماهتا يف احلياة العامة خاصة املشاركة االقتصادية         
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اطات التعليم والتدريب وكذلك استهداف النساء الفقريات يف برامج وآليات شبكة األمان االجتماعي       ضـوء نش  
التشريعات املتصلة مبشاركة املرأة  غري احلكومية ومراجعةأم  املرأة سواء احلكومية بشؤوناملؤسسات املهتمة  ودعم

فرص تعليم   األم ومسامهتها يف تنمية اجملتمع، وتوفري        التوفيق بني وظيفة   يف احلياة االقتصادية العامة ومبا ميكنها من      
القرار وتوجيه الرسالة الثقافية     مبا يعزز مشاركتها يف سوق العمل ويف مواقع رسم السياسات واختاذ          وتأهيل املرأة   

 أكد  ،ويف جمال مؤسسات اجملتمع املدين    . االجتماعية املتحيزة ضد املرأة    واإلعالمـية حنو تعديل املواقف واملعايري     
وتوسيع  العمل مع مؤسسات اجملتمع املدين املهنية واإلبداعية يف تنمية الوعي الدميقراطي برنامج احلكومة أمهية تعزيز

االندماج يف األنشطة االقتصادية والتنموية      املشـاركة الشعبية ووضع وتنفيذ برامج تتيح ملؤسسات اجملتمع املدين         
  .املدين يف احلياة السياسية واالجتماعية واالقتصاديةاجملتمع  املختلفة وتطوير دور مؤسسات

             السلطة احمللية

التحول حنو الالمركزية اخليار األمثل لتوسيع قاعدة مشاركة اجملتمعات احمللية يف رسم السياسات             ميـثل    -٤٢
يصال اخلدمات إىل إلوضماناً  ، من منطلق التحديد الدقيق الحتياجات املواطنني وتلبيتها،التنموية الشاملة وتنفيذها
 وخلق فرص عمل جديدة تساهم يف مكافحة الفقر وحتسني مستوى معيشة املواطنني وأيضاً ،املناطق الريفية والنائية

 وحتقيق غايات وأهداف    ،جل إرساء قواعد العمل الدميقراطي باملشاركة السياسية وتطوير حقوق اإلنسان         أمـن   
 لسنة ٤ فقد صدر قانون السلطة احمللية رقم  ،تشريعية للسلطة احمللية  ـواستكماالً للمنظومة ال   .التنمـية البشـرية   

 ٢٦٩ والقرار اجلمهوري رقم    ٢٠٠٠لسنة   ٢٥ وبالقانون رقم    ٢٠٠٠لسنة   ٧١ واملعـدل بالقانون رقم      ٢٠٠٠
  بشأن٢٠٠١ لسنة ٢٨٣يضاً قرار جملس الوزراء رقم أوصدر . ن الالئحة التنفيذية للسلطة احملليةأ بش٢٠٠١لسنة 

ددت القيم الفعلية للموارد احمللية     حيث حُ ،  حتديـد قـيم أوعية الرسوم احمللية واملشتركة على مستوى احملافظات          
 وصدرت الالئحة التنظيمية لدواوين احملافظات واملديريات       .املخصصـة لكل وحدة من الوحدات املركزية احمللية       

األحكام األساسية وتنظيم ديوان احملافظة لالئحة هذه اتناولت ، و٢٠٠١ لسنة ٢٦٥مبوجب القرار اجلمهوري رقم 
 من احملافظة واملديرية، حيث مثل ذلك       نظمت املهام املشتركة للوحدات اإلدارية بديوان كلٍّ      و. وديـوان املديرية  

 ،نقطة حتول هامة يف البناء املؤسسي للدولة، وحددت مهام واختصاصات اجملالس احمللية وعالقاهتا بالسلطة املركزية
 بداية التحول املؤسسي يف اجملتمع      ٢٠٠١ويعترب العام   . كذلـك حدد قانون السلطة احمللية موارد اجملالس احمللية        و

 يف  ٢٠٠١فرباير  / شباط ٢٢اليمين حنو الالمركزية املالية واإلدارية حيث جرت أول انتخابات للمجالس احمللية يف             
 بشأن إنشاء جلنة عليا برئاسة رئيس ٢٦٤مهوري رقم كما صدر القرار اجل. عموم حمافظات ومديريات اجلمهورية

 .فنية لتلك اللجنةسكرتاريةً الوزراء لدعم الالمركزية وتطويرها وهلا جلنة فنية تعمل 

ون العامة  ؤوقد أوكلت جمموعة من املهام والصالحيات للمجالس احمللية يف املديريات أمهها مناقشة الش             -٤٣
بغرض حتليلها وتقييمها وتقدمي تقارير مفصلة عنها إىل        وشكاواهم  واحتياجاهتم   مطالبهمللمواطنني والتعرف على    

اجمللس احمللي واجلهات املعنية األخرى وإصدار التوصيات املناسبة اليت تعزز من محاية احلقوق واحلريات واحملافظة               
 ولكل  .لتسهيالت الالزمة هلا  عـلى املمتلكات العامة واخلاصة ذات الطابع االجتماعي واملهين واإلبداعي وتقدمي ا           

عضو من أعضاء السلطة احمللية على مستوى احملافظة واملديرية حق توجيه األسئلة لرئيس الوحدة اإلدارية أو أي من 
مديري األجهزة التنفيذية فيها وفقاً ملا حدده القانون واإلشراف على تنفيذ السياسات والتشريعات البيئية واختاذ               

احلفاظ على البيئة واقتراح القواعد واألسس املنظمة ملسامهة املواطنني يف اخلدمات واإلشراف على التدابري الكفيلة ب
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تنفيذ برامج حمو األمية وتشجيع املواطنني على االلتحاق هبا، وتطبيق مبدأ إلزامية التعليم، وتأمني الرعاية الصحية                
راً سنوياً بدعوة من رئيس جملس الوزراء هبدف حبث         وتعقد اجملالس احمللية على مستوى اجلمهورية مؤمت      . املدرسية

وتقييم نظام السلطة احمللية وتطبيقاته وسبل دعمه وتطوير واقتراح تطوير تشريعاته، ومستوى التطور االقتصادي              
 مكانية االنتقال إىل انتخاب رؤساء اجملالس احمللية من بني األعضاء       إجتربة السلطة احمللية و   من  واالجـتماعي الناتج    

ومن املهام املوكلة للمجالس احمللية حتقيق تنمية املرأة ورعاية األمومة والطفولة واالستفادة من الدراسات  .املنتخبني
وتطوير املرأة اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً  السـكانية يف عملية التنمية وتوزيع املشاريع وحتقيق التوازن الدميغرايف،       

ر خطط وبرامج التوعية اجلماهريية بأهداف ومردودات إدارة وتسيري املشاريع          ودعـم مشاركتها يف التنمية وإقرا     
اخلدمية باجلهود الذاتية، ودراسة ومراجعة القضايا املتعلقة مبستوى املشاريع املنفذة يف جماالت الرعاية االجتماعية              

االجتماعية، ومكافحة الفقر عن    والضمان االجتماعي وتنفيذ املسوحات االجتماعية امليدانية لتنفيذ برامج الرعاية          
طريق إقامة مشاريع مدرة للدخل، ومكافحة التسول وإيواء املتشردين، وحتفيز املبادرات احمللية وتشجيع الصناعات 
الصغرية واحلرفية وتطوير مهارات املزارعني من خالل تنفيذ برامج اإلرشاد واإلعالم الزراعي وتنفيذ املشاريع الزراعية               

كم ودور رعاية األيتام والعجزة واملسنني  م والبُ وإنشاء مراكز تأهيل املعاقني والصُّ    ،  ة احليوانية والسمكية  والـري والثرو  
حمو األمية وتعليم الكبار ودور ومراكز      جهود  وتشجيع  ،  مراكـز وبيوت الشباب واملعسكرات الشبابية     وواملكفوفـني   

 وتنفيذ وحدات الرعاية الصحية     ،تمع ودعم األسر املنتجة   رعايـة األمومـة والطفولة وتنظيم األسرة ومراكز تنمية اجمل         
 وتسجيل وقائع األحوال    ،والرعاية الصحية والصرف الصحي   املأمونة  األولية والوحدات الصحية والريفية وتوفري املياه       

 .الشخصية للمواطنني من زواج وطالق وميالد ووفاة وإصدار البطاقة الشخصية والعائلية

سيق بني وزارة حقوق اإلنسان ووزارة السلطة احمللية وهبدف تفعيل دور اجملالس احمللية يف              ويف إطـار التن    -٤٤
 جلنة  رئيس بتكليف٢٠٠٤أغسطس / يف آبتعزيـز ومحايـة حقـوق اإلنسان صدر تعميم وزارة اإلدارة احمللية    

ويف سبيل ذلك أوكلت . ة باجمللس احمللي للمحافظة منسقاً حلقوق اإلنسان على مستوى احملافظجتماعيةالون اؤالش
لـه مهـام مـنها استقبال ودراسة الشكاوى ومتابعة اجلهات ذات االختصاص باحملافظة يف اإلجراءات الواجب                 

كما يتوىل منسق حقوق اإلنسان مهمة رفع تقارير دورية للمحافظ ووزارة حقوق اإلنسان عن مجيع               . اختاذهـا 
 .ا من إجراءاتانتهاكات حقوق اإلنسان يف احملافظة وما مت بشأهن

                السلطة القضائية

وتتوىل احملاكم الفصل يف مجيع . القضاء سلطة مستقلة قضائياً ومالياً وإدارياً والنيابة العامة هيئة من هيئاته -٤٥
املنازعات واجلرائم، والقضاة مستقلون ال سلطان عليهم يف قضائهم لغري القانون وال جيوز ألي جهة وبأي صورة                 

 يعاقب عليها القانون، وال تسقط ويعترب مثل هذا التدخل جرميةً. ون العدالةؤيا أو يف شأن من شالتدخل يف القضا
والقضاء وحدة متكاملة، ويرتب القانون اجلهات القضائية ودرجاهتا وحيدد اختصاصاهتا،           .الدعوى فيها بالتقادم  

ني القضاة ونقلهم وترقيتهم    كمـا حيـدد الشـروط الواجب توفرها فيمن يتوىل القضاء وشروط وإجراءات تعي             
كما أن هناك جملس     .والضـمانات األخـرى اخلاصة هبم وال جيوز إنشاء حماكم استثنائية بأي حال من األحوال              

ون ؤوهو جهاز ذو طابع إداري ينظمه القانون، ويتوىل اإلشراف على ش           القضاء األعلى يرأسه رئيس اجلمهورية،    
 .الضمانات املمنوحة هلم، وحماسبتهمالقضاة، مثل تعيينهم وترقيتهم وتطبيق 
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احملكمة العليا للجمهورية أعلى هيئة قضائية، وحيدد القانون كيفية تشكيلها ويبني اختصاصاهتا             تعتـرب و -٤٦
 .واإلجراءات اليت تتبع أمامها

 : على وجه اخلصوص ما يلي احملكمة العلياومتارس -٤٧

 .رية القوانني واللوائح واألنظمة والقراراتالفصل يف الدعاوى والدفوع املتعلقة بعدم دستو -

 .الفصـل يف تنازع االختصاص بني جهات القضاء -

التحقيق وإبداء الرأي يف صحـة الطعون احملالة إليها من جملس النواب املتعلقة بصحـة عضوية               -
 .أي من أعضائه

اجلنائية واألحوال الشخصية الفصل يف الطعون يف األحكام النهائية يف القضايا املدنية والتجارية و  -
 . للقانونواملنازعات اإلدارية والدعاوى التأديبية وفقاً

 .حماكمة رئيس اجلمهورية ونائبه ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونواهبم وفقاً للقانون -

اآلداب جلسات احملكمة علنية إال إذا قررت احملكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام و             واألصل أن تكون   -٤٨
 .ويف مجيع األحوال يكون النطق باحلكم يف جلسة علنية

 مؤسسات حقوق اإلنسان احلكومية وغري احلكومية -ألف 

 بشأن  ٢٠٠٣ لسنة   ١٠٥ تأسـيس وزارة مستقلة حلقوق اإلنسان مبوجب القرار اجلمهوري رقم            ميـثل  -٤٩
جلهود  ية حقوق اإلنسان وتعزيزها، تتوجياً    تشكيل احلكومة وتسمية أعضائها اجلهاز احلكومي الرئيسي املعين حبما        

أهم مراحل تطور اآلليات احلكومية املعنية بتعزيز حقوق        نستعرض  يف هذا الفصل    و. عدة سبقت تأسيس الوزارة   
. هتمامها على احلقوق املدنية والسياسيةاإنشاء أول جلنة حكومية ركزت جمال من خالل اإلنسان ومحايتها وذلك 

تكاملية احلقوق جبميع جماالهتا    مبدأ  تعامل مع قضايا حقوق اإلنسان زاد اإلدراك بأمهية         تسـاع وتطور ال   اومـع   
ختذت احلكومة اليمنية اونتيجة لذلك . جتماعية والثقافية وعدم قابليتها للتجزئة   الاوقتصادية  الالسياسية واملدنية وا  

تها أهم اجلهات احلكومية ذات العالقة مت يف عضويضاليت " اللجنة الوطنية العليا حلقوق اإلنسان"سيس  أقـرار ت  
ة املعنية حبقوق اإلنسان وتعززت تلك اجلهود بقرار تعيني وزير دولة حلقوق اإلنسان             يلتصبح اهليئة الوطنية الرئيس   

الوطنية العليا حلقوق اإلنسان ورافق ذلك تطوير  أمني عام اللجنة    شغل منصب   من خالل   لـيقوم بـدور تنفيذي      
 من القناعة   طالقاًانو. ه مهام تنسيق ومتابعة أعمال اللجنة     ـجهاز فين تابع هلا أوكلت ل     مأسسـة اللجنة بوضع     

ه ـرتقاء باآلليات الوطنية املعنية حبقوق اإلنسان وضرورة إجياد جهاز فين وإداري فاعل ومتكامل توكل لالبأمهية ا
سيق والتعاون مع املنظمات غري     مهمـة تنسـيق اجلهود احلكومية يف هذا اجملال وكذلك خلق وتعزيز قنوات التن             

سيناقش هذا  و.  حقيبة وزارية تعىن بقضايا حقوق اإلنسان      ٢٠٠٣حكومة  أفردت  احلكومـية واهليـئات الدولية      
 . جمموعة من اآلليات الرديفة لوزارة حقوق اإلنسانويستعرض الفصل مراحل هذا التطور 
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 ناآلليات احلكومية املعنية حبقوق اإلنسا تطور -باء 

 جلنة احلقوق املدنية والسياسية  )أ( 

؛ هبدف حتديد موقف بالدنا ١٩٩٧ لسنة ٩٥وجب قرار رئيس جملس الوزراء رقم مبتشكّلت هذه اللجنة  -٥٠
األمم املتحدة  من االتفاقيات والعهود الدولية اليت صادقت عليها، وأُسندت إىل اللجنة مهامُّ تلقي تقارير مفوضية               

 .لرد عليهاقوق اإلنسان واالسامية حل

 اللجنة الوطنية العليا حلقوق اإلنسان  )ب( 

 لسنة  ٩٢ الذي متَّ تعديله بالقرار اجلمهوري رقم        ١٩٩٨ لسنة   ٢٠تشـكَّلت ُمبوجب القرار اجلمهوري رقم        -٥١
، وكانـت برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير اخلارجية ونيابة مدير مكتب رئاسة اجلمهورية وعضوية عدد من                 ١٩٩٩

العدل، والداخلية،  ووتلك الوزارات هي اخلارجية،     .  الذيـن تتصـل جماالُت عمل وزاراهتم حبقوق اإلنسان         الـوزراء 
ـ و القانونية، وكذلك رؤساء عدد من األجهزة القضائية واألمنية         ونؤالشواإلعالم،  وون االجتماعـية والعمل،     ؤالش

 .لي مكتب رئاسة اجلمهورية، ومكتب رئاسة الوزراءكالنائب العام واجلهاز املركزي لألمن السياسي، باإلضافة إىل ممث

وضع السياسات واخلطط والربامج الكفيلة بصيانة : سند إىل اللجنة مبوجب قرار تشكيلها عدٌد من املهام أمهُّهاأُ -٥٢
ه عام   وتعزيز دور اجلهات املعنية يف معاجلة قضايا حقوق اإلنسان ومحايتها بوج           ،حقوق اإلنسان يف اجلمهورية اليمنية    

اإلشراف على ُحسن وسالمة تطبيق     ووفقاً للدستور والقوانني النافذة واالتفاقيات واملعاهدات اليت متَّت املصادقةُ عليها،           
اإلشراف على إعداد التقارير اليت ُترفع من       واملعاهدات الدولية املتصلة حبقوق اإلنسان من قبل اجلهات الوطنية املعنية،           

إىل املنظمات الدولية عن مستوى تنفيذ املعاهدات واالتفاقيات الدولية ذات الصلة حبقوق            اجلهـات الوطنـية املعنـية       
 . إبداء املالحظات واآلراء حول القوانني واالتفاقيات واملعاهدات والتقارير ذات الصلة حبقوق اإلنسانواإلنسان، 

ت يف قوامها ممثلني عن أعضاء      وقد تضَّمن قراُر تشكيل اللجنة النص على تشكيل جلنة فرعية دائمة ضمَّ            -٥٣
ىل التنسيق بني عمل اللجنة العليا واللجنة الفرعية الدائمة اليت تعقد           واللجنة العليا ويرأس اجتماعاهتا منسٌق عاٌم يت      

ليها جمموعة من املهام منها تلقي البالغات من        إوقد أوكلت    .اجـتماعاهتا مرةً كلَّ شهر أو كلما دعت احلاجة        
ئات واملؤسسات الدولية املعنية حبقوق اإلنسان ودراستها والرد عليها أوالً فأوالً وفقاً للضوابط             الشخصيات واهلي 

 من عدد من موظفي وزارة تكوَّنت وتتبع املنسَق العامَّ سكرتاريةُ .واألسس اليت تضعها اللجنةُ العليا يف هذا الشأن
كما تضمن قرار التشكيل النصَّ      .مة واهليئة االستشارية  ى التحضري الجتماعات اللجنة الفرعية الدائ     اخلارجية تتولَّ 

 من الشخصيات االجتماعية واألكادميية واملختصني يف جمال حقوق         اًهيئة استشارية ضمَّت عدد   تأسـيس   عـلى   
 . اإلنسان، وكذلك عدداً من ممثلي مؤسسات اجملتمع املدين ذات الصلة وممثلي النقابات واالحتادات العمالية واملهنية

 متَّ إعادةُ تشكيل اللجنة الوطنية ٢٠٠١وبعد استحداث منصب وزير دولة لشؤون حقوق اإلنسان يف عام  -٥٤
 لريتفع مستوى متثيلها وتصبح برئاسة رئيس ٢٠٠١ لسنة ٨٩العليا حلقوق اإلنسان مبوجب القرار اجلمهوري رقم 
 أميناً عاماً وألغى هذا القرار عضوية رئيس ،ون حقوق اإلنسانؤجملس الوزراء مضافاً إىل عضويتها وزير الدولة لش

 .هيئة التفتيش القضائي واكتفى بتمثيل وزير العدل يف اللجنة العليا
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فقد نظمت العديد من    . اللجنة بعد إعادة تشكيلها عدداً من املهام املتصلة مبجال عملها         نفـذت   وقـد    -٥٥
ونفذت اللجنة . ال تدريب وتأهيل الكادر الوظيفيالفعالـيات واألنشطة يف جمال التوعية حبقوق اإلنسان، ويف جم   

الـربنامج الشامل للزيارات امليدانية لكافة السجون ودور الرعاية االجتماعية واملصحات النفسية يف مجيع    أيضـاً   
 متزايدة من الشكاوى الداخلة يف نطاق       ويف جمال الشكاوى والبالغات تلقت اللجنة أعداداً      . حمافظات اجلمهورية 

ـ  ما تنشره الصحف اليومية واألسبوعية حول االنتهاكات املتعلقة حبقوق اإلنسان          ورصدت وتابعت   ها  اختصاص
ولية إعداد وصياغة جمموعة من     ؤوتولت اللجنة مس  . والـتأكد من صحتها واختذت اإلجراءات الكفيلة مبعاجلتها       

اليت صادقت عليها كما نفذت مشروع      الـتقارير الدولية املتعلقة بالتزامات بالدنا باالتفاقيات والصكوك الدولية          
 .السامية حلقوق اإلنساناألمم املتحدة بالتعاون مع مفوضية " إدارة قضاء األحداث"

 وزارة حقوق اإلنسان )ج( 

 حبكم طبيعتها   ي وزارة حقوق اإلنسان اجلهاَز احلكومي الرئيسي املعين حبماية حقوق اإلنسان وتعزيزها، وه            تعترب -٥٦
واملهام واالختصاصات اليت تتولَّى تنفيذها بناءها التنظيمي أن غري مكونات هيكل السلطة التنفيذية، أحد  تعـدُّ   القانونـية   

اليت أقرهتا ) مبادئ باريس(من املبادئ املتصلة مبركز وعمل املؤسسات الوطنية حلماية وتعزيز حقوق اإلنسان كثري تتفق مع 
إيضاح ذلك التوافق بني وسريد . ١٩٩٢مارس / آذار ٣ملؤرخ يف    ا ٥٤/١٩٩٢جلـنةُ حقوق اإلنسان مبوجب قرارها رقم        

ومتارس  .الوزارة ومكونات هيكلها التنظيمي ومهامه املنفذة     عند استعراض اختصاصات     باريس   ئمهـام الـوزارة ومباد    
 .٢٠٠٣ لسنة ٢٥٥اجلمهوري رقم بالقرار جب الئحتها التنظيمية الصادرة والوزارة اختصاصاهتا مب

 حقوق اإلنسان واختصاصاهتاأهداف وزارة 

 "ختتص املؤسسات الوطنية بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها"أن  على )١(نصَّ املبدأُ األولُ من مبادئ باريس -٥٧
إىل  هتدف وزارةُ حقوق اإلنسان   "أن  ت على    من الالئحة التنظيمية اليت نصَّ     ٢وهو ما يتوافُق مع ما أوجبته املادةُ        

ايتها بالتنسيق مع الوزارات واجلهات واهليئات املختصة، وتفعيل آليات احلماية الوطنية           تعزيز حقوق اإلنسان ومح   
 ."حلقـوق اإلنسـان وتعزيـزها مبا يؤكِّد التزام بالدنا باالتفاقيات واملواثيق والعهود الدولية اليت صادقت عليها             

يت تسعى من خالهلا إىل حتقيق أهدافها  من املهام واالختصاصات الولتحقيق هذا اهلدف حددت املادةُ ذاهتا جمموعةً
 :ما يليوتتلخص تلك املهام في

اقـتراح السياسـات واخلطـط والربامج واإلجراءات الكفيلة بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها              -
 ؛وتنفيذها بالتنسيق مع اجلهات املختصة

ت واملعاهدات  دراسة التشريعات والقوانني ومعرفة مدى انسجامها مع مبادئ وقواعد االتفاقيا          -
الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان املصادقة بالدنا على موادها واقتراح التعديالت الالزمة يف نصوص 

 ؛التشريعات الوطنية املختلفة وفقاً للدستور والقوانني النافذة

                                                      

 . من البند املتعلق مبسؤوليات واختصاصات املؤسسات الوطنية١الفقرة  )١(
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تلقـي الشكاوى املرفوعة من املواطنني واهليئات واملؤسسات ودراستها ومعاجلة ما يدخل ضمن      -
 ة؛ الوزارة بالتنسيق مع اجلهات املختصاختصاص

تنمية الوعي القانوين للمواطن بإرشاده إىل حقوقه املكفولة دستوراً وقانوناً ونشر ثقافة حقوق              -
اإلنسـان يف أوسـاط اجملـتمع مبخـتلف وسائل التوعية وتعزيز جماالت التعاون مع منظمات                

 ؛نومؤسسات اجملتمع املدين العاملة يف جمال حقوق اإلنسا

 ؛إعداد التقارير الدورية حول التزامات بالدنا الدولية بالتنسيق مع اجلهات املختصة -

 ؛التنسيق مع املنظمات الدولية العاملة يف جمال حقوق اإلنسان وتنمية جماالت التعاون معها -

 .امجع املعلومات وحتليلها وتوثيقها فيما يتصل مبجاالت حقوق اإلنسان وسياسة احلكومة جتاهه -

 البناء التنظيمي للوزارة

 : من الالئحة التنظيمية يتكون البناُء التنظيميُّ للوزارة كما هو مبني يف الرسم البياين التايل٦مبوجب املادة  -٥٨

 

 الوزير

 املستشارون

 اللجان

 اللجنة الفنية

 اإلدارة العامة ملكتب الوزير

 الوكيل

اإلدارة العامـة 
للشـؤون املالية 
 واإلدارـــة

اإلدارة العامــة 
 للتوعــية

اإلدارة العامــة
للدراســـات 
 والبحوث والترمجة

اإلدارة العامــة 
ملنظمات وشؤون 
 اجملتمــع املدين

اإلدارة العامــة
للمنظمات والتقارير 

 الدوليــة

اإلدارة العامة 
 للشؤون القانونية

اإلدارة العامـة 
 للبالغات والشكاوى
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 اإلدارة العامة للبالغات والشكاوى

ى والتوصيات واملقترحات حول أيِّ حالة  دور املؤسسات الوطنية يف تقدمي الفتاو)٢(أكدت مبادئ باريس -٥٩
ـ   ولذلك أوكلت هلذه اإلدارة مهمات      .تقرر تناوهلا وتلقي وحبث الشكاوى وااللتماسات املتعلقة مبجال عملها        ي

تلقي شكاوى األفراد واهليئات واملؤسسات ودراستها وتلخيصها وتصنيفها واقتراح إجراءات معاجلة ما يدخل منها 
 وتتوىل إرشاد مقدمي الشكاوى والبالغات إىل .رة، وتشمل الشكاوى الداخلية واخلارجيةيف نطاق اختصاص الوزا

 .تباعها حلل قضاياهم يف حالة خروجها عن اختصاص الوزارةااإلجراءات الواجب 

 اإلدارة العامة للشؤون القانونية

واملعاهدات الدولية، من تـتوىل هـذه اإلدارة دراسة التشريعات الوطنية ومدى مالءمتها مع االتفاقيات        -٦٠
خـالل اشـتراكها يف اللجان القانونية اليت تتولَّى اقتراح التعديالت املناسبة عليها مبا يتوافق مع االتفاقيات اليت                  

 بشأن دور املؤسسات الوطنية يف دراسة       )٣(ويتَّسق هذا الدوُر مع ما أكدته مبادئ باريس       . صادقت عليها بالدنا  
ـ      دمي التوصيات واملقترحات بشأهنا وتعزيز وضمان التوافق بني التشريعات الوطنية          التشـريعات والقوانـني وتق
 .والصكوك الدولية املصادق عليها

 إلدارة العامة للمنظمات والتقارير الدوليةا

تـتولَّى هـذه اإلدارةُ املشاركة يف إعداد التقارير الوطنية عن مستوى تنفيذ بالدنا االتفاقيات واملواثيق                 )أ(-٦٠
عهود الدولية، وتلقي التقارير الدولية املعنية حبقوق اإلنسان ودراستها وتلخيصها وتصنيفها وإبداء التوصيات             وال

كمـا تتولَّى إعداد مشروعات الردود الرمسية على التقارير والبالغات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان،              . بشـأهنا 
الصلة وحبث جماالت التعاون معها وحصر وتوثيق       والتنسـيق مـع املـنظمات واهليئات واجلهات الدولية ذات           

االتفاقيات الدولية ودراستها وتلخيصها وتصنيفها ودراسة مسودات املواثيق واملعاهدات الدولية احملدودة والعامة            
اد ولية املؤسسة الوطنية يف إعدؤ املتعلقة مبس)٤(وتتطابق هذه املهامُّ مع مبادئ باريس. وحبث إمكانية املصادقة عليها

الـتقارير عـن احلالة الوطنية حلقوق اإلنسان بوجه عام ودورها يف تشجيع املصادقة على ما مل ُيصادق عليه من               
صكوك دولية، واملسامهة يف إعداد التقارير الدورية اليت ينبغي للدول أن تقدمها إىل هيئات وجلان األمم املتحدة،                 

ملتحدة ومجيع املؤسسات األخرى يف منظومة األمم املتحدة        وكذلـك دور املؤسسة الوطنية يف التعاون مع األمم ا         
 . واملؤسسات اإلقليمية والوطنية يف البلدان األخرى املختصة مبجاالت تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها

                                                      

 من  ٢ية الثالثة املتعلقة باختصاصات ومسؤوليات املؤسسات الوطنية، والبند         من التوص ) أ( من البند    ٢الفقرة   )٢(
 . من املبادئ التكميلية٤ و٣التوصيات املتعلقة بطرائق العمل، والبندان 

 مـن التوصية الثالثة املتعلقة باختصاصات ومسؤوليات       ) ج(و) ب(والبـندان   ) أ( مـن البـند      ١الفقـرة    )٣(
 .املؤسسات الوطنية

من التوصية الثالثة املتعلقة باختصاصات ومسؤوليات  ) ه(، و)د(، و )ج(، و )ب(والبنود  ) أ( البند    من ٣الفقرة   )٤(
 . املؤسسات الوطنية
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 اإلدارة العامة ملنظمات وشؤون اجملتمع املدين

تمع املدين وحقوق املرأة والطفل اليت      تنفيذ جمموعة من املهام املتعلقة مبنظمات اجمل      هـذه اإلدارة    تـتولَّى    -٦١
 اليت أكدت )٥(تنص عليه طرائق عمل املؤسسات الوطنية املشار إليها يف مبادئ باريس      تتطابق يف كثري منها مع ما     

دور املؤسسـة الوطنـية يف تعزيز التعاون مع املنظمات غري احلكومية اليت تكرس نفسها لتعزيز حقوق اإلنسان                  
ذه اإلدارة على تطبيق ذلك من خالل التنسيق مع منظمات ومؤسسات اجملتمع املدين العاملة يف وتعمل ه. ومحايتها

جمال حقوق اإلنسان لبحث جماالت التعاون معها مبا خيدم قضايا حقوق اإلنسان، والعمل معها هبدف خلق شراكة 
ت املرتبطة حبقوق اإلنسان، والتنسيق مع يف جمال النشاطات والربامج اهلادفة إىل تنمية الوعي احلقوقي وتطوير اجملاال

 . اجلهات املعنية حبقوق املرأة والطفل هبدف تعزيز الشراكة وتأمني احلقوق املكفولة

 اإلدارة العامة للتوعية

تنفيذ السياسة اإلعالمية للوزارة املتمثلة يف نشر الوعي حبقوق اإلنسان مبا يتوافق مع             هذه اإلدارة   وتتولَّى   -٦٢
حقوق اإلنسان من خالل اقتراح وتنفيذ اخلطط والربامج اهلادفة إىل توعية مبادئ  املتعلقة بإشاعة    )٦(يسمبادئ بار 

أفـراد اجملـتمع باحلقوق املكفولة دستوراً وتشريعاً، وتنظيم وتنفيذ الندوات واللقاءات وورش العمل وغريها من      
واملشاركة مع اجلهات احلكومية وغري احلكومية ذات األنشطة التثقيفية والتوعوية يف جمال حقوق اإلنسان بالتنسيق 

الصلة وتوجيه اإلمكانيات املتاحة للتثقيف والتوعية وفقاً ألولويات قضايا حقوق اإلنسان، ومتابعة ورصد وتوثيق 
 .ما تنشره الصحُف واجملالُت وما تبثه وسائل اإلعالم املختلفة من موضوعات تتعلَّق بنشاط الوزارة

 ة للدراسات والبحوث والترمجةاإلدارة العام

 كاإلسهام يف إعداد    ،تـتولَّى هـذه اإلدارة تنفيذَ جمموعة من املهام املتعلقة مبجال الدراسات والبحوث             -٦٣
الدراسـات والـبحوث يف جماالت حقوق اإلنسان بالتنسيق مع اإلدارات العامة األخرى واجلهات املعنية ومجع                

 وهو ما يتفق مع مبادئ باريس،       ،حقوق اإلنسان وحتليلها واالستفادة منها    الدراسات والبحوث املتصلة مبجاالت     
 .اليت أكدت دور املؤسسة الوطنية يف املساعدة على إجراء البحوث العلمية املتصلة حبقوق اإلنسان

 اإلدارة العامة للشؤون املالية واإلدارية

 .م املايل واحملاسيب والوظيفيتنفيذ جمموعة من املهام املتصلة بالنظاهذه اإلدارة تتوىل  -٦٤

 اهليئات واللجان املتخصصة

 .تتبع الوزارة جمموعةٌ من اللجان واهليئات املتخصِّصة اليت تعمل على تنفيذ مهام حمددة -٦٥

                                                      

 . من التوصيات املتعلقة بطرائق عمل املؤسسات الوطنية٧البند  )٥(

 .من التوصية الثالثة املتعلقة باختصاصات ومسؤوليات املؤسسات الوطنية) ز(البند  )٦(
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 اللجنة الفنية

 بناًء على ترشيح وزيرة ٢٠٠٤ لسنة ١١١قرار رئيس جملس الوزراء رقم      هذه اللجنة   صـدر بتشـكيل      -٦٦
هذه اللجنة حملَّ اللجنة الفرعية     حلَّت  ولقد  .  من الالئحة التنظيمية للوزارة    ١٧ عمالً بنصِّ املادة     حقوق اإلنسان 

التخطيط واخلارجية، (وتتكون من ممثلني لوزارات ) سابقاً(الدائمة املنبثقة عن اللجنة الوطنية العليا حلقوق اإلنسان 
وممثلني ملكتب ) العدل، والشؤون القانونيةوتماعية والعمل، الشؤون االجوالداخلية، واإلعالم، ووالتعاون الدويل، 

 .مكتب النائب العام، واجلهاز املركزي لألمن السياسيومكتب رئاسة الوزراء، ورئاسة اجلمهورية، 

اللجنة تنفيذ جمموعة من املهام منها إبداء املالحظات واآلراء حول االتفاقيات           أُسـند إىل هـذه      وقـد    -٦٧
وجب االتفاقيات  مبالتزاماهتا  اجلمهورية اليمنية   لية والقوانني والتشريعات الوطنية ومستوى تطبيق       واملعاهدات الدو 

البيانات واملعلومات حول القضايا    بتوفري  إضافة إىل ذلك تقوم اللجنة      . املتعلقة حبقوق اإلنسان اليت صادقت عليها     
وتعقد اللجنةُ الفنيةُ .  له عالقة حبقوق اإلنسان إىل اجلهـات الـيت ميثلوهنا واملتعلقة بالشكاوى وكل ما  احملالـة  

 .اجتماعاهتا برئاسة وزيرة حقوق اإلنسان مرةً كلَّ شهر بصورة منتظمة

 اهليئة االستشارية

 وتضمُّ يف عضويتها سبعة وعشرين عضواً ٢٠٠٤ لسنة ١مبوجب القرار الوزاري رقم هذه اهليئة تشكَّلت  -٦٨
من الشخصيات النشطة يف جمال وعدداً  ورؤساء اجلمعيات واالحتادات والنقابات من ممثلي املنظمات غري احلكومية

 .حقوق اإلنسان

إبداء ووتتولَّى اهليئةُ جمموعةً من املهام أمهُّها تقدمي الرأي واملشورة حول املوضوعات اليت ُتعرض عليها،                -٦٩
جملتمع املدين وكذلك إبداء الرأي حول      الـرأي حـول السُّبل واإلجراءات الكفيلة بتعزيز الشراكة مع منظمات ا           

الربامج التدريبية اهلادفة إىل رفع مستوى أداء العاملني يف جمال حقوق اإلنسان وتطوير مهاراهتم وقدراهتم وتوسيع                
اقـتراح السياسات واخلطط الكفيلة بتعزيز حقوق اإلنسان، ومحاية القيم واملبادئ املنصوص عليها              و معـارفهم، 

 .وتعقد اهليئةُ اجتماعاهتا برئاسة وزيرة حقوق اإلنسان بصفة دورية مرةً كلَّ ثالثة أشهر. دستوراً وقانوناً

 HURIST حقوق اإلنسان العامل لربنامج تعزيزالفريق الفين 

حقوق اإلنسان برنامج تعزيز تقدَّمت اليمُن ممثلة باللجنة الوطنية العليا حلقوق اإلنسان بطلب االشتراك يف  -٧٠
السامية حلقوق اإلنسان والذي يتم     األمم املتحدة    برنامُج األمم املتحدة اإلمنائي بالتعاون مع مفوضية         الذي ينفذه 

 اهلادف إىل إيضاح وسائل دمج منظور حقوق ٢تنفـيذه من خالل مخسة جماالت اختارت اليمن منها اجملال رقم           
 ذات أولوية وطنية تتمثل يف التعليم        وحددت اليمن قطاعات   .ستراتيجيات التنمية الوطنية  ااإلنسـان يف خطط و    

الدولة الوحيدة يف   اجلمهورية اليمنية   ومتَّت املوافقةُ على الطلب لتصبح      . الصـحة والغذاء لتطبيق الربنامج عليها     و
 .الربنامج اليت متكنت من االشتراك يف هذا احمليط اهلادئمنطقة آسيا و
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 جلان متخصصة أخرى

تقوم الوزارةُ بتشكيل جلان متخصِّصة تتولَّى تنفيذ مهام حمددة كلجان    الذكر  سابقة  باإلضـافة إىل اللجان      -٧١
إضافة إىل تنفيذ العديد من الزيارات امليدانية        ،الالجئنيطالع على أوضاع السجون وأوضاع      الالـرتول امليداين ل   

 .خالل العام املنصرم والعام اجلاري لعدد من سجون وإصالحيات حمافظات اجلمهورية

 املهام اليت نفذهتا الوزارةأهمُّ 

 جمال الشكاوى والبالغات

األفراد واجلماعات من أهم اجملاالت اليت حقوق نتهاك  ا عن حاالت    ىميثل التعامل مع البالغات والشكاو     -٧٢
  ٢٠٠٢عامي   ومن خالل النظر إىل عدد الشكاوى والبالغات الواردة إىل الوزارة بني             . بالغةً أمهيةًتوليها الوزارة   

جمتمع مدين  وردت عن طريق أفراد أو منظمات       وبالغاً   شكوى   ١ ٢٣٢ يتضح أنه قد وصل عددها إىل        ٢٠٠٤و
وقد عملت الوزارة على تطوير  .ومنظمات دولية عاملة يف جمال حقوق اإلنسان وما مت رصده عن طريق الصحف   

وحتديد احلقوق املنتهكة ومن مث حقيقة البالغ عن  والبالغات تشمل التحري ىآلية حمددة للتعامل مع تلك الشكاو
 . نتهاكاتالختاذ اإلجراءات الكفيلة بالتعامل اجلاد مع تلك االالتنسيق مع اجلهات احلكومية ذات العالقة 

 يف إطار جمموعة من املمارسات املخالفة لقواعد تقييد احلرية منها           ىوتـندرج هذه البالغات والشكاو     -٧٣
ختصاص يف الحتجاز غري القانوين، وخمالفات نطاق ا     المتديد فترات ا  ونوين،  تعرض األفراد للسجن بدون مستند قا     

القاضي وقـد أسهمت الوزارة يف صدور قرار جملس الوزراء إىل كلٍّ من وزير العدل والنائب العام             . حـتجاز الا
 كما يتمُّ   . وتعجيل النظر يف قضاياهم وسرعة البت فيها       بسرعة تصحيح األوضاع القانونية للمحبوسني احتياطياً     

إبـالغُ مكتب النائب العام جبميع احلاالت الواردة إىل الوزارة اليت تنطبق عليها قواعد اإلفراج الشرطي والتوجيه        
 .بضمها إىل كشوف اللجان املكلفة بالرتول امليداين للسجون املركزية

توصلُ إىل حلول إدارية    كمـا تبنَّت الوزارة عدداً من حاالت التعرُّض للفصل التعسفي ونتج من ذلك ال              -٧٤
اختذهتا اجلهاُت املختصة بناء على اقتراحات بإعادة بعض من طالتهم تلك التصرفات إىل اخلدمة والبعض مت إحالته    

وُمبوجـب تدخل الوزارة يف عدد من الشكاوى املتعلقة بإجراءات احملاكم وتنفيذ قراراهتا صدرت              . إىل الـتقاعد  
املختصة بإنفاذ مضمون األحكام والقرارات ومتكني املعنيني من االستفادة من        توجـيهات وزير العدل إىل احملاكم       

ويف اإلطار نفسه . مضامني تلك األحكام والقرارات واإلفادة عن األسباب والعوائق والعراقيل اليت حتول دون ذلك
ليت يستدعي القانون   صـدرت توجيهات النائب العام إىل النيابات املختصة بسرعة اختاذ إجراءات إحالة امللفات ا             

كما صدرت توجيهات وزير الداخلية إىل عموم       . إسـناد مهمـة الفصل فيها إىل احملاكم يف مرحلة من املراحل           
 .إدارات البحث اجلنائي تضمَّنت عدم تعطيل النصوص واملواد القانونية املتعلقة بإحالة املتهمني إىل النيابات العامة

جلهات ذات  إىل ا ضع الصحي يف السجون فقد قامت بإعداد تقارير متتالية          هتمام الوزارة بالو  اويف إطار    -٧٥
يف قرارات تنفيذية تعاجل اخللل والقصور      عكسها  العالقة وتقدميها إىل جملس الوزراء يف صورة توصيات يستوجب          

 . يف مستوى تقدمي اخلدمات الصحية يف السجون وإمكانية االستفادة منها وتوفريها
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اختاذ بوجوب  لق باحلاالت املتصلة باحلق يف األمن فقد صدرت توجيهات وزير الداخلية            أمـا فـيما يتع     -٧٦
يف هذا اجلانب من خالل سرعة البت يف املسائل املنظورة أمام األجهزة            أي شكوى   اإلجراءات الالزمة ملنع تكرار     

وفيما خيصُّ مسائل   . لقانوناألمنـية والعمل على إحالتها إىل جهات االختصاص وإهناء الرتاعات مبا يتوافق مع ا             
 التعرُّض للسالمة اجلسدية أثناء احتجاز األفراد للتحقيق فقد عملت وزارة حقوق اإلنسان على تقصي احلقيقة يف               

ومبوجب ذلك  . شكاوى بالتعرض للتعذيب وممارسات اإلكراه على االعتراف وسوء املعاملة        تضمَّنت   حالـة    ١٧
وقائع تعذيب إىل اجمللس التأدييب بوزارة الداخلية بعد استدعائهم بأوامر          أحـيل عدٌد من املدعى عليهم بارتكاب        

وتتم . صادرة من النيابة العامة وصلت إىل حد األمر القهري للتحقيق فيما نسب إليهم من أفعال خمالفة للقانون                
أحكام قضائية  وصدورعن طريق إحالتهم إىل القضاء   يف نطاق وزارة الداخلية أوحماسبة عدد من املخالفني داخلياً

 .يف حقهم

 الزيارات امليدانية لدور الرعاية واإلصالحيات

بالتنسيق مع كلٍّ من وزارة الداخلية ووزارة الشؤون االجتماعية واحملافظني          بشكل دوري و   الوزارة   تقوم -٧٧
زيارة هذا الربنامج مل شي و.للسجون املركزية واالحتياطية ودور الرعاية االجتماعيةزيارات ميدانية بتنفيذ برنامج 

عمران واحلديدة  وإب  والبيضاء  وذمار  وحلج  وحضرموت  وتعز   و عدنوالسـجون املركـزية يف حمافظات صنعاء        
 باإلضافة إىل زيارة دور الرعاية االجتماعية يف حمافظات ،وكذلك زيارة مجيع السجون االحتياطية يف أمانة العاصمة

جلهات إىل اعد تقارير عن نتائج تلك الزيارات وتسليم نسخ منها ت و.احلديدةوإب وتعز  وعدن  وأمانـة العاصمة    
ذات العالقة مع رفع تقارير شاملة إىل جملس الوزراء تؤكد أمهية تكاتف اجلهود من أجل الرقي مبستوى اخلدمات                  

وما يرافقها يف دور الرعاية واإلصالحيات واملراكز املتخصصة وضمان متتع نزالئها بالقدر الالزم من تلك اخلدمات 
 راجعة وتقييم القائمني على تلك املنشآت واحتياجاهتم لتطويرها وتأهيلها        مليـالء اهـتمام خاص      إإىل جانـب    
 .التأهيل املوائم

 التقارير الدولية والتعاون مع املنظمات الدولية

ولية تقوم وزارة حقوق تفاقيات واملواثيق الدالإىل عدد كبري من ااملنضمة لتزام اجلمهورية اليمنية ايف إطار  -٧٨
الفرق الوطنية وإرسال اإلنسان بإعداد تقارير دورية عن مستوى تنفيذ اليمن لتلك االتفاقيات واملعاهدات الدولية 

 . ٢٠٠٤-٢٠٠١ واجلدول التايل يبني التقارير املقدمة خالل الفترة .مع اللجان املعنيةملناقشتها 

ية التنسيق مع املنظمات غري احلكومية العاملة يف جمال حقوق           بأمه وزارة حقوق اإلنسان  ويف ظـل قناعة      -٧٩
اإلنسـان ودعوهتا إىل إعداد تقارير ظل عن مدى التمتع باحلقوق واحلريات يف بالدنا، جيدر التنويه بأن الوزارة                  

 : كما هو موضح يف اجلدول التايل٢٠٠٥بصدد إعداد جمموعة التقارير الدورية امللتزمة بتقدميها خالل عام 
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 )٧(٢٠٠٤ إىل ٢٠٠١التقارير الوطنية املقدمة إىل جلان حقوق اإلنسان يف الفترة من 

 م اسم االتفاقية اسم التقرير وتاريخ تقدميه تاريخ مناقشة التقرير اللجنة الدولية املعنية مبناقشة التقرير

 - اجمللس االقتصادي واالجتماعي  
ــن ــادية ـة جل ــوق االقتص احلق

 ةواالجتماعية والثقافي

نوفمرب /تشـرين الـثاين    ١٣ و ١٢
٢٠٠٣ 

تقريـر اجلمهورية اليمنية األول عن      
 ٢٧ يف   قدم - مسـتوى تنفيذ العهد   

 ٢٠٠٢أبريل /نيسان

العهـد الـدويل اخلاص     
ــادية  ــاحلقوق االقتص ب

 .ةـواالجتماعية والثقافي 
)CESCR( 

١ 

اليمنية الثالث عن   تقريـر اجلمهورية     ٢٠٠٢ه  يولي/ متوز١٨ و١٧
 ١٣قدم يف  - مسـتوى تنفيذ العهد   

 ٢٠٠١يوليه /متوز

 اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان

تقريـر اجلمهورية اليمنية الرابع عن       ٢٠٠٥يوليه /متوز
 قدم يف   - مسـتوى تنفـيذ العهـد     

 ٢٠٠٤أغسطس /آب

خاص ــالعهد الدويل ال
 باحلقوق املدنية والسياسية

)CCPR( 

٢ 

التقريران الدوريان الرابع واخلامس عن   ٢٠٠٢أغسطس /ب آ١٤ يف جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة
 قدما يف  - مسـتوى تنفـيذ االتفاقية    

 ٢٠٠١ديسمرب /كانون األول

االتفاقـية الدولية للقضاء    
على مجيع أشكال التمييز    

 CEDAW) (ضد املرأة

٣ 

قدمـت اجلمهورية اليمنية تقريرها      جلنة حقوق الطفل
عـن مستوى تطبيق بنود االتفاقية      

 ١٤لـية حلقـوق الطفل يف       الدو
مث ١٩٩٤نوفمرب  / تشـرين الثاين  

قدمت وزارة التأمينات والشؤون     
االجتماعـية تقريـراً تكميلياً عن      
أوضاع األطفال يف اليمن يف ضوء      
االتفاقية الدولية حلقوق الطفل يف     

 ١٩٩٧أغسطس /آب

الـتقرير الوطين الثالث عن مستوى       
مايو /أيار قدم يف    - تطبـيق االتفاقية  

٢٠٠٣ 

االتفاقـية الدولية حلقوق    
 )CRC (الطفل

٤ 

  للجنة ٦١ نوقش التقرير يف الدورة    جلنة القضاء على التمييز العنصري
العنصري يف  لتمييزاعلى   القضـاء 

 ٢٠٠٢أغسطس / آب١٣ و١٢

ــتق ــاال  ١٣ و١٢ و١١ ةرير الدوري
لجمهورية اليمنية عن مستوى     ل ١٤و

/  أيلول ١٠ت يف   قدم - .االتفاقـية 
 ٢٠٠١سبتمرب 

االتفاقـية الدولية للقضاء    
على مجيع أشكال التمييز    

 )CERD (العنصري

٥ 

نوفمرب / تشـرين الـثاين   ١٨ و ١٧ جلنة مناهضة التعذيب
٢٠٠٣ 

تقريـر اجلمهورية اليمنية األول عن      
 قدم يف-مسـتوى تنفـيذ االتفاقية

االتفاقية الدولية ملناهضة   
 (CAT) التعذيب

٦ 

                                                      

على مجيع هذه التقارير وغريها من خالل الدخول إىل املوقع اإللكتروين لوزارة حقوق اإلنسان              ميكن اإلطالع    )٧(
 .www.mhryemen.org: وعنوانه
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 ٢٠٠٢مايو /أيار

 ٢٠٠٥ارير اليت ستقدم وتناقش خالل عام جدول يوضح التق

 م اهلدف موعد تقدمي التقارير مالحظات

تقرر مناقشة التقرير أمام اللجنة املعنية حبقوق       
الطفـل بالتنسيق مع اجمللس األعلى لألمومة       

 والطفولة

عن مستوى تنفيذ   ) الثالث(مناقشة التقرير الوطين الدوري      مايو/أيار
 الطفلاالتفاقية الدولية حلقوق 

١ 

 
لليمن بشأن تنفيذ   اخلاص  ) الرابع( مناقشـة التقرير الوطين    هيليو/متوز

حلقوق املدنية  اخلاص با الـتزاماهتا كطرف يف العهد الدويل       
 والسياسية

٢ 

 

موافاة الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري          غري حمدد
نيف الطوعـي التابع للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان جب       

بكـل جديـد تتوصل إليه جلنة التقصي والتحري الوطنية          
 املكلفة بالرتول امليداين ملتابعة هذا امللف

٣ 

جنـاز التقرير وتقدميه يف التاريخ      إاملطلـوب   
املذكور، علماً بأنه قد مت تقدمي التقرير السابق        

 ١٢ ونوقش يف    ٢٠٠١سبتمرب  / أيلول ١٠يف  
 ٢٠٠٢أغسطس /آب

عن مستوى تنفيذ    ١٦ و ١٥ إعداد التقرير الوطين الدوري    نوفمرب/تشرين الثاين
 االتفاقية الدولية ملناهضة كل أشكال التمييز العنصري

٤ 

الوزارة التعليقات الرمسية على التقارير السنوية      أعدت  باإلضـافة إىل إعـداد وتقدمي التقارير الدورية،         و -٨٠
إعداد وتقدمي وكان آخرها   ،  )٨(اإلنسان يف اليمن  الصـادرة مـن الدول واملنظمات الدولية حول أوضاع حقوق           

أبريل /نيسانالتعليق الرمسي لليمن على تقرير اخلارجية األمريكية عن أوضاع حقوق اإلنسان يف اليمن الصادر يف                
تقرير منظمة العفو الدولية عن أوضاع حقوق اإلنسان عن ، وكذا إصدار التعليق الرمسي للجمهورية اليمنية ٢٠٠٤
تلك اليت تعد    وباإلضافة إىل ذلك يتم التنسيق مع مندويب الدول واملنظمات الدولية            .٢٠٠٣ن الصادر يف    يف اليم 

وعلى هذا الصعيد متَّ استقبالُ وفود من       . يضاحات أو استفسارات قبل إصدار تقاريرهم     إالتقارير وتزويدهم بأي    
 .احلرية وغريهاودار منظمات العفو الدولية 

حقوق اإلنسان اليمن يف اجتماعات جلان حقوق اإلنسان السنوية واستقبال وفود املفوضية            وزارة  متثل  كمـا    -٨١
 حيث تتم املشاركة يف الدورة السنوية للجنة حقوق اإلنسان جبنيف واللجنة            ،السامية حلقوق اإلنسان القادمة إىل اليمن     

                                                      

: ميكـن اإلطـالع عـلى مجـيع هـذه الـتقارير والتعلـيقات الرمسية عليها يف موقع الوزارة اإللكتروين                    )٨(
www.mhryemen.org. 
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 ويف إطار   .املدرجة ضمن جدول أعمال الدورة    الفرعية حلماية وتعزيز حقوق اإلنسان وإلقاء البيانات يف خمتلف البنود           
اسـتقبال وفـود املفوضـية مت يف العام املاضي استقبال اخلبرية املستقلة املعنية حبقوق اإلنسان والفقر املدقع وتزويدها                   
باملعلومـات الالزمـة إلعداد تقريرها الذي قدمته إىل جلنة حقوق اإلنسان يف دورهتا الستني، كما مت استقبال منسق                   

 .جماالت الدعم الفين الذي ستقدمه املفوضية لليمنالقادم لبحث املنطقة العربية للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان 

ويف إطـار الـتعاون بني الوزارة واملنظمات الدولية تقوم الوزارة باستكمال التحقيقات يف بقية حاالت                 -٨٢
ت االختفاء القسري يف اليمن، وقد سبق التقدم يف         االخـتفاء القسـري املقدمـة من الفريق العامل املعين حباال          

ريخ سابق تلقت الوزارة مذكرةً من الفريق أفادت وقف ا، ويف ت حالة٧٧ برد تكميلي لعدد ٢٠٠٤سبتمرب /أيلول
 .٢٠٠٢  عامبشأهنا يفردوداً  من احلاالت اليت قدمت اليمن  يف املائة٦٢النظر يف 

السامية لشؤون الالجئني صورة من األمم املتحدة قعة بني الوزارة ومفوضية ومتثل اتفاقية التعاون الفين املو -٨٣
 من الدورات التدريبية    اًعدد  يف هذا اإلطار    الوزارة  حيث نظمت  ،صـور الـتعاون بينها وبني املنظمات الدولية       
الجئني يف بالدنا    كما قامت بإعداد تقرير تقييمي عن أوضاع ال        .للتوعية باتفاقية اللجوء والربوتوكول امللحق هبا     

 .لشؤون الالجئني بصنعاءالسامية ألمم املتحدة ابالتنسيق والتعاون مع وزاريت اخلارجية والداخلية ومفوضية 

 التشريعات والقرارات املتصلة مبجال عمل الوزارة

جلهات إن اقتراح السياسات واإلجراءات الكفيلة بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها وتنفيذها بالتنسيق مع ا             -٨٤
وخالل العامني املنصرمني أعدت الوزارة أو شاركت . ختصاصات وزارة حقوق اإلنسانااملختصة يدخل يف صميم 
. اهلادفة إىل إعمال حقوق اإلنسان ومحاية حقوق فئات متعددة يف اجملتمع اليمين           القرارات  يف إعـداد جمموعة من      
 :من قرارات جملس الوزراء منهاالعديد سعيها إىل استصدار  يف فقد حققت الوزارة جناحاً

 بشأن تشكيل جلنة برئاسة وزير الداخلية تتولَّى        ٢٠٠٣ لعام   ١٠٦قـرار جملـس الوزراء رقم        -
طالع على أوضاع املساجني والسجون ورفع      الاسـتكمال عملية الرتول امليداين إىل السجون ل       

 ؛تقرير بذلك إىل اجمللس

أن تنفيذ املقترحات التنفيذية لتنسيق عمل وزارة        بش ٢٠٠٤ لعام   ١٢٩قرار جملس الوزراء رقم      -
 ؛حقوق اإلنسان مع الوزارات واجلهات األخرى ذات العالقة حبقوق اإلنسان

 بشأن تشكيل جلنة للنظر يف قضايا املغتربني ٢٠٠٤ لسنة ٢٨قـرار رئـيس جملس الوزراء رقم       -
 ؛املعرضة حقوقهم لالنتهاك يف مواطن اغتراهبم

بشأن املوافقة على التوصيات اليت تضمنها تقرير        ٢٠٠٤ لعام   ١٩٨اء رقم   قـرار جملـس الوزر     -
 ؛وزارة حقوق اإلنسان خبصوص السجون االحتياطية بأمانة العاصمة

 . بشأن اإلشراف واإلدارة داخل سجون النساء٢٠٠٤ لعام ١٩٩قرار جملس الوزراء رقم  -
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ما لعديد من اإلصدارات املتعلقة حبقوق اإلنسان في متكنت الوزارة من تنفيذ وتوزيع ا   ،يف جمـال التوعية   و -٨٥
الوطنية وكذلك مجع البيانات واملعلومات املتعلقة مبختلف  التشريعات الوطنية واالتفاقيات الدولية والتقاريريتصل ب

لكترونياً ونشرها يف موقع الوزارة على شبكة       إاألنشـطة احلقوقية داخل الوزارة وخارجها ومراجعتها وحفظها         
تغطية إعالمية لفعاليات وأنشطة الوزارة وتنظيم عقد املؤمترات الصحفية          هتمت الوزارة بتنفيذ  ا كما   .نترنـت إلا

املدارس حول حقوق اإلنسان بشكل عام        لتوعية طالب  اًالوزارة برناجم نفذت  خرية  ألويف اآلونة ا  . واملقـابالت 
 . مدرسةً بأمانة العاصمة١٢وحقوق الطفل بشكل خاص يف 

 مع منظمات اجملتمع املدينالتعاون 

حقوق اإلنسان ومحايتها يف بالدنا مهمة جليلة        من إميان قيادة وزارة حقوق اإلنسان بأن تعزيز         نطالقـاً ا -٨٦
افر ضن تبأكتـنفها صـعوبات وحتديات مجة تتجاوز قدرات أي من املؤسسات الوطنية العاملة يف هذا اجملال، و    ت

ميكن بأي صورة من الصور      حتمية ال ضرورة  واملنظمات غري احلكومية    وتنسـيق جهود مجيع األجهزة احلكومية       
 يهدف إىل تعزيز عالقات التعاون والتنسيق بينها وبني مؤسسات اجملتمع    تبنت الوزارة برناجماً   ،جتاوزها أو جتاهلها  

 . ٢٠٠٤املدين مشل يف أنشطته لقاءات متعددة مع عدد من مؤسسات اجملتمع املدين خالل عام 

مـن جهـة أخرى شاركت الوزارة يف التنسيق واإلشراف على جتربة واعدة تتمثل يف تنفيذ انتخابات                 و -٨٧
 وكذلك التدريب واملشاركة يف ورشة العمل األوىل إلعداد وتأهيل          ٢٠٠٤أبريل  /نيسان ١٥بـرملان األطفال يف     

حماية القانونية واالجتماعية   كما سامهت يف جلنة تنسيق اجلهود لل      .  مبجلس النواب  ٢٠٠٤أعضاء برملان األطفال    
اجمللس األعلى لألمومة   و ،وزارة الشؤون االجتماعية والعمل   و ،لألحـداث، وهي اللجنة اليت ضمت وزارة العدل       

. ومنظمة احلفاظ على الطفولة السويدية رادا بارنن      ،  منظمة اليونيسيف و ،مؤسسـة الصاحل اخلريية   ، و والطفولـة 
ري لورشة العمل اخلاصة باالتفاقية الدولية الشاملة واملتكاملة حلماية وتعزيز          وشاركت الوزارة يف اإلعداد والتحض    

 .املعاقني، ويف تنفيذ برنامج توعية طالب وطالبات عدد من مدارس العاصمة بالتنسيق مع اإلدارة العامة للتوعية

 جلنة القانون الدويل اإلنساين

 .١٩٩٩ لسنة ٤٠٨مهوري رقم اجلقرار المتَّ إنشاء هذه اللجنة ب -٨٨

مراجعة التشريعات النافذة ذات العالقة وحتديد مدى توافقها مع نصوص القانون          هـذه اللجنة    وتـتوىل    -٨٩
الـدويل اإلنساين وتقدمي املقترحات اهلادفة إىل تطوير هذه التشريعات مبا يكفل مواكبتها املستجدات والتطورات              

اخلطط والربامج الكفيلة بنشر أحكام القانون الدويل اإلنساين        الـيت يشهدها القانون الدويل اإلنساين وكذا إقرار         
وتعميمها والعمل على تنمية الوعي القانوين بأحكامه بني صفوف خمتلف شرائح اجملتمع ومتابعة تنفيذها، وحتديد               

فيذ العملي اآلليات والتدابري واإلجراءات الكفيلة بتنفيذ مضامني القانون الدويل اإلنساين ووضع أحكامه موضع التن
 بشأن تنظيم شاريت اهلالل األمحر والصليب األمحر        ١٩٩٩ لسنة   ٤٣واإلشـراف على تنفيذ أحكام القانون رقم        

كما تتوىل اللجنة عقد الندوات وسائر الفعاليات املتعلقة بالقانون الدويل اإلنساين على            . ومنع إساءة استخدامهما  
الفعاليات اإلقليمية والدولية ذات العالقة واملشاركة يف دراسة        املسـتوى الوطـين وكذا املشاركة يف املؤمترات و        

ومراجعة مشروعات االتفاقيات الدولية والربتوكوالت يف جمال القانون الدويل اإلنساين وتقدمي املقترحات املناسبة             
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جمال القانون الدويل    والعمل على تنمية التعاون وتبادل اخلربات مع املنظمات اإلقليمية والدولية العاملة يف              ،بشأهنا
 إىل ،اإلنساين ومساعدة اجلهات احلكومية ذات العالقة على إعداد الدراسات والتقارير اليت تتطلبها تلك املنظمات

 .جانب التنسيق بني اجلهد احلكومي والدويل يف جمال القانون الدويل اإلنساين

 أنه يف جمال    ٢٠٠٤ساين على الصعيد العريب حىت العام       وأكد التقرير السنوي الثاين عن تطبيق القانون الدويل اإلن         -٩٠
نشر أحكام القانون الدويل اإلنساين مت تدريس القانون الدويل اإلنساين بكليات الشريعة والقانون يف كلٍّ من جامعيت عدن           

 الدويل اإلنساين وتعز، ويدرس حالياً يف كليات الشريعة والقانون يف صنعاء واحلديدة، وتنظم حماضرات خاصة عن القانون    
كما مت إدخال مضامني ومفاهيم القانون الدويل اإلنساين ضمن املناهج          . ومضـامينه لطلـبة السنة اخلامسة بكلية الطب       

مت عقد عدة دورات دراسية بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب األمحر يف صنعاء أمهها دورة               و. الدراسـية لتلك الكليات   
 ألعضاء النيابة والقضاة، وكذلك مهرجان الطفل الذي أقيم يف ثالث مديريات مبحافظة إب              عن القانون الدويل اإلنساين   

ورشة عمل نظمتها اللجنة الدولية للصليب      عقدت   حيز إللقاء حماضرات عن القانون الدويل اإلنساين و        هصـص خالل  وُخ
 . الدوليةئية اجلنالمحكمةلاألمحر ألعضاء جملس النواب يف اجلمهورية اليمنية عن النظام األساسي 

 اللجنة الوطنية لشؤون الالجئني

ولية اإلنسانية امللقاة على    ؤ منها باملس  قضايا اللجوء استشعاراً  لاهتماماً كبرياً   اجلمهورية اليمنية   أولـت    -٩١
  اخلاصني١٩٦٧ وبروتوكول ١٩٥١إىل اتفاقية بالدنا يأيت هذا االهتمام من خالل انضمام و .عاتقها جتاه الالجئني

 على  املصادقة و ١٩٦٧نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٩ بتاريخ   ٢٤رقم  اجلمهوري   بوضـع الالجـئني مبوجـب القرار      
يوليه / متوز١ مبوجب وثيقة نائب رئيس الوزراء وزير اخلارجية بتاريخ ١٩٥١ امللحق باتفاقية   ١٩٦٧بـرتوكول   

د آلية مؤسسية لالهتمام بقضايا الالجئني على حنو التطبيق الفاعل ملضامني االتفاقية وإجيابالدنا ، وسعياً من ١٩٧٩
 . بإنشاء جلنة وطنية لشؤون الالجئني٢٠٠٠ لعام ٦٤الصعيد الوطين صدر قرار جملس الوزراء رقم 

لالجئني مت تنفيذ عدة برامج مشتركة كربنامج       اويف إطـار التعاون بني اليمن واملفوضية السامية لشؤون           -٩٢
ُنفذ نتشرين يف عموم حمافظات اجلمهورية وكذلك إصدار وثائق هوية هلم حيث            تسـجيل الالجئني الصوماليني امل    

  كما إن العمل جارٍ    . الجئ ٤٧ ٠٠٠ ومت تسجيل    ٢٠٠٣ وحىت منتصف العام     ٢٠٠٢الـربنامج منتصف العام     
 .إلنشاء ستة مراكز تسجيل دائمة بالتنسيق مع وزارة الداخلية

ن إحصاءات دقيقة ألعداد الالجئني يف اليمن حيث تشري         جتـدر اإلشـارة إىل أنـه ال توجد حىت اآل          و -٩٣
 وما يؤكد هذا االعتقاد هو الرتوح املتواصل        .الـتقديرات إىل وجـود مـئات اآلالف من الالجئني الصوماليني          

 ٦٠ ٨٥٧ حوايل   ٢٠٠٤بريل  أ/نيسان حىت   ١٩٩٩ حيث بلغ عدد الالجئني اجلدد خالل الفترة من          ،واملسـتمر 
 . حصائيات مركز ميفعة فقط بناًء على إاًالجئ

كل املتعاملني مع الالجئني حبقوق وواجبات      رفع مستوى وعي    إىل  السامية  وسـعت احلكومة واملفوضية      -٩٤
 بتوقيع مذكرة تفاهم مع مفوضية      ٢٠٠٣الالجئني حيث قامت احلكومة ممثلة بوزارة حقوق اإلنسان خالل العام           

 دورات  دة ع ت مت إعادة التوقيع على املذكرة ونفذ      ٢٠٠٤ عام    ويف .لشؤون الالجئني السامية  ألمـم املـتحدة     ا
 كما قامت املفوضية بتوقيع     .تدريبية مشلت خمتلف اجلهات احلكومية العاملة يف جمال اللجوء يف خمتلف احملافظات           
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.  وحقوق اإلنسان  وءلتدريس مواد اهلجرة واللج   والقانون جبامعة صنعاء    الشريعة  كلية  مذكـرة تفاهم أخرى مع      
طالع على وضع مراكز استقبال الالجئني مبديرية المتخصصة لبإرسال فرق ميدانية قامت وزارة حقوق اإلنسان و

 . ومنطقة خرزميفعة مبحافظة شبوة ومنطقة البساتني مبحافظة عدن

تقوم بإعداده جلنة فنية متخصصة تنفيذاً لقرار رئيس        وطين  وتعكف اليمن حالياً على صياغة قانون جلوء         -٩٥
 .٢٠٠٣ لعام ٤٦وزراء رقم ال

 اللجنة العليا للنظر يف أحوال السجون واملساجني

 ٦ريخ  امبوجب توجيهات رئيس اجلمهورية بت    السجون واملساجني   العليا للنظر يف أحوال      اللجنة   نشئتأُ -٩٦
عدد من  برئاسة رئيس احملكمة العليا ونيابة مدير مكتب رئاسة اجلمهورية وعضوية            ٢٠٠٠ديسمرب  /كانون األول 

ومكتب والشؤون االجتماعية والعمل داخلية والعدل وحقوق اإلنسان الالوزارات واهليئات ذات العالقة كوزارات 
وتتوىل اللجنة جمموعة من املهام منها دراسة أوضاع السجناء ومشكالهتم ووضع احللول املناسبة هلا، . النائب العام

 .للسجناء املعسريناقتراح املساعدات املالية و

تنفذ زيارات ميدانية وقـد وضـعت اللجـنة جمموعة من املعايري لإلفراج عن السجناء قبل هناية املدة، كما أهنا            -٩٧
 أن مت اإلفراج عن أعداد كبرية من السجناء خالل األعوام القليلة املاضية ممن قضوا ثالثة                اوكان من نتائج عمله   . للسجون

 اليت وجه هبا رئيس اجلمهورية باإلضافة إىل املساعدات املقدمة من فاعلي      اتملساعدمن ا واالستفادة  أرباع املدة احملكوم هبا     
 .٢٠٠٤ يف عام ٢ ٥٣٩و، ٢٠٠٢  يف عام١ ٥٠٠، و٢٠٠١ يف عام سجيناً ٢ ٢٧٤وقد مت اإلفراج عن . اخلري

إىل جانـب الـلجان احلكومـية السابقة الذكر توجد جلانٌ يف جهات وهيئات حكومية أخرى تدخل     و -٩٨
 .ختصاصاهتا يف جمال تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان عامةً وتلقي الشكاوى املقدمة من األفراد أو املؤسسات خاصةا

 :ومن أبرز هذه املؤسسات

 مكتب رئاسة اجلمهورية `١` 

املراجعات وااللتماسات والتظلمات   أمهية كبرية من خالل     يويل مكتب رئاسة اجلمهورية جانب الشكاوى        -٩٩
 رئيس اجلمهورية من املواطنني باعتبار أن ما ُيرفع من املواطنني واجلهات ذات العالقة ليس جمرد طلبات                 املرفوعة إىل 

إنصاف أو احلصول على توجيهات فحسب بل ُتمثِّل أحد املؤشرات اليت تعطي تقييماً حول مدى وجود القصور يف                  
عية واالقتصادية وكل ما يتعلق بقضايا حقوقه       أداء اجلهـات املعنية من عدمه، وكذا مستوى حالة املواطن االجتما          

توجد مبكتب رئاسة اجلمهورية إدارةٌ عامةٌ للحقوق واحلريات تتوىل تنفيذ جمموعة من املهام اليت و .وحرياته األساسية
 :تتصل باحلقوق واحلريات العامة، ووفق ذلك تأيت مهام واختصاصات هاتني اإلدارتني كما يلي

  واحلرياتاإلدارة العامة للحقوق

تلقي ومتابعة التقارير والبالغات والشكاوى     : جمموعة من املهام واالختصاصات أمهها    هذه اإلدارة   تـتوىل    -١٠٠
املتصلة بقضايا احلقوق واحلريات يف بالدنا وحتليلها وإبداء املالحظات والتوصيات الالزمة بشأهنا، ورصد التجاوزات 
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من انتهاكات حقوق اإلنسان ومتابعة اإلجراءات املتخذة يف حق مرتكبيها          املخلة باحلقوق واحلريات العامة وغريها      
والعـرض بشـأهنا، ومتابعة وتقييم السياسات والقرارات واإلجراءات ذات العالقة بقضايا حقوق اإلنسان وتقدمي               

ية احلقوق  املقـترحات والتوصـيات الـيت تسهم يف تعزيز وتفعيل دور اجلهات املعنية يف معاجلة هذه القضايا ومحا                 
واحلـريات بوجه عام، ومراجعة التقارير الدورية املرفوعة عن مستوى تنفيذ املعاهدات واالتفاقيات الدولية ذات الصلة    
حبقوق اإلنسان اليت صادقت عليها بالدنا بالتعاون والتنسيق مع الدوائر املعنية باملكتب ومتابعة وتقييم مستوى العالقات 

 ودراسة  ت واهليئات الدولية املعنية حبقوق اإلنسان وإبداء املالحظات الالزمة بشأهنا،         الـيت تـربط بالدنـا باملـنظما       
 .مشروعات القوانني واالتفاقيات واللوائح والقرارات املتعلقة باحلقوق واحلريات وإبداء املالحظات الالزمة بشأهنا

 اإلدارة العامة للشكاوى

تلقي وفحص الشكاوى املرفوعة إىل رئيس      : تصاصات أمهها جمموعـة مـن املهام واالخ     هـذه اإلدارة    تـتوىل    -١٠١
اجلمهوريـة وإحالتها إىل اجلهات املختصة للتصرف فيها طبقاً لألوضاع القانونية املقررة والرد على أصحاهبا باإلجراءات                

ل قضاياهم يف  وتعريفهم باجلهات اليت جيب الرجوع إليها حل      املواطنني التوجيهات واإلرشادات    الـيت متت بشأهنا، وإعطاء      
 .حالة عدم لزوم تقدمي شكواهم إىل رئيس اجلمهورية وعرض ملخص للشكاوى املطلوب عرضها على رئيس اجلمهورية

 ٢٠٠٣جدول يبني نسب أنواع قضايا الشكاوى واملراجعات خالل عام 

 أنواع قضايا الشكاوى واملرافعات العدد النسبة املئوية 
 شرعية ٣٩٣ ٢٢,٩
 قتل وثأر ٢٠ ١,٢
 سرقة ٥ ٠,٣

 اختطاف - -
 اعتداءات ٦٢ ٣,٦
 سجن ٢٤ ١,٤
 عسكرية ١٣٥ ٧,٨
 خمالفات إدارية ٨٧ ٥,١
 خمالفات مالية ٢٦ ١,٥
  وممتلكاتأراٍض ٤٣ ٢,٥
 تعليمية ٤٢ ٢,٤
 حزبية ١١ ٠,٦
 طلبات مشاريع ٤٤ ٢,٥
 طلبات مساعدات ٣٩٠ ٢٢,٧
 طلبات مرتبات ١٥٢ ٨,٨
 طلبات تعويضات ٤٦ ٢,٧
 طلبات متنوعة ٢٢٨ ١٣,٣
 ردود اجلهات املختصة ١٢ ٠,٧
 اجملموع  ١ ٧٢٠ ١٠٠

 .مكتب رئاسة اجلمهورية، اإلدارة العامة للشكاوى :املصدر 
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 مكتب رئاسة جملس الوزراء `٢` 

األوىل خاصة بتلقي شكاوى املواطنني وتتعامل معها وفق        إدارتان  توجد يف مكتب رئاسة جملس الوزراء        -١٠٢
مبنظمات املتعلقة دائرة اجملتمع املدين وحقوق اإلنسان متارس جمموعةً من االختصاصات واألخرى اءات حمددة، إجر

 .اجملتمع املدين وحقوق اإلنسان

 إدارة الشكاوى

تتوىل هذه اإلدارة تلقي شكاوى األفراد املرفوعة من املواطنني إىل رئاسة الوزراء وفحصها وإحالتها إىل اجلهات                 -١٠٣
ختصة طبقاً لألوضاع القانونية املقررة، ومتابعة اإلجراءات اليت متت بشأهنا والرد على أصحاهبا بنتائج ما مت فيها، كذلك             امل

تتوىل حتليل اجتاهات الشكاوى مبا يساعد على وضع احللول املناسبة إلزالة أسباهبا، وتقوم برفع الشكاوى اهلامة إىل مدير                  
 . على رئيس جملس الوزراء أو نوابه الختاذ القرار املناسب بشأهنابعرضها ه بدورليقوم مكتب رئاسة الوزراء 

 دائرة اجملتمع املدين وحقوق اإلنسان

تلك املهام بني من  و. جمموعةً من املهام املتصلة حبقوق اإلنسان ومنظمات اجملتمع املدين        هذه الدائرة   تتوىل   -١٠٤
املنظمات احمللية واإلقليمية والدولية ورفع التقارير وامللخصات رها اليت تصدمتابعة قضايا حقوق اإلنسان والتقارير 

أوامر جملس الوزراء ذات الصلة ورفع التقارير بشأهنا،        وبشأهنا، ومتابعة اجلهات ذات العالقة عن مستوى تنفيذها         
 .رفع التصورات اهلادفة إىل تطوير منظمات اجملتمع املدين وتفعيل دورهاو

 وزارة العدل `٣` 

ى الرقابة على حسن أداء القضاة ووفق ذلك تتبع اهليئة          تتبع وزارة العدل هيئةُ التفتيش القضائي اليت تتولَّ        -١٠٥
القضاة اإلدارة العامـة للشـكاوى وتتوىل تلقي الشكاوى املقدمة من املواطنني املتعلقة باملخالفات املنسوبة إىل                

ع النتائج إىل رئيس اهليئة الذي بدوره حييلها إىل جلان          ودراسـتها وفحصـها والتأكد من صحة ما ورد فيها، وترف          
متخصصـة ختاطـب القضاة من خالل مذكرات إرشادية، كما تقوم تلك اللجان بتنفيذ نزول ميداين للتحقيق يف                  

 . اهليئةاألحوال اليت تتضح فيها صحةُ الشكوى وعدم استجابة القضاة لإلرشادات املوجهة هلم من قبل

  يف جملسي النواب والشورىجلان حقوق اإلنسان

 جملس النواب )أ( 

 وتظلمات ىلقد حرصت السلطة التشريعية املتمثلة يف جملس النواب على تكوين جلان داخلية تعىن بشكاو -١٠٦
جلنة احلريات العامة وحقوق اإلنسان :  ولتحقيق هذا الغرض أنشئت جلنتان.املواطنني وقضايا حقوق اإلنسان عامة

 عضواً من أعضاء جملس    ١٥من  " جلنة احلريات العامة وحقوق اإلنسان    "تتكون  و. ىالشكاووجلـنة العـرائض و    
مراجعة ودراسة مشاريع القوانني واالتفاقيات املتعلقة باحلريات العامة        يف   من املهام تتمثل     الـنواب ومتارس عدداً   

ات العامة وحقوق اإلنسان،    مراجعة ودراسة ومتابعة كل ما يتعلق بالقضايا اخلاصة باحلري        ووحقـوق اإلنسان،    
الرقابة على اجلهات املعنية للتأكد من ضمان سالمة تطبيق القوانني ووالدفاع عنها وفقاً للدستور والقوانني النافذة، 

 .املتعلقة باحلريات العامة وحقوق اإلنسان وعدم انتهاكها



CERD/C/YEM/16 
Page 35 

واب وتتوىل مراجعة وفحص     عضواً من أعضاء جملس الن     ١٣أمـا جلنة العرائض والشكاوى فتتكون من         -١٠٧
الشكاوى والعرائض املرفوعة إىل جملس النواب وتقدمي تقرير بشأهنا إىل رئيس اجمللس أو من ينوب عنه متضمناً ما                  

، كذلك تتوىل متابعة اجلهات املعنية بتنفيذ املقترحات        موضوعات الشكاوى تـراه مـن مقترحات وآراء ملعاجلة        
 .ة رئاسته بشأن الشكاوى والعرائض وتقدمي تقارير دورية بشأهنا إىل اجمللسوالتوصيات الصادرة عن اجمللس وهيئ

 جملس الشورى )ب( 

 ٢٠٠١فقد مشلت التعديالت الدستورية عام      . خـذت خطوات مماثلة يف إطار هيكلية جملس الشورى        اُت -١٠٨
 من الدستور، ١٢٧-١٢٥ عضواً حتددت صالحياته وفق املواد ١١١النص على إنشاء جملس استشاري يتكون من 

 . بشأن الالئحة الداخلية جمللس الشورى     ٢٠٠٢ لسنة   ٣٩وتشكل يف إطاره عدٌد من اللجان مبوجب القانون رقم          
تتوىل تنفيذ جمموعة من املهام املتصلة حبقوق ونة حقوق اإلنسان واحلريات العامة واجملتمع املدين ويف هذه اللجان جل

اللجنة مبهام عديدة منها    هذه    ختتص  جمال حقوق اإلنسان واحلريات العامة     يفو. اإلنسان ومنظمات اجملتمع املدين   
رعايـة حقـوق اإلنسان واحلريات العامة وتقدمي الرأي واملشورة حول تعزيز هذه احلقوق واحلريات، ومراجعة                

يقها ومدى اإللتزام وتوثيق حقوق اإلنسان اليت نصَّ عليها الدستوُر والقوانُني النافذة وإبداء الرأي فيما يتعلق بتطب          
إبداء الرأي واملشورة إىل اجلهات املختصة وهبا من قبل األجهزة الرمسية والشعبية والنقابية والقطاع اخلاص وغريها، 

يف الدولـة هبدف تفعيل التشريعات املتصلة باحلقوق واحلريات واملسامهة يف تقدمي معاجلات لإلختالالت اليت قد                
 .ني وتطبيقها واإلهتمام حبقوق املرأة والطفل وتعزيز مسامهة املرأة يف احلياة العامةتكون موجودةً يف تلك القوان

رعاية مؤسسات اجملتمع املدين وتفعيل     تتوىل اللجنة   أمـا يف جمال مؤسسات اجملتمع املدين غري احلكومية ف          -١٠٩
تقدمي الرأي بشأن التشريعات دورها وتقدمي الرأي بشأن تذليل الصعوبات اليت تعترض اضطالعها مبهامها وختتص ب

املتصـلة باملنظمات غري احلكومية وتفعيلها واملسامهة يف تطويرها ورصد التوجهات الدولية واإلقليمية واحمللية يف               
جمال املنظمات غري احلكومية وحتليلها وتقدمي الرأي بشأهنا، وتوطيد العالقة مع املنظمات الدولية واإلقليمية املعنية               

 . احلكومية يف اليمن وتبادل الرأي واخلربات معهاباملنظمات غري

 اهليئات املعنية حبقوق املرأة والطفل

 وسيتمُّ هنا تقدمي    املتخصصة تعمل يف جماالت املرأة والطفل     العليا  توجـد جمموعـة من اللجان واجملالس         -١١٠
 . اخلاص حبقوق املرأةاستعراض مقتضب هلا حيث سنستعرض مهام وإجنازات هذه اهليئات بالتفصيل يف الفصل

 للمرأةاجمللس األعلى  )أ( 

 هبدف النهوض بأوضاع املرأة يف      ٢٠٠٠ لسنة   ٦٨تشكل اجمللس مبوجب قرار رئيس جملس الوزراء رقم          -١١١
، برئاسة رئيس جملس الوزراء     ٢٠٠٣ لسنة   ٣٥خمـتلف اجملـاالت وأعيد تشكيله مبوجب القرار اجلمهوري رقم           

ذين تتصل جماالت عمل وزاراهتم بقضايا املرأة بشكل عام كوزارات التخطيط والتعاون وعضوية جمموعة الوزراء ال
الصحة العامة والشؤون االجتماعية والعمل، والتربية والتعليم، واخلدمة املدنية والتأمينات، والشباب والرياضة، والدويل، 

 كما يضم .اليت أسندت إليها مهمة مقررة اجمللس باإلضافة إىل رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة ،والسكان، وحقوق اإلنسان
 .يف عضويته نائب رئيس اللجنة الوطنية للمرأة وممثالً عن الغرف التجارية وست شخصيات نسائية عامة
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للمرأة جهازاً تنفيذياً واستشارياً للمجلس يتمتع باستقاللية        الوطنية ومبوجب هذا القرار أصبحت اللجنة     -١١٢
 .إدارية ومالية

 اللجنة الوطنية للمرأة )ب( 

 ١٩٩٥ مبوجب قرار رئيس جملس الوزراء استجابةً لتوصيات مؤمتر بكني املنعقد عام ١٩٩٦تشكَّلت عام  -١١٣
جمموعة من  ا  ومبوجب قرار تشكيل اللجنة حتددت هل     . لذي دعا احلكومات إىل تشكيل جلان وطنية خاصة باملرأة        ا

 السياسات واالستراتيجيات واخلطط اخلاصة باملرأة والنهوض بأوضاعها        األهداف أمهها اإلسهام يف إعداد واقتراح     
 .يف املدينة والريف وحتديد أولويات املشروعات التنموية اخلاصة باملرأة

 اجمللس األعلى لألمومة والطفولة )ج( 

 ٥٣هورية رقم مبوجب قرار رئيس اجلم" اجمللس اليمين لألمومة والطفولة"حتت مسمَّى تشكل اجمللس بدايةً  -١١٤
 برئاسة وزير التأمينات والشؤون االجتماعية آنذاك وعضوية عدد من وكالء الوزارات املتصل جمال              ١٩٩١لسنة  

 كما ضمَّ اجمللس يف عضويته أمني       . الصحة واإلعالم والتربية والتعليم    اتعملها مبوضوع األمومة والطفولة كوزار    
 أعيد تشكيل اجمللس مبوجب قرار مجهوري صدر        ١٩٩٩ويف عام   . وعام مجعية اهلالل األمحر، وأمني عام اليونسك      

رتفع مستوى متثيله ليصبح ا و."اجمللس األعلى لألمومة والطفولة"مسه ا ليصبح ١٩٩٩ديسمرب /كانون األول ٢٠يف 
نها برئاسة رئيس جملس الوزراء وعضوية مثانية وزراء ممن تتصل جماالت عمل وزاراهتم مبوضوع األمومة والطفولة م

كما ضمَّ اجمللُس يف    .  واإلعالم ،املاليةوالثقافة،  والصحة،  والتربية،  و ،وزارات التأميـنات والشـؤون االجتماعية     
كما صدر . عضويته أميناً عاماً للمجلس وأمني عام اجمللس الوطين للسكان وأربعة ممثلني للمنظمات غري احلكومية             

ناً تأكيد الشخصية االعتبارية والذمة املالية املستقلة        متضم ٢٠٠٠ لسنة   ٢٠قـرار رئـيس جملـس الوزراء رقم         
للمجلس، وحدد القرار مهامَّ عدة للمجلس أمهها وضع االستراتيجيات ورسم السياسة العامة فيما يتعلق باألمومة 

 .والطفولة مبا يتفق مع الدستور والقوانني النافذة واستراتيجيات الدولة للتنمية البشرية

 ت اليت صادقت عليها أو انضمت إليها اليمن وتاريخ املصادقةكشف يبني املعاهدا

 م اسم املعاهدة تاريخ دخوهلا حيز التنفيذ تاريخ املصادقة

 من دستور اجلمهورية اليمنية     ٦املـادة   
 ٢٩/٩/١٩٩٤املعدل يف 

اإلعـالن العـاملي حلقوق اإلنسان اعتمد ونشر بقرار اجلمعية العامة          ١٠/٢/١٩٤٨
 )٣-د( ألف ٢١٧لألمم املتحدة 

١ 

 ١٦/٢/١٩٦٦:أ ٢٩/٢/١٩٨٧
 ٢٣/٣/١٩٧٦ت .ح.د

العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية اعتمد        
وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام بقرار من اجلمعية العامة لألمم         

 )٢١-د( ألف ٢٢٠٠املتحدة 

٢ 

 ١٦/١/١٩٦٦: أ ٢٩/٢/١٩٨٧
 ٢٣/٣/١٩٧٦ت .ح.د

ويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية اعتمد وعرض للتوقيع      العهد الد 
والتصـديق واالنضـمام بقـرار من اجلمعية العامة لألمم املتحدة          

 )٢١-د( ألف ٢٢٠٠

٣ 

 ١٢/١٢/١٩٦٥: أ ١٨/١٠/١٩٧٢
 ٤/١/١٩٦٩ت .ح.د

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري اعتمدهتا         
 املتحدة وعرضتها للتوقيع والتصديق بقرارها رقم      اجلمعية العامة لألمم  

 )٢٠-د(٢١٠٦

٤ 



CERD/C/YEM/16 
Page 37 

 م اسم املعاهدة تاريخ دخوهلا حيز التنفيذ تاريخ املصادقة

 ٣٠/١١/١٩٧٣: أ ١٧/٨/١٩٨٦
 ١٨/٧/١٩٧٦ت .ج.د

االتفاقية الدولية لقمع جرمية الفصل العنصري واملعاقبة عليها اعتمدهتا         
اجلمعية العامة لألمم املتحدة وعرضتها للتوقيع والتصديق بقرارها رقم        

 )٢٨-د(٣٠٦٨

٥ 

 ومل  ١٦/٥/١٩٨٦ليمن يف   وقعـتها ا  
 تصادق عليها

 ١٠/٢/١٩٨٥: أ
 ٣/٤/١٩٨٨ت .ح.د

االتفاقـية الدولـية ملناهضـة الفصل العنصري يف األلعاب الرياضية       
اعـتمدهتا اجلمعية العامة لألمم املتحدة وعرضتها للتوقيع والتصديق         

 ٤٠/٦٤بقرارها رقم 

٦ 

 ٩/٢/١٩٤٨: أ ٩/٢/١٩٨٧
 ١٢/١/١٩٥١ت .ح.د

ولية ملنع اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها اعتمدهتا اجلمعية        االتفاقية الد 
العامة لألمم املتحدة وعرضتها للتوقيع والتصديق واالنضمام بقرارها        

 )٣-د( ألف ٢٦٠رقم 

٧ 

 ٢٦/١١/١٩٦٨:أ ٩/٢/١٩٨٧
 ١١/١١/١٩٧٠ت .ح.د

اتفاقـية عـدم تقادم جرائم احلرب املرتكبة ضد اإلنسانية اعتمدهتا           
امة وعرضتها للتوقيع والتصديق واالنضمام بقرارها رقم       اجلمعـية الع  

 )٢٣-د (٢٣٩١

٨ 

 ١٠/٢/١٩٨٤: أ ٥/١١/١٩٩١
 ٢٦/٦/١٩٨٧ت .ح.د

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة والعقوبة القاسية         
اعتمدهتا اجلمعية العامة لألمم املتحدة وعرضتها      . أو الالإنسانية املهينة  
 ٣٩/٤٦قرارها رقم للتوقيع والتصديق ب

٩ 

 ١٨/٢/١٩٧٩:أ ٣٠/٥/١٩٨٤
 ٣/٩/١٩٨١ت .ح.د

اتفاقـية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة اعتمدهتا اجلمعية          
العامـة لألمـم املـتحدة وعرضـتها للتوقـيع والتصديق بقرارها           

 ٣٤/١٨٠رقم 

١٠ 

٩/٢/١٩٨٧ 
أعلنت اليمن عدم قبوهلا باجلملة األخرية      

 ٩ت على نص املادة  وحتفظ٧من املادة 

 ٢٠/١٢/١٩٥٢:أ
 ٧/٧/١٩٥٤:ت.ح.د

عرضتها اجلمعية  . االتفاقـية الدولـية بشأن احلقوق السياسية للمرأة       
 )٧-د(٦٤٠العامة للتوقيـع والتصديق واالنضمام بقرارها رقم 

١١

١/٥/١٩٩١ 
 تعديل  ٣/٤/١٩٩٧قبلت اليمن بتاريخ    

 واليت تبىن   ٣٤ مـن املادة     ٢الفقـرة   
 الـدول األعضاء يف     تعديـلها مؤمتـر   

 ١٢/٢/١٩٩٥االتفاقية بتاريخ 

 ٢٠/١١/١٩٨٩:أ
 ٢/٩/١٩٩٠:ت.ح.د

اعتمدهتا اجلمعية العامة وعرضتها للتوقيع     . اتفاقـية حقـوق الطفل    
 ٤٤/٢٥والتصديق واالنضمام بقرار رقم 

١٢

 ٧/١١/١٩٦٢:أ ٩/٢/١٩٨٧
 ٩/١٢/١٩٦٤:ت.ح.د

تسجيل عقود  اتفاقـية الرضـا بالزواج واحلد األدىن لسن الزواج و         
وعرضـتها اجلمعية العامة للتوقيع والتصديق بقرارها رقم        . الـزواج 
 )١٧-د( ألف ١٧٦٣

١٣

 ٢٥/٩/١٩٢٦:أ ٩/٢/١٩٨٧
 ٩/٣/١٩٢٧:ت.ح.د

. ١٩٥٣ اخلاصة بالرق واملعدلة بربوتوكول عام       ١٩٢٦اتفاقـية عام    
 وعدلت  ١٩٢٧ ودخلت حيز التنفيذ يف      ١٩٢٦وقعـت جبنيف يف     
  ٧/١٢/١٩٥٣يف ) الصادر (بالربوتوكول املوضوع

١٤

 ٢/١٢/١٩٤٩:أ ٦/٤/١٩٨٩
 ٢٥/٧/١٩٥١:ت.ح.د

أقرهتا اجلمعية العامة   . اتفاقية قمع حظر االجتار باألشخاص وبغاء الغري      
 )٤-د(٣١٧بقرارها رقم 

١٥

 ٢٨/٧/١٩٥١:أ ١٨/١/١٩٨٠
 ٢٢/٤/١٩٥٤:ت.ح.د

اعتمدها مؤمتر األمم   .  اخلاصة بوضع الالجئني   ١٩٥١اتفاقـية عام    
 ملتحدة للمفوضني بشأن وضع الالجئني وعدميي اجلنسية ا

١٦

 ١٨/١١/١٩٦٦:أ ١٨/١/١٩٨٠
 ٤/١٠/١٩٦٧:ت.ح.د

أقره اجمللس االقتصادي   . الـربوتوكول اخلاص باتفاقية وضع الالجئني     
وأحاطت اجلمعية العامة علماً به ) ٤١-د(١١٨٦واالجتماعي بالقرار 

 ١٦/١٢/١٩٦٦بتاريخ ) ٢١-د(٢١٩٨يف قرارها رقم 
 

١٧
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 ١٢/٨/١٩٤٩:أ ١٦/٧/١٩٧٠
 ٢١/١٠/١٩٥٥: ت.ح.د

اتفاقية جنيف بشأن حتسني حال اجلرحى واملرضى من أفراد القوات          
اعتمدها املؤمتر الدبلوماسي لوضع اتفاقية دولية      . املسـلحة يف امليدان   

، ١٩٤٩أغسطس  /حلمايـة ضحايا احلرب املنعقد يف جنيف يف آب        
 ذكورة أدناهكما أعتمد االتفاقيات الثالث امل

١٨

 ١٢/٨/١٩٤٩:أ ١٦/٧/١٩٧٠
 ٢١/١٠/١٩٥٥:ت.ح.د

اتفاقـية جنيف بشأن حتسني حال جرحى ومرضى وغرقى القوات          
 املسلحة يف البحار

١٩

 ١٢/٨/١٩٤٩:أ ١٦/٧/١٩٧٠
 ٢١/١٠/١٩٥٥:ت.ح.د

٢٠ اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى احلرب

 ١٢/٨/١٩٤٩:أ ١٦/٧/١٩٧٠
 ٢١/١٠/١٩٥٥:ت.ح.د

٢١ جنيف بشأن محاية األشخاص املدنيني يف وقت احلرباتفاقية 

 ٨/٦/١٩٧٧:أ ١٧/٤/١٩٩٠
 ٧/١٢/١٩٧٨:ت.ح.د

الـربوتوكول اإلضايف األول امللحق باتفاقيات جنيف، املتعلق حبماية         
 ضحايا املنازعات املسلحة

٢٢

 ٨/٦/١٩٧٧:أ ١٧/٤/١٩٩٠
 ٧/١٢/١٩٧٨:ت.ح.د

ت جنيف، املتعلق حبماية  الـربوتوكول اإلضـايف الثاين احمللق باتفاقيا      
اعتمد هذان الربوتوكوالن يف    . ضحايا املنازعات املسلحة غري الدولية    

 املؤمتر الدبلوماسي إلعادة تأكيد القانون اإلنساين الدويل

٢٣

 ١٩٢١:أ ٢٩/٧/١٩٧٦
 ١٩/٦/١٩٢٣:ت.ح.د

 بشأن الراحة األسبوعية يف املنشآت الصناعية       ١٤االتفاقـية رقـم     
 )ليةمنظمة العمل الدو(

٢٤

 ١٩٢١:أ ١٤/٤/١٩٦٩
 ٢٠/١١/١٩٢٢:ت.ح.د

 بشأن احلد األدىن للسن الذي جيوز فيه تشغيل         ١٥االتفاقـية رقـم     
 )منظمة العمل الدولية(األحداث وقادين أو مساعدي وقادين 

٢٥

 ١٩٢١:أ ١٤/٤/١٩٦٩
 ٢٠/١١/١٩٢٢:ت.ح.د

 بشأن الفحص الطيب اإلجباري لألطفال واألحداث       ١٦االتفاقية رقم   
 )منظمة العمل الدولية(ستخدمني على ظهر السفن امل

٢٦

 ١٩٢٥:أ ١٤/٤/١٩٦٩
 ٨/٩/١٩٢٦:ت.ح.د

 بشأن املساواة يف املعاملة بني العمال الوطنيني        ١٩االتفاقـية رقـم     
واألجانــب فــيما يــتعلق بالــتعويض عــن حــوادث العمــل

 )منظمة العمل الدولية(

٢٧

 ١٩٣٠:أ ١٤/٤/١٩٦٩
 ٨/٥/١٩٣٢:ت.ح.د

ــية  ــم االتفاق ــزامي ٢٩رق ــربي أو اإلل ــل اجل ــأن العم  بش
 )منظمة العمل الدولية(

٢٨

 ١٩٣٦:أ ١٤/٤/١٩٦٩
 ١١/٤/١٩٣٩:ت.ح.د

 بشأن احلد األدىن لسن تشغيل األحداث يف العمل         ٥٨االتفاقية رقم   
 )منظمة العمل الدولية). (معدل(البحري 

٢٩

 ١٩٣٧:أ ١٤/٤/١٩٦٩
 ٢١/٢/١٩٤١:ت.ح.د

د األدىن لسن تشغيل األحداث يف العمل        بشأن احل  ٥٩االتفاقية رقم   
 )منظمة العمل الدولية). ( معدلة(البحري 

٣٠

 ١٩٣٩:أ ١٤/٤/١٩٦٩
 ٨/٧/١٩٤٨:ت.ح.د

 بشأن تنظيم عقود االستخدام املكتوبة للعمال       ٦٤االتفاقـية رقـم     
 )منظمة العمل الدولية. (الوطنيني

٣١

 ١٩٣٩:أ ١٤/٤/١٩٦٩
 ٨/٧/١٩٤٨:ت.ح.د

شـأن العقوبات اجلزائية على خمالفات عقود        ب ٦٥االتفاقـية رقـم     
 )منظمة العمل الدولية. (استخدام العمال الوطنيني

٣٢

 ١٩٤٧:أ ٢٩/٧/١٩٧٦
 ٧/٤/١٩٥٠:ت.ح.د

 . بشأن تفتيش العمل٨١االتفاقية رقم 
 )منظمة العمل الدولية(

٣٣

 ١٩٤٧:أ ١٤/٤/١٩٦٩
 ١٣/٢/١٩٥٣:ت.ح.د

).  الوطنيون العمال( بشـأن عقـود العمـل        ٨٦االتفاقـية رقـم     
 )منظمة العمل الدولية(

٣٤
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 ١٩٤٨:أ ٢٩/٧/١٩٧٦
 ٤/٧/١٩٥٥:ت.ح.د

 بشـأن احلـرية النقابـية ومحاية احلق النقايب    ٨٧االتفاقـية رقـم     
 )منظمة العمل الدولية(

٣٥

 ١٩٤٩:أ ١٤/٤/١٩٦٩
 ٢٠/٩/١٩٥٢:ت.ح.د

 ٣٦ )منظمة العمل الدولية. ( بشأن محاية األجور٩٤االتفاقية رقم 

 ١٩٤٩:أ ١٤/٤/١٩٦٩
 ٢٤/٩/١٩٥٢:ت.ح.د

 ٣٧ )منظمة العمل الدولية. ( بشأن محاية األجور٥٩االتفاقية رقم 

 ١٩٤٩:أ ١٤/٤/١٩٦٩
 ١٨/٧/١٩٥١:ت.ح.د

 بشأن تطبيق مبادئ حق التنظيم واملفاوضات       ٩٨االتفاقـية رقـم     
 )منظمة العمل الدولية. (اجلماعية

٣٨ 

 ١٩٥١:أ ٢٩/٧/١٩٧٦
 ٢٣/٥/١٩٥٣:ت.ح.د

 بشان مساواة العمال والعامالت يف األجر عن        ١٠٠ رقم   االتفاقـية 
 )منظمة العمل الدولية(عمل قيمه متساوية 

٣٩ 

 ١٩٥٥:أ ٢٢/٨/١٩٦٩
 ٧/٦/١٩٥٨:ت.ح.د

 بشأن إلغاء العقوبات اجلزائية املترتبة على إخالل        ١٠٤االتفاقية رقم   
 )منظمة العمل الدولية. (العمال الوطنيني بعقود استخدامهم

٤٠ 

 ١٩٥٧:أ ١٤/٤/١٩٦٩
 ١٧/١/١٩٥٩:ت.ح.د

 .  بشأن إلغاء العمل اجلربي١٠٥االتفاقية رقم 
 )منظمة العمل الدولية(

٤١ 

 ١٩٥٨:أ ٢٢/٨/١٩٦٩
 ١٧/١/١٩٦٠:ت.ح.د

 بشــأن التميــيز يف االســتخدام واملهــنة١١١االتفاقــية رقــم 
 )منظمة العمل الدولية(

٤٢ 

 ١٩٦٤: أ ٣٠/١/١٩٨٩
 ١٥/٧/١٩٦٦: ت.ح.د

 .  بشأن سياسة العمل١٢٢ االتفاقية رقم
 )منظمة العمل الدولية(

٤٣

 ١٩٧٠: أ ٣٠/١/١٩٧٦
 ٢٩/٤/١٩٧٢ت .ح.د

مع إشارة  (  بشأن حتديد احلد األدىن لألجور       ١٣١االتفاقـية رقـم     
 )منظمة العمل الدولية). (خاصة إىل البلدان النامية

٤٤

 ١٩٧٠: أ ١/١١/١٩٧٦
 ٣٠/٦/١٩٧٣: ت.ح.د

ــم  ــية رق ــأن اإل١٣٢االتفاق ــر  بش ــة األج ــازة مدفوع .ج
 )منظمة العمل الدولية(

٤٥

 ١٩٧١: أ ٢٩/٧/١٩٧٦
 ٣٠/٦/١٩٧٣: ت.ح.د

 بشأن توفري احلماية والتسهيالت ملمثلي العمال يف        ١٣٥االتفاقية رقم   
 )منظمة العمل الدولية. (املؤسسات

٤٦

صــادق علــيها جملــس الــوزراء يف
ــد ١٥/٢/٢٠٠٠ ــتكمل بع  ومل تس

 جملس النوابإجراءات التصديق من قبل

 ١٩٧٣: أ
 ١٩/٦/١٩٧٦ت .ح.د

.  بشـأن احلــد األدىن لسـن االســتخدام  ١٣٨االتفاقـية رقــم  
 )منظمة العمل الدولية(

٤٧

 ١٩٧٦: أ ٢٩/١/٢٠٠٠
 ١٦/٥/١٩٧٨: ت.ح.د

 بشأن املشاورات لتعزيز تطبيق معايري العمل       ١٤٤االتفاقـية رقـم     
 )منظمة العمل الدولية. (الدولية

٤٨

 ١٩٨١: أ ١٣/٣/١٩٨٩
 ١١/٨/١٩٨٣: ت.ح.د

 بشـأن العمـال ذوي املسؤوليات العائلية        ١٥٦االتفاقـية رقـم     
 )منظمة العمل الدولية(

٤٩

 ١٩٨٢: أ ١٣/٣/١٩٨٩
 ٢٣/١١/١٩٨٥: ت.ح.د

 بشـأن إهناء االستخدام من صاحب العمل        ١٥٨االتفاقـية رقـم     
 )منظمة العمل الدولية(

٥٠

 ١٩٨٢: أ ١٨/١٠/١٩٩١
 ٢/٦/١٩٨٥:ت .ح.د

  بشأن التأهيل املهين واستخدام املعاقني ١٥٩تفاقية رقم اال
 )منظمة العمل الدولية(

٥١

 ١٩٩٩: أ ٢٨/١٢/١٩٩٩
 مل تدخل: ت .ح.د

  بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال ١٨٢االتفاقية رقم 
 )منظمة العمل الدولية(

٥٢
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 ١٨/٧/١٩٥١: أ ١٨/١/١٩٩٨
 ٢٢/٤/١٩٥٤: ت .ح.د

٥٣ الالجئنياالتفاقية اخلاصة بوضع 

 ٢٦/٦/١٩٤٥: أ  من دستور اجلمهورية اليمنية٦املادة 
 ٢٤/١٠/١٩٤٥: ت.ح.د

٥٤ ميثاق األمم املتحدة

 ٣/١٢/١٩٩٧: أ ١٢/١٩٩٨
 ١/٣/١٩٩٩: ت.ح.د

 اتفاقـية حظـر اسـتخدام وختـزين وإنتاج ونقل األلغام املضادة           
 لألفراد وتدمريها

٥٥

اث وإنتاج وختزين األسلحة الكيميائية وتدمري      اتفاقـية حظر استحد    ١٣/١/١٩٩٣: أ ٥/٧/٢٠٠٠
 تلك األسلحة

٥٦

 ٦/١٠/١٩٩٩: أ ٢٠٠٤ديسمرب /كانون األول
 ٢٢/١٢/٢٠٠٠:.ت.ح.د

٥٧ الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية القضاء على التمييز ضد املرأة 

  يف جمال حقوق اإلنسانغري احلكومية العاملةاملنظمات 

العديد من املنظماِت النوعية     ملاضيةُ تطوراً يف أعداد منظمات اجملتمع املدين وبروز دورِ        شهدت األعواُم ا   -١١٥
واليت متارُس العديد من األنشطة املتعلقة برفع وعي خمتلف شرائح اجملتمع باحلقوق             العاملة يف جمال حقوق اإلنسان    

ها دوراً هاماً يف مراقبة مدى احترام األجهزة بعضيؤدي كما . االقتصادية واالجتماعية والسياسية واملدنية والتنموية
وإىل جانب دورها يف نشر ثقافة حقوق اإلنسان تقوم برصد          . األساسـية حلقوق اإلنسان   املـبادئ   احلكومـية   

وبالتوازي مع الدور   . االنـتهاكات سـواء من قبل اجلهات احلكومية أم املنظمات شبه احلكومية أم حىت األفراد              
ق اإلنسان بدأت بعض الصحف احلزبية ختصص أبواباً ثابتة لرصد وقائع انتهاك حقوق           املتـنامي ملـنظمات حقو    

 .اإلنسان الفردية واالجتماعية

ويف ظـلِّ الـتوجُّهات الدولـية واحلكومية اليت حتفُز الشراكةَ بني الدولة واجملتمع املدين، ازدادت فعاليةُ هذه      -١١٦
ة العنف ضد املرأة بشكل خاص، واتسعت دائرة األنشطة اليت هتدف           املنظمات يف جمال تعزيز حقوق اإلنسان ومناهض      

إىل النهوض باملرأة يف مجيع اجملاالت وضمان مشاركتها الفعلية يف اهليئات العاملة يف جماهلا وتطوير القوانني اليت هتدف                  
ملدين، تؤدي هذه املنظمات األدوار  ويف إطار ُمناخ يتَّسم باحلرية النسبية واستقاللية منظمات اجملتمع ا.إىل محاية حقوقها

املـنوطة هبا يف نشر ثقافة احلقوق من خالل تنفيذها الدورات التدريبية وورش العمل واللقاءات والندوات واحملاضرات                
والدراسـات واألحبـاث امليدانية وأوراق العمل واإلصدارات الدورية والتقارير مبا فيها تقارير الظل اليت تقدمها هذه                 

 .  إىل جلان حقوق اإلنسان باألمم املتحدة تعليقاً على التقارير الرمسية اليت تتقدم هبا احلكومة لألمم املتحدةاملنظمات

بعض تلك املنظمات لتنظيم إقامة فعاليات ذات صبغة عربية وعاملية متجاوزة بذلك حدود              متد نشاط اوقـد    -١١٧
وق اإلنسان يف أي بقعة من بقاع املعمورة، حيث ُنظمت         خريطة االهتمامات الوطنية كنوع من التضامن مع قضايا حق        

العديـد من الفعاليات تناولت حقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة، وحتديث امليثاق العريب حلقوق اإلنسان،                
ريه أوضاع حقوق اإلنسان، وتداعيات سقوط النظام العراقي وتأث       سبتمرب يف   /أيلول منوتأثريات أحداث احلادي عشر     

وانتانامو غيف احلقـوق واحلـريات يف الوطن العريب، والتنديد بالتعذيب واجلرائم البشعة اليت يتعرض هلا املعتقلون يف                  
 . غريب، ودعوة الدول إىل التصديق على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية وسجن أبو
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ليات التدريبية والنقاشية من خالل تنفيذها      كمـا وسَّعت بعض املنظمات من نطاق املشاركني يف الفعا          -١١٨
املؤمتر هذه الفعاليات   من  و .فعالـياٍت إقليميةً تضمُّ مشاركني ومشاركات من الوطن العريب وخمتلف دول العامل           

نفذته املؤسسة العربية حلقوق اإلنسان وشارك فيه       " دمج كامل وحياة أفضل للمعاقني    "اإلقلـيمي األول حـول      
 وعلى مدار بضع سنوات نظم مركز املعلومات     .جمال اإلعاقة من العديد من الدول العربية      عـاملون وخـرباء يف      

 كما .والتأهيل حلقوق اإلنسان دوراٍت عربيةً يف جمال حقوق اإلنسان مبشاركة واسعة من خمتلف دول العامل العريب
ت شعار من أجل مناصرة فعَّالة نظم منتدى الشقائق العريب حلقوق اإلنسان ندوةً إقليميةً عن حقوق السجينات حت 

 ونظم  .حلقـوق اإلنسـان وشارك يف الندوة العديُد من اخلرباء والباحثني يف جمال حقوق اإلنسان من تسع دول                 
الذي " امللتقى الدميقراطي األول للمنظمات النسائية العربية غري احلكومية "٢٠٠٤ديسمرب /كانون األولاملنتدى يف 

ذلك  و ،خطوة ضرورية حنو اإلصالح السياسي يف الوطن العريب       كلسياسي للنساء   ركـز على موضوع التمكني ا     
 . مبشاركة ُنخبة من القياديات الناشطات يف مؤسسات اجملتمع املدين من خمتلف الدول العربية

قى  شارك منتسبو ملت   ١٩٩٣فعقب انتخابات   . احمللي وتنوعت نشاطاُت املنظمات احمللية املنفَّذة خارج اإلطار       -١١٩
اجملـتمع املدين يف نقل جتربتهم يف الرقابة احمللية على االنتخابات إىل دول عربية أخرى كما شاركوا يف دورات تدريبية            

ويف جتربة رائدة . عربية ودولية عن الوسائل والطرق احلديثة يف الرقابة احمللية لالنتخابات والتثقيف املدين ومشاركة املرأة
 املعلومات والتأهيل حلقوق اإلنسان فعاليتني إقليميتني األوىل يف القاهرة حول مشروع حتديث             يف هذا اجملال نظَّم مركزُ    

امليثاق العريب حلقوق اإلنسان واألخرى يف عمَّان حول استخدام األسلحة الصغرية، وظهرت أمناطٌ جديدةٌ من التعاون                
 إعداد دراسات حول أحقية املرأة يف نقل جنسيتها بـني املنظمات احمللية ونظرياهتا من املنظمات األخرى كاالشتراك يف      
 وقد شارك فيها    .واستخداماهتا) البطاقة الشخصية (ألبـنائها من الزوج األجنيب وأمهية حصوهلا على األوراق الثبوتية           

 .ى مد-مركُز مساندة قضايا املرأة التابع ملؤسسة دعم التوجه املدين الدميقراطي 

فبعض تلك . عالقة السائدة بني خمتلف املنظمات األهلية واملنظمات الدولية واإلقليمية  ال وتـتعدد وتتنوع أمناط    -١٢٠
قليمياً ومن ذلك عضويتها يف الشبكة األهلية إاملنظمات اليمنية ترتبط من حيث العضوية ببعض الشبكات األهلية دولياً و

ى الصفة االستشارية يف اجمللِس االقتصادِي      وهناك مجعيتان قد متكنتا من احلصوِل عل      . للمـنظمات األهلـية يف القاهرة     
 وشاركت العديُد من اجلمعيات واملنظمات األهلية اليمنية بفعاليٍة يف معظم املؤمترات الدولية . لألمم املتحدةيواالجتماع

واستطاعت بعض تلك املنظمات أن حتظى بسمعٍة       . )٩(واإلقليمـية خاصـةً املرتـبطة مبجاالت املرأة وحقوق اإلنسان         
 .احتراٍم دوليني وترشح للقيام بأدواٍر تنسيقيٍة على مستوى املنطقة العربية واحمليط اإلقليميو

ونشأت منظماٌت مارست أدواراً ملموسة يف الدفاع عن احلقوق واحلريات واملتابعة امليدانية عرب النياباِت            -١٢١
رزت اهليئة الوطنية للدفاع عن احلقوق       وب .واحملـاكم لرصد االعتقاالت التعسفية خارج إطار الدستور والقانون        

 .كإحدى املنظمات الفاعلة العاملة يف هذا املضمار) هود(واحلريات 

 فمنذ  .وظهرت بعض املنظمات اليت مارست أعماالً واكبت أهم األحداث السياسية اليت عاشتها بالدنا             -١٢٢
عهد اليمين لتنمية الدميقراطية بالرقابة على       قام امل  ٢٠٠٣نتخابات الربملانية األخرية يف     ال وحىت ا  ١٩٩٧انتخابات  

                                                      

 .٩ الدكتور فؤاد الصالحي، ص -قراءة حتليلية لواقع املنظمات األهلية اليمنية يف ضوء القانون اجلديد  )٩(
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 وتفاعالً مع قضايا ."التحول الدميقراطي يف اجلمهورية اليمنية   "االنـتخابات وأصدر كتاباً عن جتربته حتت عنوان         
حزباً ومنظمة مدنية وضعت رؤيتها  و ناشطا١٢٠ًعلى  نفـذ املعهد ندوة وطنية شارك فيها ما يربو    ،اإلصـالح 

 .الح ومناهج حتقيقهالوطنية لإلص

كما نشأ العديد من املنظمات املتخصصة يف نشر الوعي حبقوق النساء وحتسني معرفتهن ومقدرهتن على                -١٢٣
 وعلى سبيل املثال نظم ملتقى املرأة للدراسات والتدريب فعالياٍت تناولت قضايا املرأة وكيفية              .ممارسة حقوقهن 
 .زيادة الوعي هبا

ت اليت ركزت نشاطاهتا بشكل كبري على القضايا املتعلقِة بالطفولة حيث نظمت    وظهـرت بعض املنظما    -١٢٤
 انتخابات برملان األطفال اليت تعترب ثاين جتربة خيوضها أطفال اليمن يف            ٢٠٠٤مارس  /آذاراملدرسة الدميقراطية يف    

 .طفٍل وطفلة ٣٠ ٠٠٠هذا اجملال مبشاركة 

 آلية عمل وتعاون مع منظمات اجملتمع املدين العاملة يف جمال حقوق وقد أولت القيادة السياسية أمهية خللق -١٢٥
 وعقدت وزارة حقوق اإلنسان عدة لقاءات مع منظمات اجملتمع املدين واألحزاب السياسية استهدفت              .اإلنسـان 

ك حتديـد أولويات العمل املشترك والصعوبات اليت تعترضها والوسائل اليت من خالهلا ميكن التغلب على مثل تل                
 وجاء يف إعالن مؤمتر صنعاء حول الدميقراطية وحقوق اإلنسان ودور احملكمة اجلنائية الدولية الذي               .الصـعوبات 

 مبشاركة واسعة من منظمات اجملتمع املدين أن من متطلبات ٢٠٠٤يناير / كانون الثاين  ١٢-١١انعقـد يف الفترة     
احلق يف حرية تأسيس منظمات اجملتمع املدين       الدميقراطـية السـليمة ومقتضـيات احترام حقوق اإلنسان ضمان           

واالنضـمام إليها وتوفري اإلطار القانوين والبيئة املناسبة لعملها، تعزيزاً ملبدأ الشراكة واملشاركة وتنظيماً للحراك               
حترام ولية يف إطار القانون ويلتزم مببادئ الدميقراطية وا       ؤ على أن يؤدي اجملتمع املدين دوره مبس       ،االجتماعي املؤثر 
 .حقوق اإلنسان

 من املعوقات   وتعترُض مساَر العمِل يف إطار منظمات اجملتمع املدين العاملة يف جمال حقوق اإلنسان مجلةٌ              -١٢٦
ألجلها، إىل  اليت أنشئت    على ترمجة األهداف     كضـعف التأهـيل الكايف للكوادر العاملة فيها لتصبَح أكثر قدرةً          

تنظم عملها وتسهلُ عمليةَ تبادِل املعلومات فيما بينها وعدم وجود التخصص جانب عدم وجود آلية تنسيقية بينها 
طار ذلك التخصص واجتاه العديد     إاحلقيقي والدقيق لدى بعض املنظمات الذي ميكنها استغالل كل إمكانياهتا يف            

ددة لعمل تلك   مـنها للعمـل يف جماالٍت حمددٍة كالفقر واملرأة كنوع من التقليد وغياب األهداف الواضحة واحمل               
 ُراملـنظمات األمر الذي ينعكُس على جودة تلك األعمال والتنوع يف العمل الذي يستوعب خمتلف اجملاالت ويعبّ                

وتتركَّز نشاطاُت غالبية املنظمات يف املدن وإمهال الريف، مع ضعف أو قصور             .عـن مـدى قدرهتا على العمل      
اجملاالت على  بشكل عام يف جماالت تنمية اجملتمع وتركيزها        نشـاطات مؤسسات اجملتمع املدين العاملة يف اليمن         

وتربز شخصيةُ العمل األهلي وارتباط اجلمعية أو       . التقلـيدية بل وتكرار ذلك حىت داخل اإلطار السكاين الضيق         
 عن غياب أو ضعف املمارسة      ُراملؤسسـة بالشـخص األول فـيها وأحياناً يولد ذلك خالفاٍت بني قياداهتا ويعبّ             

 .)١٠(قراطية داخلهاالدمي

                                                      

 .١٥املرجع السابق، ص  )١٠(
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  حالة االتفاقية بصورة عامة�ثالثاً 

 )مستويات تنفيذ اجلمهورية اليمنية لبنود االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري(

 ١دة املا -ألف 

 ة يف  نؤكـد عـلى مـا ورد يف سياق تقريرنا السابق، التزام حكومة اجلمهورية اليمنية باملبادئ الوارد                 -١٢٧
 .هذه املادة

 ٢ دةاامل -باء 

 ١الفقرة 

تأكيداً ملا ورد يف تقرير اليمن السابق فإنه ميكن مالحظة أن احلكومة قد أكدت التزاماهتا بانتهاج سياسة                -١٢٨
يف ) الوطنية واحمللية (للقضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله، وذلك عند النظر يف جممل السياسات العامة هلا               

زام أكثر وفقاً ملا نص عليه لتال اوقد تعزز ذلك. ف امليادين السياسية واملدنية واالقتصادية واالجتماعية والثقافيةخمتل
فاملواطنون مجيعهم متساوون يف    . البالد والذي كفل الباب الثاين منه حقوق وواجبات املواطنني األساسية          تورسد

 .)١١(لواجبات العامة دون متييزاو احلقوق

ـ  -١٢٩  كافة  نمضتوليت متكن املواطنني من ممارستهم هلذه احلقوق        اضرورية  لل ا ئولـة مجيع الوسا   الد ذتخوت
لتحقيق سبل احلماية  ننيطوامللاحلريات للمؤسسات واملنظمات السياسية والنقابية والثقافية والعلمية واالجتماعية 

 .)١٢(ةحيرشعة أو طبقة أو ماجلء  أو إبعاد أو إقصاءانالكافية هلم دون استث

 القائم على   االجتماعي مضموهنا على التمسك مببادئ وأسس التضامن         يف عها حتث ي مج صوهـذه النصو   -١٣٠
ق فاواطنني وهي هبذه املبادئ تت    وامل  ملة بني اعملااملساواة واإلنصاف والعدالة وممارسة احلريات العامة والتساوي يف         

 .ةمالعا وأحكامها دئهااقية ومبافتالاذه  همع مضمون وأهداف

 )أ (رةفقال

اليت حترم على ) الوطنية واحمللية(بالنظر إىل املبادئ الدستورية والقانونية اليت تسري أعمال املؤسسات العامة  -١٣١
 األشخاص أو املؤسسات، فإنه يتأكد لنا أن النظام         تهذه املؤسسات أي ممارسة متييزية ضد األشخاص أو مجاعا        

                                                      

 ٤١ة  لواجبات العامة، بينما تعزز املاد    او  منه على أن املواطنني مجيعهم متساوون يف احلقوق        ٤٠تـنص املادة     )١١(
لدولة  افلتكري أن لكل مواطن حق اإلسهام يف احلياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية وتش احلقوق والواجبات اليت هذه

 .بة والتصوير يف حدود القانونتالكواحرية الفكر واإلعراب عن الرأي بالقول والعمل 
واطنون سواء أمام القانون وال جيوز تعقب أي إنسان أو امل" من قانون اإلجراءات اجلزائية على أن ٥املادة ص تن )١٢(

 ".ركز االجتماعيملا وأنة أو درجة التعليم هملالعنصر أو األصل أو اللغة أو العقيدة أو او  أيةار به بسبب اجلنسرضإلا
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لة بكافة مؤسساهتا باحترام مبادئ املساواة والعدالة وعدم التمييز يف السياسات           القـانوين يف ذاتـه قد ألزم الدو       
ال جيوز تسخري الوظيفة العامة أو املال : " من الدستور أنه٥واملعاملة ضد أي مجاعة أو مؤسسة؛ حيث نصت املادة 

س االقتصادية للجمهورية كما اعتمد الدستور يف تنظيمه لألس". العام ملصلحة خاصة حبزب أو تنظيم سياسي معني
اليمنية على أساس حرية النشاط االقتصادي مبا حيقق مصلحة الفرد واجملتمع وذلك باعتماد العدالة االجتماعية يف                
العالقات االقتصادية اهلادفة إىل تنمية اإلنتاج وتطويره وحتقيق التكافل والتوازن االجتماعي وتكافؤ الفرص ورفع              

العام، واخلاص،  (ا راعى الدستور املعاملة املتساوية العادلة بني مجيع القطاعات          كم. مسـتوى معيشـة اجملـتمع     
يف إطار التنافس املشروع بينها، وشدد على محاية واحترام امللكية اخلاصة اليت ال ُتمس إال للضرورة                ) واملخـتلط 

قيق العدالة االجتماعية   كما وضع الدستور مصلحة اجملتمع وحت     . )١٣(وملصلحة عامة وبتعويض عادل وفقاً للقانون     
 .)١٤(بني املواطنني كأساس يف فرض الضرائب والتكاليف العامة

ويف جمال األسس االجتماعية والثقافية فقد نص الدستور صراحة على كفالة الدولة لتكافؤ الفرص جلميع                -١٣٢
أساس التضامن االجتماعي القائم على فاجملتمع اليمين يقوم على . )١٥(املواطنني سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً

اخلدمة العامة تكليف وشرف    " من الدستور أن     ٢٨كما ورد يف املادة     . )١٦(العدل واحلرية واملساواة وفقاً للقانون    
للقائمني هبا، ويستهدف القائمون هبا يف أدائهم ألعماهلم املصلحة العامة وخدمة الشعب، وحيدد القانون شروط               

 ".ق وواجبات القائمني هبااخلدمة العامة وحقو

 )ب(الفقرة 

إن تشجيع أو محاية أو تأييد أي متييز عنصري يصدر عن أي شخص أو منظمة، هو أمر جيرمه الدستور                    -١٣٣
 .وكافة القوانني الوطنية، وسيتم شرح ذلك يف إطار التقرير

 )ج(الفقرة 

 ريإعـادة النظر يف السياسات والتشريعات املؤدية إىل التمييز العنص

أورد الدسـتور عـدة مبادئ تتضمن اإلجراءات الواجب اتباعها إلعادة النظر يف السياسات احلكومية                -١٣٤
 ٩٣يف حالة كوهنا تؤدي إىل التمييز العنصري أو ترسخه، ومن هذه النصوص ما ورد يف املادة                 ) الوطنية واحمللية (

ئل العامة يف أي شأن يتعلق بأدائها ملهامها أو الـيت أعطت جمللس النواب حق توجيه التوصيات للحكومة يف املسا          
بأداء أي من أعضائها وعلى احلكومة تنفيذها، كما أعطى الدستور جمللس النواب أن يكون جلنة خاصة أو يكلف                  
جلنة من جلانه لتقصي احلقائق يف موضوع يتعارض مع املصلحة العامة، أو فحص نشاط إحدى الوزارات واهليئات 

                                                      

 . من دستور اجلمهورية اليمنية٧املادة  )١٣(
 . من الدستور١٢املادة  )١٤(
 . من الدستور٢٤املادة  )١٥(
 .الدستور من ٢٥املادة  )١٦(
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ـ    ويف املقابل فإنه إذا تبني لرئيس      . ة أو وحـدات القطاع العام أو املختلط أو اجملالس احمللية          واملؤسسـات العام
اجلمهوريـة أن القانون املقدم من جملس النواب يتضمن نصوصاً متييزية أو ما شابه ذلك فقد منحه الدستور حق                   

عاة اإلجراءات الواردة يف    ومرا )١٧(طلـب إعـادة النظر يف أي مشروع أقره جملس النواب مع بيان أسباب ذلك              
 . الدستور ملثل هذا اإلجراء

 الذي ينشأ بقرار من رئيس اجلمهورية من ذوي اخلربات          -كمـا أعطـى الدسـتور جمللـس الشورى           -١٣٥
 بعض الصالحيات املتعلقة بالسياسات احلكومية واليت من أمهها تقدمي          -والكفـاءات والشخصيات االجتماعية     

يت تساعد الدولة على رسم استراتيجياهتا التنموية واإلسهام يف حشد اجلهود الشعبية من             الدراسات واملقترحات ال  
أجـل ترسـيخ النهج الدميقراطي وتقدمي االقتراحات اليت تساعد على تفعيل مؤسسات الدولة واإلسهام يف حل                 

 .)١٨(املشاكل االجتماعية وتعميق الوحدة الوطنية

 تنفيذ السياسة العامة للدولة يف اجملاالت السياسية واالقتصادية         وباعتـبار أن جملـس الـوزراء يـتوىل         -١٣٦
واالجتماعية والثقافية وذلك وفقاً للقوانني فإنه يقع على عاتقه محاية حقوق املواطنني، وتوجيه وتنسيق ومراجعة               

 . )١٩( للقانونأعمال الوزارات واألجهزة اإلدارية واملؤسسات واهليئات العامة والقطاعني العام واملختلط وفقاً

وجتسـيداً لذلك يف الواقع، فإنه بالنظر إىل عدد من التوصيات الصادرة عن االجتماع املشترك جمللسي النواب                  -١٣٧
نرى ، )٢٠(٢٠٠٥-٢٠٠١والشـورى الذي صادق على اخلطة اخلمسية الثانية للتنمية االقتصادية واالجتماعية لألعوام       

عد االجتماعي يف خطط التنمية، حيث جيب العمل على مكافحة الفقر           أنـه قد أوصى احلكومة بأمهية مراعاة الب       
كما أوصى بضرورة . بطـريقة تضمن تقليل عدد الفقراء وتوزيع مثار التنمية على مجيع السكان واملناطق املختلفة    

 بعجلة التنمية   دعـم اجملـالس احمللية وتعزيز دورها يف القيام مبهامها وأداء الدور املناط هبا واملعول عليه يف الدفع                 
ويف جمال التشريعات القانونية أوصى االجتماع املشترك       . وترسيخ املشاركة الشعبية والالمركزية املالية واإلدارية     

عـلى ضـرورة إعادة النظر يف التشريعات القانونية ملختلف القطاعات، وذلك مبا يواكب السياسات اهلادفة إىل                 
تها اخلطة، باإلضافة إىل استكمال التشريعات للمؤسسات احلكومية مبا         تطويـر البناء املؤسسي للدولة اليت تضمن      

ويف جمال السياسات االقتصادية أوصى االجتماع املشترك   . يكفـل حتقـيق اإلصـالح اإلداري واملايل والقضائي        
 املعيشة  بضرورة األخذ باالعتبار اآلثار السلبية اليت ترتبت على السياسات االقتصادية فيما يتعلق بتدهور مستوى             

وتدين مستوى دخل الفرد وزيادة مساحة الفقر واتساع اهلوة بني األغنياء والفقراء وزيادة البطالة، وأكد أنه جيب 
عـلى احلكومـة اختـاذ اإلجـراءات اليت تكفل تفادي وجتاوز تلك اآلثار السلبية املترتبة على انتهاج مثل هذه                    

                                                      

 . من الدستور١٠٢املادة  )١٧(
 . من الدستور١٢٥املادة  )١٨(
 . من الدستور١٣٧املادة  )١٩(
 كانون  ٦توصـيات االجـتماع املشـترك جمللسي النواب والشورى الذي صادق يف جلسته املنعقدة بتاريخ                 )٢٠(

ب اخلطة اخلمسية الثانية للتنمية كتا. ٢٠٠٥-٢٠٠١ على اخلطة اخلمسية الثانية للتنمية االقتصادية واالجتماعية ٢٠٠٢يناير /الثاين
 .٢٦٥اجلزء الثالث ص . االقتصادية واالجتماعية
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شترك بضرورة اختاذ اخلطوات الالزمة إلسهام اجملتمع يف التنمية         ويف جمال الثقافة أوصى االجتماع امل     . السياسات
وقد أقر االجتماع املشترك أن هذه التوصيات جزءاً ال يتجزأ من اخلطة            . الثقافـية وخباصة على املستويات احمللية     

 .اخلمسية الثانية

الة االجتماعية وممارستها يف وال يفوتنا التوضيح أن السياسات احلكومية تقوم على مبدأ سيادة مفهوم العد -١٣٨
اً لتلك االلتزامات واألسس    يققوحت. العالقـات االقتصـادية واإلنتاجـية لتحقيق التكامل واالندماج االجتماعي         

اسية والبشرية يف سيئ الدستورية فقد حددت أولويات خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية والدابواملقومات وامل
 احلقوق وتطبيقها من خالل تنفيذ اخلطة اخلمسية األوىل والثانية اليت روعي فيهما             الـبالد على ضمانة تأمني هذه     

املعنية اليت تساعد على حتقيق تنمية       ةيصلة حبقوق اإلنسان لتطبيق السياسات احلكوم     الت  ذااالهـتمام باملسـائل     
ت ءامة من إجرا  وك احل هن ما تتخذ  ه فإ ضعرق  سبعلى ما    ًءناوب. متوازنةة   مستدمي ةشريبية واجتماعية و  تصـاد اق

يعاهتا وقوانينها  رشت نكما أ . ه العام إىل إلغاء أية أحكام تؤثر يف خلق أو ختليد التفرقة العنصرية            نومضميهدف يف   
ع نمتستويني الوطين واحمللي    مل ا لىيف اجملال القضائي والعديل ويف اجملاالت اإلدارية يف خمتلف املؤسسات احلكومية ع           

 . ىل تقوية التقسيمات العرقية أو الطائفية أو القبلية أو الفئوية إ قد تؤدييتل اشطةارسة األنمم

اجتهت احلكومة حنو ربط    ) ٢٠١٥-١٩٩٠(وإعمـاالً ملفهـوم الشراكة لتحقيق أهداف التنمية األلفية           -١٣٩
يق مع خمتلف   االستراتيجيات واخلطط والربامج الوطنية بأهداف التنمية األلفية حيث تبذل جهوداً كبرية يف التنس            

القطاعـات احلكومـية والقطاع اخلاص ومنظمات اجملتمع املدين والفئات االجتماعية املعنية واملستهدفة من تلك               
الـربامج واالسـتراتيجيات من أجل إصدار اخلطة اخلمسية الثالثة مبنية على أهداف التنمية األلفية وموجهة حنو                 

 .تنمية األلفيةالتخفيف من الفقر ووفقاً لألهداف الثمانية لل

وتـتفق كـثري من السياسات احلكومية مع املبادئ الواردة يف إعالن وبرنامج عمل ديربان ملكافحة العنصرية                  -١٤٠
وجتسيداً لالهتمام الذي توليه احلكومة اليمنية لتعزيز       . والتميـيز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب         

 االستفادة من التجارب والربامج اليت ميكن أن تساهم يف دعم ذلك التوجه،             ومحايـة حقوق اإلنسان والقناعة بضرورة     
 Programme Human Rights Strengtheningتقدمت احلكومة بطلب االشتراك يف برنامـج تعزيز حقـوق اإلنسان 

(HURIST)
" بالنوافذ"ويشـمل هذا الربنامج نطاقـاً واسعـاً من األنشطة والربامج اليت أدرجت حتت ما ُسمي           . )٢١(

 اليت هتدف إىل إيضاح أمهية دمج منظور ٢رقم " النافذة"وكان اشتراك اليمن على وجه اخلصوص يف . الرئيسية للربنامج
حقـوق اإلنسـان يف خطط واستراتيجيات التنمية الوطنية من خالل التركيز على قضايا ذات أولية وطنية قد تشمل                   

ومتت املوافقة على ذلك الطلب . ياه، وحقوق املرأة أو حقوق األقليات    التخفـيف مـن الفقر، والتعليم، والصحة، وامل       
 .من الربنامج" النافذة"لتصبح اليمن الدولة الوحيدة يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ اليت متكنت من االشتراك يف هذه 

 

                                                      

ميـثل برنامج تعزيز حقوق اإلنسان أحد أهم الربامج الريادية اليت يقوم بتنفيذها برنامج األمم املتحدة اإلمنائي                  )٢١(
 .دول العاملباالشتراك مع مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وذلك يف العديد من 



CERD/C/YEM/16 
Page 47 

ك قانون الصحافة، ويف جمـال مـراجعة التشريعات املؤدية إىل التمييز العنصري يف جماالت املرأة، وكذل           -١٤١
وقانون السلطة القضائية، والقوانني املعارضة للسلطة احمللية، شكلت احلكومة جلاناً لدراسة هذه التشريعات الوطنية 

 لسنة  ٢٩رئيس جملس الوزراء رقم     ومـدى مالءمتها مع االتفاقيات واملعاهدات الدولية، ويف هذا الصدد، صدر قرار             
تتوىل دراسة القوانني والتشريعات الوطنية ومدى مطابقتها للمواثيق واالتفاقيات    بشـأن تشـكيل جلنة قانونية        ٢٠٠٤

 .الدولية اليت صادقت عليها بالدنا

 حظر وإهناء التمييز العنصري الصادر عن األشخاص واملنظمات): د(الفقرة 

 .نؤكد على ما ورد يف سياق تقريرنا السابق حول الفقرة ذاهتا -١٤٢

  )ه(الفقرة 

ـ  -١٤٣ تزاماً مـن حكومة اجلمهورية اليمنية مبا ورد يف هذه الفقرة فإهنا قد قامت بالفعل بتشجيع املنظمات       ال
واحلـركات املتعددة األجناس، مبا من شأنه إزالة احلواجز بني األجناس وذلك عن طريق النص عليها صراحة يف                  

العام لنقابات اجلمهورية يف االنضمام إىل      القـانون حيث تضمن قانون النقابات العمالية النصَّ على حقَّ االحتاد            
 . النقابية العربية واإلقليمية والدولية وكذا االشتراك يف تأسيسهاتاالحتادا

 ٢الفقرة 

 تنميةالعدالة االجتماعية يف العالقات االقتصادية اهلادفة إىل        مبدأ   منه على    ٧ املادة   يف الدسـتور    يؤكـد  -١٤٤
  .اجملتمعاالجتماعي وتكافؤ الفرص ورفع مستوى معيشة اإلنتاج وتطويره وحتقيق التكامل 

ياً لـه وألسرته يوفر ما يفي حباجتهم من                   -١٤٥ إن تأمني هذا احلق مبا يكفل لكل شخص مستوًى معيشياً كاٍف
الغـذاء والكسـاء واملـأوى وحبقهم يف التحسني املتواصل للظروف املعيشية يضع أمام الدولة واجملتمع مسؤولية          

شكلة الفقر باختاذ السياسات املالئمة وإنشاء وتقوية شبكة األمان االجتماعي واآلليات واملؤسسات            التصـدي مل  
والصـناديق التابعة هلا لزيادة فرص العمل للتخفيف من حدة هذه الظاهرة وآثارها السلبية على احلقوق املكتسبة             

 .لألفراد واجلماعات

 يف املائة من سكان اليمن يعيشون حتت خط فقر الغذاء، ١٧,٦ أن ١٩٩٨أظهر مسح ميزانية األسرة لعام  -١٤٦
يف حني ترتفع نسبة السكان الذين ال يتمكنون من احلصول على كامل احتياجاهتم الغذائية وغري الغذائية واملتمثلة                 

وهذه النسب تعكس خطورة أوضاع     .  يف املائة  ٤١,٨يف املـأكل وامللبس واملأوى والصحة والتعليم والتنقل إىل          
 ماليني مواطن يعانون من الفقر وأبعاده املختلفة، ناهيك عن األعداد األخرى اليت تعيش حول ٦,٩ومعيشة حوايل 

 يف املائة وحدة    ١٣,٢خـط الفقر وختشى من االنزالق حتت اخلط، فضالً عن ارتفاع فجوة الفقر املقدرة حبوايل                
 .)٢٢( يف املائة٥,٨الفقر البالغة 

                                                      

 .٢٠٠٥-٢٠٠٣استراتيجية التخفيف من الفقر  )٢٢(
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يمن يأخذ طابعاً ريفياً، خاصة وأن اجملتمع اليمين ما زال ريفياً إىل حد كبري رغم النمو كما أن الفقر يف ال -١٤٧
 وحيث حيتضن ١٩٩٨املسـتمر لظاهرة التحضر حيث كان يقطن فيه ما يقارب من ثالثة أرباع السكان يف عام        

 . الغذاء يف املائة من الذين يعانون من فقر٨٧ يف املائة من الفقراء و٨٣الريف اليمين حوايل 

لـذا أصبحت ظاهرة الفقر من بني التحديات الكبرية ذات األولوية يف اهتمامات الدولة حيث شهدت                 -١٤٨
السنوات املاضية تنامي اجلهود ملكافحة الفقر وتعددت اإلجراءات اليت تتبىن وتنفذ مشاريع مباشرة أو غري مباشرة              

 .للحد من مشكلة الفقرة وتأثرياته السلبية على اجملتمع

 .يف اآليت املستوى املعيشي للمواطنني لرفع الدولة وقد متثلت أهم سياسات -١٤٩

 ٢٠٠٥-٢٠٠١اخلطة اخلمسية الثانية 

 يف عدد من املؤشرات احليوية    ٢٠٠٠-١٩٩٦مل يكـن التحسـن يف أداء االقتصاد الوطين خالل الفترة             -١٥٠
وليد فرص عمل منتجة بالقدر الذي يضمن استدامة واالجتماعـية كافياً للرفع من املستويات املعيشية للسكان وت    

لذا فقد أدركت الدولة أمهية توجيه كافة السياسات واإلجراءات حنو حتقيق النمو . ذلك النمو والتخفيف من الفقر
االقتصادي وخلق فرص العمل للتخفيف من الفقر، ورفع املستوى املعيشي للمواطن لضمان االستقرار االقتصادي             

 ولذلك سعت اخلطة اخلمسية الثانية إىل دمج استراتيجية التخفيف من الفقر مع أهداف وسياسات               .واالجتماعي
اخلطـة لتصبح جهود مكافحة الفقر وتقليص نطاق حدته أهدافاً وطنية تسّخر لتحقيقها كافة السياسات الكلية                

 ميزانية األسرة يف عام     ولوضـع السياسات واإلجراءات املناسبة، عمدت احلكومة إىل إجراء مسح         . والقطاعـية 
، لتوفري املعلومات الالزمة للتقييم السليم لظاهرة الفقر        ١٩٩٩، اتبعـته مبسح شامل لظاهرة الفقر يف عام          ١٩٩٨

 . وحتديد أسباهبا وأبعادها

 يف املائة عام    ٢١,٧ إىل حماصرة فقر الغذاء إىل       ٢٠٠٥وقـد هدفت اخلطة يف إطار رؤية اليمن االستراتيجية           -١٥١
، ٢٠٢٥ يف املائة حبلول عام ١٠، وخفض معدل الفقر األعلى إىل أقل من ٢٠١٥، وخفضه إىل النصف يف عام ٢٠٠٥

وذلـك عـرب اختاذ العديد من السياسات واإلجراءات لتحقيق أهداف التخفيف من الفقر اليت تسري يف ثالثة اجتاهات                   
 :متوازية هي

مل كافية وتوزيع عادل للدخل والثروة،      حتقـيق منو اقتصادي مستدمي قادر على توليد فرص ع          -
 وتوسيع الفرص االقتصادية للشرائح الفقرية والقريبة من خط الفقر؛

زيادة اإلنفاق االجتماعي على اخلدمات األساسية ذات األولوية وحتسني كفاءهتا وتوجيه منافعها  -
 بدرجة أساسية إىل الفئات الفقرية وخاصة يف املناطق الريفية؛

امج شبكة األمان االجتماعي وإعادة هيكلتها وحتسني أدائها واستهدافها والتوسع فيها،           تقييم بر  -
 .وخاصة تلك اليت تستهدف متكني األسر الفقرية وتعزيز قدراهتا وزيادة العائد على أصوهلا
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  األمان االجتماعيشبكة

 االقتصادي وتقليص اإلنفاق على     ظهرت هذه الشبكة لتخفيف اآلثار االنكماشية والسلبية لربنامج اإلصالح         -١٥٢
 . الربامج املوجهة للحماية االجتماعية للسكان عموماً، وخاصة إلغاء الدعم احلكومي للسلع واخلدمات األساسية

 ٢٠٠٥-٢٠٠٣ االستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر

 إىل -ت واألنشطة  من خالل جمموعة من السياسات واإلجراءا-هتـدف استراتيجية التخفيف من الفقر      -١٥٣
توفـري بيئة ممكنة للتخفيف من الفقر وحتقيق أهداف حمددة ومزمنة تشمل حتقيق النمو االقتصادي وزيادة فرص                 

ويف سبيل حتقيق . العمل وتوفري مستوى أفضل من اخلدمات األساسية مع ضمان شبكة أمان اجتماعي فعالة للفقراء
ة حماور رئيسية للتدخل لالستراتيجية تتمثل يف كل من حتقيق النمو         األهـداف العامة لالستراتيجية فإن هناك أربع      

 . االقتصادي، وتنمية املوارد البشرية، وحتسني البنية التحتية، وضمان احلماية االجتماعية

 متجاوزاً املعدل   ٢٠٠٣ يف املائة يف عام      ٤,٢وقـد حقـق الناتج احمللي اإلمجايل معدل منو فعلي بنسبة             -١٥٤
ومـع ذلك، فإن هذا النمو ال ميكن أن خيفض مستوى الفقر .  نقطة مئوية٠,٥ االستراتيجية حبوايل املستهدف يف

 يف املائة، وبالتايل يكمش الزيادة يف متوسط نصيب الفرد من الناتج احمللي ٣,٥يف ظل منو سكاين يصل إىل حوايل 
 .  يف املائة سنويا١,٧ً و١,٢  يف املائة، مقارنة مبا استهدفته االستراتيجية بني٠,٨اإلمجايل إىل 

ويتطلب تراجع معدالت الفقر وحتسني مستويات املعيشة وخلق فرص عمل كافية للحد من البطالة رفع                -١٥٥
وقد أوردت استراتيجية التخفيف من الفقر هدفاً حمدداً يتعلق بتخفيض نسبة           . هذا اهلامش إىل املعدالت املستهدفة    

الل فترة االستراتيجية، وهو ما رأت حتقيقه من خالل زيادة الناتج احمللي اإلمجايل              يف املائة خ   ١٣,١الفقر حبوايل   
 .  يف املائة٣احلقيقي اعتماداً على منو القطاعات غري النفطية مع خفض مواٍز يف معدل النمو السكاين إىل 

فيذه أصالً يف عام    ورغـم صعوبة تقدير مؤشرات الفقر يف ظل غياب مسح حمّدث مليزانية األسرة، بدأ تن               -١٥٦
، ٢٠٠٣-١٩٩٨، قام البنك الدويل بتقديٍر ملستوى الفقر أظهر تراجع الفقر بشكل طفيف خالل الفترة               ٢٠٠٥

ويعتبـر هذا املسار بطيئاً رغم أن التحسن ظهر بشكل أكرب .  يف املائة٤٠,١ يف املائة إىل ٤١,١حيث اخنفض من 
ة مشرية بذلك إىل تقليص املسافة بني حدود خط الفقر وبالتايل            يف املائ  ٣يف فجـوة الفقـر اليت اخنفضت بنسبة         

 . يف املائة٣,٥اخنفاض عدم التساوي بني الفقراء وكذلك حدة الفقر اليت تقلصت حبوايل 

إن األخـذ باالعتـبار ما ورد يف إطار هذه الفقرة قد جتسد على أرض الواقع من خالل اإلجراءات احلكومية                     -١٥٧
الفئات املهمشة واألشد فقراً؛ املعاقون؛     : بعض الفئات يف اجملتمع اليمين واليت تشمل الفئات التالية        اخلاصة برفع مستوى    

 .وسنتناول هذه الفئات بشيء من التفصيل. والالجئون
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 أهداف ومؤشرات استراتيجية التخفيف من الفقر

٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ 

بيان األساس 
٢٠٠٠ 

 اهلدف املؤشر

زيـادة الـناتج احمللي      معدل منو الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي ٥,١ ٣,٣ ٤,١ ٣,٧ ٥,٣ ٥,٤
 اإلمجايل احلقيقي

زيادة منو الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي غري        ٤,٧ ٤,٠ ٥,٠ ٥,٧ ٦,٥ ٧,٠
 النفطي

زيـادة الـناتج احمللي     
اإلمجـايل احلقيقي غري    

 النفطي

 معدل منو السكان ١,٦ ٠,١- ٠,٨ ٠,٥ ٢,٢ ٢,٤

 )مليون(حجم السكان  ١٨,٣ ١٨,٩ ١٩,٥ ٢٠,١ ٢٠,٧ ٢١,٤
 اخلصوبة ٥,٩ ٥,٧ ٥,٦ ٥,٥ ٥,٣ ٥,٢
 ) والدة١٠٠ ٠٠٠لكل (وفيات األمهات  ٣٥١ ٣٤٢ ٣٣٣ ٣٢٣ ٣١٤ ٣٠٥
 ١٠ ٠٠٠لكل(وفـيات األطفـال الرضع       ٦٧,٨ ٦٦,٢ ٦٤,٦ ٦٣,١ ٦١,٥ ٥٩,٩

 )والدة
لكل(وفـيات األطفـال دون اخلامسـة         ٩٤,١ ٩١,٦ ٨٩,١ ٨٦,٦ ٨٤,١ ٨١,٦

 ) والدة١ ٠٠٠

 ادة نصيب الفرد زي

ــنمو   معدل منو السكان ٣,٥ ٣,٤ ٣,٣ ٣,٢ ٣,١ ٣,٠ ــتحكم يف ال ال
 السكاين

 اجملموع ٤١,١ ٤١,٥ ٤٠,٦ ٣٩,٧ ٣٨,٠ ٣٥,٩
 حضر ٢٩,٩ ٢٩,٦ ٢٨,٦ ٢٧,٧ ٢٦,١ ٣٤,٤
 ريف ٤٥,١ ٤٥,٠ ٤٤,٢ ٤٣,٣ ٤١,٦ ٣٩,٣

 خفض الفقر )١٩٩٨(نسبة الفقر 

 اجملموع ٥٠ ٣٥,٨ ٥٦,٠ ٥٨,٣ ٦٣,٨ ٦٥,٠
 حضر ٨٠,٠ ٨٠,٠ ٨٠,٠ ٨٠,٠ ٨٠,٠ ٨٠,٠
 ريف ٢٥,٠ ٢٩,٥ ٣٢,٩ ٣٤,٨ ٣٩,٦ ٤٢,٠

نسـبة التغطـية الصحية     
 للسكان

رفـع تغطية اخلدمات    
 الصحية

 اجملموع ٦٢,٠ ٦٢,٩ ٦٤,٥ ٦٦,٠ ٦٧,٦ ٦٩,٣
 ذكور ٧٧,٢ ٧٨,٤ ٧٩,٤ ٨٠,٣ ٨١,٢ ٨٢,٤
 إناث ٤٣,٩ ٤٥,٩ ٤٨,١ ٥٠,٤ ٥٢,٧ ٥٥,٠
١٢,٢ ١٣,١ ١٤,١ ١٥,٠ ١٥,٦ ١٦,٠  

معـدل االلتحاق بالتعليم    
 األساسي

زيادة خمرجات التخصصات   
 العلمية

 رفع االلتحاق بالتعليم

 اجملموع ٥٧,٤ ٥٨,١ ٦٠,٨ ٦٢,٤ ٦٤,٥ ٦٦,٢
 حضر ٦٤,٠ ٦٤,٠ ٦٥,٥ ٠,٦٦ ٦٨,٠ ٦٩,٠
 ريف ٥٥,٠ ٥٧,٠ ٥٩,٠ ٦١,٠ ٦٣,٠ ٦٥,٠
 اجملموع ٦,٢ ٦,٦ ٧,٠ ٧,٤ ٧,٨ ٨,٠
 حضر ٣٣,٠ ٣٣,٠ ٣٤,٠ ٣٦,٠ ٤٠,٠ ٤٤,٠

نسـبة السكان الذين تتوفر     
 هلم املياه من الشبكة العامة

نسـبة السكان الذين تتوفر     
ـ  م خدمـات الصرف    هل

 الصحي

رفـع تغطـية خدمات    
 املياه والصرف الصحي

 اجملموع ٣٠,٠ ٣٢,٠ ٣٤,٧ ٣٧,٠ ٣٨,٥ ٤٠,٣
 حضر ٦٥,٧ ٨٥,٢ ٨١,٣ ٩٠,٢ ٩٦,٩ ٩٨,٢
 ريف ١٧,٠ ١٩,٠ ٢٠,٠ ٢١,٠ ٢٢,٠ ٢٢,٢

ــن نســبة الســكان ال ذي
حيصــلون عــلى الطاقــة 

 الكهربائية من الشبكة

 نسبة الفاقد  ٣٨,٠ ٣٦,٠ ٣٣,٠ ٣٠,٠ ٢٨,٠ ٢٥,٠

زيـادة تغطيـة الطاقة    
 الكهربائية
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٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ 

بيان األساس 
٢٠٠٠ 

 اهلدف املؤشر

ق الريفية  ربـط املـناط    طول الطرق اإلسفلتية ٦ ٥٨٦ ٨٩٠ ١ ٢٠٠ ٩٥٠ ١ ١٠٠ ١ ٢٥٠
ــهيل  ــواق وتس باألس
الوصـول إىل اخلدمات    
مـن خالل التوسع يف     

 شبكة الطرق

 طول الطرق احلصوية ٣ ٩٥١ ٧٠٠ ٦٥٠ ٨٠٠ ٩٥٠ ١ ٢٠٠
 طول الطرق اإلسفلتية املعاد تأهيلها - ٢٥٨ ٢٢٩ ١١٢ ١٢١ ١٠١
طـول الطـرق اإلسفلتية اليت يتم تقويتها         - ٥٠ ٨٠ ١١٠ ٢١٠ ١٢٧

 وحتسينها
 طول الطرق اليت يتم صيانتها روتينياً - ٧٩٤ ٧٩٤ ١ ٠٣٢ ١ ١١١ ١ ٢٧٠

 

ــرعاية  عدد احلاالت املستفيدة ٤٥٠ ١٦٠  ٤٧٦ ٨٩٩ ٥١٠ ١٦٠ ٥٤٠ ١٦٠ ٥٧٠ ١٦٠ ٦٠٠ ٦١٠ ــز دور ال تعزي
 االجتماعية

 حكومي وعام ٤١٥ ٠٠٠ ٤٢٥ ٧٢٧ ٤٣٣ ٢٥٧ ٤٤٢ ٦٠٥ ٤٥٠ ٩٤٩ ٤٥٩ ٦٣٥
 قطاع خاص ٤٥ ٠٠٠ ٥٠ ٠٠٠ ٥٧ ٠٠٠ ٦٢ ٠٠٠ ٦٠ ٠٠٠ ٧٠ ٠٠٠

 عدد املشمولني بالتغطية

 قطاع عام ٤٠ ٤٧٣ ٤٣ ٩١٣ ٤٧ ٦٤٥ ٤١ ٦٩٥ ٥٦ ٠٨٩ ٦٠ ٨٥٧
 قطاع خاص ١ ١٢٠ ٢ ١٢٥ ٣ ٢٨٢ ٤ ٤٥٥ ٨ ٧٢٨ ٧ ١٩٩

عـدد املسـتفيدين من     
 معاشات التقاعد

 لتأميناتتوسيع تغطية ا

دلــيل تنمــية الــنوع  ٠,٤٢٨      
ــتماعي  ــر (االج تقري
رية الوطين التنمـية البش  

٢٠٠٠/٢٠٠١( 

تقلـيص فجوات النوع    
 االجتماعي

 الفئات املهمشة واألشد فقراً )أ( 

، وقد عرف "األخدام" يف اليمن خالل السنوات األخرية يستخدم يف وصف فئة نيقد أصبح مفهوم املهمش -١٥٨
انت األرض متثل أهم املوارد     فقد ك . اجملـتمع الـيمين عرب تارخيه وفقاً هلذا املفهوم عدداً من اجلماعات املهمشة            

الطبيعية يف اجملتمع اليمين التقليدي، لذلك فإن اجلماعات اليت كانت متلك أرضاً زراعية وتشارك يف إدارة املوارد                 
الطبيعية، امتلكت حق املشاركة يف اختاذ القرارات الرئيسية للمجتمع وبالتايل فإهنا كانت تعترب مجاعات أو فئات                

أما اجلماعات اليت ال متلك األرض الزراعية فقد حرمت من االشتغال بالنشاط اإلنتاجي الرئيسي  .اجتماعية رئيسية
الفئات هنا جاء وصفها ب   من  و، وختصص أفرادها يف املهن واخلدمات اهلامشية،        )النشـاط الزراعي  (يف الـريف    
كلون  (سديةائصها اجل مل يكن بسبب مساهتا وخص     "األخدام"ذلك يعين أن هتميش فئة      و .خـدام  األ واجلماعـات 

 ني فلون البشرة السمراء ال يعترب سبباً للتهميش ذلك أن هناك ميني           .، أو بسبب معايري ساللية    )البشـرة السـمراء   
 أما األصول الساللية فلم تتوصل الدراسات       .إال أهنم ليسوا مهمشني    "األخدام"ن متاثل لون بشرهتم بشرة      يكـثري 

 هم مواطنون مينيون "األخدام" إال أن إىل حتديد دقيق ألصول هذه الفئة االجتماعيةرافية والتارخيية حىت اآلن غثنوإلا
 .يتمتعون باجلنسية اليمنية وبكافة احلقوق واحلريات
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ن منظور اجتماعي اقتصادي، فتعتربها واحدة  م"األخدام"لذلك فإن الدولة يف اليمن تنظر إىل هتميش فئة  -١٥٩
وألن  .)٢٣(، وتصفها بأهنا واحدة من الفئات األقل حظاً)مبعايري الفقر البشري(راً من الفئات االجتماعية األكثر فق  

اإلطار التشريعي يف اليمن ال مييز بني املواطنني، فإن احلكومة اليمنية مل تقم بإصدار قوانني خاصة حبقوق املهمشني 
عليه املنظومة التشريعية اليمنية كفيل     الذي تستند   الذي هو األساس    االجتماعيني، ذلك أن مبدأ املواطنة املتساوية       

بتغـيري أوضاع هذه الفئة مع مرور الزمن، فهم مواطنون يتمتعون بنفس احلقوق وملزمون بنفس الواجبات اليت                 
 وقد شهدت أوضاع بعض     . من الدستور  ٤٢ و ٤١اد  واملعلى ذلك   تنص  كما  اآلخرون،  يتمتع ويلزم هبا املواطنون     
، وال شك أن املستقبل سيئةتعيش يف ظروف معيشية إال أن البعض منها ال تزال  ، نسبياًأفراد الفئات املهمشة حتسناً

 وتتوقف سرعة هذه التغريات وشدهتا على حجم   .سـوف يشـهد تغـيرياً ممـاثالً بالنسبة ألوضاع فئة األخدام           
 . ومتكينهماملشروعات والربامج اليت تنفذها املنظمات احلكومية وغري احلكومية لبناء قدرات املهمشني

 ومتكينهم من ممارستهاالفئات املهمشة اآلليات املؤسسية والربامج املعنية بضمان حقوق 

ومتكينهم من ممارستها بتنفيذ أنشطتها يف      أفراد الفئات املهمشة     املؤسسات احلكومية املعنية حبماية حقوق       تقوم -١٦٠
لتنموية العامة والقطاعية، ويف مقدمتها استراتيجية      ضـوء األهـداف الـيت حددهتا اخلطط واالستراتيجيات والربامج ا          

 ، واالسـتراتيجية الوطنية للسكان، واخلطة اخلمسية الثانية للتنمية الصحية          ٢٠٠٥-٢٠٠٣التخفـيف مـن الفقـر       
، ومشروع إصالح القطاع الصحي، ومشروع توسيع التعليم األساسي، واالستراتيجية الوطنية الشاملة           ٢٠٠٥-٢٠٠١

 وإذا كانت معظم هذه االستراتيجيات والربامج واملشروعات قد         .رية املستدامة، ومشروع تنمية الطفولة    للتنمـية البش  
، فإهنا أشارت إىل    أطفال الشوارع كة يف جمال حقوق بعض فئات ذوي االحتياجات اخلاصة          عينحددت أهدافاً كمية م   

 وأشارت بعض هذه االستراتيجيات إىل أهنا       .حقـوق الفئات املهمشة يف سياق عرض املبادئ واملنطلقات املوجهة هلا          
 . هلاهةاستهداف تتركز حول الفئات االجتماعية األكثر فقراً واملبادئ واملنطلقات املوجتعتمد سياسات 

 ورد النص ٢٠٢٥-٢٠٠١عرض املرتكز الثاين للسياسة الوطنية للسكان يف اجلمهورية اليمنية  ففي سياق -١٦١
 ،اتساع رقعة الفقر وانتشار املساكن العشوائية واهلامشية خاصة على أطراف املدن          إىل  تشـري الدالئل    : "الـتايل 

 . "هذه املؤشرات العمل اجلاد حنو إجياد سياسة وطنية للسكان وتفعيل آليات تنفيذهاوتستدعي 

ية وإىل جانب هذه االستراتيجيات واخلطط العامة والقطاعية فقد اعتمدت بعض املؤسسات احلكومية املعن -١٦٢
 إنشاء مركزين   ٢٠٠٢ عام    حيث شهد  يف ممارسة أنشطتها على أهداف مشروعات خاصة      الفئات املهمشة   حبماية  

لتقدمي اخلدمات التعليمية والتدريبية والرعائية لألسر الفقرية     ) يف صنعاء وعدن  (لـلخدمات االجتماعـية الشاملة      
كزان عدداً من األنشطة يف جماالت التعليم      نفذ املر  ،٢٠٠٣وخالل عام   . عمومـاً والفئات املهمشة بشكل خاص     

 ٤ ١٢٣والصحة والتدريب والتأهيل والرعاية االجتماعية، وقد بلغ عدد املستفيدين من خدمات املركزين حوايل              
مث  ٢ ٦٠٢ويأيت األطفال يف مقدمة الفئات املستفيدة حيث بلغ عددهم . ٢٠٠٣مسـتفيداً ومستفيدة خالل عام   

 مستفيداً  ١٧حيث بلغ عددهم    ن الذكور   ومستفيدة مث املعاق   ١ ٤٥٧ستفيدات حوايل   النسـاء حيث بلغ عدد امل     
 وتأيت األنشطة واخلدمات الصحية سواء املقدمة لألطفال        . مستفيدين ٤حيث بلغ عددهم    وأخرياً املسنون الذكور    

 .أو النساء يف مقدمة األنشطة اليت نفذها املركزان

                                                      

 ، )٢٠٠٥-٢٠٠٣( اجلمهوريـة اليمنـية، وزارة التخطيط والتنمية، استراتيجية التخفيف من الفقر             :انظـر  )٢٣(
 .١٦-٥، اإلطار رقم ١٢٩ ص
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 جهود أمانة العاصمة

بأمانة العاصمة جهزت   " سعوان" وحدة سكنية من اإلسكان الشعيب يف منطقة         ١ ٣٠٠دد  مت إنشـاء ع    -١٦٣
بكافـة خدمـات البنـية التحتـية وجيري العمل بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة يف استكمال باقي اخلدمات                  

 .االجتماعية مثل املدرسة واملركز الصحي

موقع : ، وتشمل اجملاميع التالية   "الفئات املهمشة "صفيح  ومت بصورة أولية نقل غالبية الفئات من سكان ال         -١٦٤
 أسر ٤٠٣ وحدة سكنيه؛ وموقع باب اليمن وعددهم ١٨٥ أسرة استفادت من ١٨٥حارة جامع عذبان وعددهم 

 العمل جارياً يف عملية نقل األسر ل ال يزا٤٥ وحدات سكنية؛ وبالنسبة جملموعة موقع شارع   ٤٠٣استفادت من   
 . يدةإىل مساكنها اجلد

 الوضع احلايل للسكان

 : من حيث املسكن -١٦٥

إن الـتحوالت الـيت طـرأت يف نظام السكن اجلديد خلقت عند السكان شعوراً باالستقرار                 -١ 
 . والتخلص من كل سلبيات السكن السابق

قللـت املسـاكن اجلديدة من نسبة معدل التزاحم يف الغرفة الواحدة اليت كانوا يعانون منها يف        -٢ 
 . عهم السابقوض

لقد أدى توفري خدمات البنية التحتية للمدينة السكنية من مياه وصرف صحي وكهرباء إىل حتسن  -٣ 
 . مستوى نظافة مياه الشرب

 ساعة ٢٤حتسن مستوى النظافة الشخصية واملرتلية الرتفاع معدل استهالك األسر للمياه املتوفرة  -٤ 
 . وبصورة جمانية

 خدمة الكهرباء

صـيل الكهرباء جماناً بواسطة خطوط رمسية ممدودة روعي فيها شروط السالمة للسكان وفر هلم بيئة                تو -١٦٦
نظـيفة وخلت منازهلم من مادة الكريوسني املستخدمة سابقاً ذلك الذي قلل من نسبة املعرضني ألمراض الصدر                 

 . والرئة وانتشار احلرائق

 التعليم والصحة

ملتوفرة والقريبة من موقعها حيث استقبلت املدارس اجملاورة طالب وطالبات سكان           يتم االستفادة من اخلدمات ا     -١٦٧
الصـفيح، وكذلـك يتم تلقي العالج من خالل املراكز الصحية املوجودة يف إطار احلي يف الوقت الذي اختذت األمانة                    

 . سيق مع اجلهات الداعمةخطوات عملية الستكمال خمطط توفري اخلدمات االجتماعية هلذه التجمعات السكانية بالتن
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 تغيري منط احلياة اليومية للمرأة

سـاهم املشروع يف حتسني وضع املرأة وذلك من خالل توفر اخلدمات األساسية اليت خفضت من أعباء                  -١٦٨
 . العمل للنساء ومعاناهتن يف جلب املياه ورفع قدرة النساء واألطفال على حتملها

 ةاألنشطة االقتصادي

 األسر من السكان مبمارسة عملية البيع والشراء وممارسة بعض احلرف اليدوية مثل فتح حمالت          قيام بعض  -١٦٩
 . جتارية يف إطار املسكن وصناعة أواين حفظ املياه من إطارات السيارات وغريها من احلرف واألنشطة الثقافية

ر واالرتقاء بعملية التنمية للمناطق     اإلجراءات اليت مت وضعها من قبل أمانة العاصمة ملتابعة عملية التطوي           -١٧٠
 .السكانية بأماكن السكن اجلديد

إنشـاء إدارة إلدارة التنمية احلضرية واحملافظة على استدامتها تقوم على الشراكة مع مؤسسات               )أ( 
 اجملتمع املدين؛

 املناطق  وضع برنامج خاص بالتنمية املتواصلة للتجمعات الفقرية والفئات املهمشة بعد نقلهم إىل            )ب( 
اجلديدة بالتنسيق والتعاون مع املنظمات والصناديق املهتمة هبذه الشرحية هتدف إىل تعزيز قدرهتا وحتسني ظروفها               

 :املعيشية من خالل تنفيذ الربامج التالية

 توفري التدريب وحتسني قدرات الفئات املهمشة؛ - 

  كموقع إنتاج؛دعم الصناعات الصغرية املستدامة اليت تعتمد على املسكن - 

 تنشيط فرص العمل املنتج؛ - 

 .توفري فرص أفضل للحصول على التعليم - 

 الفئات املهمشةجهود املنظمات غري احلكومية يف جمال محاية 

أنشـأت هذه الفئات من املهمشني مجعيات خاصة هبم يف العاصمة واحملافظات ودعمتهم الدولة، وهناك                -١٧١
وبلغ عدد هذه .  يف إطار مجاعاهتا بدعم من املنظمات الدولية خاصة اليونيسيف        مشروعات تنفذها هذه اجلمعيات   

 . مجعيات ختتص هبذه الفئات١٠اجلمعيات ما ال يقل عن 

وأولـت مؤسسات اجملتمع املدين اهتماماً خاصاً لألنشطة التوعوية والدراسات والندوات وورش العمل،              -١٧٢
لقيم االجتماعية التمييزية، وتكريس ثقافة حقوق اإلنسان القائمة على         هبدف تغيري التوجهات الثقافية ومنظومة ا     

نفذت بعض منظمات اجملتمع املدين خالل االنتخابات احمللية        فقد  . مبادئ وقيم العدالة واملساواة واحلرية والكرامة     
ل االنتخابات  محالت توعية يف أوساط السكان املهمشني يف األحياء احلضرية العشوائية، وكذلك خال ٢٠٠١عام  

 وقامت مجعية   . وقامت مؤسسة دعم التوجه املدين الدميقراطي بدور رائد يف هذا اجملال           .٢٠٠٣التشـريعية لعام    
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 بتنفيذ دراسة كبرية حول أوضاع سكان األحياء اهلامشية يف حمافظات           ٢٠٠٣عام  ) SOUL(تنمية املرأة والطفل    
األنشطة اليت نفذهتا املنظمات غري احلكومية ومؤسسات        وهناك عدد كبري من      .أمانة العاصمة وعدن وحضرموت   

 ومتكينهم من ممارستها، ويصعب عرضها بشكل تفصيلي يف هذا الفئات املهمشةاجملتمع املدين يف جمال محاية حقوق 
 . ونكتفي بعرض منوذج من املشروعات والربامج اليت نفذهتا مؤسسات اجملتمع املدين يف هذا اجملال.التقرير

  اإلدماج االجتماعي للفئات املهمشة مبدينة تعزبرنامج

أحد الربامج اليت ينفذها مركز التأهيل والتدريب حلقوق اإلنسان بتعز، فعلى إثر السيول اليت              هـذا هو     -١٧٣
 وحدة سكنية لألسر املهمشة ٤٦جتاحت مدينة تعز قام البنك الدويل بعد مفاوضات مع حمافظة تعز بتمويل بناء          ا

 وقد صمم مركز التأهيل .كارثة السيول، ومت إطالق اسم مدينة األمل على هذا التجمع السكين       املتضـررة مـن     
والتدريـب حلقـوق اإلنسان برناجماً لإلدماج االجتماعي للمهمشني عموماً ولسكان مدينة األمل بشكل خاص               

قيف الصحي، وحمو األمية،    وأشرف على تنفيذه، ونفذ يف مدينة األمل عدداً من األنشطة يف جماالت التعليم والتث             
 .والصحة اإلجنابية، ويف جمال التمكني وبناء القدرات

 املعاقون  )ب( 

بادرت احلكومة اليمنية إىل حتديد يوم للمعاقني حبيث يتحول ذلك اليوم إىل مهرجان مفتوح تعرض فيه منجزات                  -١٧٤
 قضايا املعاقني بشفافية تعمق اإلجيابيات      عـام مضى وتطلعات إىل منجزات عام جديد على أساس مفهوم ضرورة مناقشة            

ومن أجل ذلك صدر قرار جملس الوزراء       . وتقف على السلبيات فتضع ما ينبغي وضعه من حلول لتجاوزها قدر اإلمكان           
 .ديسمرب من كل عام يوماً وطنياً للمعاقني/ بشأن حتديد يوم التاسع من كانون األول١٩٩٠ لسنة ١٥٠رقم 

 عاقنيملاظمة حلقوق األطر القانونية املن

 بشأن رعاية وتأهيل املعاقني متوائمة مع احلقوق        ١٩٩٩ لسنة   ٦١جاءت التوجهات العامة للقانون رقم       -١٧٥
كانون  ٩الـيت تضـمنها اإلعـالن العـاملي بشأن حقوق املعاقني الصادر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف                   

 احلقوق بشكل أكثر يف قرار جملس الوزراء       وفَصَّلت  ات  زت هذه التوجه  ّز وقد عُ  .١٩٧٥ديسـمرب عـام     /األول
 حق  ٣ فأكد القانون يف املادة      .١٩٩٩ لسنة   ٦١ بشأن الالئحة التنفيذية للقانون رقم       ٢٠٠٢ لسنة   ٢٨٤رقـم   

 ممارسـة كافـة احلقوق اليت كفلها الدستور، وحق املعاق يف التأهيل اجملاين والرعاية االجتماعية يف                يف  املعـاق   
ـ امل ، وحق املعاق يف    ٩، وحق املعاق ومنحه األولوية يف االلتحاق بالكليات واملعاهد احلكومية يف املادة             ٤ ادةـ

 .وزارة الصحة يف توفري األجهزة التعويضية واألطراف الصناعية       مسؤولية   ١٣ وأكدت املادة    .االنـتقال والتنقل  
ألزمت وزارة الشؤون االجتماعية والعمل      و  حق املعاقني يف تشكيل املنظمات غري احلكومية       ٢٧املادة  أكـدت   و

ويبلغ عدد مجعيات املعاقني اليت يديروهنا هم . مبساعدة املعاقني يف إنشاء مجعياهتم النوعية واللجان احمللية وتطويرها    
 فقد خصصت حلق    ٢٤ إىل   ١٥ أما املواد من     . مجعية من مجعيات اإلعاقة    ٧٠بأنفسهم، من خمتلف فئات اإلعاقة،      

 يف املائة للمعاقني من جمموع الوظائف الشاغرة باجلهاز اإلداري          ٥ بالنص على ختصيص نسبة       العمل املعـاقني يف  
 حيث منع القانون    المتيازات املكفولة عند تشغيلهم   للدولـة ووحـدات القطاعني العام واملختلط، باإلضافة إىل ا         

 . إلعاقةحرمان املعاقني من أية مزايا أو حقوق مقررة للعاملني اآلخرين بسبب ا
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 منه اهليئات واملؤسسات احلكومية بتوظيف نسبة ٢٤ يف املادة ١٩٩١كما ألزم قانون اخلدمة املدنية لسنة  -١٧٦
 ١٩٩٢ لسنة   ١٢٢معينة حتددها الوزارة سنوياً، بينما اشترطت الئحته التنفيذية الصادرة بالقرار اجلمهوري رقم             

ا املعاقون مع قدراهتم وحددت املادة نفسها مقدار ما ينبغي أن            أن تتناسب الوظائف اليت يعني فيه      ٤٩يف املـادة    
 .  يف املائة على األقل٥خيصص للمعاقني من الدرجات الوظيفية بنسبة 

" اية الطفل املعاق وتأهيلهرع"فصالً خاصاً بعنوان حقوق الطفل    قانون   باإلضافة إىل ما سبق فقد خصص      -١٧٧
 .لتفصيل حقوق الطفل املعاقكرست ) ١٢٣-١١٥املواد ( مواد ٩وتضمن 

 واجلهود احلكومية يف جمال املعاقنياآلليات املؤسسية والربامج 

إن االهـتمام باملعاقني قد ازداد خالل السنوات اخلمس األخرية فصدرت التوجيهات من وزارة التربية                -١٧٨
وتقوم احلكومة  . ض املدارس القائمة  والتعليم بقبول املعاقني يف املدارس وإجراء بعض التعديالت الفنية يف مباين بع           

باختاذ التدابري واإلجراءات الالزمة لرعاية املعاقني حيث تقدم لفئات املعاقني خدمات اجتماعية وتربوية وتأهيلية              
وتدريبـية وفقـاً للقوانني النافذة عن طريق مؤسسات ومراكز رعاية وتأهيل املعاقني املكفوفني وضعاف البصر،                

 . واألطفال من الصـم والبكم وضعاف السمع، واألطفال املتخلفني عقلياًواملعاقني حركياً،

كما عملت احلكومة بالتعاون مع املنظمات األهلية على إعداد استراتيجية وطنية لرعاية وتأهيل املعاقني               -١٧٩
عقد  لتنفيذ خمتلف األنشطة والربامج يف إطار الدعوة لقيام          ٢٠١٢-٢٠٠٢حيـث وضعت رؤية شاملة لألعوام       

 : واشتملت الرؤية على عدد من األهداف االستراتيجية على النحو التايل. وطين تتوجياً لعقد عريب للمعاقني

 تنفيذ االلتزامات احلكومية لالتفاقيات واملواثيق واإلعالنات الدولية والعربية؛ )أ( 

 الوعي بقضايا اإلعاقة؛ )ب( 

 افظات اجلمهورية؛تعميم برامج التأهيل اجملتمعي على مستوى حم )ج( 

 وضع السياسات والربامج الالزمة لتشغيل املعاقني؛ )د( 

 البناء املؤسسي وبناء القدرات؛  )ه( 

 دور وسائل اإلعالم يف زيادة الوعي والقبول اجملتمعي لقضايا املعاقني؛ )و( 

 بناء قاعدة معلومات حول قضايا اإلعاقة؛ )ز( 

 ملعاقني يف املدارس العامة؛وضع سياسة وطنية متكاملة لدمج ا )ح( 

 .وضع سياسات وخطط وبرامج وطنية للحد من اإلعاقة )ط( 
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تضـمن قـانون رعاية وتأهيل املعاقني من الناحية املوضوعية قضايا تكفل احترام حقوق املعاقني اليت                و -١٨٠
 احلكومي املخصص  كان الدعم١٩٩٩وعندما صدر قانون رعاية وتأهيل املعاقني عام    . تضـمنها اإلعالن العاملي   

 ماليني ريال، وخالل السنوات الالحقة شهد هذا الدعم تنامياً ملحوظاً ال سيما             ٣,٥حلقوق املعاقني يبلغ حوايل     
 مليون ريال، ٢٠ ماليني ريال، مث   ٧، فقد تزايد إىل     ٢٠٠١بعد صدور قانون صندوق رعاية وتأهيل املعاقني عام         

 على التوايل، وذلك باإلضافة إىل الدعم املقدم من         ٢٠٠٢ و ٢٠٠١ و ٢٠٠٠ ملـيون ريال يف األعوام       ٤٢,٥مث  
 .مجعيات اإلعاقة املختلفة وشبكة األمان االجتماعي

وخـالل األعوام املاضية اهتم صندوق رعاية وتأهيل املعاقني واالحتاد الوطين للمعاقني ووزارة الشؤون               -١٨١
 رعاية وتأهيل املعاقني لتنفيذ ما خيتص هبا من حقوق          االجتماعـية بالتنسـيق مع املؤسسات املعنية بتنفيذ قانون        

فتم التنسيق مع مصلحة اجلمارك لتنفيذ النص اخلاص بإعفاء املستوردات اخلاصة برعاية وتأهيل املعاقني              . املعاقني
ق  بالتنسي ٢٠٠٢وكذلك اهتم االحتاد الوطين جلمعيات املعاقني عام        . من الرسوم اجلمركية، ومت تنفيذ النص فعالً      

 مـع وزارة اخلدمـة املدنـية لتفعـيل نصوص قانون رعاية وتأهيل املعاقني والئحته التنفيذية املتعلقة بتخصيص                  
 يف املائة من الوظائف يف القطاعني العام واخلاص واجلهاز اإلداري للدولة سنوياً للمعاقني وكذلك إلزام                ٥نسـبة   

 .أصحاب األعمال بتخصيص نسبة مماثلة من الوظائف للمعاقني

 لسنة ٥كما مت إنشاء اللجنة الوطنية لرعاية املعوقني وحددت اختصاصاهتا مبوجب القرار اجلمهوري رقم       -١٨٢
 ومـن مهامهـا واختصاصاهتا وضع االستراتيجيات والسياسات العامة اليت تتعلق برعاية وتأهيل املعاقني               ١٩٩١

بعني االعتبار تشجيع املبادرات الرامية إىل خدمة وحتقيق سياسات اإلدماج االجتماعي ومشاركة اجملتمع مع األخذ 
 . ورعاية املعاقني عن طريق دعم اجلمعيات النوعية العاملة يف هذا اجملال

كما تقوم الدولة ممثلة بوزارة الشؤون االجتماعية والعمل بصورة أساسية والوزارات األخرى ذات العالقة  -١٨٣
فئات املعاقني، حيث بلغ عدد مراكز الرعاية االجتماعية العاملة مخسة          بتوفري أنظمة احلماية االجتماعية وخاصة ل     

مراكز وهي مركز النور للمكفوفني صنعاء وعدن وحضرموت، ومركز ذوي االحتياجات اخلاصة يف صنعاء وعدن 
يدة كما مت بناء مراكز جد    ). اجلوف وأبني واملهرة  (باإلضافة إىل مراكز أخرى مت إنشاؤها يف عدد من احملافظات           

 هي مركز تأهيل وتدريب املعاقني يف سيئون يف حمافظة حضرموت ومركز تأهيل وتدريب املعاقني               ٢٠٠٣يف عام   
 .يف عتق يف حمافظة شبوة، باإلضافة إىل أن هناك ثالثة مراكز يف طور اإلنشاء

 املعاقني من خالل ويف إطـار احلمايـة االجتماعية أيضاً أولَى مشروع التأهيل اجملتمعي اهتماماً ملساعدة          -١٨٤
مشاريع تنموية صغرية، يتم تدريبهم على إدارهتا، حيث بدأ املشروع يف حمافظة احلديدة كتجربة منوذجية من خالل 

 . معاقاً ومعاقة للبدء بتنفيذ املشاريع الصغرية املدرة للدخل حتقيقاً ملبدأ تكافؤ الفرص٤٣إقراض 

تفع عدد املستفيدين من املساعدات النقدية املباشرة اليت يقدمها ويف إطار شبكة األمان االجتماعي فقد ار       -١٨٥
 حالة يف   ٤٥٠ ٠٠٠ إىل   ١٩٩٨ حالة عام    ٢٥٠ ٠٠٠صـندوق الـرعاية االجتماعية إىل الفئات الفقرية مـن          

 . مليارات ريال٧وبلغ إمجايل املساعدات املالية .  معاقا٢٢٣ً ٤٧٩، منهـم ٢٠٠٣-٢٠٠٢
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 بالدور األكرب يف تفعيل     ٢٠٠٢ لسنة   ٢هيل املعاقني الذي أنشئ بالقانون رقم       ويقوم صندوق رعاية وتأ    -١٨٦
قانون رعاية وتأهيل املعاقني، ومحاية حقوقهم ومتكينهم من ممارستها، وتبين توجه ملكافحة الفقر يف أوساط املعاقني 

كما قام بعدد من . )٢٤( دوالر كخطوة أوىل هلذا االجتاه٥٠ ٠٠٠من خالل مشاريع اإلقراض حيث مت رصد مبلغ 
 والربع  ٢٠٠٣ مستفيداً من املعاقني خالل عام       ٤ ٩٩٦األنشطة وقدم خدمات تعليمية وتدريبية وصحية حلوايل        

أمـا املستفيدون الذين قدم هلم الصندوق خدمات التأهيل االجتماعي عرب املنظمات            . ٢٠٠٤األول مـن عـام      
 مستفيدين ومستفيدات،   ٢٨ ٩٠٨ل الفترة نفسها حوايل     احلكومية وغري احلكومية األخرى فقد بلغ عددهم خال       

 .  مركزاً تابعاً للمنظمات احلكومية وغري احلكومية٥٢وبلغ عدد املراكز اليت تعاملت مع الصندوق حوايل 

ومتثل فئة املكفوفني أكثر فئات املعاقني استفادةً من خدمات صندوق رعاية وتأهيل املعاقني، ومن خمتلف                -١٨٧
حلكومية املعنية حبماية حقوق ذوي االحتياجات اخلاصة، فقد بلغ عدد املستفيدين من خدمات مراكز              املؤسسات ا 

 . كفيفا٨٩٩ًالنور للمكفوفني يف ثالث مدن فقط خالل السنوات األربع املاضية حوايل 

خلدمات وتضـطلع وزارة الصحة العامة والسكان بدور هام يف تقدمي الرعاية الصحية للمعاقني وتوفري ا               -١٨٨
الصـحية والعالجية هلذه الفئة، وخاصة العالج الطبيعي واألجهزة التعويضية واملساِعدة، اليت تعاون يف حل بعض      
املشـاكل اليت تواجههم يف حياهتم اليومية وتسهم قدر اإلمكان يف توفري االستقرار النفسي واالجتماعي والبدين،                

ليقوم بتقدمي " مركز األطراف والعالج النفسي"فقد مت تأسيس . ميةواالعتماد على النفس يف توفري احتياجاهتم اليو
كافـة اخلدمـات مـن عالج طبيعي وصناعة األطراف الصناعية واألجهزة التعويضية، لكافة املعاقني من خمتلف             

على حمافظات اجلمهورية، حيث حيصل املعاق على األجهزة التعويضية واألطراف الصناعية جماناً إذا مل يكن قادراً                
وإضافة إىل املركز الرئيسي بصنعاء هناك جممع متكامل خلدمات املعاقني يف . دفع الرسوم اليت غالباً ما تكون رمزية

 .عدن، ومركز األطراف الصناعية والعالج الطبيعي يف تعز

طبيعي بلغ وتوضح البيانات اإلحصائية لوضع املركز احلايل أن إمجايل احلاالت املترددة على قسم العالج ال -١٨٩
كما أن إمجايل املهام    .  حالة ٣٥ ٢٦٧،  ١٩٩٩ حالة بعد أن كانت قد بلغت يف عام          ٩٧ ٣٧٤،  ٢٠٠٢عـام   

 مهمة عمل موزعة بني أطراف صناعية وأجهزة        ٧٢ ٠٠٠ بلغت   ١٩٩٩واألعمال اليت قام هبا املركز خالل عام        
 .ل مهمة عم١١٢ ٠٠٠، ٢٠٠٢تعويضية، يف حني بلـغ إمجالـي املهـام عـام 

وملواجهة ازدحام احلاالت فقد مت إنشاء فروع للمركز يف احملافظات الرئيسية ذات الكثافة السكانية والبعد  -١٩٠
 إنشاء مركز األطراف والعالج الطبيعي يف املكال حمافظة حضرموت، ٢٠٠٣فعلى سبيل املثال مت يف عام . اجلغرايف

يف عدن، وسيتم قريباً إنشاء أقسام للعالج الطبيعي يف         ويـتم حالـياً إنشـاء مركز األطراف والعالج الطبيعي           
 .)٢٥(املستشفيات الرئيسية مبحافظات اجلمهورية

                                                      

 عمل ، ورقة"تشريعات ومؤسسات رعاية األشخاص املعوقني يف اجلمهورية اليمنية "،  هدى علي أمحد  . أانظر،   )٢٤(
، اإلنساناملؤسسة العربية حلقوق الذي نظمته ، املؤمتر اإلقليمي األول لإلعاقة إىل   مـن وزارة الشؤون االجتماعية والعمل        مقدمـة 

 . ٧، ص ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول١٣-١١ صنعاء، يف الفترة
مركز األطراف   من   ، ورقة عمل مقدمة   "مركز األطراف والعالج الطبيعي ودوره يف الرعاية الصحية       "انظـر    )٢٥(

 ١٣-١١ ، صنعاء، يف الفترة   اإلنساناملؤسسة العربية حلقوق    الذي نظمته   ،  املؤمتر اإلقليمي األول لإلعاقة   إىل  والعـالج الطبـيعي     
 .٢ ، ص٢٠٠٢أكتوبر /تشرين األول
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 ٢٠٠٣-٢٠٠٠جدول يبني عدد املستفيدين من مراكز النور للمكفوفني يف كل من صنعاء وعدن واملكال خالل الفترة 

 احملافظة ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ اإلمجايل
 اءصنع ١٣٨ ١٣٩ ١٣٨ ١٤٧ ٥٦١
 املكال ٧٥ ٧٥ ٣٢ ٣٢ ٢١٤
 عدن ٤٥ ٢٩ ٢٥ ٢٥ ١٢٤
 اجملموع ٢٥٨ ٢٤٢ ١٩٥ ٢٠٤ ٨٩٩

 .بيانات من وزارة الشؤون االجتماعية :املصدر 

وتسـهم الدولة إىل جانب املنظمات غري احلكومية يف تنفيذ برامج تدريب وتأهيل املعاقني ويوجد حالياً                 -١٩١
 :ملختلف اإلعاقات تبينها املصفوفة التاليةعدد من مراكز تأهيل ورعاية املعاقني 

 م اسم املركز نبذة عن نشاطاته
تقوم هذه الدار على أسس تربوية مهنية وتقدم املعارف العلمية لألطفال املعاقني            
وفق املناهج التربوية لوزارة التربية والتعليم بطرق اإلشارة وقراءة الشفاه وإقامة           

والرحالت، ، تماعية مثل املهرجانات الرياضية   الـربامج واألنشطة الثقافية واالج    
والقراءة يف املكتبة املدرسية، وعرض أفالم الفيديو الترفيهية لألطفال مع التركيز           
عـلى املهـن املختلفة كالنجارة والتنجيد والتريكو واخلياطة بأنواعها الرجايل           

 .والنسائي، وتعليم الكمبيوتر

 ١ دار التنمية الفكرية بصنعاء

دمـات تأهيلـية لـلمعاقني حركياً يف جماالت متعددة مثل أعمال            يقـدم خ  
السكرتارية، والنجارة، وصناعة األجهزة التعويضية واخلياطة بأنواعها، وصناعة        
األحذية والشنط اجللدية وإقامة معارض للمنتجات من وقت آلخر باإلضافة إىل           

 .فتح صفوف حمو األمية للمعاقني

 ٢ مركز املعاقني حركياً عدن 

وهذه مجعية أهلية غري حكومية     ) مجعية من طفل إىل طفل    (أسند هذا املركز إىل     
باإلضـافة إىل أنه مركز لقياس السمع ويعمل هذا املركز على تدريس األطفال             

 . لغة اإلشارة

 ٣ ) الصم والبكم(مركز تعز للمعاقني 

 ٤ )للصم والبكم(مركز زبيد  .يدّرس األطفال والكبار بلغة اإلشارة

قـدم هذا املعهد منوذجاً لتوجهات الصندوق االجتماعي للتنمية يف العمل مع            ي
املعـاقني، الـيت ترفض منهجية الشفقة واإلحسان، وتؤمن حبقوقهم األساسية           
وقدراهتـم يف لعب أدوارهم يف اجملتمع واملشاركة يف التنمية، مىت أعطيت هلم              

 .فرص التأهيل والتعليم

 ٥ معهد األمان لتأهيل الكفيفات

وهو عبارة عن نظام لتقدمي خدمات التأهيل على   . ينظم الربنامج يف إطار اجملتمع    
كافـة املسـتويات سـواء اجملتمع احمللي أو على املستوى الوطين ويعترب أحد              

) CBR(والتأهيل اجملتمعي الواسع    . االسـتراتيجيات احلديثة للعمل مع املعاقني     
 .دنموجود يف حمافظات تعز وحلج وأبني وإب وع

 ٦ رعاية وتأهيل املعاقني احلاليةمشاريع 

يقوم جزء من أنشطة هذا املركز على أساس التأهيل اجملتمعي إىل املناطق القريبة             
وجيرى حصر عدد املعاقني هبا وهتيئة اجملتمع احمللي للعمل " ثال"من املدن كمنطقة 
 . األولية للعملويتم حالياً جتهيز هذه املراكز بتوفري املواد. إىل جانب الدولة

 م مركزي صنعاء وعدنمشروع دع
 

٧ 
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 م اسم املركز نبذة عن نشاطاته
كـان التوجه السائد يف تعليم وتدريب األطفال املعاقني هو عزهلم يف مدارس             
خاصة هبم، وقد تدخل الصندوق االجتماعي للتنمية مبشروع رائد يف بداية العام   

مبشـاركة مجعـية اإلرادة لرعاية الصم والبكم بذمار ووزارة التربية            (٢٠٠١
، ويهدف هذا املشروع إىل دمج الطالب والطالبات الصم والبكم يف           )والتعليم

 .املدارس العامة

مشروع دمج األطفال الصم يف سن      
التعليم األساسي يف املدارس احلكومية

٨ 

هـدف هـذا املشروع إىل تنمية وتطوير مركزين رئيسيني من مراكز التأهيل             
ورش املوجودة وتدريب الكادر  االجـتماعي باستحداث ورش جديدة وتنمية ال      

وبلغت تكلفة  . العـامل واسـتحداث جتـربة التأهـيل اجملتمعي يف األرياف          
. مليون ريال ميين١٤املشــروع ما يقرب من مليون دوالر أي ما يقرب من 

مشروع التأهيل االجتماعي للمعاقني  ٩ 

 ٢٠٠٣عام )  عدن- نعاءص(كشف يوضح عدد املستفيدين من مراكز اخلدمات االجتماعية الشاملة 

 صنعاء عدن اإلمجايل أوجه االستفادة عدد املستفيدين
 ن من نشاط املركزواملستفيد املستفيدينفئات 

احلصول على كفاالت ومساعدات شهرية من      
 اجلهات اليت تكفل األيتام

 أيتام ٣٠ ١٥ ٤٥

 ونمعاق ٢٠ ١٥ ٣٥ التنسيق لتدريبهم يف مراكز تأهيل املعاقني

 درسياإلحلاق امل ٢ ٤ ٦ مساعدهتم باألدوات املدرسية ورسوم الدراسة
 فصول تقوية دراسية ٧٥ ٣٩ ١١٤ 

تنسيق الوقت بني الدراسة    +  إحلـاق مبدارس  
 والعمل

 عاملونأطفال  - ٥ ٥

املرأة اليمنية من   أطفال   ٤ - ٤ تنمية هوايات ورسم
 أب أجنيب 

 روضة -حضانة  ٢٠ ٥ ٢٥ أطفال األمهات العامالت
 رعاية صحية لألطفال ٣٢١ ٢ ٠٠٨ ٢ ٣٢٠ كشف طيب ومساعدة بأدوية

 داتاسـتخراج شها   - ٤٨ ٤٨ 
 صحية وتسنني

 األطفال

 إمجايل عدد األطفال  ٤٦٣ ٢ ١٣٩ ٢ ٦٠٢ 

  أميةحمو ٣٢ ١٢ ٤٤ 
 + خياطة(تأهيل مهين    ٥٠ ٥٦ ١٠٦ 

 )أشغال يدوية
 معاقات ١ ١٢ ١٣ سرخدمات صحية وزيارات يف وسط األ

 توعية وتثقيف صحي ١٨ ٧٥ ٩٣ 
 رعاية صحية لألمهات ١٩٨ ١ ٠٠٣ ١ ٢٠١ 

 النساء

 إمجايل عدد النساء ٢٩٩ ١ ١٥٨ ١ ٤٥٧ 
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 صنعاء عدن اإلمجايل أوجه االستفادة عدد املستفيدين
 ن من نشاط املركزواملستفيد املستفيدينفئات 

مـتابعة احلصول على     - ٤ ٤
مســاعدات ضــمان 

 مسنني -اجتماعي 
 معاقني ٢ ١٥ ١٧
 فئات أخرى - ٤٣ ٤٣

 أنشطة أخرى

 إمجايل املستفيدين ٢ ٦٢ ٦٤

مـن خالل متابعة صندوق الرعاية االجتماعية     
لالستفادة من املساعدات الشهرية للفئات وفق      

 .قانون الرعاية االجتماعية
+ رة يف صنعاء     أس ١ ٠٠٠أيضاً هناك حبدود    

 أسـرة يف عـدن من األسر الفقرية اليت    ١٢٣
تسـتفيد من املساعدات الغذائية املومسية اليت       

عند احلصول عليها من    املركـزان   يوزعهـا   
  ٢٠٠٣إمجايل املستفيدين من املركزين عام  ٧٦٤ ٣ ٣٥٩ ٤ ١٢٣ الوزارات أو جهات أخرى

 .٢٠٠٤التقرير الوطين حلقوق اإلنسان  :املصدر

 الصعوبات

هناك بعض الصعوبات يف الوصول إىل تقديرات دقيقة للمعوقني حسب السن واجلنس ويرجع ذلك لندرة       -١٩٢
ة العلمية اليت ميكن من خالهلا حتديد املشكلة كما أن معظم املعلومات املتوفرة عن              املسـوحات والبحوث امليداني   

ومن الصعوبات اليت تعيق العمل يف هذا اجملال قلة         .  يف املائة  ١٠اإلعاقات يف اليمن تشري إىل أن نسبة اإلعاقة هي          
كس نفسه على ضآلة ما تقدمه هذه       اخلـربات الفنية واإلدارية املسرية لنظم العمل يف املؤسسات احلكومية مما يع           

كما أن مؤسسات ومراكز دور املعوقني تتركز يف عدد من عواصم بعض احملافظات مع              . املؤسسات من خدمات  
 .انعدام خدمات رعاية وتأهيل املعوقني يف املناطق الريفية والنائية

 األساسي دون التوسع يف املراحل      تنحصـر اخلدمات التعليمية يف معظم مؤسسات املعوقني يف مرحلة التعليم          و -١٩٣
وبعض أقسام التأهيل املهين القائمة يف عدد من هذه املؤسسات تنحصر مهمتها يف التدريب على حرفة                . التعليمية العليا 

كما أن املدربني املهنيني أحياناً يفتقرون      . واحـدة فقط أو على عدد حمدود من احلرف ال تليب احتياجات سوق العمل             
لتوجـيه املهـين ويندر وجود العاملني املختصني يف جماالت إصالح عيوب النطق والكالم واختصاصي               إىل أسـاليب ا   

 .التشخيص والتقومي والعالج وهم من الكوادر الفنية املتخصصة يف جماالت رعاية وتأهيل املعوقني

لى فرص  كمـا توجد بعض اإلشكاليات اليت تعترض حصول املعاق على حقه يف التوظيف واحلصول ع               -١٩٤
 الذي نص يف مادته الثامنة عشرة على ١٩٩٩ بشأن رعاية وتأهيل املعاق الصادر يف ٦١عمل تطبيقاً للقانون رقم 

ولكن ظهرت مجلة   .  يف املائة من الدرجات الوظيفية يف مجيع القطاعات العاملة يف الدولة           ٥أن خيصص للمعاقني    
نها ضعف فهم موظفي بعض اجلهات احلكومية وغري        مـن املعوقـات وقفـت حائالً دون تنفيذ هذا القانون وم           

احلكومية يف التعامل مع القانون، وعدم وجود آلية تعمل على التحقق من توظيف املعاق وتسهيل معاملته، وضعف 
 .العمل على تأهيل املعاقني حني تتطلب الوظيفة ذلك

ءم يف الوقت الراهن مع الطموحات      وهكـذا جند أن خدمات هذه املؤسسات نتيجة لألوضاع القائمة ال تتال            -١٩٥
الـيت تسعى الدولة إىل حتقيقها يف سبيل النهوض بقضية اإلعاقة وملواجهة االحتياجات املتزايدة هلذا النوع من اخلدمات      
األمر الذي يتطلب النظر يف قضية دمج املعوقني يف اجملتمع وذلك من خالل التوسع يف السياسات والربامج التعليمية يف                   
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املدارس العامة كأسلوب أمثل ملواجهة هذه االحتياجات املتزايدة على الدوام ملواجهة العجز القائم يف استيعاب               إطـار   
  .مراكز املعوقني القائمة والسعي حنو االستفادة من اخلربات اخلارجية الدولية يف هذا اجملال

 الالجئون

 استتباب األمن واالستقرار يف منطقة القرن األفريقي        تقوم اجلمهورية اليمنية مبمارسة دور إجيايبٍّ يف سبيل        -١٩٦
إدراكـاً مـن القيادة السياسية بأنَّ أيَّ اضطرابات أو صراعات تشهدها أيٌّ من هذه الدول الواقعة على اجلانب             

 .اآلخر للساحل اليمين سينعكس بدوره سلباً على الدول اجملاورة هلا ومنها اليمن

 : ية مبعاجلة قضايا اللجوء والالجئني ومتَّ ترمجةُ ذلك االهتمام من خالل ما يليولقد اهتمت احلكومة اليمن -١٩٧

 اخلاصني بوضع الالجئني واملصادقة عليهما      ١٩٦٧ وبروتوكول   ١٩٥١توقيع اليمن على اتفاقية      -
 . ١٩٨٠يناير / كانون الثاين١٨يف 

 ١٩٦٧ وبرتوكول   ١٩٥١صدور قرارات الحقة من جملس الوزراء بإجراءات التطبيق التفاقية           -
بشـأن تشـكيل جلان من اجلهات املختصة تكون مهامها االعتراف بصفة الالجئ وكل الذين               
يدخلون يف والية مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني أو تنطبق عليهم تعاريُف املادة األوىل              

 القرار  كما نصَّ . ١٩٦٧ وأحكام املادة األوىل من بروتوكول       ١٩٥١مـن اتفاقية جنيف لعام      
عـلى إنشـاء جلنة استئنافية تتألف من الوزارات ذات العالقة وممثل عن مفوضية األمم املتحدة              

 .لشؤون الالجئني بصفة مراقب

 . بإنشاء جلنة وطنية لشؤون الالجئني٢٠٠٠ لعام ٦٤صدور قرار من جملس الوزراء رقم  -

 مع الالجئني حبقوق وواجبات     تسـعى احلكومـة واملفوضية إىل تعريف الفئات وكل املتعاملني          -
الالجئ حيث قامت احلكومة ممثلةً بوزارة حقوق اإلنسان بتوقيع مذكرة تفاهم مع مفوضية األمم 

 وذلك لتعزيز محاية الالجئني من خالل عقد ٢٠٠٣املتحدة السامية لشؤون الالجئني خالل العام 
 ١٩٥١عريف باتفاقية عام    دورات تدريبـية لـلموظفني واملسـؤولني احلكوميني هتدف إىل الت          

 املتعلقني بوضع الالجئني وأيضاً حول حتسني الُبنية التحتية يف ١٩٦٧والربتوكول االختياري لعام 
 . جمال قوانني اهلجرة واللجوء وحقوق اإلنسان

، متَّ التوقيُع على مذكرة إضافية لتدريس مواد اهلجرة واللجوء          ٢٠٠٣مـارس   /يف شـهر آذار    -
 متدرباً من   ٣٠ جامعة صنعاء واجلامعات اليمنية األخرى، وقد متَّ تدريُب          وحقـوق اإلنسان يف   

 . ملدة فصل دراسي كامل- السنة الرابعة -كلية الشريعة والقانون 

تعكف اجلمهورية اليمنية على صياغة قانون جلوء تقوم بإعداده جلنة فنية متخصصة حبسب قرار               -
 . ٢٠٠٤ لعام ٤٦رئيس الوزراء رقم 
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لتنسـيق والتعاون مع املفوضية السامية لشؤون الالجئني عن تنفيذ برامج مشتركة ناجحة من     أمثـر ا   -
أبرزها على سبيل املثال برنامج تسجيل الالجئني الصوماليني املنتشرين يف عموم حمافظات اجلمهورية             

العام وكذلـك إصدار وثائق هوية هلم نظراً لعدم وجودها حبوزهتم حيث بدأ تنفيذ الربنامج منتصف       
 الجئ وفقاً   ٤٧ ٠٠٠ ومتَّ خالله تسجيلُ ما يربو على        ٢٠٠٣ واسـتمرَّ حىت منتصف العام       ٢٠٠٢

لإلحصـائية املقدمـة مـن مفوضية الالجئني، يف إحدى عشرة حمافظةً من حمافظات اجلمهورية متَّ                
. ل دائمة كما أنَّ العمل جاٍر إلنشاء ستة مراكز تسجي       . تسـجيلُهم بـنجاح وطبقاً للمعايري الدولية      

ورغـم ذلك فإن تقديرنا هو أنَّ العدد املسجل لالجئني الصوماليني ليس العدَد احلقيقيَّ حيث تشري                
الـتقديراُت إىل وجود مئات اآلالف من الالجئني الصوماليني يف اليمن، وما يؤكد هذا االعتقاَد هو                

أبريل / حىت نيسان  ١٩٩٩ة من   الرتوُح املتواصلُ واملستمر حيث بلغ عدُد الالجئني اجلدد خالل الفتر         
وإذا ما قارنا بقية املراكز جند      .  الجئاً بناًء على إحصائيات مركز ميفعة      ٦٠ ٨٥٧ حـوايل    ٢٠٠٤

 . صحة التقديرات السابقة خاصة وأنه مل تصاحب ذلك أيُّ عودة هلؤالء خالل األعوام املشار إليها

 الجئاً  ٤ ٠٩١لفة يبلغ جمموعهم    يوجـد يف اليمن أعداٌد أخرى من الالجئني من جنسيات خمت           -
 :موزعني كما يلي

  الجئاً إريترياً؛٢ ٥٦٦ )أ( 

  الجئاً إثيوبياً؛٥٤٨ )ب( 

 ). جنسيات خمتلفة( الجئاً ٩٧٧ )ج( 

قامت وزارة حقوق اإلنسان بإيفاد بعثة متخصصة لإلطالع على وضع مركز االستقبال مبديرية              -
 .ميفعة حمافظة شبوة

وخميم خرز  ) الالجئون احلضر (إلنسان بإيفاد بعثة أخرى إىل منطقة البساتني        قامـت وزارة حقـوق ا      -
 ).الجئو املخيم(

اخلدمات اإلنسانية اليت قدمتها حكومة اجلمهورية اليمنية بالتعاون مع املفوضية السامية لشؤون الالجئني،  -١٩٨
 بإنشاء واستحداث مراكز وخميمات     -ني   بالتعاون مع املفوضية السامية لشؤون الالجئ      -قامت اجلمهورية اليمنية    

 : إيواء لالجئني من القرن األفريقي كما يلي

حيث بلغ عدد   (مركـز اسـتقبال ميفعة مبحافظة شبوة وإليه يصل العدُد األكُرب من النازحني               -
 ). ٢٠٠٤-١٩٩٩ الجئاً يف الفترة من ٦٠ ٨٥٧الواصلني إليه 

جئني اإلريتريني الذين نزحوا إىل اليمن أواخر الستينات خميم اخلوخة مبحافظة احلديدة استقبل الال -
 ٢ ٥٦٦هذا املخيم حىت اآلن ما يزال يقيم فيه ما يزيد على .  السبعينات من القرن املاضيلوأوائ

 .الجئاً إريترياً
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خمـيم جند قصيم مبحافظة تعز استقبل عدداً من الالجئني اإلثيوبيني الذين نزحوا إىل اليمن عند                 -
هذا املخيم متَّ إغالقُه بعد .  الجئا٥٣٤ً وعددهم ١٩٩١ام منجستو هيال مريام عام   سـقوط نظ  

خلوِّه من الالجئني، حيث عاد بعُضهم إىل أوطاهنم والبعض اآلخر أُعيد توطينهم يف دول أخرى               
 .بينما ال تزال أعداٌد منهم يعيشون يف اليمن

زحاً إثيوبياً وإريترياً جرَّاء احلرب األخرية  نا٤٥٠خمـيم املخا مبحافظة تعز استقبل ما يزيد على    -
اليت دارت بني البلدين وقد متَّ إغالُق هذا املخيم بعد عودة النازحني إىل أوطاهنم بصورة طوعية                

 .بعد زوال احلرب

 .خميم الكود مبحافظة أبني استقبل الالجئني الصوماليني، ونظراً لعدم صالحية املوقع مت إغالقه -

 .حافظة أبني أقام فيه الالجئون الصوماليون لعدة سنوات قبل نقلهم إىل خميم خرزخميم جحني مب -

خمـيم خرز مبحافظة حلج يعدُّ املخيَم الرئيسيَّ حالياً حيث مت تشييده بطريقه جيِّدة وبتمويل من                 -
وتوجد يف هذا املخيم مدرسة ومركز صحي يعمل على مدار . املفوضية السامية لشؤون الالجئني

عة يقـدم للمقيمني يف هذا املخيم العون الغذائي من قبل برنامج الغذاء العاملي عن طريق                السـا 
 . صوماليا١٠ً ١٤٥ إثيوبياً ٥٤٨املفوضية السامية ويتواجد فيه حالياً 

إن حرية احلركة مكفولةٌ لالجئني يف اليمن فهم غري مقيدي احلركة يغادرون املخيم يف أي وقت يريدون                  -١٩٩
 .اصلني اجلدد ال يفضلون اإلقامة يف املخيم حيث يغادرون بعد مرور أيام قليلة من وصوهلمكما أن الو

 ٣املادة 

 نؤكـد عـلى مـا ورد يف سياق تقريرنا السابق، التزام حكومة اجلمهورية اليمنية باملبادئ الواردة يف                   -٢٠٠
 .هذه املادة

 ٤املادة 

إمياهنا املطلق مببدأ التعايش السلمي بني األمم وقيم األمن         الـيمن حتـترم هذا احلق يف الواقع ومنبع ذلك            -٢٠١
القليلة املاضية أثبتت اليمن بأن سياستها تتماشى مع ما حيفظ م واعاألخالل  ويف سبيل ذلك و   . والسـالم العامليني  

ها األمـن والسلم اإلقليمي والدويل عن طريق حل مشاكلها احلدودية بالطرق السلمية وليس أدل على ذلك إبرام   
حنيش بالطرق السلمية  جزر  ااستعادهتوكذلك   عمان واململكة العربية السعودية      اتفاقييت ترسيم احلدود مع سلطنة    
 تشرين  ٢؛ وأخرياً إبرام اتفاقية ترسيم احلدود مع مجهورية جيبويت يف صنعاء يف             عـن طـريق التحكـيم الدويل      

 . ٢٠٠٥أكتوبر /األول
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من أعمال التمييز العنصري أو نشر أفكار عنصرية أو التحريض على           جتـرمي ومعاقبة كل عمل       ):أ(الفقرة 
 العنصرية والعنف ضد أي مجاعة

  نشر وإذاعة   حظر" : على ١٩٩٠ لسنة   ٢٥ من قانون الصحافة واملطبوعات رقم       ١٠٣ املـادة    نصـت  -٢٠٢
ة وبث روح الشقاق والتفرقة بني  أو العنصرية أو املناطقية أو السالليالطائفية إىل إثارة النعرات القبلية أو يما يؤد
 ".  أو ما يدعو إىل تكفريهم أو التحريض على استخدام العنف واإلرهاباجملتمعأفراد 

كمـا أورد قانون اجلرائم والعقوبات عدداً من العقوبات على عدد من اجلرائم ذات العالقة بالنشاطات                 -٢٠٣
ُيعاقب باحلبس مدة ال تزيد على عشر       : "١٣٣ملادة  التميـيزية وأعمال العنف والتحريض ومنها ما نصت عليه ا         

 كـل من اشترك يف عصابة مسلحة بقصد اغتصاب األراضي أو هنب األموال اململوكة للدولة أو                 -١: سـنوات 
 كل من اشترك يف عصابة مسلحة هامجت مجاعة من الناس أو قاومت بالسالح رجال            -٢؛  ...جلماعة من الناس    

نفيذ القوانني؛ وإذا نتج عن أي من أفعال اجلناة املذكورين يف الفقرتني السابقتني موت السـلطة العامة املكلفني بت  
ُيعاقب باحلبس مدة ال تزيد على ثالث سنوات        : "١٣٥وورد يف املادة    ...". إنسان تكون العقوبة باإلعدام حداً      

 ".كل من دعا أو حرَّض على عدم تطبيق القوانني أو االلتزام هبا

ُيعاقب باحلبس مدة ال تزيد على ثالث سنوات كل من أذاع : " من ذات القانون أنه١٣٦املادة وورد يف  -٢٠٤
أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو أية دعاية مثرية وذلك بقصد تكدير األمن العام أو إلقاء الرعب 

 ". بني الناس أو إحلاق ضرر باملصلحة العامة

عاقب باحلبس مدة ال تزيد على عشر سنوات كل من أشعل حريقاً أو             ُي" أنه   ١٣٧ ادةكمـا جاء يف امل     -٢٠٥
ه، مىت كان من شأن ذلك تعريض حياة الناس أو          ـ يف مال ثابت أو منقول ولو كان مملوكاً ل         اًأحـدث انفجار  

 أمواهلـم لـلخطر، وتكون العقوبة احلبس مدة ال تقل عن ثالث سنوات إذا حصل احلريق أو االنفجار يف مبىن                   
 ."ذات النفع العام أو املعدة للمصاحل العامةاملنشآت هل جبماعة من الناس أو يف أحد املباين أو آمسكون أو حمل 

 :عاقب باحلبس مدة ال تزيد على عشر سنواتُي" أنه ١٣٨ ادةوجاء يف امل -٢٠٦

 مـن عرض للخطر عمداً وسيلة من وسائل النقل الربية أو البحرية أو اجلوية أو عطل                -١" 
 ؛سريها بأية طريقة

 مـن عطـل بأيـة طريقة وسيلة من وسائل االتصال السلكية أو الالسلكية املخصصة                -٢" 
 ."للمنفعة العامة

 من قانون اجلرائم والعقوبات على أن كل من حرض أو ارتكب جرمية أو عدة               ١٩٣كمـا نصت املادة      -٢٠٧
قوبة املقررة هلا ما مل تكن حداً أو قصاصاً فتكون          جـرائم فوقعت بناء على ذلك يعترب شريكاً فيها ويعاقب بالع          

 من ذات القانون على أن ُيعاقب       ١٩٤ونصت املادة   . العقوبـة احلبس مدة ال تزيد على مخس سنوات أو الغرامة          
 من أذاع علناً آراء تتضمن سخرية أو حتقري الدين يف           -١: "باحلـبس مدة ال تزيد على مخس سنوات أو بالغرامة         
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 من حرض علناً على ازدراء طائفة من الناس أو تغلب طائفة وكان من شأن               -٢ائره أو تعاليمه؛    عقـائده أو شع   
 .ذلك تكدير السلم العام

 باحلبس مدة ال تزيد على سنة أو بالغرامة كل من أذاع أو نشر علناً وبسوء قصد ١٩٨كما عاقبت املادة  -٢٠٨
أو اإلضرار بالصاحل العام فإذا ترتب على اإلذاعة أو النشر          أخـباراً كاذبة إذا كان من شأهنا تكدير السلم العام           

 .تكدير السلم العام ضوعفت العقوبة

 إىل حترمي االعتداء على حرية العقيدة بالنص على أن يعاقب باحلبس مدة ال تزيد   ٢٦١وقد أشارت املادة     -٢٠٩
 أو أي مكان آخر أعد بترخيص من  ريال من أتلف أو شّوه أو دنس مسجدا٢ً ٠٠٠عن سنة أو بغرامة ال تتجاوز 

الدولـة إلقامـة شعائر دينية أو رمزاً أو أشياء أخرى هلا حرمة دينية ومن تعمد التشويش على إقامة شعائر ملة                     
 .معترف هبا أو منعه بالعنف أو التهديد

 على سنة أو    عاقب باحلبس مدة ال تزيد    ُي" من قانون اجلرائم والعقوبات أنه       ٣٢١وأخـرياً جاء يف املادة       -٢١٠
ه أو جعله غري صاحل ـعدم أو أتلف عقاراً أو منقوالً أو نباتاً غري مملوك ل          أبالغـرامة مـن هـدم أو خـرب أو           

لالستعمال أو أضر به أو عطله بأية كيفية وتكون العقوبة احلبس مدة ال تتجاوز مخس سنوات إذا اقترفت اجلرمية                   
أو وقعت يف وقت هياج أو فتنة أو كارثة أو نشأ عنها تعطيل             بالقوة أو التهديد أو ارتكبها عدد من األشخاص         

مرفق عام أو أعمال مصلحة ذات منفعة عامة أو ترتب عليها جعل حياة الناس أو أمنهم أو صحتهم عرضه للخطر 
وإذا ترتـب على اجلرمية موت شخص تكون العقوبة اإلعدام حداً وال خيل ذلك حبق ويل الدم يف الدية أو األرش                

 ."األحوالحبسب 

 عدم شرعية املنظمات والنشاطات التمييزية): ب(الفقرة 

اليت حتظر الدعوة للعنف والكراهية والعنصرية، من       واألحكاملقانون عدداً من املبادئ     ا الدسـتور و   وردأ -٢١١
وز  ال جي  :"...أنه بشأن األحزاب والتنظيمات السياسية على       ١٩٩١ لسنة   ٦٦  من القانون رقم   ٣املادة  ذلك نص   

ألي حزب أو تنظيم سياسي إساءة ممارسة هذا احلق مبا يتعارض مع مقتضيات املصلحة الوطنية يف صيانة السيادة                  
يف نص صريح على عدم شرعية      قانون  ال من   ٨ اشترطت املادة    كما ."واألمـن واالسـتقرار والوحـدة الوطنية      

 تنظيماط أو استمرار نشاط أي حزب أو        عدم قبول تأسيس نش   " املـنظمات التميـيزية أو ممارسة أنشطة متييزية       
 املواطنني بسبب اجلنس أو     بنيسياسـي يقوم على أساس مناطقي أو قبلي أو طائفي أو فئوي أو مهين أو التمييز                 

 أو التنظيمات السياسية األخرى أو اجملتمع       األحزاباألصـل أو اللـون أو على أساس مناهض للدين أو تكفري             
 حظرت املادة املذكورة على األحزاب      كما. الوطنية أو القومية أو الثورة     أوالدين  وأفـراده أو االدعـاء بتمثيل       

 أو  عليه يف ممارستها لنشاطها إىل استخدام العنف بأي شكل أو التهديد به أو التحريض               الـلجوء والتنظـيمات   
  ." يدعو إليهأوتضمني براجمها السياسية أو منشوراهتا ما حيرض على العنف 

 .لقانون على األحزاب إقامة تشكيالت عسكرية أو شبه عسكرية أو املساعدة يف إقامتهاكما حظر ا -٢١٢

 بشأن اجلمعيات واملؤسسات األهلية عدة مواد توجب عند         ٢٠٠١ لسنة   ١كمـا ورد يف القانون رقم        -٢١٣
 ).٧٩ و٦٨ و٤املواد (تأسيس اجلمعية واملؤسسة أال ختالف أهدافها الدستور والتشريعات النافذة 
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 عدم السماح للسلطات العامة بالترويج للتمييز العنصري أو التحريض عليه): ج(الفقرة 

سبقت اإلشارة إىل أنه ال يوجد يف تشريعات اجلمهورية اليمنية ما يبيح املساس حبقوق اإلنسان األساسية              -٢١٤
 . حتت أي مربر، مبا يف ذلك الترويج للتمييز العنصري أو التحريض عليه

ق ألي من مأموري الضبط القضائي أن يتذرع باألوامر العليا مثالً كتربير للتعذيب أو غريه من                فـال حي   -٢١٥
فالتمييز باعتباره نوعاً من املعاملة املهينة      . ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة أو التمييزية          

نت الظروف، وعلى هذا األساس فقد تضمن الدستور        والتعذيـب النفسي واملعنوي أمر ال ميكن تربيره مهما كا         
وعـدد من القوانني ذات العالقة نصوصاً واضحة حتظر التعذيب واملعاملة الالإنسانية واملهينة والتمييزية وال تبيح                
ألي من مأموري الضبط القضائي أن يوجه عقوبة أو حيرض أو يتسامح عن أي عمل من أعمال التعذيب بدعوى                 

 .وهو ما نفصله على النحو التايل. ااألوامر العلي

 الدستور

الدستور وضَّح بالنص على أنه ال جيوز إنشاء حماكم استثنائية بأي حال من األحوال ضد أي فئة أو مجاعة  -٢١٦
على أن القضاء وحدة متكاملة ويرتب القانون      :  من الدستور  ١٥٠بغـرض التميـيز العنصري حيث تنص املادة         

اهتا وحيدد اختصاصاهتا كما حيدد الشروط الواجب توفرها فيمن يتوىل القضاء وشروط            اجلهـات القضائية ودرج   
وإجـراءات تعيني القضاة ونقلهم وترقيتهم والضمانات األخرى اخلاصة هبم وال جيوز إنشاء حماكم استثنائية بأي                

 . حال من األحوال

 قانون اجلرائم والعقوبات

نصوص عقابية على أفعال اعتربها املشرع من اجلرائم املاسة بأمن          تضمن قانون اجلرائم والعقوبات عدة       -٢١٧
 . الدولة الداخلي ومن بينها ما يلي

 كل  -١: ُيعاقب باحلبس مدة ال تقل عن سنة وال تزيد على عشر سنوات           " اليت نصت بأن     ١٣٢املـادة    -٢١٨
فهم العمل على تعطيل أوامر     شـخص لـه حق األمر يف أفراد القوات املسلحة والشرطة طلب إليهم األمر أو كل              

 كل من أثار أو شرع يف إثارة عصيان         -٢السلطات القائمة مبوجب الدستور إذا كان ذلك لغرض غري مشروع؛           
 كل من أثار أو شرع يف إثارة حرب أهلية فقام -٣مسـلح لدى الناس ضد السلطات القائمة مبوجب الدستور؛          

 كل من حرَّض على     -٤ إىل محله الستعماله ضد طائفة أخرى؛        بتوزيع السالح على طائفة من السكان أو دعاها       
 ".ارتكاب جرائم القتل أو النهب أو اإلحراق

عاقب باحلبس مدة ال تزيد على عشر سنوات كل موظف عام عهد إليه             ُي" على أن    ١٦٣تـنص املـادة      -٢١٩
 التابعة هلا يف صفقة أو عملية أو  باحملافظة على مصلحة الدولة أو إحدى اهليئات أو املؤسسات العامة أو الوحدات           

 .قضية وأضر هبذه املصلحة ليحصل على ربح أو منفعة مادية لنفسه أو لغريه

 :عاقب باحلبس مدة ال تزيد على ثالث سنوات أو بالغرامةُي" على أن ١٦٥تنص املادة  -٢٢٠
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مة أو يف   كل موظف عام استعمل سلطة وظيفته يف تعطيل القوانني أو اللوائح أو األنظ             -١" 
رفض تنفيذ األوامر واألحكام الصادرة من حمكمة أو أي جهة خمتصة أو امتنع عمداً عن تنفيذ شيء مما                  

 ؛ذكر يدخل تنفيذه يف اختصاصه

 ؛كل موظف عام ترك عمله أو امتنع عن أدائه بقصد عرقلة العمل أو اإلخالل بانتظامه -٢" 

  ؛انات غري صحيحة يترتب عليها ضرر بالغريكل موظف عام أدىل أو قدم أو أعطى عمداً بي -٣" 

 ه أو لغريه على وجه    ـكـل موظـف عـام استغل وظيفته يف تسخري الغري يف عمل ل              -٤" 
 ؛خمالف للقانون

 ."كل موظف عام استغل وظيفته يف شراء شيء لنفسه أو لغريه قهراً عن مالكه -٥" 

 تعمد احلكم بغري احلق على سبع سنوات كل قاٍضعاقب باحلبس مدة ال تزيد ُي" على أن ١٨٨تنص املادة  -٢٢١
 ."نتيجة رجاء أو توصية أو وساطة أو ميل ألحد اخلصوم

كل فرد من أفراد القوات املسلحة ال يكون        : "على أن " األمر غري القانوين  " حتت عنوان    ٢٢٥تنص املادة    -٢٢٢
لتنفيذ على الرئيس وحده ما مل يكن من         تنفيذ أمر غري قانوين صادر من رئيسه وتقع مسؤولية ا          -١: مسؤوالً عن 

الواضـح أن األمـر خمـالف حلكم يف قانون العقوبات أو القانون الدويل العام فعندئذ يكون الرئيس واملرؤوس                   
 ".  إذا رفض تنفيذ أمر رئيس واضح خمالفته لقانون العقوبات أو القانون الدويل العام-٢. مسؤولني عما حدث

عاقب باحلبس مدة ال تزيد على ثالث سنوات من قبض على شخص أو حجزه              ُي: "أن على   ٢٤٦تنص املادة    -٢٢٣
أو حرمه من حريته بأية وسيلة بغري وجه قانوين، وتكون العقوبة احلبس مدة ال تزيد على مخس سنوات إذا حصل الفعل 

 أو كان اجملين    من موظف عام أو بانتحال صفته أو من شخص حيمل سالحاً أو من شخصني أو أكثر أو بغرض السب                  
 ."دراك أو ناقصه أو كان من شأن سلب احلرية تعريض حياته أو صحته للخطراإلعليه قاصراً أو فاقد 

 قانون اإلجراءات اجلزائية

االعتقاالت غري مسموح هبا إال فيما      : "، على أن  ١، الفقرة   ٧أكـد قانون اإلجراءات اجلزائية يف املادة         -٢٢٤
 ".ها قانوناً وجيب أن تستند إىل القانونيرتبط باألفعال املعاقب علي

 ال تنقضي مبضي املدة الدعوى اجلزائية يف اجلرائم  ٣٧ على أنه استثناًء من أحكام املادة        ١٦تـنص املادة     -٢٢٥
:  على أن  ٧١وتنص املادة   . املاسـة حبـرية املواطنني أو كرامتهم أو اليت تتضمن اعتداء على حرية احلياة اخلاصة              

 عليه يف مكان منفصل عن املكان املخصص للمحكوم عليهم ويعامل بوصفه بريئاً وال جيوز إيذاؤه حيجز املقبوض"
 ".بدنياً أو معنوياً للحصول على اعتراف منه أو ألي غرض آخر

.  قانون اإلجراءات اجلزائية على كل عمل إجرائي يتخذ يف إقليم اجلمهوريةييسر -١: " على أن١٧تنص املادة  -٢٢٦
 ."قوانني اإلجراءات اجلزائية على املواطنني وكذلك على رعايا الدول األجنبية واألشخاص عدميي اجلنسية ي تسر-٢
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يكون مأمورو الضبط القضائي تابعني للنائب العام وخاضعني إلشرافه يف نطاق           :" على أن  ٨٥تنص املادة    -٢٢٧
نظر يف أمر كل من تقع منه خمالفة صـالحيات الضـبط القضـائي وللنائب العام أن يطلب من اجلهة املختصة ال         

 ."لواجباته أو تقصري يف عمله وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه وهذا كله ال مينع من رفع الدعوى اجلزائية

لألشخاص واملساكن واملراسالت الربيدية واحملادثات السلكية والالسلكية       : " على أن  ١٣١تـنص املادة     -٢٢٨
 ".ةواحملادثات الشخصية حرم

 والشكاوي اليت التبليغاتلى رجال الشرطة أن حييلوا إىل النيابة العامة كل ع: " كما يلي٥٦٢تنص املادة  -٢٢٩
 ."وهنا فيهاؤسبق تقدميها إليهم باحلالة اليت هي عليها لتتخذ ش

  بشأن اجلرائم والعقوبات العسكرية١٩٩٨ لسنة ٢١القانون رقم 

 تنفيذ أمر   -١: ص خاضع ألحكام هذا القانون ال يكون مسؤوالً عن        كل شخ : " على أن  ٤٢تنص املادة    -٢٣٠
غـري قانوين صادر عن رئيسه وتقع مسؤولية التنفيذ على الرئيس وحده، ما مل يكن من الواضح أن األمر خمالف                    

 إذا  -٢. حلكـم يف هذا القانون أو قانون العقوبات العام فعندئذ يكون الرئيس واملرؤوس مسؤولني عما حدث               
 ". تنفيذ أمر لرئيسه واضح خمالفته ألحكام هذا القانون أو قانون العقوبات العامرفض

مع عدم اإلخالل بقانون العقوبات العام يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على            : " على أنه  ٤٧وتـنص املادة     -٢٣١
ل من شأنه   سـنتني وبالتعويض كل رئيس اعتدى بالضرب على من هو أدىن منه أو أحلق جبسمه أذى أو قام بعم                  

 خدمته بال مربر قانوين بقصد تعذيبه أو مسح لآلخرين بإيذائه وتكون العقوبة اإلعدام              فاإلخالل بصحته أو ضاع   
 ".إذا أفضى الفعل إىل الوفاة

يف حالة ارتكاب أية جرمية من اجلرائم الواردة يف هذا الفصل يكون القائد : " على أنه٢٣كما تنص املادة  -٢٣٢
مـنه رتبه مسؤولني عن اجلرمية وال يعفى أي منهم من العقوبة املنصوص عليها إال إذا ارتكبت                 األعـلى واألدىن    

 ".األفعال دون اختيارهم أو علمهم أو تعذر عليهم دفعها

يعاقب : "من هذا القانون على أنه" جرائم إساءة استعمال السلطة   " من الفصل التاسع     ٤٣وتـنص املادة     -٢٣٣
مخس سنوات أو جبزاء يتناسب مع نتائج اجلرمية كل من أساء استعمال نفوذ سلطته باحلـبس مـدة ال تزيد على     

 ".بإصدار أوامر أو طلب القيام بأفعال ال عالقة هلا بالوظيفة أو طلب هدية أو مزايا مالية أخرى

يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على مخس سنوات كل من استعمل نفوذ سلطته             : " على أنه  ٤٤وتنص املادة    -٢٣٤
أو رتبـته وأمر من هم دونه بارتكاب جرمية ويعترب اآلمر فاعالً أصلياًَ إذا متت أو شرع فيها، مع مراعاة أحكام                     

 ".قانون العقوبات العام

مع عدم اإلخالل بقانون العقوبات العام يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على : " على أنه٤٧كما تنص املادة     -٢٣٥
بالضرب على من هو أدىن منه أو أحلق جبسمه أذى أو قام بعمل من شأنه               سـنتني وبالتعويض كل رئيس اعتدى       
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اإلخالل بصحته أو ضاعف خدمته بال مربر قانوين بقصد تعذيبه أو مسح لآلخرين بإيذائه وتكون العقوبة اإلعدام                 
 ".إذا أفضى الفعل إىل الوفاة

سنوات كل شخص ضرب شخصاً     يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على مخس        : " على أنه  ٥٢وتـنص املادة     -٢٣٦
 على أنه يعاقب باحلبس مدة ال     ٥٣وتنص املادة   . أدىن مـنه رتبه مع عدم اإلخالل بأحكام قانون العقوبات العام          

تزيد على عشر سنوات كل شخص عذب أثناء تأديته وظيفته أو استعمل القوة أو التهديد بنفسه أو بواسطة غريه      
انت على االعتراف جبرمية أو على اإلدالء بأقوال أو معلومات يف شأهنا وذلك متهماً أو شاهداً أجربه بأي طريقة ك

 ".دون اإلخالل حبق اجملين عليه بالقصاص أو الدية أو األرش

يعاقب باحلبس مدة ال تزيد عن مخس عشرة سنة كل من أحدث فتنة بني              : " على أن  ٢٤وتـنص املادة     -٢٣٧
حداثها أو جبزاء يتناسب مع نتائج اجلرمية مع مراعاة ما نص إ غريه على أفراد القوات املسلحة أو ساهم أو اتفق مع

 ." نفسإزهاقسفرت الفتنة عن أن إعدام اإلعليه القانون العام وتصل العقوبة إىل 

حدى اجلرائم إيعاقب باحلبس مدة ال تزيد على سبع سنوات من ارتكب     : " على أن  ٢٥وتـنص املـادة      -٢٣٨
بالغ يف احلال عن الفتنة أو      اإل تقصريه يف    )ب( ؛ وتقصريه يف إمخادها مع متكنه من ذلك       حضوره الفتنة ) أ (:اآلتية

 ".االتفاق اجلنائي عليها مع متكنه من ذلك

يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على سنة كل من أمهل شكوى من هو أدىن منه أو : " على أن٤٥تنص املادة   -٢٣٩
 ".مهال القائد للشكوىإائج هدد املشتكي حببسه أو بعقوبة تتناسب مع نت

يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على مخس سنوات كل شخص ارتكب إحدى            : " على أن  ٥٤تـنص املادة     -٢٤٠
 استعمل سلطة وظيفته يف تعطيل القوانني أو اللوائح أو األنظمة السارية أو رفض تنفيذ األوامر                )أ (:اجلرائم اآلتية 

؛ مما ذكر يدخل تنفيذه يف اختصاصهشيء  تصة أو امتنع عمداً عن تنفيذ       واألحكام الصادرة من احملكمة أو جهة خم      
 أدىل أو قدم أو أعطى عمداً بيانات )ج(؛ خالل بالنظاماإلدائه بقصد عرقلة العمل وأترك عمله أو امتنع عن ) ب(

ستحدث  استغل وظيفته باالستيالء على مال عام أو خاص أو ا          )د( ؛ضرار بالغري اإلغـري صحيحة يترتب عليها      
 ".نقاطاً عسكرية خالفاً للقانون

 ٢٠٠٠ لسنة ١٥قانون هيئة الشرطة رقم 

تعمل الشرطة على حفظ النظام     : " من الفصل الثاين من واجبات هيئة الشرطة على أنه         ٧تـنص املـادة      -٢٤١
 :واألمن العام واآلداب العامة والسكينة العامة وهلا على وجه اخلصوص القيام مبا يلي

 رواح واألعراض واملمتلكات؛محاية األ - 

 كفالة األمن والطمأنينة للمواطنني واملقيمني؛ - 

 دارة السجون وحراسة السجناء؛ - 
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 حراسة املرافق العامة ومعاونة السلطات العامة يف تأدية وظائفها وفقاً ألحكام هذا القانون؛ - 

 ".تنفيذ ما تفرضه عليها القوانني واللوائح والقرارات من واجبات - 

استخدام التعذيب اجلسدي أو ) الشرطة(ال جيوز هلا : "على أنه) ب( من القانون يف الفقرة ٩وتنص املادة  -٢٤٢
 ".التأثري النفسي ضد أي شخص أثناء مرحلة مجع االستدالالت أو احلجز أو احلبس

 على كل ضابط    جيب: "على أنه " واجبات الضباط " يف الباب العاشر، الفصل األول،       ٨٩وتـنص املادة     -٢٤٣
وأن ال يقع يف أي خمالفة انضباطية أو خرق         : مـراعاة أحكام هذا القانون وتنفيذها وعليه كذلك التقيد مبا يلي          

 ". القوانني واألنظمة املعمول هبا

 اليت أشعلت حرب االنفصال     ١٦وقـد مـثل صدور قرار رئيس اجلمهورية مؤخراً بالعفو عن قائمة ال                 -٢٤٤
 .مسامهة يف بناء الوطن، مؤشراً مهماً لنبذ الدعوة إىل احلرب والكراهية والعنف يف الواقعودعوهتم للعودة لل

والذي يشمل كالً من الصحافة     ، كما قامت احلكومة بإعادة النظر يف اخلطاب اإلعالمي والثقايف والديين          -٢٤٥
ات وحلقات الدروس يف املساجد على واملنابر اإلعالمية والتوجيه وحث العلماء واخلطباء وأساتذة الكليات واجلامع

القيام بواجبهم يف تبيني أحكام الشريعة اإلسالمية الغراء والتعريف مبقاصدها السمحة للعباد كل يف ميدانه أو يف                 
الشـرحية اليت يتواصل معها، مبا يضمن توحيد ومجع كلمة املدرسني والطالب وتعميق احملبة فيما بينهم واألخوة                 

 .تنافر أو االنتقاص لبعضهم البعضاإلميانية وعدم ال

 ٥املادة 

 بكافة ختل أحكام هذا القانون حبق الطفل يف التمتع ال ": أنعلى الطفل حقوق قانون من ٩ املادة نصت  -٢٤٦
 لإلنسـان عامة وللطفل خاصة دون النافذةاحلقوق واحلريات العامة وأوجه احلماية والرعاية اليت تكفلها القوانني 

  ".املعتقداجلنس أو اللون أو متييز بسبب 

 احلق يف معاملة متساوية أمام احملاكم): أ(الفقرة 

 اليمين  اجملتمع أكدت عليها التشريعات اليمنية ألفراد       اليت مبدأ املساواة أمام القانون من أهم املبادئ         يعترب -٢٤٧
عهم متساوون يف احلقوق  مجياملواطنني ":بأن ٤١فقـد سـبقت اإلشـارة إىل أن الدسـتور قـد نص يف املادة           

 على  القائم اجملتمع اليمين على أساس التضامن االجتماعي        يقوم": على أن  ٢٥ املادة يف   نص كما ،"والواجـبات 
 ٥ يقرر قانون اإلجراءات اجلزائية يف املادة        الدستوري هلذا املبدأ    وتأكيداً. "العدل واحلرية واملساواة وفقاً للقانون    

 اللغة القانون وال جيوز تعقب إنسان واإلضرار به بسبب اجلنسية أو العنصر أو األصل أو امأم سواء نياملواطن ":بأن
 ."أو العقيدة أو املهنة أو درجة التعليم

 لسنة ١ والقوانني املنظمة للتقاضي فقانون السلطة القضائية رقم      القواعد هـذا املبدأ واضح يف       وحتديـد  -٢٤٨
 ". متساوون أمام القضاء مهما كانت صفاهتم وأوضاعهمملتقاضونا ": على ما يلي٢ املادة يف نص ١٩٩٠
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 ٢٠٠٢ لسنة   ٤٠ رقم    قانون املرافعات والتنفيذ املدين    ردأوومبـا يتالءم مع نص الفقــرة املذكورة،         -٢٤٩
 : جمموعةً من املبادئ احلاكمة يف القضاء والتقاضي نوجزها يف اآليت

مبدأ املواجهة أثناء التقاضي وضمن احترامه بني       أوجـب القـانون على القاضي احملافظة على          -
اخلصوم واحلرص على كفالة العدالة، والتقيد مببدأ احلياد، واملساواة بني اخلصوم يف جملس القضاء 

 ؛)٢٦ و٢١ و٢٠ و١٩ و١٦ وادامل. (إخل... 

ة أو  أن يستضيف أحد اخلصوم أو أن يستضاف عند أحدمها أو أن يقبل اهلديالقاضيكما حظر على  -
 كما ألزم ). ٣١ و ٣٠ و ٢٩ و ٢٨ و ٢٧ و ٢٦املواد   ( مهنته أو آداهبا وفقاً للقانون     بأصولأن خيـل    

القانون احملكمة أن تأذن للخصوم بالكالم واملرافعة، وأوجب االستماع إىل أقوال اخلصوم حال             
 ٢٢٣ ومن أجل ضمان املساواة بني اخلصوم قررت املادة       ). ١٦٤املادة  (بدون مقاطعة   ، املرافعة

أنه ال جيوز للمحكمة أثناء املداولة أن تسمع أحد اخلصوم أو أن تقبل أوراقاً يف اخلصومة دون                 
 إطالع اخلصم اآلخر وإال كان العمل باطالً؛

كمـا قرر القانون املذكور أنه إذا خالف القاضي أصول مهنته وآداهبا أو أخل بشرفها حوكم                 -
 ٣٢املادة  . ( يف قانون السلطة القضائية والقوانني النافذة      جنائياً أو تأديبياً طبقاً للمنصوص عليه     

 ؛)١٥٦-١٢٨واملواد 

بل إن القانون أجاز خماصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة مدنياً عن طريق رفع دعوى املخاصمة    -
وعلى ذلك، إذا ثبت هليئة احلكم صحة دعوى املخاصمة         ). ١٤٤املادة  (لـلحكم بالـتعويض     

يه بالتعويض املناسب وبنفقات احملاكمة وببطالن احلكم حمل املخاصمة وأي          فتحكم للمدعي عل  
عمـل قضـائي متعلق به وبإيقاف القاضي أو عضو النيابة العامة عن العمل وإحالته إىل جملس                 

 ).١٥٣املادة (القضاء األعلى إليقاع العقوبة اليت يراها مناسبةً كما حتكم بإعادة مبلغ الكفالة 

يتساوى مجيع أطراف القضية يف     " منه على أنه     ٣٢٤ قانون اإلجراءات اجلزائية يف املادة       كمـا جـاء يف     -٢٥٠
ول مدنياً وهلم احلق يف تقدمي األدلة       ؤاحلقـوق والواجـبات مبـا فيهم املتهم وممثل الدفاع واملدعي املدين واملس            

 ."ومناقشتها وطلب فحصها عن طريق اخلرباء بعد موافقة احملكمة

 ق يف األمناحل): ب(الفقرة 

يقتضـي مفهوم هذا املبدأ أن لكل شخص احلق يف احلرية واألمان على شخصه، ولذا فقد كفلت املواد                   -٢٥١
الدسـتورية والقانونية احلق لكل فرد يف احلرية والسالمة الشخصية، فال جيوز القبض على أحد أو إيقافه بشكل                  

وإضافة إىل  . )٢٦(انون وطبقاً لإلجراءات املقررة فيه    تعسـفي، كما ال جيوز حرمان أحد من حريته إال مبوجب الق           
ضرار به بسبب اجلنسية أو العنصر أو األصل أو اللغة أو  أو اإلبل أي إنسان نياملواطنذلك ال جيوز تعقب أحد من 

                                                      

 . من الدستور٤٨املادة  )٢٦( 
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 احلياة فال جيوز املساس حبرمة. )٢٧( فالكل سواء أمام القانونالعقيدة أو املهنة أو درجة التعليم أو املركز االجتماعي
اخلاصـة للمواطن يف غري األحوال املصرح هبا يف القانون وعلى ذلك فاالعتقاالت غري مسموح هبا إال فيما يرتبط   
باألفعـال املعاقـب عليها قانوناً وجيب أن تستند إىل قانون اإلجراءات اجلزائية الذي نظم ذلك وأقر عدم جواز                   

بل إن . )٢٨(ابة العامة أو احملكمة، وبناء على مسوغ قانوين    القـبض على أي شخص أو استبقاؤه إال بأمر من الني          
 .)٢٩(الدعوى اجلزائية ال تنقضي مبضي املدة يف اجلرائم املاسة حبرية املواطنني أو كرامتهم

وجتدر اإلشارة إىل أن قانون اجلرائم والعقوبات قد كفل صوراً متعددة حلماية حقوق املواطنني وقد وضع  -٢٥٢
صاً صرحية وواضحة حترم االعتداء على الناس وتعاقب موظفي السلطة العامة الذين يستغلون             هـذا القانون نصو   

 .)٣٠(سلطاهتم لالعتداء على حقوق وحريات الناس

كمـا أوجب الدستور والقوانني النافذة إبالغ كل من يقبض عليه بأسباب ذلك عند حدوثه كما جيب إبالغه                   -٢٥٣
يبلغ فوراً كل من " من قانون اإلجراءات اجلزائية نصت على أنه ٧٣ إىل ذلك فإن املادة      إضافةً. فـوراً بأية هتمة توجه إليه     

 ".قبض عليه بأسباب هذا القبض وله حق اإلطالع على أمر القبض واالتصال مبن يرى إبالغه مبا وقع واالستعانة مبحاٍم

لقبض عليه، وجيب على مأمور     فيجب أن يقدم املقبوض عليه إىل القضاء خالل أربع وعشرين ساعة من ا             -٢٥٤
الضـبط القضائي أن يسمع فوراً أقوال املتهم وحييل احملضر واملتهم إىل النيابة العامة يف مدة أربع وعشرين ساعة                   

فإذا . )٣١(وجيب على النيابة العامة أن تتصرف يف أمره خالل األربع والعشرين ساعة التالية وإال تعني اإلفراج عنه                
 بعد التحقيق أن الواقعة تكون جرميةً وأن األدلة ضد املتهم ترجح إدانته ترفع الدعوى اجلزائية إىل تبني للنيابة العامة

 ).٢٢١املادة (احملكمة املختصة بنظرها 

وقد أكد الدستور والقوانني النافذة احلق لكل من حيرم من حريته نتيجة إلقاء القبض أو اإليقاف مباشرة                  -٢٥٥
لعامة وأجهزة الدولة املختلفة لكي تقرر دون إبطاء بشأن قانونية إيقافه واألمر باإلفراج عنه اإلجراءات أمام النيابة ا

 .)٣٢(إذا كان اإليقاف غري قانوين

كمـا أنَّ القانون قد وضع عدَّةَ إجراءات للتحقيق يف أي شكوى ضد األشخاص املكلفني بإنفاذ القانون من                   -٢٥٦
 .)٣٣(لعامة سلطة التحقيق يف هذه الشكاوى باعتبارها هيئةً قضائيةً مستقلةًرجال الضبط القضائي، وأناط بالنيابة ا

                                                      

 .١٩٩٤ لسنة ١٣ من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم ٥املادة  )٢٧( 
 .  قانون اإلجراءات اجلزائية١٧٢ و١٤ و١ الفقرة ٧ملواد ا )٢٨( 
 .  من قانون اإلجراءات اجلزائية٣٧املادة  )٢٩( 
 .  من قانون اجلرائم والعقوبات٢٤٦ و١٦٩ و١٦٨ و١٦٧ و١٦٦املواد  )٣٠( 
 . من قانون اإلجراءات اجلزائية١٩٦ و١٩١ و١٩٠ و١٨٩ و١٧٦ و١٢٩ و١٠٥ و٧٧ و٧٦املواد  )٣١( 
 .  من قانون اإلجراءات اجلزائية١٩٣ و٥٦٢ و٩ و٨ من الدستور، واملواد ٥١ و٤٩ملواد ا )٣٢( 
 . من الدستور١٤٩ املادة )٣٣( 
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 من قانون اإلجراءات اجلزائية مأموري الضبط اجلنائي        ٥٦٢، و ١٩٣، و ٩١وتطبيقاً لذلك ألزمت املواُد      -٢٥٧
 حماضرها  قـبول الشـكاوى والبالغات الواردة إليهم من أيِّ شخص مبن فيهم كلُّ من قُيدت حريته وإثباهتا يف                 

 . وتبليغها للنيابة

كمـا جيـب على أعضاء النيابة أن يتولَّوا بأنفسهم حتقيَق مجيع االدعاءات اليت ُتسند إىل ضباط القوات              -٢٥٨
املسـلحة والشرطة مىت تضمَّنت اهتامهم بارتكاب جرمية جسيمة سواٌء كان ذلك أثناء تأديتهم وظيفتهم أم ال،                 

وغينُّ عن القول اإلشارة إىل أنه إذا رأت النيابةُ العامةُ أنَّ .)٣٤(كمة أو مستخدميهاوكذلك األمر بالنسبة ملوظفي احمل
 .حملَّ الشكوى ينطوي على جرمية تعذيب جيب عليها رفع الدعوى اجلزائية حبقِّ املتهم إىل احملكمة املختصة بنظرها

 -هلذا املبدأ   تطبيقاً   - القانونية   ةلاءلمسل  على سبيل املثال تعرَّض    ٢٠٠٣ومـن الواقع العملي ففي عام        -٢٥٩
 تصحيحية اختذهتا  إجراءات    عرب لقانون يف عدد من احلاالت    ا الشرطة واألمن الذين ثبت جتاوزهم       منتسيب من   عدٌد

هم  يف حق  بقتوطُ حيث متَّ مساءلة أربعة ومخسني فرداً متت حماكمةُ البعض            املختصة يف األعوام املاضية    السلطاُت
ما يزال البعض  و. وأُلزم البعُض اآلخر بدفع تعويضات ملن طاهلم األذىأو احلبس أو الفصلعقوبـات التوقـيف    

 . اآلخر رهن احملاكمة وآخرون ما زالوا رهن التحقيقات

 ٢٠٠٢كشف باملخالفات القانونية اليت ارتكبها عدد من منتسيب الشرطة عام 

 م املخالفة اليت مت ارتكاهبا عدد املتجاوزين
 ١  بالتحقيق معهم قيامهم على أشخاص أثناء االعتداء ٨
 ٢  السالح يف مواجهتهمواستخدام على املواطنني االعتداء ١٩
 ٣  أو أثناء تبادل إطالق النار معهم ضبطهم أشخاص مطلوبني أثناء قتل ١٥
 ٤ ملواطنني  اوابتزاز يف االحتيال السلطة استغالل ٩
 ٥  على زميل وإصابتهعتداءاال ٢
 ٦  على القتل ريضالتح ١
 اجملموع  ٥٤

 .وزارة الداخلية :املصدر 

 احلقوق السياسية): ج(الفقرة 

يقتضي املبدأ الوارد يف هذه الفقرة إقرار ومحاية حق كل مواطن يف أن يشارك يف إدارة الشؤون العامة، وحقه                    -٢٦٠
 يف أن تتاح لـه فرصة تقلد الوظائف العامة         يف أن َينتخب أو ُينتخب عرب انتخابات حرة تتسم باحليدة والرتاهة، وحقه           

 .وتعزز هذه املشاركة بضمان حرية التعبري، واالجتماع، وتكوين اجلمعيات، دون متييز من أي نوع

                                                      

 ٦٣ و٦٢ و٤٤ و٣٠ و٩ و٨ و٣ و٢كتاب التعليمات العامة للنيابة العامة لتطبيق اإلجراءات اجلزائية يف املواد  )٣٤( 
 .٦٩ و٦٤و
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 على ذلك تؤكد والتشريعات اليمنية.  اليت يكرسها الدستوريف اليمن من املبادئ األساسيةويعد هذا املبدأ  -٢٦١
 مالك السلطة ومصدرها، وميارسها بشكل مباشر عن طريق         الشعب ":أنليت تنص على     من الدستور ا   ٤املادة  يف  

 والقضائية  والتنفيذية العامة كما يزاوهلا بطريقة غري مباشرة عن طريق اهليئات التشريعية            واالنتخاباتاالسـتفتاء   
الشروط العامة ملن حيق هلم     ، إضافة إىل نصوص قانون االنتخابات اليت بينت         "وعـن طريق اجملالس احمللية املنتخبة     

 .املشاركة يف الشؤون العامة

ومـن األمهية مبكان اإلشارة إىل ضرورة أن تكون االنتخابات نزيهة وحرة جتري دورياً يف إطار قوانني                  -٢٦٢
وجيب أن يتمتع املؤهلون لالنتخاب حبرية اإلدالء بصوهتم ملن         . تضـمن ممارسـة حقوق االنتخاب ممارسة فعلية       

 وقد تضمن التقرير السابق شرحاً وافياً هلذه املبادئ وقد ارتأينا عدم إيرادها حتاشياً للتكرار مع التأكيد                 .خيتارون
 .)٣٥(على ما ورد يف التقرير السابق

ثالث  ١٩٩٠ جرت منذ عام     جتسيداً ملمارسة املواطنني حلقوقهم السياسية ال سيما حق االنتخاب فقد         و -٢٦٣
 كما جرى استفتاء .٢٠٠٣، و ١٩٩٧، و ١٩٩٣أبريل من األعوام التالية     /نيسان ٢٧يف  ة   تشريعي ة انتخابي تدورا

 ملنصب رئاسة اجلمهورية    بني أكثر من مرشح   وجرت أول انتخابات رئاسية مباشرة       ١٩٩١ عامعـلى الدستور    
 أجري االستفتاء على التعديالت الدستورية بالتزامن مع        ٢٠٠١فرباير  / شـباط  ٢٠يف  و. ١٩٩٩ عـام    ذلـك و

ـ   من السلطة والقدرة اً للحد من املركزية اجملحفة وإعطاء اجملالس احمللية مزيدالدولةتخابات احمللية يف اجتاه من     االن
 .  اختاذ القرارعلى

ويقتضي إجراء عملية االنتخاب بشكل نزيه إنشاء سلطة انتخابية مستقلة لإلشراف على عملية االنتخاب  -٢٦٤
 القانون، وهو الدور الذي تقوم به اللجنة العليا لالنتخابات، وهي مستقلة            لضمان إنصافها ونزاهتها وسريها وفق    

مالـياً وإدارياً وتتمتع بالشخصية االعتبارية ومتارس كافة املهام واالختصاصات والصالحيات املنصوص عليها يف              
أو اختصاصاهتا أو   وال جيوز بأي حال من األحوال التدخل يف شؤون اللجنة           . القانون باستقاللية وحيادية كاملة   

 .احلد من صالحيتها

وأجاز القانون لكل ذي مصلحة التقدم إىل القضاء بعريضة طعن ضد اللجنة العليا لالنتخابات يف حالة                 -٢٦٥
 .أي إجراء من قبلها يعتقد أنه خمالف للدستور والقانون ويبت القضاء يف ذلك

 الطعون على العملية االنتخابية حيث نص القانون ويـتوىل القضاء اليمين التحقيق وإبداء الرأي يف صحة   -٢٦٦
على أن تشكل احملكمة العليا هيئة مساعدة هلا تتكون من كل رؤساء حماكم االستئناف يف احملافظات يكون مهمتها 

 .التحقيق وإبداء الرأي يف صحة الطعون املقدمة حول إجراءات االقتراع والفرز

                                                      

 ٥جنة القضاء على التمييز العنصري اليت نظرت يف تقرير بالدنا السابق يف الفقرة ورد يف املالحظات اخلتامية لل )٣٥( 
 وكذلك قانون   ١٩٩٩، مبا يف ذلك التعديالت اخلاصة به يف         ١٩٩٥ لسنة   ٢٧ترحـب اللجـنة بالقـانون االنتخايب رقم         "... 

 .دية احلزبية والسياسيةاألحزاب السياسية واملنظمات الذي اشتمل على احلريات األساسية مبا يف ذلك التعد
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صدار األحكام بالعقوبات على خمالفة أحكام قانون االنتخابات كمـا أن القضـاء وحده هو املختص بإ      -٢٦٧
وتباشـر النيابة العامة إجراءات التحقيق واالستجواب وفق ما هو منصوص عليه يف قانون اإلجراءات والقوانني                

 .األخرى النافذة

 :وحرصاً على ضمان نزاهة االنتخابات يف اليمن، فإن النظام االنتخايب يقتضي -٢٦٨

  النشاط احلزيب ألعضاء اللجنة العليا لالنتخابات طوال فترة عملهم يف اللجنة، والتزامهم باحليدة؛جتميد - 

 حظر تشكيل أي جلنة انتخابية ميدانية من حزب واحد؛ - 

 علنية كافة أعمال اللجنة العليا وقراراهتا ونشرها عرب وسائل اإلعالم املختلفة؛ - 

 ية أو األموال العامة لصاحل حزب أو مرشح؛حظر استخدام وسائل اإلعالم الرمس - 

 حظر استغالل اجليش واألمن لصاحل أي حزب أو مرشح؛ - 

 حظر التأثري على املواطنني بأي شكل خمالف للقانون لصاحل أي حزب أو مرشح؛ - 

 تساوي مجيع األحزاب واملرشحني يف استخدام وسائل اإلعالم الرمسية للدعاية االنتخابية؛ - 

 جداول الناخبني أمام اجلميع لالطالع عليها؛نشر  - 

إعطاء احلق لكل ذي مصلحة يف الطعن أمام احملاكم يف أي خمالفة للقانون يف جداول الناخبني أو    -
 يف القرارات أو اإلجراءات الصادرة من اللجنة العليا أو اللجان امليدانية؛

  ساعة من وقت االقتراع؛٢٤ي استخدام حرب خاص إلصبع الناخب ال ميكن إزالته قبل مض - 

 استخدام أوراق خاصة باالقتراع ال تقبل التزوير واستخدام الرموز ملساعدة األميني على االختيار؛ -

 إعطاء احلق للمرشحني بتعيني مندوبني هلم يف كل مراكز االقتراع ملراقبة سري عملية االقتراع؛ - 

 نفسهم أو عن طريق مندوبني هلم؛إعطاء احلق للمرشحني مبراقبة عملية الفرز بأ - 

 إعطاء احلق لكل ذي مصلحة يف الطعن بنتائج الفرز أمام احملاكم املختصة؛ - 

 إعطاء احلق لكل ناخب ومرشح أن يقدم طعناً جمللس النواب يف صحة عضوية أحد أعضائه؛ - 

 .نتخاب واالستفتاءالسماح لألحزاب واهليئات الشعبية احمللية واألجنبية باالطالع على عملية اال - 
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 وفيما يتعلق باحلق يف شغل الوظائف العامة دون متييز 

فإنه من حق املواطنني تقلد مناصب يف اخلدمة العامة على قدم املساواة، وهو ما يتطلب أن تكون املعايري                   -٢٦٩
قولة وتطبق على اجلميع واإلجراءات املتبعة يف التعيني والترقية، والوقف املؤقت من العمل، والطرد، موضوعية ومع

 :ينص على أن ١٢من املادة ) ج( الفقرة يف ١٩٩١ لسنة ١٩ قانون اخلدمة املدنية رقم وعلى ذلك فإن. دون متييز
 جلميع املواطنني دون أي متييز، وتكفل       املتساويةالعامة على مبدأ تكافؤ الفرص واحلقوق         شـغل الوظيفة   يقـوم "

فالوظائف غري القائمة على أساس االنتخاب متاحة جلميع املواطنني         ".  املبدأ اهذالدولة وسائل الرقابة على تطبيق      
 التقدم لشغل أي وظيفة من مؤهالهتم وكفاءهتم وقدراهتم العملية وال توجد أي قيود قانونية متنع أي مواطن حبسب

 .تتناسب ومؤهالته العلمية

 احلقوق املدنية): د(الفقرة 

 ركة واإلقامة داخل حدود الدولة احلق يف حرية احل: `١`)د(البند 

 من قانون اجلرائم والعقوبات على أنه ال        ١٥إضافة إىل ما ورد يف تقرير بالدنا السابق فقد نصت املادة             -٢٧٠
 .جيوز وضع قيود على حرية املواطنني يف االجتماع واالنتقال واإلقامة واملرور إال وفقاً ألحكام القانون

 درة البلد والعودة إليهااحلق يف مغا: `٢`)د(البند 

 .سبق توضيح املوقف القانوين إزاء هذا البند يف تقريرنا السابق -٢٧١

 احلـق يف اجلنسية: `٣`)د(البند 

 بشأن حقوق الطفل ٢٠٠٢ لسنة ٤٥إضافة إىل ما ورد يف سياق تقريرنا السابق، فقد تضمن القانون رقم  -٢٧٢
ياً وتنتهي مبوته، ومع ذلك فإن للحمل املستكن حقوقاً اعتربها          تأكـيد أن شخصية اإلنسان تبدأ وقت والدته ح        

وتثبت الوالدة والوفاة بالسجالت الرمسية املعدة لذلك، وتكفل الدولة لكل طفل حقه يف احلفاظ على               . القـانون 
 أن يكون كما أن للطفل حقاً يف.هويته مبا يف ذلك جنسيته وصالته العائلية على النحو الذي تقره القوانني النافذة        

 ).٥٠ و٤٩ و٤٦ و٤٥املواد (له اسم وجنسية يسجل هبما حني والدته 

 من القانون املذكور أن لكل طفل احلق يف أن يكون لـه اسم مييزه يسجل عند                ١٠كما تضمنت املادة     -٢٧٣
 .امليالد يف سجالت املواليد وفقاً ألحكام قانون األحوال املدنية والسجل املدين

رع اليمين حق الطفل يف كل ما يتعلق بتسجيله بعد والدته وحقه يف االسم واجلنسية واحلفاظ                كما كفل املش   -٢٧٤
 أن   منه، ٤٥ و ٣٩ و ٣٨ و ٣٧عـلى هويته وجنسيته يف التشريعات الوطنية حيث ظهرت يف القانون املدين، يف املواد               

لسجالت الرمسية والشرعية حيث    شخصـية اإلنسان تبدأ وقت والدته حياً وتنتهي مبوته وتثبت الوالدة والوفاة با            
 . يعرف اإلنسان يف التعامل بامسه وباسم أبيه أو لقب يتميز به
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 ٢٧ و ٢٦ و ٢٥ و ٢٣ و ٢١ و ٢٠املواد  (ويف قـانون األحوال املدنية والسجل املدين مشلت مواد عديدة            -٢٧٥
وال املدنية خالل ستني    ضـرورة تسجيل الطفل بعد والدته بناء على تبليغ عن الوليد إىل إدارة األح             ) ٣٠ و ٢٩و

فمنذ أن يتم العثور عليه أو تسليمه إىل إحدى املؤسسات اخلاصة بالرعاية أو " اللقيط"يوماً من الوالدة، أما الطفل 
ومينح الطفل شهادة ميالد عند الوصول إىل أول ميناء يف اجلمهورية اليمنية أو إىل قنصليتها وتتم       . امللجأ الستقباله 

 : طفال على النحو التايلإجراءات تسجيل األ

 الطفل املعروف أبواه يتم تسجيل كافة البيانات املرتبطة به وبوالديه؛ )أ( 

إذا مل ُيعرف أبواه فيتم تسجيل البيانات اخلاصة به على أن يتوىل مدير األحوال              " اللقيط"الطفل   )ب( 
مع مراعاة " لقيط"واليـد وال يذكـر أنـه املدنية تسمية املولود تسمية كاملة مث يتم تقييده يف السجل اخلاص بامل

 ترك خانة الوالدين دون بيانات إال إذا أقر أحد الوالدين بأبوته؛

الطفل من لـه عالقة باحملارم ال جيوز ذكر اسم الوالد أو الوالدة أو كليهما معاً إذا كان الوالدان  )ج( 
 زوجها فال يذكر امسها وإذا كان الوالد متزوجاً وكان من احملارم وإذا كانت الوالدة متزوجة وكان املولود من غري

املولـود مـن غري زوجته الشرعية فال يذكر امسه إال إذا كانت الوالدة قبل الزواج أو بعد فسخه وذلك بالنسبة                     
 .لألشخاص الذين يعتنقون ديناً ال جييز هلم تعدد الزوجات

 بأنه جيب على كل شخص من مواطين اجلمهورية ٤٩ادة وأقر قانون األحوال املدنية والسجل املدين يف امل -٢٧٦
اليمنـية مـىت بلغ السادسة عشر من عمره أن حيصل على بطاقة شخصية أو بطاقة عائلية إذا أصبح رب أسرة،                     

 من قانون حقوق الطفل أن لكل طفل احلق بأن يكون لـه جنسية وفقاً ألحكام هذا القانون                 ١١وأكدت املادة   
 .والقوانني النافذة

 حق الزواج واختيار الزوج: `٤`)د(البند 

 .مت شرح املوقف القانوين إزاء هذا البند يف التقرير السابق -٢٧٧

 حق التملك: `٥`)د(البند 

 .)٣٦(مت شرح املوقف القانوين إزاء هذا البند يف التقرير السابق -٢٧٨

 حق اإلرث: `٦`)د(البند 

 .يف التقرير السابقمت شرح املوقف القانوين إزاء هذا البند  -٢٧٩

 

                                                      

، ومل يلغ املواد القانونية اليت      ٢٠٠٢ لسنة   ٢٢اسـتحدثت احلكومة قانوناً جديداً لالستثمار هو القانون رقم           )٣٦( 
 .١٩٩٥ لسنة ١٤متت اإلشارة إليها يف سياق التقرير السابق لقانون االستثمار رقم 
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 احلق يف حرية الفكر والعقيدة والدين : `٧`)د(البند 

 .مت شرح املوقف القانوين إزاء هذا البند يف التقرير السابق -٢٨٠

 احلق يف حرية الرأي والتعبري: `٨`)د(البند 

 .مت شرح املوقف القانوين إزاء هذا البند يف التقرير السابق -٢٨١

  حرية االجتماع السلمي وتكوين اجلمعيات السلميةاحلق يف: `٩`)د(البند 

 )٣٧(حق الفرد يف تكوين اجلمعيات

يقوم األصل يف التشريعات اليمنية هو تكريس احلرية يف تكوين اجلمعيات وإنشاء املؤسسات األهلية حيث  -٢٨٢
 ووفق ذلك   .)٣٨(لمياً للجمهورية على التعددية السياسية واحلزبية وذلك هبدف تداول السلطة س          يلسياسا النظام

 احلق يف   - مبا ال يتعارض مع نصوص الدستور        -يشري الدستور اليمين بأن للمواطنني يف عموم اجلمهورية اليمنية          
تنظيم أنفسهم سياسياً ومهنياً وثقافياً، واحلق يف تكوين املنظمات العلمية والثقافية واالجتماعية واالحتادات الوطنية 

وهذه املادة الصرحية واملباشرة يف الدستور هي املصدر املباشر حلريات مؤسسات           . )٣٩(مبـا خيدم أهداف الدستور    
اجملتمع املدين بكافة أنواعه وأشكاله ومسمياته، وما مييز هذه املادة أهنا خالية من أي قيود سوى نصوص الدستور                  

يضاً بأهنا مل تكتف بالنص على مبدأ       وتتميز أ . ذاته، وأهنا مل تقيد مبدأ احلرية باإلحالة إىل نصوص القانون العادي          
احلـرية يف تكوين مؤسسات اجملتمع املدين فقط بل كفلت حقاً خالصاً يف عملية التنظيم من جهة وإلزام الدولة                   

وهذا النص يعكس مدى تقدمية . بضمانة هذا احلق وعدم تقييده وتسهيل عملية املمارسة هلذا احلق من جهة أخرى
 . الدستور اليمين

 بأنه يتم تأسيس    ٢٠٠١ لسنة   ١مـن جهـة أخـرى يؤكد قانون اجلمعيات واملؤسسات األهلية رقم             و -٢٨٣
اجلمعيات األهلية من أشخاص طبيعيني ال يقل عددهم عن واحد وعشرين شخصاً عند طلب الترخيص، وواحد                

لطلب يعترب مقبوالً  يوماً على عدم قبول ا٣٠وأربعني شخصاً على األقل عند االجتماع التأسيسي، ويف حالة مرور 
أما بالنسبة لتأسيس املؤسسات األهلية فقد أشار القانون بأنه يتم تأسيسها من قبل شخص طبيعي أو . بقوة القانون

 . )٤٠(إخل... اعتباري أو أكثر 

                                                      

 تشريعات اليمنية واملعايري الدولية يف مواثيق حقوق      مقارنة بني ال  . حـرية اجلمعيات  (ورقـة عمـل بعـنوان        )٣٧( 
 تشرين  ١٩-١٨ صنعاء   -ضمن أوراق عمل ندوة مستقبل العمل األهلي يف اليمن          . للدكـتور صالح الدين هداش    ) اإلنسـان 

 .٢٠٠٤أكتوبر /األول
 . من الدستور٥املادة  )٣٨( 
 . من دستور اجلمهورية اليمنية٥٨املادة  )٣٩( 
 . بشأن اجلمعيات واملؤسسات األهلية٢٠٠١ لسنة ١من القانون رقم  ٢املادة  )٤٠( 
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أما الالئحة التنفيذية لقانون اجلمعيات واملؤسسات األهلية فقد كررت نفس ما ورد يف قانون اجلمعيات                -٢٨٤
 . )٤١(يتعلق بتأسيس اجلمعيات أو املؤسسات األهليةفيما 

فالدسـتور الـيمين يستخدم كلمة مواطنني وهذا املصطلح يشمل كل اليمنيني دون أي متييز يقوم على                  -٢٨٥
أما قانون اجلمعيات واملؤسسات األهلية     . أساس العرق أو اجلنس أو اللون أو النسب أو األصل القومي أو اإلثين            

. أشخاص طبيعيني، واعتباريني، كما يستخدم مصطلح شخص وأعضاء وأشخاص اعتباريني         فيسـتخدم مصطلح    
 .إخل... وهي مصطلحات قانونية تعين كل فئات اجملتمع اليمين نساء ورجال وأطفاالً 

 حرية الفرد يف االنضمام إىل اجلمعيات

معيات، بل إهنا تتحدث عن      من الدستور ال تتحدث بصورة مباشرة عن حق االنضمام إىل اجل           ٥٨املادة   -٢٨٦
وبالتايل فإنه طاملا منحت هذه املادة احلق للفرد اليمين بتكوين اجلمعيات، فمن            . حق املواطن يف تكوين اجلمعيات    

الـبديهي أن يشـتمل ذلك احلق على حرية املواطنني يف االنتماء إىل اجلمعيات طواعية، على اعتبار أنه ال توجد               
 . مجعيات بدون أعضاء

ما قانون اجلمعيات واملؤسسات األهلية فيتحدث عن األعضاء دون أي شكل من أشكال التمييز بينهم               أ -٢٨٧
وبالتايل ال توجد أية معوقات تقف ضد حرية الفرد . )٤٢(إخل... سواء حبسب اجلنس أو الرأي أو االنتماء السياسي 

املؤسسات األهلية فقد حددت شروطاً عامة ال  أما الالئحة التنفيذية لقانون اجلمعيات و     . يف االنتماء إىل أي مجعية    
حتـتوي عـلى أي شكل من أشكال التمييز اليت ميكن أن تشكل معوقاً ضد انضمام الفرد إىل أية مجعية، وهذان                     

 التقدم  -وثانياً  .  استيفاء مجيع شروط العضوية وفقاً ملا حيدده النظام األساسي ألية مجعية           -أوالً  : الشـرطان مها  
 .)٤٣(ساب ألية مجعية إىل رئيس اهليئة اإلداريةبالطلب لالنت

 احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ): ه(الفقرة 

 احلق يف العمل واألجر املتساوي واحلماية من البطالة: `١` )ه(البند 

يمنية يعـدُّ احلـقُّ يف العمل أحد األهداف األساسية للمبادئ واألحكام الواردة يف دستور اجلمهورية ال                -٢٨٨
 لسنة  ٥ من قانون العمل رقم      ٥كما تقرُّ املادة    .  من الدستور اليت متت اإلشارة إليها سابقاً       ٢٩وتتناولـه املادة   

 أنّ العمل حقُّ طبيعيُّ لكلّ مواطن حيصل عليه بشروط وضمانات وحقوق متكافئة دون متييز بسبب اجلنس ١٩٩٥
 ١٩ من قانون اخلدمة املدنية واإلصالح اإلداري رقم         ١٢املادةُ  أو العـرق أو اللون أو العقيدة أو اللغة، وتكفل           

 . شغل الوظيفة العامة لكل املواطنني دون أي متييز١٩٩١لسنة 

                                                      

 بشأن الالئحة التنفيذية لقانون اجلمعيات      ٢٠٠٤ لسنة   ١٢٩ مـن قرار رئيس جملس الوزراء رقم         ٢املـادة    )٤١( 
 .واملؤسسات األهلية

 . من قانون اجلمعيات واملؤسسات األهلية٢٤املادة  )٤٢( 

 . التنفيذية لقانون اجلمعيات واملؤسسات األهلية من الالئحة٢٦املادة  )٤٣( 
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كمـا تؤّمـن التشـريعاُت الوطنيةُ وباألخص قانونا اخلدمة املدنية والعمل مبدأ احترام حقوق العمل األساسية                  -٢٨٩
  .ل وأصحاب العمل، كما تتضمن أحكاماً تقضي بتنظيم عمل النساء واألحداثوترسيخ مفاهيم عالقات العمل بني العما

وينظم قانون اخلدمة املدنية أوضاع العاملني يف اجلهاز اإلداري للدولة والقطاعني العام واملختلط، وينظم               -٢٩٠
 . قانون العمل حقوق وواجبات العاملني يف القطاع اخلاص

العمل أهّم التحديات اليت تواجه احلكومة فإنه على الرغم من الربامج           وملـا كانـت مسألةُ توفري فرص         -٢٩١
،فإن وضع التشغيل ال يزال يواجه      )٤٤(الطموحـة اليت رافقت تطبيق برنامج اإلصالح االقتصادي واملايل واإلداري         

كتنف ذلك من   حتدياٍت كثريةً أهُّمها الوضع الراهن لسوق العمل اليمنية واليت تتصف بالتجزئة واالنغالق، وما ي             
تباين يف األجر بني القطاعات االقتصادية، وبني الذكور واإلناث وكذلك بني العمالة احمللية والوافدة، مع األخذ                

 ٥٢بعني االعتبار أن قطاع الصناعة لن يكون يف املدى املنظور بديالً عن القطاع الزراعي الذي يستوعب حوايل                  
يف املائة من النساء العامالت، إضافة إىل أن سوق العمل تتميز بكرب القطاع  ٨٩يف املائة من إمجايل القوى العاملة و

غـري املنظم واملتمثل يف العمل الفردي والعمل العائلي والعمل احلر واملومسي واملؤقت، وهو بذلك يشمل العاملني       
 .حلساهبم والعاملني لدى األسرة والعاملني لدى الغري بدون أجر

ين املرتفع واهليكل الفيت للسكان مها من أبرز التحديات اليت تواجه سوق العمل يف              ولعـلّ النمو السكا    -٢٩٢
وقد زاد السكان يف سن     . الـيمن حيث يؤديان إىل زيادة قوة العمل مبعدالت تفوق النمو السكاين املرتفع أصالً             

 مبتوسط منو   ٢٠٠٠ ماليني يف عام     ٩,٣ إىل حنو    ١٩٩٥ ماليني يف عام     ٧,٦من حوايل   ) سنة فأكثر ١٥(العمـل   
كذلك نتج من تزايد أعداد املتخرجني من اجلامعات وارتفاع نسبة غري امللتحقني بنظام التعليم              . يف املائة  ٤,٢سـنوي   

والتدريب ونسبة التسرب، باإلضافة إىل اخنراط األفراد وبالذات اإلناث يف أعمال لتحسني أوضاعهم املعيشية نتج من                
جلدد لسوق العمل واليت تعدُّ حبد ذاهتا حتدياً أمام مقدرة االقتصاد الوطين والقطاع       كـل ذلـك زيادة أعداد الداخلني ا       

كما أنّ عدم كفاية تشغيل . اخلـاص بشكل أساسي على توفري فرص عمل كافية الستيعاهبم واستيعاب املتعطلني حالياً     
 .)٤٥(كاليات القوى العاملةالقوى العاملة وضعف كفاءهتا ونقص الكفاءة يف إدارة تشغيلها يعدُّ من أبرز إش

 
                                                      

مـن أجل ختفيف السياسات االنكماشية لسياسات حتقيق االستقرار االقتصادي واإلصالح اهليكلي املتبعة منذ          )٤٤( 
توسيع  فقد اختذت الدولة عدداً من الربامج واإلجراءات اهلادفة يف جمملها إىل خلق فرص عمل للفقراء واملتعطلني و                 ١٩٩٥عـام   

فرص عمل املرأة الفقرية يف الريف واملدينة، وتتضمن كذلك إجياد فرص تدريبية وتأهيلية للمعاقني واملرأة، ويتحقق ذلك من خالل     
أربعــة بـرامـج رئيسـيـة هي مشروع األشغال العامة، والصندوق االجتماعي للتنمية، ووحدة تنمية الصناعات الصغرية،                 

 .تجةوالربنامج الوطين لألسر املن
تعكس احلالة التعليمية للعمالة قصوراً واضحاً يف املهارات والقدرات العلمية والفنية، إذ تبلغ نسبة األميني من                 )٤٥( 
 يف املائة من إمجايل العاطلني هم أميون أو يقرؤون ٦٦,٢وإن ).  يف املائة لإلناث٨٣ يف املائة للذكور و٣٧( يف املائة ٤٨املشتغلني 

 على كثرة املتسربني من التعليم الذين يسعون لاللتحاق بسوق العمل سنوياً، وبالتايل فإن هذه الفئة من العاطلني                  ويكتبون مما يدل  
تواجه صعوبات كبرية لالندماج يف سوق العمل، نتيجة عدم توافق مؤهالت الداخلني إىل سوق العمل مع متطلبات فرص العمل                   

 .دل البطالةاجلديدة، األمر الذي أدى إىل تزايد حجم ومع
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 منو قوة العمل

 النوع )باأللف(قوة العمل  الزيادة الصافية متوسط النمو السنوي
 ذكور ٣ ٢٢٠ ٣ ٧٨٤ ٥٦٤ ٣,٣
 إناث ١ ٠٤٥ ١ ٣٦٦ ٣١٢ ٥,٣
 اجملموع  ٤ ٢٧٤ ٥ ١٥٠ ٨٧٦ ٣,٨

 .اين اجلزء الث-اخلطة اخلمسية الثانية للتنمية االقتصادية واالجتماعية  :املصدر 

 مبختلف أنواعها حيث أخذت البطالةُ السافرة يف االرتفاع )٤٦(كما تعاين سوق العمل يف اليمن من البطالة -٢٩٣
 : وتزايد عدد األفراد الذين يعانون البطالة وهو ما يبينه اجلدول التايل

 م  التفصيل ١٩٩٤ ١٩٩٩ ٢٠٠٠
 ١ لة عدد األفراد الذين يعانون البطا ٢٧٧ ٠٠٠ ٤٦٩ ٠٠٠ ٥٠٩ ٠٠٠

 ٢ النسبة املئوية للعاطلني من إمجايل قوة العمل  ٪٨,٣ ٪١١,٥ ٪١١,٩

  ٢٠٠٥-٢٠٠٣االستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر  :املصدر 

كمـا أن الـبطالة ال تعّد مقتصرةً على الداخلني اجلدد إىل سوق العمل الذين ميثلون ُمخرجات التعليم                   -٢٩٤
ا تشمل أيضاً األفراد الذين فقدوا وظائفهم ألسباب خمتلفة، حيث إن نسبة العاطلني والتدريب واملتسربني منه، وإمن

وبشكل . ١٩٩٩-١٩٩٤ يف املائة خالل األعوام      ٦٢,٨ يف املائة إىل     ٢٩,٧الذيـن سبق هلم العمل ارتفعت من        
يف "١٨,٦ائة إىل    يف امل  ١٧,٩سنة هي األعلى واليت ارتفعت من       ٢٤-١٥عام، فإن معدالت البطالة للفئة العمرية       

 .املائة خالل نفس الفترة

وقد ترّتب على زيادة معدل البطالة وجتميد مستويات األجور يف ظل برامج التثبيت االقتصادي وإعادة                -٢٩٥
فعلى الرغم من التحسُّن الذي طرأ على ُسلّم املرتبات، فإهنا مل تصل حىت إىل مستواها . اهليكلة، عدم حتسن األجور

 ٣٠ ٠٠٠ حوايل   ٢٠٠٣ويبلغ متوسط األجر الشهري اإلمسى يف عام        . ١٩٩٥ كانت عليه عام     ياحلقـيقي الذ  
ونتيجة للتضخم يف أعداد العاملني     . ألف ريال ١٥ ٠٠٠ أقل من    ١٩٩٥ريال، غري أن قيمته احلقيقية بأسعار عام        

 يف  ٣٠لناتج احمللي وأكثر من      يف املائة من ا    ١٢يف اخلدمة املدنية، فقد ارتفعت نسبة األجور واملرتبات إىل حوايل           
املائـة من إمجايل اإلنفاق العام، ولكن األجور احلقيقية ملوظفي القطاع احلكومي اخنفضت، حيث بلغت يف عام                 

هلذا بدأت احلكومة بالعمل يف استراتيجية وطنية لألجور واملرتبات         . ١٩٩٠ مثـن ما كانت عليه يف عام         ٢٠٠٠
 . اجلهاز اإلداري للدولة والقوات املسلحة واألمنلتحسني الوضع املعيشي للعاملني يف

ولتأكـيد حـق املواطن يف العمل اختذت الدولة مجلة من السياسات واإلجراءات والتدابري لزيادة فرص                 -٢٩٦
وقد توقّعت اخلطةُ بناًء على اجتاهات      . ٢٠٠٥-٢٠٠١العمل، أبرزها خطةُ التنمية اخلمسية الثانـية للسـنوات        

                                                      

 . يف املائة للرجال١٢,٥ يف املائة مقابل ٨,٢تبلغ نسبة البطالة بني النساء  )٤٦( 
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  عامل بني عامي   ٨٧٦ ٠٠٠قوى البشرية أن يزداد إمجايل قوة العمل يف االقتصاد الوطين مبقدار            منـو السكان وال   
 عامل  ٥٦٤ ٠٠٠ومتثل الزيادةُ من الذكور حوايل      .  يف املائة  ٣,٨ومبتوسط منو سنوي يقدر ب        ) ٢٠٠٥-٢٠٠٠(

 يف املائة ٥,٣ عاملة ومبا يوازي ٣١٢ ٠٠٠ يف املائة، بينما تزداد قوةُ العمل النسائية مبقدار ٣,٣بنمو سنوي يبلغ 
 .من النمو سنوياً خالل الفترة نفسها

 فرصة عمل إضافية تنشأ عن منو االقتصاد الوطين         ٨٩٦ ٠٠٠ويقـدر أن توفّر اخلطةُ اخلمسيةُ الثانية حوايل          -٢٩٧
 من ٥ ١٥٠ ٠٠٠رنة ب   عامل، مقا٤ ٦٦١ ٠٠٠وقطاعاته املختلفة خالل سنوات اخلطة، مما يرفع إمجايل املشتغلني إىل 

 عامل لتعمل على بقاء ٤٨٩ ٠٠٠ومن هنا تربز فجوةُ عرض العمالة الوطنية املقدرة ب  ). العرض من العمالة(قوة العمل 
وتسعى اخلطةُ إىل خفض هذه البطالة السافرة من معدهلا احلايل البالغ           . قـدر مـن البطالة السافرة يف االقتصاد الوطين        

  . يف املائة بنهاية فترة اخلطة الثانية٩,٥وايل  يف املائة إىل ح١١,٩

ويترّتـب عـلى منو قوة العمل وزيادة فرص التشغيل ارتفاُع نسبة مشاركة اإلناث يف سوق العمل من                   -٢٩٨
، وهو ما يعود أساساً إىل استمرار أمهية عمل ٢٠٠٥ يف املائة يف عام   ٢٤,٤ إىل   ٢٠٠٠ يف املائـة يف عام       ٢٢,٧

لريف اليمين باإلضافة إىل تزايد أعداد اخلرجيات من مؤسسات التعليم ورغبتهن يف العمل وتنامي              ودور املرأة يف ا   
ويتوافق هذا التوجه مع األهداف  . دورهـن يف إعالة أسرهن أو املسامهة يف اإلعالة نتيجة ارتفاع تكاليف املعيشة            

 مشاركة املرأة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً  اهلادفة إىل توسيع٢٠٢٥الكلية للخطة ومع الرؤية االستراتيجية لليمن 
 . وتنمية قدراهتا ومتكينها من اختاذ قراراهتا

 ١,٦ عامل مبتوسط    ٣٥ ٠٠٠كما تتوقع اخلطةُ زيادة عدد املشتغلني يف قطاع اخلدمات احلكومية حبوايل             -٢٩٩
كما .  اإلضافية اليت ستوفرها اخلطة    وبالتايل يبقى القطاع اخلاص املصدر الرئيسي لفرص العمل       . يف املائـة سنوياً   

 عامل يف عام ٣ ٠٦٥ ٠٠٠للقطاع اخلاص إىل حنو ) غري النفطية(يـتوقُع زيادة املشتغلني يف القطاعات اإلنتاجية      
 يف املائة، ليستحوذ    ٤,٦ ومبعدل زيادة سنوية قدرها      ٢٠٠٠ عامل يف عام     ٢ ٤٤٩ ٠٠٠، مقابل حوايل    ٢٠٠٥

 . املائة من إمجايل العمالة يف االقتصاد الوطين غري النفطي يف ٦٦هذا القطاع على حوايل 

ويلي جمموعة القطاعات اإلنتاجية قطاُع اخلدمات غري احلكومية الذي يتوقع أن يزداد املشتغلون فيه من                -٣٠٠
 .  يف املائة خالل الفترة نفسها٤,٩ عامل مبتوسط منو سنوي يقدر بنسبة  ١ ١٠٩ ٠٠٠ عامل إىل ٨٧٤ ٠٠٠

 الستراتيجية التخفيف من الفقر إىل أنه قد زادت أعداد املشتغلني           ٢٠٠٣ويشري تقريُر إجناز السنة األوىل       -٣٠١
 يف  ٢,٧ مبعدل منو    ٢٠٠٢ مشتغل يف عام     ٣ ٩٤١ ٠٠٠ مقارنة مع    ٢٠٠٣ مشـتغل يف عام      ٤ ٠٤٩ ٠٠٠إىل  

كما أنّ هذا العدد يعترب     . املائة سنوياً  يف   ٤املائـة إال أن تلك الزيادة تقل عن معدل منو قوة العمل املقدر حبوايل               
 ٢٢,٧متواضعاً بالنسبة حلجم السكان نتيجة تدين معدالت املسامهة يف النشاط االقتصادي وخاصة للمرأة حبوايل               

كذلك ال يقابل النمو الكبري يف قوة العمل منوُّ مماثلُّ يف الدخل . يف املائة، وهي من أقل املعدالت بني الدول النامية
 . ومي، مما يقلل من فرص التشغيل املتاحةالق

، ٢٠٠٣ يف املائة من القوى العاملة يف عام ١٠,٩ويف حني بلغت قوةُ العمل املستخدمة من قبل احلكومة  -٣٠٢
تظهُر مؤشراُت سوق العمل أن اخنفاض التشغيل يف القطاع احلكومي يؤدي إىل تضخُُّم القطاع غري املنظم والذي                 
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ويعترب القطاُع غري .  املائة من القوى العاملة، حيث يسيطر على قطاعي الزراعة والبناء والتشييد يف٧٠يقدر حبوايل 
 .املنظم املكون األهم للقطاع اخلاص يف اليمن، الذي بدوره يفّضل تشغيل الذكور على اإلناث

 ١٩٩٩مؤشرات القوى العاملة لعام 

 )خالل األسبوع السابق للمسح(اط حسب اجلنس وحالة النش)  سنة فأكثر١٥(القوى البشرية 

 )١٩٩٩النتائج النهائية ملسح القوى العاملة ( 

  إمجايل النشطني اقتصادياً-١ ٤ ٠٩٠ ٦٨٠
 ذكور ٣ ١٢١ ٢٠٤
 إناث ٩٦٩ ٤٧٦
 إمجايل املشتغلني) أ  ( ٣ ٦٢١ ٦٧٩
 ذكور ٢ ٧٣١ ٥٦٩
 إناث ٨٩٠ ١١٠
 إمجايل املتعطلني) ب  ( ٤٦٩ ٠٠١
 ذكور ٣٨٩ ٦٣٥
 إناث ٧٩ ٣٦٦
   إمجايل املتعطلني الذين سبق هلم العمل`١` ٢٩٤ ٣٥٩
          ذكور ٢٦٦ ٠١٥
          إناث ٢٨ ٣٤٤
   إمجايل املتعطلني الذين مل يسبق هلم العمل`٢` ١٧٤ ٦٤٢
          ذكور ١٢٣ ٦٢٠
          إناث ٥١ ٠٢٢
  إمجايل غري النشطني اقتصادياً-٢ ٤ ٨٢٥ ٥٠٨
 ذكور ١ ٣٤٥ ٢٥٩
 إناث ٣ ٤٨٠ ٢٤٩
 )٢+١( إمجايل القوى البشرية -٣ ٨ ٨١٦ ١٨٨
 ذكور ٤ ٤٦٦ ٤٦٣
 إناث ٤ ٤٤٩ ٧٢٥

 .٢٠٠٣كتاب اإلحصاء السنوي  :املصدر 

 حق تكوين النقابات واالنتماء إليها: `٢` )ه(البند 

ليها سواُء باالشتراك مع اآلخرين     يقتضي هذا املبدأ أنّ لكلّ مواطن احلّق يف تكوين النقابات واالنضمام إ            -٣٠٣
أو يف االنضـمام إىل الـنقابة اليت خيتارها دومنا قيد سوى قواعد املنظمة املعنية هبدف تعزيز مصاحله االقتصادية                   

وباإلضافة إىل  . واالجتماعية ومحايتها وعدم إخضاع ممارسة هذا احلق ألية قيود غري تلك اليت نّص عليها القانون              
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قابات إنشاء احتادات أو احتادات حالفية قومية ومن حق هذه االحتادات تكوين منظمات نقابية ذلك، فمن حق الن   
دولـية أو االنضـمام إليها، ومن حقها أيضاً ممارسة نشاطها حبرية دومنا قيود غري تلك اليت ينّص عليها القانونُ                    

ام العام أو حلماية حقوق اآلخرين      وتشـكل تدابـَري ضـروريةً يف جمتمع دميقراطي لصيانة األمن القومي أو النظ             
 .وحرياهتم فضالً عن احلق يف اإلضراب شريطة ممارسته وفقاً للقانون

ومبـا يتوافق مع ذلك فقد كفلت التشريعاُت والقوانُني اليمنيةُ احلقَّ للمواطنني يف تنظيم أنفسهم نقابياً،                 -٣٠٤
وينظم هذا احلق   .  اليت متكن املواطنني من ممارسته     وتضـمن الدولةُ هذا احلقَّ كما تتخذ مجيع الوسائل الضرورية         

 بشأن النقابات   ٢٠٠٢ لسنة   ٣٥ وتعديالته، والقانون رقم     ١٩٩٥ لسنة   ٥بشـكل أساسـي قانونُ العمل رقم        
 : منه األهداف اليت يسعى إىل حتقيقها القانون وأمهها٣العمالية، حيث حددت املادة 

كتهم النقابية ورعاية مصاحلهم املشتركة والعمل على الدفاع عن حقوق ومكتسبات العمال وحر )أ( 
 رفع مستواهم االجتماعي واالقتصادي والثقايف والصحي؛

كفالـة التعبري وحرية النشاط النقايب بشكل تام وكامل والدفاع عنه دون تدخل يف شؤونه أو                 )ب( 
 التأثري فيه وفقاً هلذا القانون؛

 ة واالنـتخاب احلر املباشر جلميع املنظمات واهليئات       ترسـيخ وتعزيـز املمارسـة الدميقراطـي        )ج( 
 النقابية وتكويناهتا؛

محاية احلقوق النقابية واالجتماعية األساسية للعمال والسعي لتطبيق واحترام االتفاقيات العربية            )د( 
 .والدولية ذات الصلة

 ٥د أجاز قانونُ العمل رقم      وباإلشـارة إىل حّق تكوين النقابات وحق االنتساب أو االنسحاب منها فق            -٣٠٥
 وتعديالتـه للعمال وأصحاب األعمال احلق يف تكوين منظماهتم واالنضمام إليها طواعيةً بغيةَ مراعاة ١٩٩٥لسنة 

)٤٧(مصاحلهم والدفاع عن حقوقهم ومتثيلهم يف اهليئات واجملالس واملؤمترات ويف كافة املسائل املتعلقة هبم
.  

ع قانون النقابات العمالية الذي أقرَّ للعامل احلقَّ يف االنتساب إىل املنظمة النقابية أو وهو ما يتوافق أيضاً م -٣٠٦
 عامالً يف تشكيل ١٥االنسحاب منها طواعية، كما ضِمَن القانونُ احلقَّ لكل جمموعة من العمال يزيد عددهم على 

 . )٤٨(ملهنة الواحدة أو املتشاهبةجلنة نقابية يف مرفق أو منشأة أو يف عدة مرافق أو منشآت متشاهبة يف ا

ولضـمان عـدم التدخل يف نشاطات املنظمات النقابية مبا يضمن استقالليتها وحريتها فقد أشار قانونُ                 -٣٠٧
النقابات العمالية إىل أنه ال حيقُّ ألي جهة التدخل يف أعمال املنظمات النقابية بطريقة مباشرة أو غري مباشرة، كما 

                                                      

 . وتعديالته١٩٩٥ لسنة ٥ من قانون العمل رقم ١٥١املادة  )٤٧( 

 .٢٠٠٢ لسنة ٣٥ من قانون تنظيم النقابات رقم ٣٤ و١٤املادتان  )٤٨( 
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كما ال . ي شخص على االنضمام إىل النقابة أو االنسحاب منها أو عدم ممارسة احلقوق النقابية    ال حيق هلا إكراه أ    
 . )٤٩(حيق معاقبة أو نقل أو فصل أو توقيف العضو النقايب من العمل بسبب نشاطه النقايب أو انتمائه إليه

ية كاملة وبدون تدخل يف     فللـنقابات العمالية ومنظمات أصحاب األعمال احلقُّ يف ممارسة نشاطهم حبر           -٣٠٨
حيث مل يشترط القانونُ احلصول على إذن أو ترخيص مسبق لتقييد حرية اجتماعات             . )٥٠(شـؤوهنا والتأثري فيها   

املنظمات النقابية ما دام االجتماع مبقر التنظيم النقايب، إال إذا كان االجتماع يف مقر العمل فيتم التنسيق مع إدارة 
 . )٥١(املنشأة أو صاحب العمل

 التأثري يف حرية ونزاهة االنتخابات بطريقة مباشرة أو غري ٥٦كما حيظر قانون النقابات العمالية يف املادة  -٣٠٩
مباشرة أو اإلساءة أو التشهري أو هتديد املرشح أو املنظمة النقابية وُيعاقُب كلُّ مرتكب ألي من األفعال الواردة يف 

حيث جيب أن جترى االنتخاباُت النقابية بطريقة االقتراع السري       . انني النافذة هذه املادة بالعقوبات املقررة يف القو     
 . )٥٢(املباشر مبا يكفل حرية ونزاهة االنتخابات النقابية

 للمنظمة النقابية حق التقاضي أمام مجيع اللجان التحكيمية واحملاكم واجلهات ١١وجعل القانون يف املادة  -٣١٠
  .ها أو املصاحل الفردية واجلماعية ألعضائها واهليئات الناشئة عن عالقات العملذات االختصاص بالنسبة ملصاحل

ونظَّم القانونُ أيضاً حقَّ اإلضراب السلمي للعمال باعتباره إحدى الوسائل املشروعة للعمال ومنظماهتم              -٣١١
اع الناشئ عرب املفاوضة    النقابـية للدفـاع عـن حقوقهم ومصاحلهم القانونية إذا مل يتم التوصل إىل معاجلة الرت               

اجلماعية؛ حبيث ال يتم إعالن اإلضراب أو ممارسته إال بعد استنفاد كافة وسائل التفاوض مع صاحب العمل ووفق 
 .إجراءات معينة نص عليها القانون

 من القانون على أنه ٤٣ ولضمان عدم تعرض العمال ألي مضايقات بسبب اإلضراب فقد نصَّت املـادةُ  -٣١٢
جيوز فرُض عقوبات على العمال أو بعضهم مبا يف ذلك الفصل من العمل بسبب ممارستهم اإلضراب أو الدعوة ال "

 اليت ١٥٢كما تضمن قانون العمل النص على ذلك يف املـادة . )٥٣("إليه إذا كان قد مت وفقاً ألحكام هذا القانون
ى حبق ممثلي العمال يف اللجان النقابية بسبب        ال جيوز تطبيق عقوبة الفصل أو أي عقوبة أخر        "... تنص على أنه    

 ". ممارستهم لنشاطهم النقايب وفقاً هلذا القانون وقانون تنظيم النقابات والنظم واللوائح املنفذة هلما

كمـا تضمن قانون النقابات العمالية النصَّ على حق االحتاد العام لنقابات اجلمهورية يف االنضمام إىل                  -٣١٣
 . بية العربية واإلقليمية والدولية وكذا االشتراك يف تأسيسها النقاتاالحتادا

                                                      

 .الية من قانون النقابات العم١٠ و٨املادتان  )٤٩( 
 . وتعديالته١٩٩٥ لسنة ٥، من قانون العمل رقم ٢، الفقرة ١٥١املادة  )٥٠( 
 . من قانون النقابات العمالية٣٥املادة  )٥١( 
 . من قانون النقابات العمالية٦٨املادة  )٥٢( 
 . من قانون النقابات العمالية٤٣ و٤٢ و٤١ و٤٠املواد  )٥٣( 
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 قيام الوحدة وحىت اليوم اتسم النشاطُ النقاُيب بتطورات متزايدة واتسع بصورة دوخـالل فـترة مـا بع       -٣١٤
وقد أكدت التجربةُ أن االحتادات     . مـلحوظة بسـبب الـتوجهات الدميقراطية وهنج التعددية احلزبية والسياسية          

قابات واملنظمات يف اليمن يزداد دورها وحضورها الفاعل كشريك أساسي يف عملية التنمية والبناء جنباً إىل                والن
واستناداً إىل هذه النهج فقد وصل إمجايل .  وحدها أن تبين جمتمعاً متماسكاًعجنب مع اجلهود الرمسية اليت ال تستطي

 .)٥٤( نقابة٧٣، ٢٠٠٣لفروع حىت هناية النقابات العاملة يف البالد يف املراكز الرئيسية وا

 احلق يف السكن : `٣` )ه(البند 

 .مت شرح املوقف القانوين إزاء هذا البند يف سياق التقرير السابق -٣١٥

 احلق يف الصحة والضمان االجتماعي: `٤` )ه(البند 

 احلق يف الصحة العامة

 ضمان متتع كافة املواطنني بأعلى مستوى من        إضافة إىل ما مت شرحه يف سياق التقرير السابق ومن أجل           -٣١٦
 القطاع ٢٠٢٥ لليمن ةالصحة فإنه على صعيد السياسات واالستراتيجيات احلكومية فقد أولت الرؤية االستراتيجي

الصـحي اهـتماماً كبرياً وأفردت لـه مكانة خاصة يف جهود التنمية املستقبلية خالل اخلمسة والعشرين عاماً                 
ىل تعميم اخلدمات الصحية وخاصة خدمات الرعاية الصحية األولية لكل السكان ويف كافة      القادمـة، وصـوالً إ    

 متكني كل مواطن من احلصول على حقه من اخلدمات   ٢٠٢٥ حيث تستهدف الرؤية االستراتيجية لليمن       املناطق؛
 .ض واألوبئةالوقائية والعالجية اليت حتفظ سالمته وتضمن متتعه جبسم معاىف يف بيئة خالية من األمرا

 ٥٨ اليت وصلت إىل     ٢٠٠٣وشهدت البالد توسعاً طفيفاً يف التغطية اجلغرافية للخدمات الصحية يف عام             -٣١٧
ويف هذا اإلطار فإن اخلطة اخلمسية .  يف املائة للريف٣٥,٣ يف املائة للحضر و٨٠يف املائة من مساحة اليمن، منها 

 . )٥٥( يف املائة كمرحلة أوىل من الرؤية االستراتيجية٦٥ إىل حوايل الثانية هتدف إىل رفع تغطية اخلدمات الصحية

 ٢٣٩ إنشاء   ٢٠٠٣وقـد مت التوسـع يف إنشاء وحدات صحية وتشييد مستشفيات مديريات حيث مت يف عام                  -٣١٨
 صحياً  مركزا٦٤٢ً ثابتة، و ١ ٥١٨ وحدة صحية مؤقتة، و    ٦٩٠وبالتايل بلغ إمجايل املرافق الصحية العاملة       . وحدة صحية 

  . مليون نسمة١١,٨ مستشفى عاماً، وارتفع إمجايل املستفيدين من اخلدمات الصحية إىل ٤٠ مستشفى مديرية، و١٢٤ثابتاً، و

                                                      

 ، وزارة الشؤون  ٢٠٠٣ديسمرب  / كانون األول  ٣١احلكومية حىت   اإلحصـائية العامـة للمـنظمات غـري          )٥٤( 
 .االجتماعية والعمل

 يف املائة من سكان اليمن باخلدمات الصحية األساسية، ميثل          ٨٥إن حتقـيق تغطية وسهولة وصول أكثر من          )٥٥( 
 أن إمجايل املنشآت    اة إذا ما علمن   خاص،  ٢٠٢٠- ٢٠٠١السياسة السكانية للفترة من     هدفاً استراتيجياً ملزماً كما جاء يف أهداف        

  ٢٠٠١ مستشفى يف عامي     ٧٤ مقارنة ب      ٢٠٠٣ يف عام    ٦٨ مستشفى اخنفض من     ٤٥،  ٢٠٠٣-٢٠٠١الصـحية العاملة للفترة     
 ٤ ٤٤٧ مستشفى، وعدد السكان للطبيب الواحد قد ارتفع من ١١٢ بلغ ٢٠٠٣، وإمجايل املستشفيات الريفية حىت عام ٢٠٠٢و

 .٢٠٠٣ يف عام ٦ ٣٧٢  إىل٢٠٠٢يف عام 
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 ٢٠٠٣ -٢٠٠٢أهم املؤشرات الصحية للفترة 

 م  املؤشر ٢٠٠٢ ٢٠٠٣
 ١ عدد األطباء البشريني  ٤ ٣٨٤ ٣ ١٩٥
 ٢ عدد أطباء األسنان ٢٧٤ ٢٥٤
 ٣ دد السكان للطبيب الواحد ع ٤ ٤٤٧ ٦ ٣٧٢
 ٤ عدد األسر ١٢ ٢٧٢ ١٢ ٢٥٢
 ٥ عدد السكان للسرير الواحد ١ ٥٨٩ ١ ٦٦٢
 ٦ إمجايل حاالت األمراض املبلغ عنها  ١ ١٦٨ ٦١٨ ١ ١٢٥ ١٢٩
٢٨٤ ٢٤٥ 

)٢٧,٧٨(٪ 
٣٨٣ ٦٥٠ 

)٣٢,٨٣٪( 
 ٧ عدد اإلصابات باملالريا

٣٨٣ ٥٣٥ 
)٣٤,٧٣(٪ 

٣٢٨ ٨٦٢ 
)٢٨,١٤(٪ 

 ٨ )التهاب األمعاء(ات باإلسهاالت عدد اإلصاب

 .٢٠٠٣كتاب االحصاء السنوي  :املصدر 

كما مت إنشاء عدد من املراكز الوقائية والعالجية مثل املركز الوطين للرصد الوبائي، واملركز الوطين لدحر  -٣١٩
 .املالريا، ومركز احلجر الصحي

ات كبرية نامجة يف معظمها عن عجز خدمات        ورغـم ذلك، فالقطاع الصحي مازال يواجه حتديات وصعوب         -٣٢٠
الصـحة عـن مواكبة االحتياجات املتزايدة إليها نتيجة النمو السكاين املرتفع مع استمرار انتشار األمراض املعدية مثل       

 لذا فإن الرؤية االستراتيجية تستهدف إعالن اليمن خالياً. املالريا واإلسهاالت والبلهارسيا وإن كانت بدرجات متفاوتة
 .٢٠١٠من األوبئة واألمراض السارية واملستوطنة مثل املالريا والبلهارسيا والسل والطفيليات املعوية حبلول عام 

 )٥٦(احلق يف الضمان االجتماعي

ومبوجب .  على توفري أنظمة احلماية االجتماعية للفئات اليت حتتاج إليها٥٦الدستور يلزم الدولة يف املادة  -٣٢١
كما . خيضع مجيع العاملني يف الدولة والقطاعات االقتصادية التابعة هلا، لنظام التأمني اإلجباري         قـانون التأمينات    

 التأمني لسن   ١٩٩٩ لسنة   ١٧ واملعدل بالقانون رقم     ١٩٩٦ لسنة   ٣١رقم  الضمان االجتماعي   يوفـر قـانون     
 . الشيخوخة وحاالت اإلعاقة والعجز واإلصابات املستدمية والوفاة

                                                      

 مـن التوصـيات اخلتامية للجنة القضاء على التمييز العنصري اليت نظرت يف تقرير بالدنا   ٣ورد يف الفقـرة     )٥٦( 
اللجنة ترحب بالتطورات احلديثة يف الدولة املشاركة فيما يتعلق حبقوق اإلنسان، وعلى وجه         "أن  ) ١٤ و ١٣ و ١٢ و ١١(الدوري  

ج الرفاهية االجتماعية الذي تعهدت به الدولة املشاركة لتحسني ظروف املعيشة للمجموعات            اخلصـوص مـا يـتعلق بـربنام       
 ".واألشخاص املهمشني
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 معانـاة اجلزء األكثر فقراً من السكان بسبب النتائج املؤقتة لإلصالحات املالية واالقتصادية              وملواجهـة  -٣٢٢
أنشـأت احلكومـةُ شبكةً لألمان االجتماعي وهي مبفهومها الراهن متثل جمموعةً من السياسات واإلجراءات اليت      

 الواقعة دون اخلط األعلى للفقر أو       يفترض فيها أن تؤمن حداً أدىن من العيش الكرمي واخلدمات األساسية للفئات           
املهمشـة أو تلك املعرضة للدخول يف فئة الفقراء حيث مت التوسُُّع يف أهداف احلماية االجتماعية لتتجاوز محاية                  

 . الفئات األكثر فقراً واألشد عرضةً ألضرار اإلصالحات االقتصادية إىل الفئات املعرضة للوقوع حتت خط الفقر

 : الراهن ملنظومة األمان االجتماعي يقوم على أربعة أركان أساسيةإن البنيان  -٣٢٣

 نظام اإلعانات واملساعدات النقدية من خالل صندوق الرعاية االجتماعية؛ - 

نظام التنمية االجتماعية الذي خيتص بتقدمي برامج ومشاريع اجتماعية خمتلفة من خالل صندوق  -
ة احملددة اليت تستهدف شرائَح معينةً يف اجملتمع كاملعاقني        التنمية االجتماعية والربامج االجتماعي   

 ؛)برنامج األشغال(واملرأة والعاطلني عن العمل 

نظام التأمينات االجتماعية الذي خيتص بتقدمي احلماية للمشتركني يف هذا القطاع من العاملني              -
 ها؛وذلك يف فترة ما بعد العمل والشيخوخة واملرض واإلصابة من العمل وحنو

نظـام اإلعانات ودعم اإلنتاجية الذي خيتص بتقدمي دعم لألنشطة اإلنتاجية يف جمال الزراعة               -
 .واألمساك والثروة احليوانية من خالل آلية صندوق دعم اإلنتاج الزراعي والسمكي

ن شبكة األمان االجتماعي ذات الصلة بتوسيع مظلة الضما       " آليات"وميكن القول إن أهم مكونــات       -٣٢٤ 
 :االجتماعي والرعاية االجتماعية تتمثل يف

 ١٩٩٦صندوق الرعاية االجتماعية،  )أ( 

يعـد صندوق الرعاية االجتماعية أحد مكونات شبكة األمان االجتماعي الذي يعمل على توسيع مظلة الرعاية                 -٣٢٤
ات النقدية لتشمل كافة الفئات      من خالل تقدمي اإلعان    ١٩٩٦ لعام   ٣١االجتماعية وفق قانون الرعاية االجتماعية رقـم       

 حالة ١٠٠ ٠٠٠وقد تبىن الصندوق . ٨، ٧،  ٦املسـتهدفة يف القـانون وقد أدرجها قانونُ الرعاية االجتماعية يف املواد             
وقام الصندوق بتوسيع شبكة معلوماته وتعميمها .  حالة٥٥٢ ١٠٥ ليصل إمجايل احلاالت اليت يغطيها     ٢٠٠٣جديدة عام   

 .  يف املائة من املديريات لتسهيل وضبط إجراءات اعتماد احلاالت اجلديدة٥٥ تغطي حالياً حوايل يف احملافظات حيث

ويعدُّ الصندوق املكوَّن ضمن شبكة األمان االجتماعي الذي ُيعىن بتقدمي املساعدات االجتماعية النقدية              -٣٢٥
ندوق هم األفراد الذين ليس هلم دخول       والفئات املشمولة مبساعدة الص   . لفـئات اجتماعية حددها قانونُ إنشائه     

 ريال للشخص   ١ ٠٠٠تسـاوي أو تفـوق احلد األدىن من األجور واملرتبات، حيث تصل املساعدة النقدية إىل                
 ريال أي ما يقـارب     ٢ ٠٠٠ ريال لكل فرد من أفراد أسرته وحبد أقصى          ٢٠٠الواحـد املستفيد، تضاف إليه      

ل عدد أفرادها إىل ستة أفراد، ووصل عدد املشمولني هبذه املساعدة حىت  دوالراً شـهرياً لألسرة اليت يص      ١٠,٨٣
 . حالة وهناك اجتاه لزيادة هذه املساعدة إىل مستويات أكثر مالءمة٧٠٠ ٠٠٠، ٢٠٠٤هناية 
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 ١٩٩٧الصندوق االجتماعي للتنمية،  )ب( 

يشي للفئات الفقرية من اجملتمع     يهدف هذا الصندوق إىل تنمية اجملتمع  والتحسني التدرجيي للمستوى املع           -٣٢٦
من خالل حتسني اخلدمات التعليمية والصحية وإمدادات املياه والصرف الصحي واإلقراض واالدخار واملسامهة يف              

 :ويف سبيل ذلك ينفذ الصندوق ثالثة برامج أساسية هي. خلق فرص عمل دائمة

 برنامج تنمية اجملتمع؛ `١` 

 غرية واألصغر؛برنامج تنمية املشروعات الص `٢` 

 .برنامج البناء املؤسسي `٣` 

 وحىت هناية عام ١٩٩٧منذ إنشاء الصندوق عام (وقد بلغ عدد املشروعات اليت متت املوافقة على متويلها  -٣٢٧
 ١٨٢وقد بلغ حجم املنصرف قرابة      .  مليون دوالر أمريكي   ٢٥٠ مشـروع تقديرية تقارب      ٣ ٣٠٠،  )٢٠٠٣

 عدد املستفيدين املباشرين منه قرابة سبعة ماليني شخص تشكل نسبة املستفيدات            ملـيون دوالر، ويتوقع أن يبلغ     
بكلفة بلغت  ) ٢٠٠٠-١٩٩٧( يف املائة، وقد أجنز الصندوق املرحلة األوىل من أعماله           ٤٩اإلنـاث منهم حوايل     

ندوق من   متكن الص  ٢٠٠٣وبانتهاء عام   ). يوم/عامل( ماليني فرصة عمل مؤقتة      ٣ مليون دوالر وفرت حنو      ٩٢
ومع بداية عام .  مليون دوالر١٧٥ مببلغ ُيقدر حبوايل ٢٠٠١استكمال إجناز املرحلة الثانية اليت كان قد بدأها عام 

 بتكلفة تصل ٢٠٠٨ يبدأ الصندوق بتنفيذ املرحلة الثالثة من عملياته اليت من املخطط هلا أن متتد حىت العام ٢٠٠٤
 . )٥٧( مليون دوالر٤٠٠إىل 

هـرت دراسةُ تقييم أثر فعالية وكفاءة الصندوق اليت أجرهتا شركة عاملية متخصصة ومستقلة              وقـد أظ   -٣٢٨
يوليه /بتكلـيف من البنك الدويل ومتويل من احلكومة اهلولندية أن الصندوق قد ساهم يف قطاع التعليم حىت متوز                 

 إمجايل عدد الفصول املوجودة      يف املائة من   ٧ فصالً دراسياً بنسبة     ٥ ٣٩٦ ببناء وإعادة تأهيل واستكمال      ٢٠٠٣
 يف املائة من إمجايل     ٤٠ و ٣٠عـلى املستوى الوطين، كما أن الصندوق قد ساهم منذ تأسيسه بنسبة تتراوح بني               

وقد أظهر مسُح األسرة املعيشية أثراً واضحاً يف        . ١٩٩٨عدد الفصول اجلديدة اليت مت إنشاؤها يف البالد منذ عام           
 يف املائة ٤١,٧ث بالتعليم األساسي، حيث ارتفعت يف مناطق تدخالت الصندوق من   زيادة معدالت التحاق اإلنا   

كما أنَّ معدالت االلتحاق يف مناطق التدخل لكلٍّ من الذكور . ٢٠٠٣ يف املائة يف عام ٥٨,٣ إىل ١٩٩٩يف عام 
ٌر إجياّبٌي لتدخل  يف املائة خالل الفترة نفسها، وهذا مؤش٧٠,٤ِّ يف املائة إىل ٥٩,٢واإلنـاث ارتفـعـت مـن      

 . الصندوق يف واحد من أهم املؤشرات التنموية يف اليمن اليت تعاين من تدين معدالت االلتحاق يف التعليم األساسي

                                                      

 .٢٠٠٣التقرير السنوي للصندوق االجتماعي للتنمية،  )٥٧(
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 ) وتراكميا٢٠٠٣ًلعام (املؤشرات اخلاصة باملشاريع يف قطاع التعليم 

 البيان ٢٠٠٣عام  تراكمي

 عدد املشروعات  ٢٩٩ ١ ٦٩٦

 )مليون دوالر(فة التقديرية التكل ٢٥,٣ ١٣٠,٤

 )مليون دوالر(املنصرف  ٢٩,٤ ٨٩,٣

 )مليون(املستفيدون املباشرون  ٠,١ ١,٠

 نسبة املستفيدات من اإلناث  ٥٠ ٤٤

 )يوم/مليون عامل(العمالة التقديرية املؤقتة  ١,٠ ٥,٣

 .٢٢، ص ٢٠٠٣التقرير السنوي للصندوق االجتماعي للتنمية، لعام  :راملصد 

 يف املائة إىل املخزون     ٣,٦ وحدةً صحيةً جديدةً أضافت      ٧١ويف قطـاع الصحة أسهم الصندوق ببناء         -٣٢٩
 يف املائة ١٠,٤ يف املائة و١١كما بلغت مسامهة الصندوق .  يف املائة٢,٢ مركزاً صحياً بنسبة ١٢الوطين وتشييد 

وقد أظهرت  . ٢٠٠٢-١٩٩٧الل الفترة   مـن إمجايل الزيادة يف عدد الوحدات واملراكز الصحية على التوايل خ           
الدراسـةُ بأن تدخالت الصندوق سامهت يف زيادة عدد طاليب اخلدمة الصحية، حيث زاد عدُد األشخاص الذين                 

 - يف املائة وبصورة متساوية لكلٍّ من النساء والرجال ١٤ بنسبة ٢٠٠٣أُتيحت هلم الفرصةُ لتلقي العالج يف عام 
كما أظهرت الدراسةُ حتسناً طفيفاً يف خدمات التحصني ورعاية .  للنساء والفتياتوإن كانت أعلى بصورة طفيفة

 .١٩٩٩األم احلامل عمَّا كانت عليه عام 

 ) وتراكميا٢٠٠٣ًعام (املؤشرات اخلاصة مبشاريع وحدة الصحة واحلماية االجتماعية 

 التدخل املتكامل
 الفئــات ذات
 الصحة االحتياجات اخلاصة

 يتراكم
عام 
 تراكمي ٢٠٠٣

عام 
 تراكمي ٢٠٠٣

عام 
٢٠٠٣ 

 البيـان

 عدد املشروعات ٣٣ ٣٠١ ٤٤ ١٦٨ ١١ ٢٨
 )مليون دوالر(التكلفة التقديرية  ٢,٥ ١٩,٤ ١,٩ ١١,٨ ٠,٥ ١,٥
 )مليون دوالر(املنصرف  ٣,٥ ١٤,٥ ٢,٧ ٨,٠ ٠,٨ ١,١
 )مليون(املستفيدون املباشرون  ٠,٢ ١,٤ ٠,٠١ ٠,١ ٠,٠٠٥ ٠,٠٣
 نسبة املستفيدات من النساء  ٦٨ ٥٤ ٤٩ ٣٩ ٤٨ ٥١

 )يوم/مليون عامل(العمالة التقديرية املؤقتة  ٠,٠٨ ٠,٦ ٠,٠٥ ٠,٣ ٠,٠١ ٠,٠٦

 .٤١، ص ٢٠٠٣تقرير الصندوق االجتماعي للتنمية، لعام  :املصدر 
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 يف ٦٢يث أشار ويف قطاع التمويل األصغر أشار مسُح األسرة املعيشية إىل حتقُّق أثر إجيايب هلذا القطاع ح -٣٣٠
. املائة من الذين أُستطلعت آراؤهم من املقترضني إىل أنَّ أوضاعهم املعيشية حتسَّنت عما كانت عليه قبل االقتراض

 ). يف املائة على التوايل٥٣ يف املائة و٧٠(وكانت النسبةُ بني النساء األعلى منها بني الرجال 

ق ترجِّح خدمة األفراد األكثر فقراً على من هم أقل فقراً،           وقد خلصت الدراسةُ إىل أنَّ تدخالت الصندو       -٣٣١
 يف املائة من موارد الصندوق استفادت منها الشرائح الثالث األكثر فقراً يف اجملتمع، بينما حصلت                ٤٤حيث إنَّ   

ضل من بني   وتعترب هذه النتائُج هي األف    .  يف املائة فقط من موارد الصندوق      ٤الشرحيةُ األقل فقراً يف اجملتمع على       
 .مجيع الصناديق االجتماعية األخرى

وهي األقل فقراً يف ) ١٠(وهي األكثر فقراً إىل الشرحية ) ١(توزيع موارد الصندوق على السكان من الشرحية 
 )النسبة املئوية من املوارد(اجملتمع 

 شرائح املستفيدين

١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ 

 املوارد
 )بالدوالر(

 القطاع

١٦,٨ ١٥ ١٢ ١٠,٩ ١١,٧ ٨,٨ ٨,٨ ٨,٨ ٦,٣ ٤  التعليم ١٠٢ ٧٦٩ ٧٩٣

١٨,٢ ١٤ ١٤ ١٠,٥ ١٠,٨ ٧ ٧ ٦,٩ ٦,٥ ٢,٣  املياه ٣٢ ٥٥٩ ٣٥٠

١٥,٦ ١٤ ١٣ ٩,٦ ١٢ ٧,٩ ٧,٩ ٧,٨ ٥,٢ ٧  الصحة ١٦ ٣٠٢ ٣٣٢

١٥,٢ ١٩ ١٤ ١٠,٩ ١٠,٩ ٨,٩ ٦,٥ ٦,٦ ٢,٣ ٥,٥  الطرق الريفية ١١ ٢٨٤ ٨٦٧

 التمويل األصغر ٣ ٨٩٠ ٥٠١ ٨,٢ ٧ ٩,٨ ١٠,٥ ٧,٥ ١٤,١ ٧,٧ ١٤,١ ٧,٦ ١٣,٦

١٦,٦ ١٥ ١٣ ١٠,٧ ١١,٤ ٧,٤ ٨,٢ ٨,٣ ٦,٠ ٤,٠  اإلمجايل ١٦٦ ٨٠٦ ٨٤٣

 .٢، ص ٢٠٠٣تقرير الصندوق االجتماعي للتنمية، لعام  :راملصد 

 مشروع األشغال العامة

ات التعليمية والصحية    ويهدف إىل تنمية اجملتمع من خالل حتسني مستوى اخلدم         ١٩٩٦بـدأ املشـروُع يف       -٣٣٢
 مليون دوالر،   ٣٣،  ٢٠٠٠-١٩٩٦واملسامهة يف خلق فرص عمل دائمة، وقد بلغت كلفةُ املشروع يف املرحلة األوىل              

وتتعزز أمهية املشروع يف قدرته     .  مليون دوالر من هيئة التنمية الدولية، وتقوم احلكومة بتمويل بقية التكلفة           ٢٥مـنها  
وقد أجنز  . ملنظمات احمللية من خالل إسهام اجملتمع ومشاركته يف حتديد احتياجاهتم وأولوياهتم          على تعزيز دور األفراد وا    

 مشـروعاً موزعةً على كافة القطاعات اخلدمية األساسية للمجتمع يف املناطق احملرومة، ووفَّرت هذه               ٤٣٥املشـروع   
 .نسمة مليون ٢,٥ فرصة عمل يف الشهر، استفاد منها أكثر من ٦٤ ٠٠٠املشاريع 

 على اجملتمعات احمللية وتنمية ٢٠٠٤-٢٠٠٠وقد ركَّزت خطةُ املرحلة الثانية من مشروع األشغال العامة  -٣٣٣
 مليون دوالر، وقد متَّ تنفيذ      ١١٥,٧ مليون دوالر إىل     ٦٠املشاركة الشعبية وارتفع املبلغ املعتمد هلذه املرحلة من         

 مشروعاً خدمياً حديثاً بتكلفة إمجالية تزيد على     ٩٨٠ت   بلغ ٢٠٠٣-٢٠٠١عـدد من املشروعات خالل الفترة       
 ملـيون ريـال، احـتلَّ قطاع التعليم املرتبة األوىل، حيث بلغ عدد املشاريع التعليمية خالل نفس الفـترة                   ٦٥
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٩,٦ مليار ريال، ووصل عدُد املستفيدين من هذه املشاريع إىل       ٣٩ مشروعاً بتكلفة    ٦٢١اجلــاري تنفـيذها    
 .  قريةً وجتمعاً سكانياً يف عشرين حمافظة٥ ٠٢١ موزعني على مليون نسمة

 مشروعاً صحياً يف عدد من      ٨٤ويف قطـاع الصـحة بلـغ عدد املشاريع الصحية اليت نفذها املشروع               -٣٣٤
احملافظات وهذه أدت إىل حتسُّن يف الوضع الصحي يف املناطق املستفيدة من هذا املشاريع مما أدى إىل وجود حتسُّن            

٣٥ يف املائة يف جمال حتصني األطفال من األمراض القاتلة، و١١٣حوظ يف اخلدمات الوقائية من األمراض بلغت مل
 يف املائة يف التحصني من الكبد الوبائي، حيث تركَّزت مسامهةُ املشروع ٥يف املائة يف حتصني النساء ضد الكُزاز، و

بديلة ملنشآت قائمة مبقارِّ غري صاحلة أو مؤقتة، وترميم         يف هـذا اجلانـب على بناء املراكز والوحدات الصحية ال          
القائمة منها، باإلضافة إىل التنسيق مع بعض املنظمات غري احلكومية ملساعدة وزارة الصحة على تشغيل املرافق اليت 

 . يتم تنفيذها

فَّذة خالل املرحلة الثانية متَّ     ويف قطاع املياه والزراعة اليت احتلت املرتبة الثانية من حيث عدد املشاريع املن             -٣٣٥
 مشـروعاً يف خمتلف مناطق اجلمهورية، تركز بعضها يف إنشاء خزانات ملياه الشرب وتركز البعض            ١٣٧تنفـيذ   

 .اآلخر يف حصاد املياه ومد بعض الشبكات وخصوصاً يف املناطق النائية

طرق، وساهم املشروع يف اجملال االجتماعي كما ساهم املشروع يف تنفيذ األعمال اإلنشائية اليت تتطلبها ال -٣٣٦
والصرف الصحي والبيئة من خالل إقامة مراكز التدريب النسوي وتأهيل املعاقني يف خمتلف احملافظات، باإلضافة               

 ٣٩وقد بلغ عدُد هذه املشاريع      . إىل إنشـاء مشاريع يف جمال الصرف الصحي يف عدد من حمافظات اجلمهورية            
 . مشروعاً خدمياً

 مليون نسمة، منهم    ١,٣ مشروعاً استفاد منها حوايل      ٢١١ وحده، نفَّذ املشروع     ٢٠٠٣وخـالل عام    -٣٣٧
 :  من اإلناث، تتوزع يف العديد من اجملاالت اليت يبينها اجلدول التايل٧١٥ ٠٠٠

 عدد املستفيدات
 مـن اإلناث

 عدد املستفيدين
 م النشاط عدد املشروعات من اجلنسني

 ١ التعليم ١١٣ ٥٧٤ ٠٠٠ ٣٢١ ٠٠٠

 ٢ الصحة ٢٦ ٢٦١ ٠٠٠ ١٥٨ ٠٠٠

 ٣ املياه ٢٠ ٩٢ ٠٠٠ ٥٦ ٠٠٠

 ٤ الصرف الصحي ٧ ٧ ٠٠٠ ٤ ٦٠٠

 ٥ ) مشروعات مباٍن عامة محامات عامة ٦ ٢٧٩ ٠٠٠ ١٤٨ ٠٠٠
 ٦ زراعة ١٥ ٣٩ ٠٠٠ ١٨ ٧٠٠

 ٧ طرقات ٤ ٧ ٥٠٠ ٣ ٧٥٠

  اجملموع ٢١١ ١ ٢٥٩ ٥٠٠ ٧١٠ ٠٥٠

 .٢٠٠٣الستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر عام بيانات تقرير ا :ملصدرا 
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 الربنامج الوطين لتنمية اجملتمع واألسر املنتجة

هـذا الـربنامج هو أحد برامج شبكة األمان االجتماعي ويهدف إىل تأهيل وتدريب املرأة الفقرية يف جماالت       -٣٣٨
-١٩٩٧ية، وقد قام الربنامج خالل الفترة       مـدرة للدخل وخاصة اليت تستفيد من إعانات صندوق الرعاية االجتماع          

 امرأة على عدد من املهن مثل اخلياطة والتدبري املرتيل والكمبيوتر، كما قام             ٢٠ ٠٠٠ بتأهـيل وتدريب حوايل      ٢٠٠٣
 . بإنشاء وجتهيز عدد من املراكز لألسر املنتجةالربنامج

 بنك األمل لإلقراض األصغر

لنقدية للفقراء القادرين على إقامة أنشطة مدرة للدخل، كما يقدم          يستهدف هذا البنك تقدمي القروض ا      -٣٣٩
اخلدمات املالية للفئات املستهدفة واملنظمات اليت متارس أنشطتها يف جمال التخفيف من الفقر، ويبلغ رأمسال البنك        

 .  ماليني دوالر، وتتخذ اإلجراءات قريباً الفتتاح هذا البنك٥,٥

 التأمينات االجتماعية

ومتثل برامج التأمني . هـي تسـتهدف توفري الطمأنينة واالستقرار للموظف والعامل عند التقاعد أو اإلصابة         و -٣٤٠
اهليئة العامة للتأمينات واملعاشات اليت ختتص بالتغطية التأمينية ملوظفي اجلهاز اإلداري           : االجتماعي هيئتان رئيسيتان مها   

عامة للتأمينات االجتماعية اليت تتكفل بالتغطية االجتماعية يف القطاع         للدولـة والقطاعني العام واملختلط، واملؤسسة ال      
ومبوجـب قانون التأمينات فإن مجيع العاملني يف الدولة والقطاعات االقتصادية التابعة هلا، خيضعون للتأمني               . اخلـاص 

 احلد األدىن للراتب  مت إضافة بعض البدالت ورفع     ٢٠٠٠مبوجب التعديل الذي مت بقرار مجهوري يف عام         . اإلجـباري 
 ريـال، إال أن املـبالغ املمـنوحة كرواتب للمتقاعدين وأسر املتوفني تظل منخفضة القيمة                ٧ ٠٠٠الـتقاعدي إىل    

 اشتراكاً جديداً ميثل الذين مت      ١٢ ٦١١وقد أضافت اهليئة العامة للمعاشات      . )٥٨(الشرائيـة، وال تليب متطلبات احلياة    
 ٤٧٤ ٨٧٩ وليصبح عدد املشمولني بقانون التأمينات واملعاشات        ٢٠٠٣دولة يف عام    توظـيفهم يف اجلهاز اإلداري لل     

 . )٥٩( مستفيد٥٧ ٤٠٠موظفاً يف اجلهاز اإلداري للدولة بنهاية العام، وعدد املستفيدين من معاشات التقاعد 

 إىل ٢٠٠٥ العام أما يف القطاع اخلاص فإن عدداً حمدوداً يستفيد من نظام التأمني، وتسعى احلكومة وحىت -٣٤١
 عامل، وهو عدد قليل ويف الوقت نفسه        ٧٠ ٠٠٠توسـيع نطاق املشمولني بنظام التأمينات يف هذا القطاع إىل           

يعكس جدية احلكومة يف العمل على تنفيذ قانون التأمينات االجتماعية اخلاصة بالعاملني يف القطاع اخلاص ومحاية 
 مت توسيع مظلة التأمينات االجتماعية للقطاع اخلاص لتشمل         ٢٠٠٣ه  يولي/واعتباراً من أول متوز   . )٦٠(العـاملني 

فـئات اسـتثنيت سابقاً مثل العاملني حلساهبم وذوي املهن احلرة وأصحاب األعمال والعاملني يف املنشآت اليت                 

                                                      

 .١٦٥ و١٦٤التقرير االستراتيجي اليمين، املركز اليمين للدراسات االستراتيجية، ص  )٥٨(
 إىل زيادة عدد املستفيدين من معاشات التقاعد ٢٠٠٥-٢٠٠١مسية الثانية تسعى احلكومة يف إطار خطتها اخل )٥٩(

 .٦٠ ٨٥٧يف اهليئة إىل 
 .١٦٥التقرير االستراتيجي اليمين، املركز اليمين للدراسات االستراتيجية، ص  )٦٠(
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إىل تستخدم أقل من مخسة عمال، ونتيجة ذلك ارتفع عدد الذين متت تغطيتهم من قبل املؤسسة العامة للتأمينات                  
 . )٦١(٢ ٨٤٦ بنهاية العام، وعدد املستفيدين من معاشات التقاعد إىل ٦٤ ٢٩٧

ويالحظ أن التأمني االجتماعي ما زال يستبعد نظام التأمني الصحي لذلك جيب االهتمام بإدخال التأمني                -٣٤٢
ون التأمني الصحي وجتدر اإلشارة إىل أن وزارة الصحة العامة والسكان قد أعدت مشروع قان. )٦٢(الصحي لألفراد

الـذي مت رفعه إىل جملس الوزراء ومتت إحالته من اجمللس جمللس خربة عاملية إلجراء دراسة جدوى للنظام، حيث                   
يواجـه مشروع القانون صعوبات أدت إىل تأخر إقراره وبدء تنفيذه بالرغم من أمهيته يف ختفيف معاناة الفئات                  

 .)٦٣(حمدودة الدخل مبا يف ذلك موظفو الدولة

 احلق يف التعليم :`٥` )ه(البند 

يعد احلق يف التعليم شرطاً أساسياً للتمتع حبقوق اإلنسان وتوثيق أواصر التفاهم والتسامح والصداقة بني                -٣٤٣
 . مجيع األمم وخمتلف الفئات اإلثنية والدينية ومتكني كل شخص بدور نافع يف جمتمع حر

 حق للمواطنني مجيعاً تكفله الدولة وفقاً التعليم على أن"ستور  من الد٥٤نصت املادة وعلى هذا األساس  -٣٤٤
 الدولة واملؤسسات الثقافية والتربوية والتعليم يف املرحلة األساسية إلزامي وتعمل          املدارسللقـانون بإنشاء خمتلف     

 النشء وحتميه من     خاصة برعاية  بصورةعلى حمو األمية وهتتم بالتوسيع يف التعليم الفين واملهين، كما هتتم الدولة             
". ه الظروف املناسبة لتنمية ملكاته يف مجيع اجملاالتـنية وهتيئ لوالبده التربية الدينية والعقلية ـاالحنراف وتوفر ل

 من قانون  ٨١ نصت املادة    كما،  " الدولة جماناً  تكفله األساسي إلزامي    التعليم" أن   على منه   ٨٨ املـادة ونصـت   
 ." للقوانني النافذة التعليم وفقاًجمانيةلة تكفل الدو"على أن حقوق الطفل 

، وقد حدد   ١٩٩٢ لسنة   ٤٥ويـنظم التعليم يف اليمن بدرجة رئيسية وفقاً للقانون العام للتربية والتعليم رقم               -٣٤٥
تعليم حقاً  القـانون األسـس واملبادئ العامة للتربية والتعليم يف اليمن دينياً ووطنياً وقومياً وتربوياً وتعليمياً، باعتبار ال                

 وتعمل. إنسانياً مشروعاً تكفله الدولة وتيسره جلميع أبناء الشعب، إىل جانب كونه استثماراً بشرياً تنموياً بعيد املدى               
الدولة على حتقيق العدالة االجتماعية وتكافؤ الفرص يف التعليم ومراعاة الظروف االجتماعية واالقتصادية اليت تقف 

ومع التأكيد على إلزامية التعليم األساسي، فإن . االستفادة من حق أبنائهم يف التعليم     عائقـاً أمام بعض األسر يف       
تعليم عام موحد جلميع " من القانون هو ١٨القانون يقر مبجانيته يف مجيع مراحله؛ والتعليم األساسي وفقاً للمادة        

 ".ذ من سن السادسة سنوات وهو إلزامي، ويقبل التالمي٩التالميذ يف اجلمهورية اليمنية ومدته 

                                                      

  إىل زيادة عدد املستفيدين من معاشات التقاعد٢٠٠٥-٢٠٠١تسعى احلكومة يف إطار خطتها اخلمسية الثانية  )٦١(
 . مستفيدا٧ً ١٩٩يف املؤسسة إىل 

دراسة . مؤشرات مكافحة الفقر يف برنامج شبكة األمان االجتماعي يف اجلمهورية اليمنية، جملة شؤون العصر              )٦٢(
 .للدكتور حممد األفندي

 .٦٣، ص ٢٠٠٣تقرير إجناز السنة األوىل . استراتيجية التخفيف من الفقر )٦٣(
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وملا كانت مسألة توفري التعليم األساسي من أهم التحديات اليت تواجه احلكومة فإهنا قد تبنت حيال ذلك  -٣٤٦
ومن أبرز تلك السياسات    . عـدداً من السياسيات واإلجراءات اهلادفة إىل توسيع التعليم األساسي ورفع كفاءته           

، واستراتيجية تعليم ٢٠١٥-٢٠٠٣راتيجية الوطنية للتعليم األساسي  واالست٢٠٠٥-٢٠٠١اخلطة اخلمسية الثانية 
، والرؤية االستراتيجية لليمن    ١٩٩٨الفتاة، واالستراتيجية الوطنية حملو األمية، وتعليم الكبار يف اجلمهورية اليمنية           

 .٢٠٠٥-٢٠٠٣، واالستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر ٢٠٢٥

ات تعميم التعليم األساسي وإدخال حتول هيكلي يف نظام التعليم ليصبح قادراً وتستهدف هذه االستراتيجي -٣٤٧
عـلى مواكـبة التطورات العلمية والتقنية وتلبية احتياجات التنمية املستقبلية، كما تستهدف ضمان تعليم الفتاة               

 .اء مبستوى التعليم العاموخاصة يف الريف وإزالة الفجوة القائمة بني تعليم البنني والبنات، باإلضافة إىل االرتق

 : وتوقعت اخلطة اخلمسية الثانية أن تتحسن مؤشرات التعليم على النحو التايل -٣٤٨

  يف املائة خالل فترة اخلطة؛١٢رفع معدل القبول الصايف بالصف األول حبوايل  - 

 املائة للبنات    يف ٥٥ يف املائة للجنسني،     ٦٩,٣رفع نسبة القيد اإلمجايل يف املرحلة األساسية إىل          -
  يف املائة للبنني؛٨٢,٤و) مع االهتمام بالريف(

 . يف املائة٤١,٣رفع نسبة القيد اإلمجايل يف املرحلة الثانوية إىل  - 

 توقعات التعليم األساسي والثانوي

٢٠٠٠/٢٠٠١ ٢٠٠٥/٢٠٠٦ 

 ذكور إناث إمجايل ذكور إناث إمجايل
 املؤشر

 املقبولون يف التعليم األساسي  ٢٩٥ ٨٣٨ ٢١٧ ٩٠٠ ٥١٣ ٧٣٨ ٣٧٢ ٧٦٤ ٣١٨ ٤٣٢ ٦٩١ ١٩٦

 املقبولون يف التعليم الثانوي ١٢٣ ٢٩٩ ٥١ ٦٧٩ ١٦٨ ٨٢٤ ١٧٤ ٩٧٨ ٨٦ ٢٧١ ٢٥٥ ٠٩٥

 امللتحقون بالتعليم األساسي ٢ ٢٠٢ ٩٩٦ ١ ١٤٤ ٥١٣ ٣ ٣٤٧ ٥٠٩ ٢ ٧٨٧ ٥٢٩ ١ ٧٠١ ٧٢٤ ٤ ٤٨٩ ٢٥٣

 امللتحقون بالتعليم الثانوي ٣١٤ ٦١٣ ١٢٨ ٦٠٨ ٤٤٣ ٢١١ ٤٣٦ ٣٦٠ ٢٢٦ ٨٤٩ ٦٦٣ ٢٠٩

 خرجيو التعليم األساسي ١٤٤ ٠٧٢ ٥١ ٨٦٩ ١٩٥ ٩٤١ ١٩١ ٨٧٤ ٧٣ ١١٢ ٢٦٤ ٩٨٦

 خرجيو التعليم الثانوي  ٨٠ ١٧٧ ٢٩ ٦٥٤ ١٠٩ ٨٣١ ٨٨ ٥٢١ ٣٧ ٥٢١ ١٢٦ ٠٤٢

 معلمو التعليم األساسي  ١٠٠ ٠٧٩ ٤٢ ٥٨٧ ١٤٢ ٦٦٦ ١١٤ ٠٢٠ ٦٥ ٦٦٤ ١٧٩ ٦٨٤

 معلمو التعليم الثانوي ٢٠ ٣٠١ ٥ ٢٢٨ ٢٥ ٥٢٩ ٣٠ ٠٤٩ ٧ ٧٥٩ ٣٧ ٨٠٨

 .٢٢٣ ص ٢٠٠٥-٢٠٠١اخلطة اخلمسية الثانية  :املصدر 

 نظام للتعليم   ٢٠١٥وحتـدد الرؤية االستراتيجية لتطوير التعليم األساسي أن يتوفر لليمن مع هناية عام               -٣٤٩
 جبودة عالية ونوعية مالئمة الحتياجات  سنة فرصة التعليم األساسي١٤-٦األساسي يوفر لكل طفل ميين يف العمر 
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التنمـية، مبا ميكن من بناء جيل ميين كفء مزود باملعارف واملهارات اليت جتعل من الفرد عنصراً منتجاً وفعاالً يف                
 .حتقيق أهداف التنمية االقتصادية واالجتماعية املستدامة

 :  تنفيذ استراتيجية التعليم األساسي هيوبالتايل فإن أهم النتائج املتوقعة اليت ميكن أن حيدثها -٣٥٠

١٤-٦ يف املائة من السكان يف الفئة العمرية املوازية ٩٥رفع معدل االلتحاق يف التعليم األساسي إىل  )أ( 
 ماليني ونصف ٣ ماليني تلميذ، منهم حوايل ٨ سوف يلتحق بالتعليم األساسي حوايل ٢٠١٥ مع عام سنة أي أنه
 من اإلناث؛

  نوعية التعليم األساسي؛حتسني )ب( 

 . تطوير الكفاءة الداخلية للتعليم األساسي وزيادة متويله وتنويع مصادره )ج( 

كمـا تساعد االستراتيجية الوطنية يف جمال تعليم البنات على تقليص الفجوة يف تعليم الذكور واإلناث                 -٣٥١
 .وتطبيق مبدأ إلزامية التعليم وجمانيته 

 إىل ارتفاع معدل االلتحاق ٢٠٠٣از السنوي لالستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر   ويشري تقرير اإلجن   -٣٥٢
 يف  ٦٦ يف املائة لإلناث مقارنة باملستهدف       ٥٣,٧ يف املائة للجنسني و    ٦٧ إىل   ٢٠٠٣بالتعلـيم األساسي يف عام      

سي إىل التوسع يف إنشاء مدارس       يف املائة على التوايل، ويعود ارتفاع معدل االلتحاق بالتعليم األسا          ٥٠,٤املائة و 
 ٢٤٤ مدرسة جديدة، وإعادة تأهيل      ٣١٧التعليم األساسي، وقد مت عرب مشروع توسيع التعليم األساسي إنشاء           

 .  مدرسة جديدة وتزويدها ببعض األدوات واملعدات٣٩٩ مدرسة، كما مت تأثيث ٥٦١مدرسة وتوسعة 

تقرير اإلجناز السنوي اخنفاضاً حيث بلغ عدد املتسربني        وأظهـر مؤشر التسرب من التعليم األساسي يف          -٣٥٣
ويعود هذا التحسن إىل تنفيذ برامج حتفز مواصلة تعليم         .  تلميذة ١٥٧ ٥١٢ تلمـيذاً وتلميذة منهم      ٢٧٢ ٧٦٧

وقد وجهت وزارة . الفتـيات مـن خالل تقدمي احلوافز العينية واملادية وتوعية اجملتمع وتوفري املعلمات يف الريف            
ـ  ية والتعلـيم تعميماً إىل كافة احملافظات بإعفاء أبناء وبنات حاملي بطاقات الرعاية االجتماعية من الرسوم                الترب

كما قامت الوزارة بإعداد    . الدراسـية إعمـاالً لقـانون الرعاية االجتماعية ودعماً إلحلاق أبناء األسر الفقرية            
تشجيع التحاق الفتيات بالتعليم وخفض نسب      اسـتراتيجية جديـدة للتغذية املدرسية خلمس سنوات هتدف إىل           

 .التسرب من السنوات األوىل للدراسة

 مليون ريال الستراتيجية تطوير التعليم األساسي وبدأ العمل         ٢ ١٠٠ رصد مبلغ    ٢٠٠٣كمـا مت خالل عام       -٣٥٤
 استهدفت االستراتيجية   ، يف حني أعيد توزيع املخصصات املالية للتعليم يف احملافظات، كما          )٦٤(مبـبادرة املسار السريع   

ورغم رفع خمصصات التعليم    .  يف املائة  ١٠زيـادة نصـيب التعليم األساسي على حساب بقية فروع التعليم وبنسبة             
وبالتايل، ال تزال احلاجة قائمة إلنشاء املزيد       . األساسي، فإن تلك الزيادة ال تتناسب مع منو معدالت القبول وااللتحاق          

                                                      

والتعليم من أجل تنفيذ استراتيجييت التعليم األساسي والتخفيف من         هذه املبادرة قامت بوضعها وزارة التربية        )٦٤(
 .الفقر وصوالً إىل هدف التعليم للجميع، وذلك من خالل عدد من الربامج حول الكفاءة الداخلية، والعدالة، وقدرة البىن املؤسسية
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 عن القصور الكبري يف  العديد من القائم ليتم استيعاب كافة األطفال يف سن التعليم، فضالً    مـن املدارس وإعادة تأهيل    
 .التعليم ما قبل املدرسة 

 أطفال ١٥ ٣٠٤ روضة عاملة تستوعب ٢١٢ومبـا أن عدد رياض األطفال اخلاصة واألهلية ال يتجاوز        -٣٥٥
يف الفصول متثل عائقاً حقيقياً ومتنامياً أمام جهود  حمافظة، فقد أصبح واضحاً أن ظاهرة التزاحم ١٥وتقتصر على 

التحسني النوعي للتعليم حيث يسهم يف تفاقم هذه املشكلة حمدودية الفصول الدراسية مع استمرار ارتفاع النمو                
 .)٦٥(السكاين

 غري امللتحقني بالدراسة حسب العمر والنوع واحلالة احلضرية)  سنة١٤-٦(التوزيع النسيب للسكان 

 حضر ريف موعاجمل
احلـالة 
 احلضرية

 العمر ذكور إناث كال اجلنسني ذكور إناث كال اجلنسني ذكور إناث كال اجلنسني

٦ ٤٦,٧ ٤٢,٥ ٤٤,٨ ٦٤,٢ ٧٥,٤ ٦٩,٦ ٦٠,٥ ٦٩,٠ ٦٤,٦ 

٧ ١٦,٦ ٢١,٩ ١٩,٣ ٣٦,٨ ٥٥,٦ ٤٦,١ ٣٢,٨ ٤٨,٨ ٤٠,٨ 

٨ ٧,٥ ٩,٢ ٨,٣ ٢٣,٢ ٤٦,٥ ٣٤,٢ ٢٠,٣ ٣٨,٨ ٢٩,٢ 

٩ ٥,٥ ٩,٤ ٧,٤ ١٦,٧ ٤٤,٢ ٣٠,٧ ١٤,١ ٣٦,٧ ٢٥,٤ 

١٠ ٥,٧ ٧,٨ ٦,٨ ١٧,٠ ٤٢,٤ ٢٩,٣ ١٤,١ ٣٥,٢ ٢٤,٨ 

١١ ٥,٨ ٧,٨ ٦,٨ ١٢,١ ٤٣,٤ ٢٦,٣ ١٠,٧ ٣٣,٨ ٢١,٦ 

١٢ ٧ ١٣ ١٠ ١٤ ٥١ ٣٢ ١٣ ٤٣ ٢٧ 

١٣ ١٠,١ ١٦,٠ ١٢,٩ ١٧,٤ ٥٩,٣ ٣٧,٨ ١٥,٧ ٥٠,٠ ٣٢,٣ 

١٤ ١٣,٩ ٢٠,٧ ١٧,٥ ٢٠,٨ ٦٧,٣ ٤٣,٩ ١٩,٢ ٥٥,٠ ٣٧,٣ 

 اجملموع ١٣,٥ ١٦,٤ ١٤,٩ ٢٥,٥ ٥٤,٠ ٣٩,٣ ٢٣,٠ ٤٥,٨ ٣٤,١

 .٢٠٠٣اجلهاز املركزي لإلحصاء  :املصدر 

                                                      

 .تقرير اإلجناز السنوي الستراتيجية التخفيف من الفقر )٦٥(



 

 

 ٢٠٠٣-٢٠٠٢توزيع املدارس احلكومية حسب نوع التعليم وعدد الفصول والطالب والنوع واحملافظات للعام الدراسي 

 أساسي ثانوي اجملموع

 عدد املدارس عدد الفصول الطالب عدد املدارس الفصولعدد  الطالب عدد املدارس الطالب الطالب

   إناث إناث اجملموع

عدد املدارس 
 ثانوي+ أساسي 

   ذكور إناث   ذكور إناث

 الصفوف    
 

 احملافظة

٢٠٠٠/٠١ ٩ ٩٣٠ ١١٦ ٧٨٨ ٢ ١٨٥ ٢٧٨ ١ ٢١٦ ٢٣٠ ٢٤٩ ١٣ ٩٨٢ ٣٥٤ ٧٤٣ ١٢٩ ٨٣٠ ٣ ٢١١ ١٣ ٣٩٠ ١٣٠ ٧٧٠ ٢ ٥٤٠ ٠٢١ ١ ٣٤٦ ٠٦٠ ٣ ٨٨٦ ٠٨١ 

٢٠٠١/٠٢ ٩ ٨٣٦ ١١٥ ١٤١ ٢ ٢٢٣ ٢٩٨ ١٢٩ ٨٢٠ ٢٥١ ١٣ ٩٧٨ ٣٦٩ ٦٤٣ ١٤٣ ٤٢٢ ٣ ٢١٢ ١٣ ٢٩٩ ١٢٩ ١١٩ ٢ ٥٩٢ ٩٤١ ١ ٤٣٨ ٢٤٢ ٤ ٠٣١ ١٨٣ 

٢٠٠٢/٠٣ ١٠ ١٩٩ ١١٩ ٠٩١ ٢ ٢٩٧ ٦٩١ ١ ٤٠٤ ٨٨٠ ٢٨٠ ١٤ ٦١٠ ١٤ ٦١٠ ٣٨١ ٦٨٠ ٣ ٠٥٦ ١٣ ٥٣٥ ١٣٣ ٧٠١ ٢ ٦٧٩ ٣٧١ ١ ٥٦٣ ١٢٥ ٤ ٢٤٢ ٤٩٦ 

 
 ٢٠٠٣-٢٠٠٢لنوع وعدد الفصول واحملافظة للعام الدراسي إمجايل عدد الطالب يف الصفوف التعليمية األساسية حسب ا

 الصف األول الصف الثاين الصف الثالث الصف الرابع الصف اخلامس

 ذكور إناث الفصول ذكور إناث الفصول ذكور إناث الفصول ذكور إناث الفصول ذكور إناث الفصول

 الصفوف

 احملافظة

٢٠٠٠/٠١ ٣٣٧ ٤٨٣ ٢٤٤ ٩٢٦ ١٧ ١٣٢ ٢٩٠ ١٨٤ ٢٠٤ ٨٩٧ ١٦ ٢٢٤ ٢٧٥ ٣٦٨ ١٧٠ ٣٧٠ ١٥ ٦٧٤ ٢٧١ ٤٣٨ ١٥٠ ٢٢٩ ١٥ ١٧٩ ٢٤٨ ٨٥٩ ١٢١ ٣٤٩ ١٤ ٣٥٥ 

٢٠٠١/٠٢ ٣٥٨ ٣٠٧ ٢٦٥ ٥١٠ ١٦ ٧٥٩ ٣٠٢ ٢٤٨ ٢١٢ ٢٢٨ ١٥ ٩٣٦ ٢٧٧ ٧٤٠ ١٨٨ ٥١٠ ١٥ ٥٤٠ ٢٦٤ ٦١٦ ١٥٥ ٩٥٢ ١٤ ٧٤٧ ٢٥٠ ٠٨٣ ١٣٣ ٦٩١ ١٤ ٠٦٠ 

٢٠٠٢/٠٣ ٣٧٩ ٢٦١ ٢٨٥ ٧٢٦ ١٧ ٨٥٨ ٣٢٠ ٣٢٠ ٢٣٢ ٣٣١ ١٦ ٥٥٨ ٢٩٣ ١٣٣ ٢٠٠ ١٣١ ١٥ ٨٤٦ ٢٧١ ٨٢٣ ١٧٥ ٧٧٠ ١٥ ١١٣ ٢٥٠ ٤٧٧ ١٤١ ٨٦٥ ١٤ ١٦٥ 

 
 ٢٠٠٣-٢٠٠٢إمجايل عدد الطالب يف املرحلة األساسية باملدارس األهلية حسب احملافظة والفصل والنوع للعام الدراسي 

 الصف األول الصف الثاين الصف الثالث الصف الرابع الصف اخلامس
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 احلق يف املساواة الثقافية :`٦` )ه(البند 

إن احلق يف املشاركة يف احلياة الثقافية مكفول تشريعياً فلكل مواطن حق اإلسهام يف احلياة الثقافية وتكفل  -٣٥٦
وألزمت املادة . )٦٦(ولة حرية الفكر واإلعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير وذلك يف حدود القانون           له الد 
 من الدستور الدولة بأن تؤمن التساوي يف الوصول إىل النشاطات الثقافية، حيث تكفل الدولة تكافؤ الفرص                 ٢٤

كما . ساوي يف الوصول إىل النشاطات الثقافية     جلمـيع املواطنني ثقافياً وتصدر القوانني لتحقيق ذلك، لضمان الت         
 الدولة أن تكفل البحث العلمي واإلجنازات األدبية والفنية والثقافية املتفقة وروح وأهداف             ٢٧ألزمـت املـادة     

الدسـتور، وعلـيها أن توفر الوسائل احملققة لذلك، وتقوم بتقدمي كل املساعدة لتقدم العلوم والفنون، وتشجع                 
وُدعمت هذه احلقوق بنصوص ومواد قانونية أخرى تضمنها . ملية والفنية واإلبداع وحتمي نتائجهااالختراعات الع

، املتعلقة حبماية األفراد واجملتمع، وضمان التمتع بثمرات النشاط ١٩٩٤ لسنة ١٩قانون محاية امللكية الفكرية رقم 
 . الثقايف والعلمي واإلبداعي يف كل ميادين الثقافة

له الثقافة من حمور هام يف تشكيل اهلوية اليمنية واحلفاظ على األصالة واملوروث الثقايف، وملا كانت وملا متث -٣٥٧
أساسـاً لـلحوار واالنفتاح على العامل، فقد هدفت التشريعات والسياسات احلكومية يف هذا اجملال إىل النهوض                 

ويته وتراثه وقيمه، وإشراك القطاع اخلاص      واالرتقـاء باملسـتوى الثقايف والفين، وتعزيز وعي اإلنسان اليمين هب          
لالسـتثمار يف اجملـاالت الثقافية والفنية واحلرف التقليدية واملشغوالت اليدوية وتسويقها من خالل املهرجانات               

 . واملعارض املختلفة داخلياً وخارجياً

 التراث املادي من عدد من      والـيمن تتميز بتنوع القطاعات الثقافية املادية وغري املادية فيه حيث يتكون            -٣٥٨
 متحفاً وطنياً، واملخطوطات حيث تضم دار       ٢١القطاعـات أمههـا املواقع األثرية، وكذا املتاحف حيث يوجد           

املخطوطـات يف صنعاء جمموعةً من الرقوق القرآنية اليت يرجع تارخيها إىل الثالثة القرون اهلجرية األوىل وقوامها                 
 ١٠ ٣١٥ مصحف مزخرف، إضافة إىل      ١٠٠صحف، بينها أكثر من      م ٨٠٠ قطعـة ورقية، تتضمن      ١٥ ٠٠٠

 جملد خمطوط إضافة إىل العديد من املكتبات        ٦ ٠٠٠جملـداً خمطوطاً، كما أن مكتبة األحقاف بترمي تضم حوايل           
كما يشمل التراث الثقايف املادي املدن      . )٦٧(اخلاصـة أو ما يسمى باخلزائن اليت يوجد فيها عدد من املخطوطات           

 .)٦٨(خيية حيث تتمتع اليمن مبشهد حضاري فريد ُيثري يف ثرائه وتنوعه إعجاب الزُّوارالتار

كما يتميز التراث الثقايف غري املادي بتنوع جماالته حيث يشمل املوسيقى، واللهجات، واألدب الشفهي،               -٣٥٩
ال سبيل  . (صناعات احلرفية وال، واملعـارف التقليدية، والعادات والتقاليد، والفنون املسرحية املعاصرة، والكتب        

 ). الستعراضها يف هذه اجلزئية لكربها وتنوعها

                                                      

 . من الدستور٤٢املادة  )٦٦(
 .١٠-٨ستراتيجية الوطنية للثقافة والتنمية الثقافية ص اال )٦٧(
 .١٠املرجع السابق، ص  )٦٨(



CERD/C/YEM/16 
Page 101 

 مراكز  ١٠٦ مؤسسات وهيئات ومراكز ثقافية رمسية تتبع وزارة الثقافة، و         ٨كمـا يضم املشهد الثقايف       -٣٦٠
 .  مطبعة، ناهيك عن املكتبات العامة ودور السينما٤٨ دار نشر، و٤٢ومؤسسات ثقافية أهلية وخاصة، و

 إنشاء عدد من املراكز الثقافية يف كل من املهرة وسيئون، وإجراء الصيانة والترميمات ٢٠٠٣وشهد العام  -٣٦١
يف املراكز الثقافية واملتاحف والقالع األثرية على مستوى اجلمهورية، باإلضافة إىل مراجعة للتشريعات الثقافية يف              

عاملية، حيث مت إعداد مشروع قانون حق املؤلف واحلقوق         إطـار مسعى احلكومة لالنضمام إىل منظمة التجارة ال        
 . اجملاورة وإعداد الئحة اإلنتاج الفين اليت مت عرضها على جملس الوزراء وهي اآلن يف إطار الصياغة النهائية

 شهادة حقوق خمتلفة ألصحاهبا، باإلضافة إىل       ١٧ قضية ملكية فكرية، ومت منح       ٢٨كمـا متت معاجلة      -٣٦٢
 . عقداً فنياً خاصاً حبقوق امللكية الفكرية ٦٢توثيق 

، ١٩٩٠إن سياسة اليمن الثقافية قد جتسدت يف أهداف اخلطة الشاملة للثقافية اليمنية اليت ُوِضعت عام                 -٣٦٣
واخلطط اخلمسية للدولة واالستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر، وأخرياً يف االستراتيجية الوطنية للثقافة والتنمية 

طنية اليت تسعى إىل تأمني التوجهات الواسعة املطلوبة للتنمية الثقافية يف اليمن، وتكثيف النشاط الوطين من أجل الو
 : لذا فقد تشكلت أهداف االستراتيجية من اآليت. محاية التراث املادي وغري املادي

 محاية اهلوية الثقافية وجتسيد األصالة العربية اإلسالمية؛ - 

 يد الثقايف والتطور الفكري؛حتقيق التجد - 

 بناء القدرات الثقافية؛ - 

 إنشاء البنية التحتية للعمل الثقايف وتطويرها؛ - 

 اللحاق مبنجزات التطور التقين والعلمي والتكنولوجيا املعلوماتية؛ - 

 االهتمام باإلبداع اليمين ودفعه يف طريق التقدم؛ - 

 تنمية الصناعات الثقافية؛ - 

 احلق يف دخول املرافق العامة ):و(الفقــرة 

 .مت شرح املوقف القانوين إزاء هذه الفقرة يف سياق التقرير السابق -٣٦٤

 ٦املادة 

 احلق يف الرجوع إىل احملاكم واملؤسسات الوطنية والتعويض

ل باعتـبار أنَّ اسـتقالل القضاء هدف ضروري لتحقيق العدالة يف اجملتمع، فإن القضاء يف اليمن مستق                 -٣٦٥
 من ١٤٩وقد أكدت املادة . ومفصول عن السلطتني التشريعية والتنفيذية إعماالً ملبدأ الفصل بني السلطات الثالث
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القضاء سلطة مستقلة قضائياً ومالياً وإدارياً والنيابة العامة هيئة من هيئاته، وتتوىل احملاكم الفصل يف             "الدستور أن   
ن ال سلطان عليهم يف قضائهم لغري القانون، وال جيوز ألية جهة وبأية             مجيع املنازعات واجلرائم، والقضاة مستقلو    

صورة التدخل يف القضايا أو يف شأن من شؤون العدالة ويعترب مثل هذا التدخل جرميةً يعاقب عليها القانون، وال                   
ة اليت متثل   ، وهنا ميكن مالحظة أنَّ النص قد تضمن عدداً من األحكام الدستوري           "تسـقط الدعوى فيها بالتقادم    

 .تعزيزاً ملفهوم استقالل القضاء وترمجةً له

وقـد تضمن التقرير السابق توضيحاً حول األحكام القانونية اليت تتيح للمواطنني بدون متييز احلق يف الرجوع                 -٣٦٦
 والعقوبات  كما أنَّ كل مرتكب جلرمية متس حقوق اإلنسان على النحو املبني يف قانون اجلرائم             . إىل احملاكم بكل حرية   

والقوانـني الـنافذة األخـرى، من رجال الضبط القضائي، ويتعرَّض للمساءلة القانونية إدارياً وُتوقَّع ضده عدٌد من                  
 .  من قانون هيئة الشرطة١٠١ و٩٩اإلجراءات التأديبية عن طريق جملس تأدييب يتوىل حماكمته مبوجب املادتني 

ات حبق الشخص الذي تعّرض للتمييز يف رفع شكواه إىل أجهزة       ومـن جهة أخرى، ال ختلُّ هذه اإلجراء        -٣٦٧
الدولة املختلفة ويف اللجوء إىل القضاء حيث كفلت القوانني اليمنية احلقَّ لكل مواطن يف رفع شكواه إىل أجهزة                  

بات  من قانون اجلرائم والعقو    ٥وأكَّدت ذلك املادة    . )٦٩(الدولة ومؤسساهتا ويف احلصول على التعويض مىت أراد       
". ال ميس احلكم بالعقوبات املنصوص عليها يف هذا القانون ما يكون واجباً للخصوم من الرد والتعويض               : "بقوهلا

جيوز لكلِّ من حلقه ضرر من اجلرمية رفع الدعوى         : " من القانون اليت تنصُّ على أنه      ٤٣هـذا باإلضافة إىل املادة      
، "ن اجلرمية أمام احملاكم اجلزائية لنظرها مع الدعوى اجلزائية        املدنـية مهما بلغت قيمتها بتعويض الضرر الناشئ ع        

فضالً عن النصوص القانونية األخرى اليت جتعل للمتضرر من التمييز احلقَّ يف مقاضاة اجلاين واحلصول على تعويض 
 . )٧٠(مناسب لـه

، وأقرت ١٩٩٧قضائي يف واستشعاراً بأمهية تدعيم استقالل القضاء فقد تبنت احلكومةُ خطةً لإلصالح ال -٣٦٨
 ٢٦٢ يف قرار جملس الوزراء رقم       ٢٠٠٢-٢٠٠١الربنامج التفصيلي الزمين لتنفيذ خطة اإلصالح القضائي للفترة         

وقد بدأت معامل هذا اإلصالح يف الوضوح من خالل تفعيل النصوص الدستورية والقانونية املتعلقة              . ٢٠٠١لسنة  
اء يف أعماهلم ومنع أي تدخالت يف أعمال القضاة والقضاء من أي جهة باستقالل السلطة القضائية واستقالل القض

 بشأن اإلجراءات الالزمة ضد من ٢٠٠١ لسنة   ١٦١أو شخص طبيعي أو معنوي، وجاء قرار جملس الوزراء رقم           
 . يتدخل يف شؤون القضاء ترمجةً للجهود املبذولة الستقالل القضاء

 

                                                      

 . من الدستور٥١ و٤٨املادتان  )٦٩(
 . من قانون اإلجراءات اجلنائية٥٥ و٤٨ و٤٧ و٤٤املواد  )٧٠(
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 من املالحظات والتوصيات اخلتامية للجنة القضاء على التمييز         ١٥وباإلشـارة إىل مـا ورد يف الفقرة          -٣٦٩
إال أنه باإلمكان استعراض أهم     . ، فـال توجد إحصائيات حمددة لقضايا تتعلق بالتمييز العنصري         )٧١(العنصـري 

ل اإلحصائيات واملعلومات املتعلقة بالشكاوى املرفوعة من املواطنني وجهود هيئة التفتيش القضائي ملعاجلتها خال            
 :  وذلك على النحو التايل٢٠٠٣-٢٠٠١الفترة 

 تلقـت هيـئة التفتـيش القضـائي عدداً من الشكاوى مبختلف أنواعها من املواطنني مت النظر يف                  -
 مذكرة بشأهنا   ٢ ٠٢٥ شكوى يف جلسات املقابلة العامة مع وزير العدل، حيث مت توجيه             ٢ ٣٣٩

 شكوى ضد قضاة بعض احملاكم ٢٩٦شكاوى  بلغ عدد ال٢٠٠٣ويف عام  . ٢٠٠٢إىل احملـاكم يف     
 شكوى منها ورفع نتائج البحث إىل رئاسة        ٥٢االبتدائـية والشُّعب االستئنافية ومت البت ميدانياً يف         

، تلقتها اإلدارة   ٢٠٠٣-٢٠٠١ شكوى خالل    ١٠ ٠٧٠اهليـئة ووزيـر العدل، باإلضافة إىل عدد         
 الختاذ اإلجراءات الالزمة قانوناً والبعض مت       العامـة للشكاوى مت إحالة بعضها إىل اجلهات املختصة        

 . بشأنه إرشاد وتوجيه أصحاب الشكاوى مبا يلزم عليهم إتباعه من إجراءات صحيحة

متَّ إجـراء العديـد من الزيارات امليدانية التفتيشية على عدد من حماكم اجلمهورية سواء كانت          -
 حالة مت الرتول ٩٧ وذلك فيما يتعلق ب    لتحقيق شكاوى أم للتفتيش املفاجئ أم للتفتيش الدوري       

 حالة مت الرتول ميدانياً للتفتيش املفاجئ       ١٣ حالةً تتعلق بتحقيق شكاوى، و     ٧٥بشأهنا، منهـا   
وقامت هيئة التفتيش   .  حـاالت أخرى مت الرتول ميدانياً للتفتيش الدوري بشأهنا         ١٠بشـأهنا و  

ميدانياً أم مكتبياً واتضح من خالل      القضـائي بالتحقيق يف عدد من الشكاوى سواء كان ذلك           
ذلك وقوع بعض القضاة يف خمالفات مسلكية وخمالفات لواجبات الوظيفة القضائية وقد بلغ عدد 

 . تنبيها٢١ً، ٢٠٠١التنبيهات املوجهة إىل أولئك القضاة يف العام 

 من شكاوى من     مبا ُنسب إليهم   م متَّ استدعاء عدد من القضاة إىل اهليئة ملواجهته        ٢٠٠١يف عام    -
 . استدعاًء٤١وقد بلغ عدد االستدعاءات لذلك العام . املواطنني

، وقد متَّ تنفيذ املرحلة األوىل ٢٠٠٢متَّ إعداد وإقرار خطة شاملة للتفتيش الدوري واملفاجئ لعام  -
 وذلك بالتفتيش على حماكم األمانة وصنعاء واجلوف ٢٠٠٢فرباير /من هذه اخلطة يف شهر شباط

كما بدأت اللجان امليدانية املكلفة بالتفتيش بتنفيذ املرحلة الثانية يف          .  وحجة وصعدة  وعمـران 
 بالتفتيش على حماكم حمافظات إب، والضالع، وتعز، واحلديدة، واحملويت، ٢٠٠٢مايو /شهر أيار

 قامت هيئةُ التفتيش القضائي بتنفيذ املرحلة الثالثة اليت         ٢٠٠٣وخالل العام   . وشـبوة ومأرب  
دفت أعمـال القضـاة يف مجيع احملاكم االبتدائية، ومتَّ إعداد خطة تكميلية للذين مل يتم              اسـته 

 .٢٠٠٥التفتيش على أعماهلم يف املراحل الثالث وميتد العمل باخلطة التكميلية إىل عام 

                                                      

تالحظ ، فيما يتعلق باحلق يف املعاملة املتساوية أمام احملاكم       " أنه   ١٥ورد يف توصـيات اللجـنة ضمن الفقرة          )٧١(
ولذلك، فإن اللجنة توصي الدولة املشاركة باشتمال تقريرها الدوري         . نة غياب معلومات يف التقرير تتعلق بالتمييز العنصري       اللج

 ".على معلومات دقيقة ملثل هذه احلاالت إن وجدت
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أحالت هيئة التفتيش القضائي عدداً من الدعاوى التأديبية إىل جملس القضاء األعلى حيث كان               -
 . دعوى تأديبية١٣عددها 

 أعدت هيئة التفتيش القضائي خطة الدورة التفتيشية على أعمال القضاة واملساعدين            ٢٠٠١يف   -
احلاصلني على درجة دون املتوسط وقد نفذت املهمة وبلغ عدد القضاة واملساعدين حمل التفتيش           

 . قاضيا٥٨ً

 ٧املادة 

 التعليم

طالب املدارس وبتعاون بني وزارة حقوق اإلنسان ووزارة التربية         سعياً لبلورة ثقافة حقوق اإلنسان بني        -٣٧٠
 تنفيذ أول برنامج توعية لطالب بعض املدارس يف صنعاء ٢٠٠٤والتعلـيم ومـنظمة رادبـارنن شهد هذا العام     

ف مبضـامني اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واالتفاقيات الدولية والقوانني الوطنية املهتمة حبقوق الطفل والتعري             
بتدابري محاية األطفال واجلهات املهتمة حبقوقهم على املستوى الوطين وتعزيز قيم اخلري والتسامح ومبادئ املساواة               

 وخصوصاً ما يتعلق حبقوق     -ويوجد توجه لدى الدولة حنو إدماج مبادئ حقوق اإلنسان          . يف صـفوف الناشئة   
 .سامية هلذه احلقوق يف مناهج التعليم لتربية الناشئة على املبادئ ال-الطفل 

عملية  ت وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع املعهد اليمين لتنمية الدميقراطية         دشن ٢٠٠٤سبتمرب  / أيلول ١٩يف   -٣٧١
وقد منحت هذه   . واملباشرر  ت يف عموم مدارس اجلمهورية عرب االقتراع السري احل        يجرأالفصول اليت    انتخاب رؤساء 

وهبذه املناسبة ويف الساعة    . واسعة من حرية الرأي والتعبري عن أهدافهم وتطلعاهتم       العملـية طـالب املدارس مساحة       
 يف عموم مدارسرب األثري    ع  أذيعت كلمة رئيس اجلمهورية    األخالسـابعة والنصـف مـن صباح يوم االنتخاب ألقى           

والدولة بكل فئاهتا  اجملتمع املدين االيت سيخوضهمتثل االنطالقة اجلديدة  نوه فيها إىل أمهية هذه التجربة اليت        اجلمهوريـة 
القيم  ب خلق الوعي األساسي يف اجملتمع    سعياً إىل   االجتماعـية وعـلى وجه اخلصوص املؤسسة التعليمية          ومؤسسـاهتا 
 الختيار  يف ثاين انتخابات لربملان األطفال    طفل   ٣٠ ٠٠٠ ،٢٠٠٤أبريل  /كما شارك يف نيسان   . قراطيةميواملفاهيم الد 

وتعترب فكرة إنشاء . أطفال ميثلون الصم والبكم، واملعاقني، واأليتام، واألطفال املهمشني ٤باإلضافة إىل  ، نائباً عنهم٣١
 . املفاهيم واملبادئ األساسية للعملية الدميقراطيةالربملان من األفكار اإلجيابية لتدريب وتربية األطفال على

 التربيــة

املنطلقات العامة  "طلقات التربوية من خالل ما ورد يف وثيقة         انعكـس التوجه النبيل يف التشريعات واملن       -٣٧٢
فقد اشتملت هذه الوثيقة التربوية على فلسفة التربية ومبادئ ومرتكزات السياسة التعليمية            ". ملناهج التعليم العام  

 .يف اجلمهورية اليمنية وكذلك األهداف العامة للنظام التعليمي واملوجهات العامة للمناهج

 أجـل معرفة إىل أي مدى تضمنت هذه الوثيقة مبادئ ومفاهيم حقوق اإلنسان ميكن عرض أهم        ومـن  -٣٧٣
 : املبادئ واملوجهات اليت تضمنتها على النحو التايل



CERD/C/YEM/16 
Page 105 

 فلسفة التربية )أ( 

 :ارتكزت هذه الفلسفة على كثري من املفاهيم اإلنسانية مثل 

 ).٣البند(واالبتكار واإلبداع تكرمي اإلنسان، واحترام تفكريه، ودعوته إىل العلم  - 

اإلشـارة إىل املـثل العليا العربية واإلسالمية، واإلنسانية القائمة على مكارم األخالق واحترام               -
 ).٤البند (حقوق اإلنسان وكرامته 

 - يف ظل العدالة االجتماعية، وتكافؤ الفرص احلق    -التأكـيد عـلى حق مجيع أبناء الشعب اليمين           -
 ) .٧البند ( واالستفادة من موارد بالدهم ومن اخلدمات العامة اليت تقدمها الدولة التمتع حبقوقهم

التأكـيد على احترام حرية الفرد وكرامته باإلضافة إىل اإلشارة إىل أمهية األخوة بني األفراد، واالنفتاح          -
 ).١٦ و١٥البندان (الواعي على الثقافات واحلضارات العاملية جتسيداً للتطلعات النبيلة للشعب اليمين 

اإلشـارة إىل االهـتمام بالقضايا اإلنسانية ومبادئ العدالة واملساواة والسالم العاملي واالحترام              -
 ).١٧البند (املتبادل بني الشعوب والدول 

 ).١٩ و١٨البندان (التأكيد على التنشئة األسرية السليمة واالحترام والتآلف والتكافل  -

 ).٢٠البند ( الشخصية اإلنسانية وتنميتها وصقلها االهتمام مبختلف جوانب -

حماربة خمتلف املظاهر السلبية مثل التعصب املذهيب، املناطقي، الطائفي، القبلي، األسري، احلزيب             -
 ).٢٦البند (

ضـمانة حاجـات الفـرد وأمهيته يف املشاركة السياسية والثقافية واالجتماعية يف إطار النظام                -
 ).٣١البند (الدستور الدميقراطي ومبادئ 

 مبادئ السياسة التعليمية )ب( 

 : جرى التأكيد على املفاهيم التالية 

 ).٣ و٢ و١البنود (ربط التعليم بالتنمية، ومبدأ التنويع يف التعليم والبحث والتخطيط العلمي  - 

، وكذلك  التأكـيد على العدل يف توزيع اخلدمات واإلمكانات التعليمية بني احملافظات واملناطق            -
جمانية التعليم يف كل مراحله وإلزاميته يف مرحلة التعليم األساسي، ومراعاة بعض األسر لالستفادة 

 ).٤البند (من حق أبنائها يف التعليم، وتوفري الرعاية الصحية املدرسية يف خمتلف املراحل 
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، والتحليل والنقد،   التأكيد على بناء الشخصية بكل جوانبها وتنمية القدرة على التفكري العلمي           -
واملشـاركة واحلـوار وتطويـر اجملتمع والدولة، وكذلك االهتمام بتعليم الفتاة وتذليل خمتلف              

 ).١٥ و١٢ و١٠ و٦ و٥البنود (املعوقات اليت حتول دون إقباهلا على التعليم 

 الثقـافة

 )نشر مبادئ حقوق اإلنسان(التدريب واإلعالم 

ومنظمات اجملتمع املدين تتبىن بصورة مستمرَّة تدريب وتوعية رجال القضاء          إنَّ أجهـزة الدولة املختلفة       -٣٧٤
والنيابة العامة وكذا رجال الضبط القضائي بكل ما يتعلق حبقوق اإلنسان وواجبات املكلفني بإنفاذ القانون جتاه                

ت بغية مكافحة التمييز    املتهمني واحملتجزين سواء خالل إجراءات القبض أم التحقيق أم احملاكمة أم تطبيق العقوبا            
 . العنصري عن طريق رفع مستوى الوعي القانوين واحلقوقي للمواطنني وأجهزة الدولة املختلفة على السواء

وقـد نظمـت وزارة حقوق اإلنسان عدة ندوات توعوية خاصة حبقوق اإلنسان ملأموري الضبط القضائي                 -٣٧٥
ت الضبط القضائي يف فترات متباينة، وكان أبرزها الندوة اليت          وأعضـاء النـيابة العامة، حول حقوق املتهم إزاء جها         

اسـتهدفت تأهيل وتوعية رؤساء أقسام الشرطة ونواهبم وضباط األمن السياسي والبحث اجلنائي وأعضاء النيابة العامة         
حقوق وضباط االستخبارات العسكرية والشرطة العسكرية يف عموم احملافظات حبقوق اإلنسان، وعلى وجه اخلصوص              

املـتهم وذلـك تفادياً ألي انتهاكات قد حتدث من قبلهم نتيجة عدم معرفة اإلجراءات القانونية الواجب إتباعها يف                   
كما ركزت الندوة على مبدأ سيادة القانون واحترام حقوق اإلنسان يف           . حـاالت اإليقـاف والتحقيق واالستجواب     

بات املقررة النتهاكات هذه احلقوق يف القانون اليمين        الـيمن، وتناولـت موضـوعات حقوق اإلنسان املتهم والعقو         
 . وأصدرت الوزارة عدداً من الكتب هبذه املوضوعات مت توزيعها على كليات الشرطة واألمن. والقانون الدويل

كمـا مت إجـراء عدد من ورش العمل، منها ورشة العمل اخلاصة بأعضاء جملسي النواب والشورى، وورشة          -٣٧٦
 مشاركاً من القضاء والنيابة العامة ووزارة الداخلية،        ٣٠ حبقوق اإلنسان والضبط القضائي اليت ضمت        العمـل اخلاصة  

وتناولت العديد من احملاور حول الضوابط القانونية واألخالقية الواجب أن يلتزم هبا ضباط الشرطة والنصوص اليت حترم           
اصة، باإلضافة إىل العديد من مبادئ العمل اإلنسانية  التعذيـب والتميـيز واإلهانـة والنصـوص املتعلقة باحلقوق اخل          

فضالً عن ذلك هناك العديد من الندوات والورش اليت قامت وتقوم بتنظيمها وزارة العدل ووزارة الداخلية                . والقانونية
قامها مركز  وعدد من املنظمات غري احلكومية يف اليمن واليت من أمهها الدورات التدريبية اخلاصة برجال الشرطة اليت أ                

 . ، وال جمال هنا حلصرها٢٠٠٣ وحىت ١٩٩٨املعلومات والتأهيل حلقوق اإلنسان منذ عام 

ويف الوقـت ذاتـه، هتتم الدولة بتأهيل القضاة وأعضاء النيابة بوصفهم املعنيني، يف املقام األول، بتلك                  -٣٧٧
لى توسيع مداركهم العلمية    التشـريعات والقـائمني، بدرجـة رئيسية، على ضمان حقوق اإلنسان، فتعمل ع            

 .ومعارفهم القانونية وتطوير إمكاناهتم
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كمـا أن تدريـس القوانني املختلفة رديف لتدريس املواد األمنية والشرطية يف تلك املدارس والكليات،                 -٣٧٨
نب املرتبط اليت يتلقى طالهبا دراسةً مكثفةً للتشريعات والقوانني مبا فيها ما يتعلق باجلا      . )٧٢(ومـنها كلية الشرطة   

بل وجند هذا اجلانب، وما يتضمنه من إجراءات وتدابري حظر التعذيب، يدرس منهجه بطريقة              . حبقـوق اإلنسان  
أكثر تفصيالً، ويعدُّ مادةً أساسيةً يف النظام التعليمي والدراسي لكلية الشرطة، حيث من املقرر على طالهبا دراسة 

 .املعد خصيصاً هلذا الغرض" حقوق اإلنسان"هذه املادة اليت يشملها كتاب 

ويف اجلانب اخلاص بالتوجيه والتوعية، جند على الصعيد اإلعالمي عدداً من الربامج واإلصدارات اإلعالمية  -٣٧٩
والصحفية، اليت هتتم برفع مستوى الوعي القانوين بتقدمي التوجيهات واإلرشادات املتعلقة حبقوق اإلنسان وحظر              

ٌء على القائمني بتنفيذ ومحاية القوانني أم على املواطنني عموماً الذين يتم تبصريهم             التعذيـب، وبتعميم ذلك سوا    
وتسهم وزارة حقوق اإلنسان يف إعداد برامج توعوية خاصة مبأموري . وتوعيتهم حبقوقهم وبتأمينها والدفاع عنها

اب خاص يدرس يف كليات     الضبط القضائي وضباط الشرطة باإلضافة إىل عدد من الدورات التدريبية وتقرير كت           
ومن هذه األشكال اإلعالمية، ما تنتجه العالقات العامة لوزارة الداخلية من برامج تلفزيونية وإذاعية              . احلقـوق 

 . املتخصصة" القضائية"، كما تصدر وزارة العدل صحيفة )٧٣(وإصدارات صحفية

اخلمسية الثانية قد ارتكزت على عدة      وباإلضافة إىل ذلك، فإن استراتيجية العمل اإلعالمي ضمن اخلطة           -٣٨٠
حماور تؤكد قيم الدميقراطية واحلريات العامة وحقوق اإلنسان اليت أصبحت مالزمة ملسار التحرير االقتصادي واليت 
تشكل مؤشراً هاماً عن مدى وعي صانعي السياسات يف البالد بأمهية مناهضة العنصرية بأشكاهلا من خالل توجه               

وتدلل احملاور التالية على صدقية هذا التوجه حيث ورد يف الفصل اخلاص باإلعالم يف           . غاياتإعالمي حيقق هذه ال   
 : اخلطة اخلمسية ارتكاز السياسة اإلعالمية على احملاور التالية

 احترام حقوق اإلنسان وتعميق روح الدميقراطية وإشاعة احلريات اإلنسانية؛  )أ( 

 ارجي ومبا يتوافق مع القيم اإلنسانية للدين اإلسالمي احلنيف؛االنفتاح الواعي على العامل اخل )ب( 

املشاركة يف مسرية العمل الوطين واملسامهة يف مواجهة الرتعات املذهبية واملناطقية، وتعزيز العمل  )ج( 
 .السياسي البناء

- - - - - 

                                                      

 .إىل جانبها، هناك املعهد العايل للضباط ومدرسة تدريب أفراد الشرطة واملعهد التخصصي لضباط الشرطة )٧٢(
وجـد يف أي بلـد عـريب، عدا اليمن، جريدة أسبوعية باسم الشرطة وإمنا جمالت شهرية، حيث تصدر                ال ت  )٧٣(

 ".احلراس"أسبوعياً إىل جانب جملة " احلارس"العالقات العامة لوزارة الداخلية صحيفة 


