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الكتاب السابع

حقوق المرأة في الوثيقة الوطنية

هذه السلسلة
تتنــاول هــذه السلســلة مــن الكتيبــات النصــوص الــواردة فــي وثيقــة مؤتمــر الحــوار الوطنــي
الشــامل بحســب الموضوعــات والقضايــا التــي تهــم المواطــن ،كــون الوثيقــة الوطنيــة وضعــت
أســس الدولــة المدنيــة الحديثــة فــي تجربــة غيــر مســبوقة فــي التاريــخ اليمنــي المعاصــر ،ورســمت
بتفاصيــل نصوصهــا الدســتور القــادم لدولــة اليمــن االتحاديــة و محــددات قوانينــه و مؤسســاته،
و حلــوال لمشــكالته السياســية واإلجتماعيــة.
ويتطلــب تنفيــذ هــذه المخرجــات التفــاف كل مكونــات المجتمــع حــول هــذه المخرجــات لتأميــن
مســتقبل أفضــل لألجيــال القادمــة .ولضمــان مشــاركة الجميــع فــي التنفيــذ ،كان لزامــا وضــع
ٍ

المخرجــات التــي تمخــض عنهــا الحــوار الوطنــي بشــكل مركــز وفــق تصنيــف موضوعاتــي .وهــذا
مــا ســيتم تقديمــه فــي هــذه السلســلة.

هذا الكتيب
يحتــوي هــذا الكتيــب على النصــوص الواردة حول المــرأة فيما يتعلــق بالحقوق السياســية والمدنية
و االجتماعيــة و اإلقتصاديــة والتــي تحفــظ للمــرأة كرامتهــا و دورهــا فــي بنــاء اليمــن الحديــث
عبــر المشــاركة السياســة الفاعلــة ومــن خــال نصــوص دســتورية وقانونيــة .كمــا يشــمل الكتيــب
النصــوص التــي تتعلــق بتنميــة المــرأة و تمكينهــا اقتصاديــا و اجتماعياً عبــر منظومــة متكاملة من
الرعايــة الصحيــة و التعليميــة ،ترفــع عــن كاهلها الظلــم و التهميــش و اإلقصاء الذي عانتــه لعقود .
تجــدر اإلشــارة إلــى أن عــددا مــن المخرجــات ورد بشــكل مكــرر و حمــل تشــابهاً فــي اللفــظ أو
المعنــى ،وذلــك نتيجــة ورودهــا ضمــن محــاور مختلفــة مــن وثيقــة مؤتمــر الحــوار الوطنــي.
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الحقوق السياسة
±صيانــة الحقــوق لإلنــاث و والذكــور علــى نفــس القاعــدة مــن المســاواة  ،وعليــه فــإن لفــظ
مواطــن أو مواطنيــن تنصــرف إلــى مــا يعنــي ويشــمل األنثــى والذكــر.
±تلتــزم الدولــة بتمثيــل المــرأة بمــا يمكنهــا مــن المشــاركة الفاعلــة فــي مختلــف الهيئــات
وســلطات الدولــة والمجالــس المنتخبــة والمعينــة بمــا ال يقــل عــن . 30%
±تتخــذ الدولــة اإلجــراءات القانونيــة التــي مــن شــأنها تمكيــن النســاء مــن ممارســة كل
حقوقهــن السياســية والمشــاركة االيجابيــة فــي الحيــاة العامــة وفقــاً ألحــكام الدســتور.
±حظر كافة أشكال التمييز في مؤسسات الدولة .
±تلتــزم المكونــات السياســية بترتيــب قوائمهــا االنتخابيــة بمــا يضمــن وصــول نســبة 30%
علــى األقلمــن النســاء للمجالــس االنتخابيــة  ،ويكــون ترتيــب المرشــحين والمرشــحات
فــي القوائــم االنتخابيــة كالتالــي  :امــرأة واحــدة علــى األقــل مــن كل ثالثــة مرشــحين
،وال تقبــل قوائــم المكونــات السياســية المخالفــة
لهــذا القانــون .
±تمثــل المــرأة فــي كل القوائــم المتنافســة علــى
مقاعــد الهيئــة التشــريعية بمــا ال يقــل عــن
ثالثيــن فــي المائــة .
±يحــق لــكل مواطــن ومواطنــة بلــغ ســن  18عامــا
ممارســة حــق االقتــراع .
±تشــغل النســاء مــا نســبته  30%علــى األقــل فــي
المجالــس التشــريعية المنتخبــة .

تلتزم الدولة بتمثيل المرأة بما
يمكنها من المشاركة الفاعلة
في مختلف الهيئات وسلطات
الدولة والمجالس المنتخبة
والمعينة بما ال يقل عن . 30%

±للمواطنيــن والمواطنــات الحــق فــي المشــاركة
الفاعلــة فــي الحيــاة السياســية بالترشــح
واالنتخــاب فــي االنتخابــات الرئاســية والنيابيــة والمحليــة واالســتفتاء وتلتــزم الدولــة
بــإدراج كل مواطــن و مواطنــة فــي ســجل الناخبيــن عنــد توفــر شــروط الناخــب .
±إلــى جانــب النصــوص الدســتورية البــد مــن وضــع سياســة وطنيــة تعكــس صــورة إيجابيــة
للمــرأة والشــباب تعمــل علــى إشــاعة ثقافــة خاليــة مــن التمييــز ضدهمــا .
±يتــم تمثيــل المــرأة بنســبة ال تقــل عــن  30%وتمثيــل الشــباب بنســبة ال تقــل عــن 20%
فــي ســلطات الدولــة الثــاث .
±تمكيــن المــرأة سياســياً بنســبة ال تقــل عــن  30%فــي مختلــف مواقــع صنــع القــرار
السياســي والهيئــات المنتخبــة .
±فــي وثيقــة الحــل العــادل للقضيــة الجنوبيــة ينــص المبــدأ العاشــر   علــى ضــرورة أن
ينــص الدســتور االتحــادي علــى تفعيــل جميــع الحكومــات ومؤسســات الدولــة فــي دولــة
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اليمــن االتحاديــة مبــدأ المســاواة عبــر ســن تشــريعات وإجــراءات تتضمــن اتخــاذ خطــوات
فعليــة لتحقيــق تمثيــل للنســاء ال تقــل نســبته عــن  30%فــي الهيــاكل القياديــة والهيئــات
المنتخبــة والخدمــة المدنيــة .
±التأكيــد علــى حــق المــرأة فــي الحصــول علــى الفــرص المتســاوية فــي كافــة المجــاالت
والمشــاركة الفاعلــة فــي الحيــاة السياســية والعامــة علــى أن تعطــى نســبة ال تقــل عــن
 30%فــي األجهــزة الرقابيــة أســوة بســلطات الدولــة األخــرى .
±تمثــل المــرأة فــي عضويــة الهيئــات المســتقلة بمــا ال يقــل عــن  30%مــع توفيــر المعاييــر
المطلوبــة .
±النص في القانون على:
»

»تمكين المرأة في هيئات األحزاب والمنظمات بنسبة ال تقل عن . 30%

»

»تضميــن برامــج األحــزاب ورؤاهــا حقــوق المــرأة والنهــوض بدورهــا ومكانتهــا فــي
المجتمــع .

±تكفــل الدولــة للمــرأة كافــة الحقــوق المدنيــة والسياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة
والثقافيــة  ،وتلتــزم بتمكينهــا مــن ممارســة كافــة حقــوق المواطنــة المتســاوية وإزالــة
التمييــز وحمايتهــا مــن أشــكال العنــف وكافــة الممارســات الالإنســانية وإصــدار التشــريعات
المحققــة لذلــك .
±مشــاركة المواطــن والمواطنــة فــي الحيــاة العامــة واجــب وطنــي  ،ولــكل مواطــن ومواطنــة
حــق االنتخــاب  ،والترشــح  ،وإبــداء الــرأي عبــر االســتفتاء  .وينظــم القانــون مباشــرة هــذه
الحقــوق  .وتلتــزم الدولــة بــإدراج اســم كل مواطــن ومواطنــة بقاعــدة بيانــات الناخبيــن
دون طلــب  ،متــى توافــرت فيــه شــروط الناخــب  .وتكفــل الدولــة ســامة االســتفتاءات
واالنتخابــات وحياديتهــا ونزاهتهــا وتدخــل أجهزتهــا بالتأثيــر فــي شــيء مــن ذلــك يعــد
جريمــة يعاقــب عليــه القانــون .
±تلتــزم الدولــة بضــرورة مشــاركة المــرأة فــي كل ســلطات اتخــاذ القــرارات  ،السياســية
واالقتصاديــة وعلــى وجــه الخصــوص التنفيذيــة  ،بمــا ال يقــل عــن نســبة . 30%
±الهيئــة الوطنيــة للمــرأة هيئــة مســتقلة تقــوم بالمشــاركة فــي صياغــة السياســات العامــة
وتقويمهــا والرقابــة علــى تنفيذهــا بمــا يكفــل النهــوض بأوضــاع المــرأة ودورهــا فــي
التنميــة وحمايــة حقوقهــا دون تمييــز .
±مهام الهيئة الوطنية للمرأة:
»

»رســم السياســة العامــة فــي مجــال تنميــة وتطويــر شــؤون المــرأة فــي المؤسســات
الدســتورية والقانونيــة ومتابعــة تنفيذهــا لــدى الجهــات المختصــة .

»

»تقديــم االقتراحــات بتعديــل التشــريعات المتعلقــة بالمــرأة وإبــداء الــرأي بمشــروعات
القوانيــن الالزمــة للنهــوض بأوضــاع المــرأة.
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»

»متابعــة تطبيــق القوانيــن واللوائــح والقــرارات واالتفاقيــات الدوليــة ذات الصلــة
بالمــرأة المصــادق عليهــا  ،والبرامــج التــي جــرى تبنيهــا فــي الخطــط والبرامــج
الحكوميــة الخاصــة بالمــرأة للتأكــد مــن تنفيذهــا .

»

»العمــل علــى ضمــان تمثيــل المــرأة اليمنيــة فــي كل اللجــان والمحافــل الدوليــة
المعنيــة فــي شــؤون المــرأة .

»

»وضــع مشــروع خطــة وطنيــة للنهــوض
بالمــرأة وحــل المشــكالت االجتماعيــة
والسياســية واالقتصاديــة والثقافيــة التــي
تواجههــا .

±تضمــن الهيئــة الوطنيــة للمــرأة التمثيــل العــادل
للشــابات وفــق المعاييــر والكفــاءة .
±ينــص فــي الدســتور علــى أن جميــع المواطنيــن
و المواطنــات متســاوون فــي الحقــوق والواجبــات
ويحــق لهــم الترشــيح للوصــول إلــى الســلطة دون
تمييــز علــى أســاس العــرق أو اللــون أو المذهــب
أو الســالة أو المنطقــة .
±تخليــد دور المــرأة فــي الذاكــرة الوطنيــة اعتراف ـاً
بدورهــا المتميــز فــي كل مراحــل التحــوالت
السياســية واالجتماعيــة .

8

تلتزم المكونات السياسية بترتيب
قوائمها االنتخابية بما يضمن
وصول نسبة  30%على األقلمن
النساء للمجالس االنتخابية
 ،ويكون ترتيب المرشحين
والمرشحات في القوائم
االنتخابية كالتالي  :امرأة واحدة
على األقل من كل ثالثة مرشحين
،وال تقبل قوائم المكونات
السياسية المخالفة لهذا القانون .
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الحقوق المدنية
 ±تلتــزم الدولــة باحتــرام ميثاقــي األمــم المتحــدة و الجامعــة العربيــة واإلعــان العالمــي
لحقــوق اإلنســان والمعاهــدات والمواثيــق الدوليــة الموقعــة عليهــا اليمــن بمــا ال يخالــف
الدســتور .
±النــص علــى أن الدســتور هــو أســمى تعبيــر علــى
إرادة األمــة وأن الجميــع متســاوون أمــام القانــون .
±تلتــزم الدولــة العمــل بميثــاق األمــم المتحــدة
و الجامعــة العربيــة والعمــل باإلعــان العالمــي
لحقــوق اإلنســان والمواثيــق والمعاهــدات الدوليــة
وقواعــد القانــون الدولــي التــي صادقــت عليهــا
الســلطة التشــريعية فــي اليمــن  ،وعليهــا مالئمــة
كل القوانيــن مــع هــذه المواثيــق .
±النــص فــي الدســتور علــى منــع المشــرع مــن
ســن قوانيــن تنتقــص أو تقيــد أو تهــون مــن
الحقــوق والحريــات .

Ũ

Ũمساواة المرأة بالرجل في
الدية واألرش.

Ũ

Ũمساواة المرأة مع الرجل
في الكرامة اإلنسانية ولها
شخصيتها المدنية وذمتها
المالية المستقلة .

±لــكل مواطــن ومواطنــة الحــق فــي الســامة الجســدية والتعويــض ضــد األضــرار الناجمــة
عــن النزاعــات المســلحة واالعتقــاالت التعســفية .
±حريــة التنقــل فــي البلــد مكفولــة لــكل مواطــن ومواطنــة وال يجــوز تقييدهــا إال فــي
الحــاالت التــي يبينهــا القانــون وال يجــوز إبعــاد أي موطــن ومواطنــة عــن األراضــي اليمنيــة
أو منعــه مــن العــودة إليهــا
±لكل مواطن ومواطنة الحق في القضاء العادل واالنتخابات الحرة النزيهة .
±مساواة المرأة بالرجل في الدية واألرش .
±مســاواة المــرأة مــع الرجــل فــي الكرامــة اإلنســانية ولهــا شــخصيتها المدنيــة وذمتهــا
الماليــة المســتقلة .
±تكفــل الدولــة للمــرأة كافــة الحقــوق المدنيــة والسياســية وتلتــزم بتمكينهــا مــن ممارســة
كافــة حقــوق المواطنــة المتســاوية .
±يجــرم العمــل القســري والــرق وكل صــور القهــر وتجــارة العبيــد والنســاء واألطفــال والجنس
واالتجار بالبشــر .
±المواطنــون متســاوون أمــام القانــون ويجــرم أي تمييــز بســبب الجنــس أو العــرق أو اللغــة
أو اللــون أو األصــل أو المهنــة أو المركــز االجتماعــي أو االقتصــادي أو العقيــدة أو المذهــب
أو الفكــر أو الــرأي أو اإلعاقــة .
±يكتســب العربــي المتــزوج مــن يمنيــة الجنســية اليمنيــة بعــد مــرور  5ســنوات مــن الــزواج
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 ،واألجنبــي بعــد عشــر ســنوات ويحصــل أبناءهــم علــى الجنســية األصليــة بعــد الــوالدة .
±تجريــم االعتــداء علــى الســامة البدنيــة (ختــان اإلنــاث ) والتحــرش الجنســي واســتغالل
المــرأة فــي اإلعالنــات التجاريــة بالشــكل المهيــن لكرامتهــا واالتجــار بهــا .
±يجرم االتجار بالنساء الالجئات واستغاللهن جنسياً وجسدياً .
±ســرعة تنفيــذ األحــكام علــى مــن تثبــت عليهــن مــن النســاء أي جرائــم ويجــرم القانــون
اســتغالل الســجينات بصــورة غيــر إنســانية وغيــر أخالقيــة .
±يحضــر حبــس أو حجــز المــرأة فــي القضايــا غيــر الجســيمة إال بعــد صــدور حكــم قضائــي
بــات مــع أخــذ الضمانــات أثنــاء فتــرة التحقيــق وذلــك مراعــاة لطبيعــة المجتمــع اليمنــي .
±رفــع الحواجــز المقيــدة لحريــة وحقــوق المــرأة وخاصــة بالتفســير الخاطــئ لمقاصــد الشــرع
.
±ضرورة إصدار قانون التحرش الجنسي  ـ  
±حق اإلرث مكفول وفقاً إلحكام الشريعة اإلسالمية ويصدر به قانون.
±المواطنــون والمواطنــات أمــام القانــون ســواء وهــم متســاوون فــي الحقــوق والواجبــات
العامــة  ،ال تمييــز بينهــم علــى أســاس الديــن والمذهــب والــرأي أو العــرق  أو النســب أو
الجنــس أو اللــون أو الطبقــة أو المهنــة أو الوضــع االقتصــادي أو االجتماعــي .
±حريــة التنقــل واإلقامــة والهجــرة مكفولــة  .وال يجــوز بحــال نفــي أو إبعــاد أو إســقاط
الجنســية عــن أي مواطــن أو مواطنــة  ،وال منعهــم مــن العــودة إلــى الدولــة أو مغادرتهــا أو
فــرض اإلقامــة الجبريــة إال بحكــم قضائــي بــات .
±تلتــزم الدولــة بتوفيــر الحمايــة للمــرأة والطفــل والعجــزة فــي مناطــق النزاعــات والصراعات
والحروب .
±تلتــزم الدولــة بتوفيــر الحمايــة الالزمــة للنســاء واألطفــال واألشــخاص ذوي اإلعاقــة أثنــاء
وبعــد الحــروب والنزاعــات المســلحة و حــاالت العنــف األخــرى والظــروف االســتثنائية  ،وفقـاً
لقواعــد القانــون الدولــي اإلنســاني .
±تحقيــق المواءمــة بيــن المواثيــق الدوليــة والتشــريعات الوطنيــة لتأميــن حقــوق المــرأة
والطفــل واألشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي ظــل النزاعــات المســلحة والحــروب و حــاالت العنــف
األخــرى والظــروف االســتثنائية .
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الحقوق االقتصادية و االجتماعية
±لــكل مواطــن ومواطنــة الحــق فــي أن توفــر لــه الدولــة مــن خــال الدخــل القومــي
والتعاونــي والدولــي حــق الرعايــة االجتماعيــة والحقــوق االقتصاديــة والثقافيــة التــي ال
غنــى عنهــا لحفــظ كرامتــه ونمــو شــخصيته.
±تجرم كافة أنواع أشكال العنف ضد المرأة .
±يحــق للمــرأة العاملــة فــي أي مؤسســة مــن مؤسســات الدولــة التقاعــد االختيــاري عنــد
بلــوغ  25عامــاً مــن الخدمــة .
±لــكل مواطــن ومواطنــة الحــق فــي تعليــم عالــي الجــودة ,ومجانــي بمراحلــه المختلفــة
فــي كل مؤسســات الدولــة التعليميــة  ,وإلزامــي فــي مرحلــة التعليــم األساســي  ،و تتخ ـذ   
الدولــة كافــة التدابيــر لمــد اإللــزام إلــى مراحــل أخــرى و تشــرف الدولــة علــى التعليــم
بــكل أنواعــه  ،وتعنــى بالتعليــم الفنــي والحرفــي  ،وتشــجعه  ،و تلتــزم جميــع المؤسســات
التعليميــة العامــة والخاصــة واألهليــة وغيرهــا بخطــة الدولــة التعليميــة وأهدافهــا ،وذلــك
كلــه بمــا يحقــق الربــط بيــن التعليــم وحاجــات المجتمــع  ،والتنميــة.
±العمــل حــق وواجــب وشــرف لــكل مواطــن ومواطنــة  ،تكفلــه الدولــة علــى أســاس مبــادئ
المســاواة والعدالــة وتكافــؤ الفــرص ،وال يجــوز فــرض أي عمــل جبــراً إال بمقتضــى قانــون
 .ويعمــل الموظــف العــام فــي خدمــة الشــعب  ،وتتيــح الدولــة الوظائــف العامــة للمواطنيــن
علــى أســاس الكفــاءة  ،دون محابــاة أو وســاطة  ،ومخالفــة ذلــك جريمــة يعاقــب عليهــا
القانــون  .وتكفــل الدولــة و القطــاع الخــاص حــق كل عامــل فــي األجــر العــادل و األجــازات
 ،والتقاعــد والتأميــن االجتماعــي  ،والرعايــة الصحيــة  ،والحمايــة ضــد مخاطــر العمــل ،
وتوافــر شــروط الســامة المهنيــة فــي أماكــن العمــل  ،وفقــاً للقانــون .وال يجــوز فصــل
العامــل إال فــي الحــاالت المنصــوص عليهــا
فــي القانــون  ،وأشــكال االحتجــاج الســلمي حــق
تمكين وتوسيع مشاركة المرأة
ينظمــه القانــون .
±النــص فــي القانــون علــى اعتبــار الوظيفــة
العامــة حــق لــكل مواطــن ومواطنــة وإعــداد
وثيقــة التوصيــف الوظيفــي وضبــط ســقف األجــور
والمكافئــات .

من العمل في مجاالت الجيش

واألمن والمخابرات وينظم ذلك
بقانون .

±النــص فــي القانــون علــى تطبيــق مبــدأ المســاواة
فــي اإلدارة العامــة للدولــة وتجريــم كل تمييــز فــي الترقيــة والتوظيــف واالســتحقاقات
المترتبــة علــى االلتحــاق بالوظيفــة العامــة علــى أســاس النــوع أو الجهــة أو االنتمــاء
السياســي أو اللــون .
±توسيع وتمكين عمل المرأة في األجهزة األمنية والعسكرية واالستخباراتية
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±تمكيــن وتوســيع مشــاركة المــرأة مــن العمــل فــي مجــاالت الجيــش واألمــن والمخابــرات
وينظــم ذلــك بقانــون   .
±النص في القانون على إدراج موازنات النوع االجتماعي في الموازنة العامة للدولة .
±تدعــم الدولــة صناديــق اإلعانــات االجتماعيــة وتســاهم مــع منظمــات المجتمــع المدنــي
فــي مســاعدة األيتــام واألمهــات المعيــات ودور اإليــواء للعجــزة  والمعنفــات اللواتــي ال
معيــل لهــن وال مــأوى.
±تلتــزم الدولــة بالوفــاء والحمايــة للحــق فــي الصحــة لجميــع المواطنيــن خاصــة الفئــات
الضعيفــة والمهمشــة واألطفــال والنســاء وكبــار الســن وذوي االحتياجــات الخاصــة باعتبــاره
حقــا إنســانيا تكفلــه الدولــة دون تمييــز عبــر وضــع سياســات اجتماعيــة واقتصاديــة تهــدف
إلــى خفــض  وتوزيــع أعبــاء المــرض وتوفيــر وإتاحــة الخدمــة الصحيــة بشــكل ميســور بمــا
يشــمل الوقايــة والعــاج والتوعيــة .
±تكفــل الدولــة حمايــة الحــق فــي الصحــة وســامة الجســد لكافــة المواطنيــن دون تمييــز
مــن أي اعتــداء أو ممارســة صحيــة أو اجتماعيــة ضــارة وتضمــن الحــد األدنــى مــن التغذيــة
الســليمة وتأميــن المــأكل والمشــرب دون أي شــكل مــن التمييــز .
±حق المرأة المعاقة و المسنة في الحصول  على الخدمات االجتماعية الكاملة.
±توفيــر دار  إيــواء تحــت رقابــة الدولــة للســجينات المفــرج عنهــن ودور رعايــة لكبــار الســن
والمشــردين .
±تلتــزم الدولــة بتوفيــر ســجون خاصــة للنســاء وتعمــل الدولــة علــى إنشــاء مراكــز رعايــة
وتأهيــل النســاء الســجينات بعــد قضــاء فتــرة العقوبــة .
±إقامــة منشــآت اقتصاديــة تابعــة للســجون يقضــي فيهــا المســجونون والمســجونات فتــرة
ســجنهم بالعمــل فيهــا ليتمكنــوا مــن إعالــة أســرهم وتســديد ديونهــم و تتحمــل الحكومــة
مســؤولية الموجوديــن فــي الســجون مــن المعســرين و المعســرات وتتخــذ اإلجــراءات
الكفيلــة بمعالجــة مشــاكلهم و إطــاق ســراحهم فــور انتهــاء مــدة محكوميتهــم وتعويضهم
فــي حــال عــدم قانونيــة حبســهم .
±إنشــاء أقســام للشــرطة النســوية وســجون خاصــة بالنســاء مؤهلــة بــدور حضانــة لألطفــال
الموجوديــن مــع أمهاتهــم .
±لكل مواطن ومواطنة التمتع بحق العيش الالئق ويشمل ذلك السكن .
±إيجــاد شــبكة أمــان اجتماعــي قويــة وواســعة فــي مجــاالت التأميــن علــى المعــاش  ،التأميــن
الصحــي  ،إصابــات العمــل ,التأميــن فــي الكــوارث ,والفئــات الضعيفــة كاأليتــام والنســاء و
ذوي الدخــل المحــدود و ذوي االحتياجــات الخاصــة ,وبمشــاركة ك ً
ال مــن الدولــة والقطــاع
الخــاص ومنظمــات المجتمــع المدنــي واألفــراد .
±الرعاية الصحية حق لكل مواطن ومواطنة .
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±لــكل مواطــن ومواطنــة الحــق فــي الحيــاة فــي بيئــة صحيــة ســليمة  .وتلتــزم الدولــة وأفــراد
المجتمــع بصــون البيئــة وحمايتهــا مــن التلــوث ,و اســتخدام المــوارد الطبيعيــة  ,بمــا يكفــل
عــدم اإلضــرار بهــا  ,والحفــاظ علــى حقــوق األجيــال فيهــا .
±تكفــل الدولــة لــكل مواطــن ومواطنــة وســائل الحصــول علــى مقومــات الحيــاة األساســية
كالمــاء النظيــف و الغــذاء الصحــي .
±ترعــى الدولــة ضحايــا النزاعــات المســلحة مــن النســاء واألطفــال ممــن ال عائــل لهــم مــن
غيــر أســر الشــهداء والجرحــى الذيــن كانــوا يعيشــون علــى المهــن والحــرف المحــدودة
الدخــل وتعطــل دخلهــم بســبب األحــداث وتســتمر رعايتهــا لهــم لحيــن تمكنهــم المعيشــي
و االقتصــادي وتعمــل ألجــل ذلــك علــى إلحاقهــم ببرامــج إعــادة التأهيــل والتدريــب المهني
والضمــان االجتماعــي .
±تعمــل الدولــة مــن خــال الجهــات ذات العالقــة علــى رصــد وجمــع وتحليــل البيانــات
واإلحصائيــات النتهــاك حقــوق اإلنســان وقــت الســلم وخــال الصراعــات السياســية
والمســلحة وعمــل قاعــدة بيانــات دقيقــة مفصلــة لإلنــاث والذكــور ( النــوع االجتماعــي)  
للمســاعدة علــى معالجــة االنتهــاكات .
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األمومة و الطفولة و البناء السليم لألسرة
±تلتزم الدولة بوضع سياسات فعالة لرعاية األمومة والطفولة .
±تكفــل الدولــة حمايــة األمومــة والطفولــة و الشــيخوخة وترعــى النــشء والشــباب وتوفــر
لهــم الظــروف المالئمــة لتنميــة ملكاتهــم و قدراتهــم .
±على الدولة توفير الحماية لكل أم و رعاية المجتمع لها .
±على الدولة أن تعمل على دعم األسرة وحماية األمومة والطفولة.
±تكفل الدولة ضمان حق المرأة المطلقة في السكن في حال رعايتها ألطفالها .
±تلتــزم الدولــة ببنــاء وحــدات صحيــة خاصــة بالصحــة اإلنجابيــة فــي مراكــز المديريــات
وتوفيــر اإلمكانيــات واألجهــزة والــكادر الطبــي المتخصــص وتطبيــق نظــام اإلحالــة الطبيــة
للحــاالت الحرجــة .
±إنشــاء محاكــم متخصصــة للنظــر فــي قضايــا شــئون األســرة واألحــوال الشــخصية وينظمها
ويحــدد شــكلها واختصاصاتهــا واإلجــراءات التــي تتبــع أمامهــا  ـ قانــون خاص .
±تعمــل الدولــة علــى رعايــة األســرة واســتقرارها
بوصفهــا خليــة طبيعيــة وأساســية فــي المجتمــع
و مــع ســعي الدولــة إلــى تيســير الظــروف
المالئمــة للــزواج وضمــان الســكن الالئــق لــكل
أســرة وتوفيــر حــد أدنــى مــن الدخــل يكفــل
كرامــة أفرادهــا .

يحدد سن أدنى لزواج الفتيات بـ18
عام ًا ويعاقب كل من يخالف ذلك.

±على الدولة رعاية كيان األسرة والحفاظ على تماسكها .
±تشكيل هيئة تختص بحماية المرأة والطفل من العنف االجتماعي واألسري.
±زيادة الضمان االجتماعي بالنسبة للمرأة المطلقة واألرملة .
±حق المرأة في إجازة رعاية المولود سنة بأجر كامل وسنة أخرى بنصف األجر .
±حــق المــرأة بالتمتــع بالحقــوق الخصوصيــة المتصلــة بالحمــل والــوالدة واعتبــار وظيفــة
اإلنجــاب وظيفــة اجتماعيــة يتحمــل عبأهــا الوالــدان معــا ومؤسســات الدولــة.
±يحدد سن الزواج ب  18عاماً لكلي الجنسين .
±يحدد سن أدنى لزواج الفتيات ب  18عاماً ويعاقب كل من يخالف ذلك.
±تلتــزم الدولــة بوضــع إجــازات مناســبة لــأم العاملــة فيمــا يخــص إجــازة الوضــع والرضاعــة
والحضانــة بمــا يضمــن مصلحــة الطفــل أو ً
ال.
±الطفل هو كل إنسان لم يتجاوز ثمانية عشر سنة شمسية .
±اعتمــاد تقريــر الطبيــب الشــرعي كأدلــة موثقــة وكمســتند لألحــكام وخصوصــا فــي
مســائل إثبــات النســب والســن . DNA
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±تتكفــل الدولــة بحمايــة األمومــة والطفولــة وتوفيــر خدمــات الرعايــة الصحيــة لهــا مجان ـاً
وباألخــص فــي الريــف والمناطــق النائيــة .
±تكفــل الدولــة خدمــات تيســر للمــرأة التوفيــق بيــن واجباتهــا نحــو أســرتها وعملهــا العــام
وإصــدار تشــريعات تكفــل للمــرأة خصوصيتهــا الصحيــة واألســرية .
±تلتــزم الدولــة بتوفيــر العوامــل المحــددة األساســية للصحــة مثــل ......والخدمــات الصحيــة
اإلنجابيــة والتحصيــن ضــد األمــراض و األوبئــة .
±تعميــم مراكــز األمومــة والطفولــة وتوفيــر اإلمكانيــات الالزمــة لهــا وإيصــال خدماتهــا
إلــى المــرأة والطفــل فــي األريــاف وإعطــاء المناطــق المحرومــة األولويــة فــي ذلــك و
اتبــاع سياســة تــؤدي إلــى تنظيــم النســل وترشــيده وتوضيــح المزايــا والفوائــد الصحيــة
والتربويــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة لهــذه المســالة وانعكاســها علــى الفــرد واألســرة
والمجتمــع .
±يمنع أن يتم التخصيب خارج إطار العالقة الزوجية الشرعية .
±إصــدار قانــون لألســرة يضمــن الحقــوق اإلنســانية واالجتماعيــة للمــرأة وحمايتهــا مــن
كافــة أشــكال التمييــز والعنــف والممارســات الالإنســانية وتضمــن الحقــوق اإلنســانية
للطفــل والشــاب مــن الممارســات االجتماعيــة القهريــة للســلطة األبويــة واألســرية التــي
تــؤدي فــي كثيــر مــن األحيــان إلــى بنــاء شــخصية غيــر ســوية وغيــر مثمــرة لمجتمعهــا
و ذلــك بحيــث يضمــن القانــون المشــار إليــه نصوصــا تضمــن حــق المــرأة فــي الميــراث
وحقهــا فــي اختيــار شــريك حياتهــا وتوفيــر الحمايــة اإلنســانية والقانونيــة والمعنويــة
والتعويضيــة للمــرأة المطلقــة واألرملــة وتضميــن مــواد مناســبة تــؤدي إلــى القضــاء علــى
ظاهــرة المغــاالة فــي المهــور .
±اعتمــاد قانــون فحوصــات مــا قبــل الــزواج لألمــراض الوراثيــة للتحقــق مــن خلــو الزوجيــن
مــن األمــراض الوراثيــة أو المعديــة التــي تؤثــر علــى حيــاة نســليهما أو صحتــه أو قدرتــه .
±االلتــزام بتوجيــه المــوارد الكافيــة لتنفيــذ السياســات والبرامــج الصحيــة والتوعويــة
الهادفــة لتنظيــم األســرة واألمومــة اآلمنــة وتقويــة وتعزيــز المرافــق العامــة التــي تقــدم
خدمــات الصحــة اإلنجابيــة لضمــان حســن جــودة الخدمــات المقدمــة وإعــادة بنــاء قــدرات
العامليــن فــي هــذا المجــال وخاصــة الكــوادر النســائية لتغطيــة احتياجــات النســاء فــي
المناطــق المهمشــة والريفيــة .
±اتخــاذ جميــع التدابيــر المناســبة مــن أجــل تجنــب الحمــل فــي ســن مبكــرة وتوفيــر
المعلومــات والبرامــج اإلرشــادية المناســبة لرفــع الوعــي المجتمعــي بمخاطــر الحمــل فــي
ســن مبكــرة علــى صحــة األم وطفلهــا .
±تســريع تبنــي النصــوص التشــريعية التــي تجــرم الممارســات الصحيــة الضــارة بالطفــل
خاصــة ختــان اإلنــاث وفــرض رقابــة علــى األطبــاء والعامليــن فــي المهــن الطبيــة حــول
مســاهمتهم فــي تغذيــة مثــل هــذه الممارســات ورفــع الوعــي المجتمعــي بمخاطــر هــذه
الظاهــرة وانتهــاج وســائل توعيــة أكثــر فاعليــة وإشــراكا لقطاعــات المجتمــع ومرجعياتــه
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الدينيــة .
±ينظــم بقانــون إنشــاء هيئــة وطنيــة عليــا لشــؤون األمومــة والطفولــة مســتقلة تعمــل
علــى الحفــاظ علــى القيــم والبنــاء االجتماعــي وتراقــب حقــوق الطفولــة والنــشء بالوقــوف
علــى أســباب الفســاد و االســتغالل واإلهمــال فــي الصحــة والتعليــم واألمــن االجتماعــي
وتهيئــة أفضــل الظــروف لبنــاء اجتماعــي ســليم وتقــوم الهيئــة بتقديــم التوصيــات الخاصــة
بالسياســات الوطنيــة و أولوياتهــا بالنســبة لألســرة اليمنيــة .
±تتولى الهيئة المهام التالية :
»

»رســم السياســة العامــة فيمــا يتعلــق بشــؤون األمومــة والطفولــة بكافــة المجــاالت
التعليميــة والثقافيــة والصحيــة واالجتماعيــة والنفســية والتربويــة  ،ومتابعــة وتقييــم
تنفيذهــا فــي ضــوء التقاريــر المقدمــة مــن الجهــات المعنيــة وإصــدار التوصيــات .

»

»ترســيخ القيــم األخالقيــة التــي تجســد مكانــة األم واألســرة ودورهــا فــي المجتمــع
مــن خــال نشــر الوعــي االجتماعــي بقضايــا وحاجــات ومشــاكل األمومــة والطفولــة
لتشــكيل رأي عــام مســاند لقضايــا األمومــة والطفولــة .

»

»التنســيق والتعــاون مــع مختلــف القطاعــات الرســمية ومنظمــات المجتمــع المدنــي
المعنيــة بشــؤون األمومــة والطفولــة محلي ـاً وإقليميــا ودولي ـاً بهــدف إيجــاد التــوازن
والتكامــل المطلــوب بيــن هــذه القطاعــات .

»

»إيجــاد قاعــدة بيانــات توفــر المعلومــات
واإلحصائيــات والدراســات الالزمــة
المتعلقــة بشــؤون األمومــة والطفولــة
علــى المســتوى الوطنــي وتقييــم
مؤشــراتها والنتائــج التــي توصلــوا إليهــا .

»

»المســاهمة فــي توفيــر االســتقرار األســري
للمــرأة والطفــل مــن خــال تقديــم
خدمــات اإلرشــاد والتوجيــه للمتنازعيــن
فــي القضايــا األســرية لمعالجــة واقــع وقضايــا المــرأة و الطفــل .

»

»تجريــم العنــف ضــد المــرأة بــأي شــكل مــن األشــكال و كذلــك األطفــال كــون العنــف
يدمــر النفــس البشــرية ويخــرج جيــا معنفــا .

تجريم العنف ضد المرأة بأي شكل
من األشكال و كذلك األطفال كون
العنف يدمر النفس البشرية ويخرج
جيال معنفا .

±إيجــاد المؤسســات التأهيليــة لدعــم كيــان األســرة وإقــرار الفحوصــات قبــل الــزواج
( الفســيولوجية و االجتماعيــة و النفســية ) حفاظــاً علــى األســرة مــن انتقــال األمــراض
بجميــع أنواعهــا وبالــذات الوراثيــة والتفــكك األســري .
±تحديد سن زواج آمن لحماية القصر .
±إيجاد مساقات دراسية لتخصصات طب األسرة في الجامعات .
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±تنشــأ فــي مراكــز الشــرطة أقســام تختــص بقضايــا المــرأة والطفــل والعنــف األســري
وبــكادر نســائي .
±ترعــى الدولــة األمومــة والطفولــة  ،وترعــى النــشء والشــباب  ،وتحميهــم مــن االســتغالل
االقتصــادي واالجتماعــي .
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التنمية االجتماعية و الثقافية و التمكين االقتصادي
±تضمــن الدولــة مشــاركة المــرأة الريفيــة وذلــك بوضــع وتنفيــذ التخطيــط اإلنمائــي علــى
جميــع المســتويات وتســهيل المعلومــات والنصائــح والخدمــات لهــا والحصــول علــى جميــع
أنــواع التدريــب والتعليــم بمــا فــي ذلــك مــا يتصــل بمحــو األميــة الوظيفــي كمــا توفــر لهــا
الحصــول علــى الفــرص االقتصاديــة وعلــى االئتمــان والقــروض الزراعيــة والتكنولوجيــا
المناســبة .
±تتخــذ الدولــة تدابيــر تشــريعية لحمايــة أشــخاص أو فئــات معينــة مثــل ( المهمشــين –
نســاء -أطفــال -ذوي اإلعاقــة أو العاهــة) بســبب التمييــز ضدهــم والنهــوض بأوضاعهــم.
±االهتمــام بتعليــم الفتــاة فــي الجانــب الصحــي وإعطائهــا الفــرص المناســبة لاللتحــاق بــه
مــع تشــجيع الدولــة فتــاة الريــف فــي هــذا المجــال .
±لــكل مواطــن ومواطنــة الحــق فــي ممارســة الرياضــة وتلتــزم الدولــة بتوفيــر الدعــم
المناســب لتحقيــق ذلــك كمــا تلتــزم بوضــع مــادة التربيــة الرياضيــة ضمــن مناهــج
التعليــم المختلفــة .
±حــق المــرأة فــي االســتثمار وحمايتهــا وتقديــم التســهيالت لهــا والحصــول علــى القــروض
البيضــاء .
±النــص فــي القانــون علــى منــح تســهيالت لحصــول النســاء وســيدات األعمــال وكذلــك
الشــباب علــى القــروض.
±العمــل علــى حــل مشــاكل وهمــوم المــرأة بالريــف وأيضــا علــى دعــم تعليــم الفتــاة
الريفيــة .
±إنشاء مراكز خاصة للنساء الريفيات لتنمية قدراتهن .
±إشــراك المــرأة الريفيــة والســاحلية فــي تخطيــط وتنفيــذ البرامــج الزراعيــة والســمكية
وتقديــم التســهيالت االقتراضيــة والتســويقية لهــا وتطويــر دور اإلرشــاد الزراعــي
والســمكي النســوي واالهتمــام باألنشــطة الزراعيــة والســمكية واألنشــطة األخــرى المــدرة
للدخــل المنزلــي .
±حمايــة أوضــاع المــرأة فــي القطــاع الزراعــي والســمكي مــن حيــث آليــات ســوق العمــل فــي
القطــاع الزراعــي والســمكي خاصــة األجــر وســاعات العمــل وغيرهــا مــن الحقــوق .
±إعــداد قانــون للجمعيــات و المؤسســات األهليــة يرتقــي بــدور المــرأة والشــباب والمهمشــين
والمعاقيــن واألطفــال .
±تكفــل الدولــة رعايــة النســاء والشــباب  ،وتأهيلهــم وتنميتهــم روحيــاً وخلقيــاً وثقافيــاً و
علميــاً و بدنيــاً ونفســياً و اجتماعيــا و اقتصاديــاً  ،وتمكينهــم مــن المشــاركة السياســية
الفاعلــة .
±إلزام الحكومة بتوفير الحوافز الكافية والبيئة المناسبة لضمان تعليم الفتاة .
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±تلتــزم الدولــة بوضــع خطــة شــاملة للقضــاء علــى األميــة وتجفيــف منابعهــا لكافــة األعمار ،
مــن الذكــور اإلنــاث فــي الريــف والحضــر  .وتتولــى تنفيذهــا بمشــاركة المجتمــع خــال مــدة
زمنيــة متوســطة فــي تاريــخ العمــل بالعقــد االجتماعــي الجديــد .
±للمــرأة دورهــا الفاعــل فــي التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة وعلــى الدولــة تقــع مســؤولية
تمكينهــا مــن فــرص االســتثمار ومشــاريع التنميــة االقتصاديــة بشــكل منفــرد أو عــن
طريــق المنظمــات الخاصــة بهــا أو المشــتركة بهــا وتقديــم الدعــم و الرعايــة والتشــجيع
لهــا فــي مختلــف المجــاالت ويســاهم القطــاع الخــاص فــي ذلــك .
±تلتزم الدولة بتوفير الحوافز الكافية والبيئة المناسبة لضمان تعليم الفتاة .
±العنايــة بالثقافــات ذات الصلــة بالفئــات االجتماعيــة كالنســاء واألطفــال والشــباب
والمهمشــين والمغتربيــن وذوي االحتياجــات الخاصــة وتوفيــر كل الســبل الكفيلــة لتنميتهــا
وتطويرهــا بمــا يشــتمل علــى ضــرورة توفيــر البيئــة القانونيــة الحاضنــة والدعــم المــادي
والمعنــوي بمختلــف أشــكاله وصــوره .
±تحقيــق تنميــة اجتماعيــة عادلــة مــن خــال اعتمــاد اســتراتيجيات وسياســات وإصــدار
تشــريعات وتنفيــذ إجــراءات تحقــق العدالــة االجتماعيــة بمفهومهــا الشــامل والواســع
وذلــك بتحقيــق الشــراكة الفعليــة لعمــوم الشــعب فــي الســلطة وإدارة المجــال العــام
والتوزيــع العــادل للثــروة بمــا يــؤدي إلــى تذويــب
الفــوارق الطبقيــة وإزالــة التمايــزات االجتماعيــة
والتراتبيــة وتعزيــز دور الدولــة ومؤسســاتها
تلتزم الدولة بدعم وتشجيع
وتحجيــم أدوار الجماعــات واألشــكال غيــر
فتاة الريف لاللتحاق بالمعاهد
الرســمية التــي تناهــض الوجــود الكيانــي
المتوسطة التخصصية والتعليم
للدولــة وتنتقــص مــن ســيادة القانــون وإعطــاء
الجامعي بنسبة ال تقل عن  10%من
الــدور المحــوري للشــباب والنســاء والمهمشــين
إجمالي قبول الطالب.
وقــوى المجتمــع المدنــي مــن أحزاب ومؤسســات
ونقابــات وفعاليــات اجتماعيــة مدنيــة .
±العنايــة الخاصــة بالبعــد االجتماعــي للتنميــة
وتعزيــز المشــاركة الشــعبية فــي عمليــة الرقابــة علــى أداء األجهــزة الحكوميــة وتوفيــر
بيئــة داعمــة ماديــة واجتماعيــة ومعنويــة وتشــريعية تمكــن الفئــات المســتبعدة تاريخيــا
كالنســاء والشــباب وذوي االحتياجــات الخاصــة والمهمشــين وغيرهــا فــي اإلســهام الفعــال
فــي العمليــة التنمويــة .
±تخصيــص نســبة لاللتحــاق بالمؤسســات التعليميــة الطبيــة والصحيــة للمناطــق الريفيــة
والنائيــة مــع األخــذ بعيــن االعتبــار عدالــة التوزيــع بيــن الذكــور واإلنــاث.
±تضمين المناهج التعليمية حقوق المرأة الدستورية واالجتماعية واالقتصادية .
±تلتــزم الدولــة بدعــم وتشــجيع فتــاة الريــف لاللتحــاق بالمعاهــد المتوســطة التخصصيــة
والتعليــم الجامعــي بنســبة ال تقــل عــن  10%مــن إجمالــي قبــول الطــاب.
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±تطويــر قاعــدة التدريــب والتأهيــل النوعــي للشــباب والمــرأة فــي مختلــف المهــارات التــي
تلبــي متطلبــات التنميــة .
±تدعم الدولة أو الحكومة توفير التدريب المهني النوعي لفئات المرأة والمعاقين .
±تكفــل الدولــة إدمــاج المــرأة فــي مختلــف برامــج التنميــة الريفيــة بهــدف رفــع مســتوى
معيشــة المــرأة واألســرة وتمكينهــا مــن الحصــول علــى التمويــل الــازم للمشــاريع
اإلنتاجيــة وتســهيل حصولهــا علــى المعلومــات الالزمــة للزراعــة واإلنتــاج الحيوانــي بمــا
يمكنهــا مــن القيــام بواجباتهــا فــي تنميــة الوطــن .
±وضــع التدابيــر والخطــط الالزمــة المســاندة الســتيعاب وتوظيــف قــدرات ( الشــباب –
الشــابات ) بمــا يضمــن حــق العيــش الكريــم لهــم والقضــاء علــى البطالــة .
±إنشــاء دور ومراكــز رعايــة لتأهيــل المتضرريــن والمعاقيــن جســدياً ونفســياً أطفــال ونســاء
وكبــار وتــوزع علــى المناطــق المتضــررة مــن الحــرب وإنشــاء معاهــد للتدريــب و التأهيــل
الفنــي والمهنــي الســتيعاب الشــباب .
±إشــراك ممثليــن عــن المتضرريــن والمجتمــع المدنــي والنســاء فــي لجــان صناديــق إعــادة
اإلعمــار.
±وضــع تدابيــر خاصــة تضمــن إنصافــاً مناســباً للمــرأة فــي حــاالت النــزاع والصراعــات و
االنتهــاكات  ،بشــكل منصــف وعــادل مــع ضــرورة مشــاورة النســاء لتحديــد أولوياتهــن فــي
آليــات العدالــة االنتقاليــة .
±فيما يخص دار اإلفتاء :
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»

»تشــكل دور اإلفتــاء مــن علمــاء الشــريعة اإلســامية ممــن يمثلــون مختلــف المذاهــب
علــى أن يســتعان بأهــل الخبــرة و االختصــاص ( اقتصاديــا  ,اجتماعيــا  ,طبي ـاً ,علــم
اجتمــاع ) وغيرهــم مــع مراعــاة تمثيــل المــرأة .

»

»يكــون لــدار اإلفتــاء أمانــة عامــة تشــمل عــدد مــن الوحــدات اإلداريــة والباحثيــن
والباحثــات ويكــون قــرار تعينهــم مــن دار اإلفتــاء مجتمعــة وفقــاً لشــروط شــغل
الوظيفــة العامــة و بالمفاضلــة بيــن المتقدميــن .

