سلسلة كتيبات الحوار الوطني
الكتاب الثالث

الحقوق والحريات

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 علــى المخرجــات الضامنــة للحقــوق و الحريــات و التــي تشــكل حجــر الزاويــة
فــي بنــاء اليمــن الجديــد ،والضامــن اللتــزام الدولــة بكفالــة الحقــوق السياســية و االجتماعيــة
والثقافيــة والمدنيــة دون تمييــز  ،والحــرص علــى كرامــة المواطــن بمــا يســاعد علــى بنــاء مجتمــع
عــادل .كمــا يتضمــن الكتيــب النصــوص التــي تضمــن الحقــوق الخاصــة بالفئــات المســتضعفة
و المهمشــة حرصــاً علــى تمكينهــا و تســخير طاقاتهــا فــي نهضــة البــاد فــي شــتى المجــاالت
السياســية و االقتصاديــة و االجتماعيــة و الثقافيــة.
كمــا يتنــاول هــذا الكتيــب القضايا المتعلقة بكفالة الحقوق و الحريات و ضمان عدم تقييدها أو ســن
أي تشــريعات تنتقــص منهــا ،و كذلك دور المؤسســات الرقابيــة في متابعة التــزام الدولة و المجتمع
بالحقوق و الحريات الواردة في الدســتور ،وفي التقييم الدوري ألداء مؤسســات الدولة بهذا الشــأن.
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.

المحتويات
الحقوق والحريات العامة

6

الحقوق السياسية

6

الحقوق المدنية

8

الحقوق اإلقتصادية واالجتماعية

15

الحقوق الثقافية – حرية الرأي و التعبير

17

الفئات ذات الحقوق الخاصة

19

المراة

19

الشباب

22

الطفولة والنشئ

24

المعاقون وذوو اإلحتياجات الخاصة

29

المهمشون

31

المغتربون

32

النازحون والالجئون

33

األقليات

35

المسنون

35

ضمانات كفالة الحقوق األساسية للمواطن:

36

سلسلة كتيبات الحوار الوطني

الحقوق والحريات العامة:
الحقوق السياسية:
±كفالــة حــق المواطنيــن فــي التعبيــر عــن آرائهــم وخياراتهــم السياســية ،وفــي التعبيــر
عــن إرادتهــم  ،مــن خــال وســائل العمــل المدنــي كالمســيرات والمظاهــرات واإلضرابــات
واالعتصامــات الســلمية ،وبــدون ســاح ،مــع عــدم اإلضــرار بالممتلــكات العامــة أو الخاصــة
 ،وبــدون حاجــة للحصــول علــى ترخيــص مســبق .وعــدم جــواز تعطيــل هــذه الحقــوق ،أو
االنتقــاص منهــا بــأي صــورة مــن الصــور .وأن يتــم النــص علــى عقوبــات جنائيــة بحــق أي
فــرد يســاهم فــي االنتقــاص مــن هــذه الحقــوق.
±االضــراب الســلمي هــو أحــد الوســائل المشــروعة
قانونيــا للعمــال والموظفيــن ومنظماتهــم
النقابيــة للدفــاع عــن حقوقهــم ومصالحهــم
القانونيــة فــي حالــة تعرضهــا لالنتهــاك
والمصــادرة.
±ال يجــوز فــرض أي عقوبــات علــى العمــال
والموظفيــن وأعضــاء منظماتهــم النقابيــة بمــا
فــي ذلــك عقوبــة الفصــل مــن العمــل بســبب
ممارســتهم لإلضــراب او الدعــوة اليــه.
±للعمــال و الموظفيــن وذوي المهــن الحــق والحريــة
فــي تكويــن النقابــات و االتحــادات والجمعيــات
التعاونيــة بمجــرد اإلخطــار تكــون لهــا الشــخصية
االعتباريــة وتقــوم علــى أســاس ديمقراطــي
وتمــارس نشــاطها بحريــة واســتقاللية وتشــارك
فــي خدمــة المجتمــع وفــي رفــع مســتوى الكفــاءة
بيــن أعضائهــا والدفــاع عــن حقوقهــم وال يجــوز
للســلطات حــل هيئاتهــا اإلداريــة وال فــرض
الحراســة عليهــا إال بحكــم قضائــي بــات.

كفالة حق المواطنين في
التعبير عن آرائهم وخياراتهم
السياسية ،وفي التعبير عن
إرادتهم  ،من خالل وسائل العمل
المدني كالمسيرات والمظاهرات
واإلضرابات واالعتصامات السلمية،
وبدون سالح ،مع عدم اإلضرار
بالممتلكات العامة أو الخاصة
 ،وبدون حاجة للحصول على
ترخيص مسبق .وعدم جواز
تعطيل هذه الحقوق ،أو االنتقاص
منها بأي صورة من الصور .وأن
يتم النص على عقوبات جنائية
بحق أي فرد يساهم في
االنتقاص من هذه الحقوق.

±ال يحــق ألي جهــة التدخــل فــي اعمــال المنظمــات
النقابيــة بطريقــة مباشــرة او غيــر مباشــرة كمــا ال يحــق لهــا إكــراه أي شــخص علــى
االنضمــام إلــى المنظمــة النقابيــة او االنســحاب منهــا أو عــدم ممارســة الحقــوق النقابيــة.
±لــكل مواطــن الحــق فــي التجمــع والتظاهــر واإلضــراب وكافــة اشــكال االحتجاجــات الســلمية
بمجــرد االخطار.
±الحــق فــي ممارســة كافــة أشــكال االحتجاجــات الســلمية مصــان ,وتكفــل الدولــة ضمــان
حمايــة الســاحات والمياديــن العامــة  ,وتضمــن عــدم وضــع القيــود علــى ممارســة هــذا
الحــق.
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±ال يجــوز فــرض أي عقوبــات علــى اعضــاء المنظمــة النقابيــة بمــا فــي ذلــك عقوبــة الفصــل
مــن العمــل بســبب ممارســتهم نشــاطهم النقابــي.
±للمواطنيــن حــق تكويــن الجمعيــات والمؤسســات
األهليــة و األحــزاب بمجــرد اإلخطــار وال يجــوز
حلهــا إال بحكــم قضائــي بــات.
±حريــة العمــل السياســي للطــاب فــي الجامعــات
مــن الحقــوق العامــه التــي اليمكــن التعــدي عليهــا
ولهــم الحــق فــي تشــكيل االتحــادات.
±لــكل مواطــن الحــق فــي ممارســة النقــد ألعمــال
الموظــف العــام وال يقيــد هــذا الحــق إال بمــا يعتبــر
ســبا صريحــاً أو طعنــاً فــي األعــراض او اعتــداء
علــى الحيــاة الخاصــة  ،وال تحصــن أعمــال االدارة
العامــة عــن النقــد بــأي حــال فــي مختلــف هيــاكل
الدولــة.
±تحتــرم الدولــة حــق المواطنيــن فــي التظاهــر
الســلمي والتعبيــر عــن الــرأي وحمايــة هــذا الحــق
بتشــريعات تضمــن حمايــة المواطنيــن بمــا ال
يســمح بارتــكاب أي انتهــاكات لحقــوق اإلنســان
مســتقبال.

للمواطنين حق تكوين الجمعيات
والمؤسسات األهلية وإنشاء
النقابات واالتحادات والتعاونيات
بمجرد اإلخطار ،وتمارس نشاطها
بحرية ،وتكون لها الشخصية
االعتبارية ،وال يجوز للسلطات حلها
أو حل هيئاتها إال بحكم قضائي
بات وينظم القانون إدارتها على
أساس ديمقراطي وطريقة
مساءلة أعضائها عن سلوكهم
في ممارسة نشاطهم المهني
وفق مواثيق شرف أخالقية.

±ضمــان حــق كل يمنــي فــي التجمــع الســلمي بــا ســاح دون الحاجــة إلــى اإلبــاغ المســبق
عــن ذلــك أو الحصــول علــى ترخيــص ،وينظــم القانــون ضوابــط التجمــع فــي الســاحات
والمياديــن العامــة.
±يكــون لألشــخاص الذيــن يعتقلــون بصــورة غيــر قانونيــة ،وأولئــك الذيــن تثبــت براءاتهــم
بعــد اإلدانــة الحقفــي الحصــول علــى تعويــض معنــوي ومــادي كامــل مــن الدولــة يحــدده
القضــاء.
±تكفــل الدولــة رعايــة النســاء والشــباب ،وتأهيلهــم وتنميتهــم روحيــاً وخلقيــاً وثقافيــاً
وعلميــاً وبدنيــاً ونفســياً واجتماعيــاً واقتصاديــاً ،وتمكينهــم مــن المشــاركة السياســية
الفاعلــة.
±للمواطنيــن حــق تكويــن الجمعيــات والمؤسســات األهليــة وإنشــاء النقابــات واالتحــادات
والتعاونيــات بمجــرد اإلخطــار ،وتمــارس نشــاطها بحريــة ،وتكــون لهــا الشــخصية
االعتباريــة ،وال يجــوز للســلطات حلهــا أو حــل هيئاتهــا إال بحكــم قضائــي بــات وينظــم
القانــون إدارتهــا علــى أســاس ديمقراطــي وطريقــة مســاءلة أعضائهــا عــن ســلوكهم فــي
ممارســة نشــاطهم المهنــي وفــق مواثيــق شــرف أخالقيــة.
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±كل مــن يقبــض عليــه ،أو يحبــس ،أو تقيــد حريتــه بــأي قيــد قانونــي ،تجــب معاملتــه بمــا
يحفــظ كرامتــه .وال يجــوز تعذيبــه ،وال ترهيبــه ،وال إكراهــه ،وال إيــذاؤه بدني ـاً أو معنوي ـاً.
وال يكــون حجــزه وال حبســه إال فــي أماكــن الئقــة إنســانياً وصحيــاً ،وخاضعــة لإلشــراف
القضائــي .ومخالفــة شــيء مــن ذلــك جريمــة ُيعاقــب مرتكبهــا وفقــا للقانــون .وكل قــول
صــدر تحــت وطــأة أي ممــا تقــدم ،أو التهديــد بشــيء منــه ،يهــدر وال يعــول عليــه.
الحقوق المدنية:
±النــص علــى أن الرعايــة الصحيــة حــق لجميــع المواطنيــن ،وتكفــل الدولــة هــذا الحــق
بإنشــاء المستشــفيات والمؤسســات الصحيــة والتوســع فيهــا.
±النــص فــي الدســتور علــى أن المســئولية الجنائيــة شــخصية والجريمــة وال عقوبــة إال
بقانــون.
±النــص فــي الدســتورعلى أن تكفــل الدولــة للمواطنيــن حريتهــم الشــخصية وتحافــظ علــى
كرامتهــم وأمنهــم ويحــدد القانــون الحــاالت التــي تقيــد فيهــا حريــة المواطــن.
±لكل مواطن ومواطنة الحق في القضاء العادل واالنتخابات الحرة النزيهة.
±النــص فــي الدســتور علــى تحديــد فتــرة الســجن
االحتياطــي بمــدة ال تزيــد عــن  72ســاعة ،و
تحديــد الجهــات المخولــة بذلــك ويحظــر اخــذ
االعتــراف قســراً أثنــاء التحقيقــات ،كمــا يحظــر
حبــس أو حجــز أي إنســان فــي غيــر األماكــن
الخاضعــة لقانــون الســجون ويجــرم التعذيــب
والمعاملــة غيــر اإلنســانية عنــد القبــض أو أثنــاء
فتــرة االحتجــاز أو الســجن.
±النــص فــي الدســتور علــى تجريــم امتــاك
واســتخدام أجهــزة التنصــت والمراقبــة علــى
المواطنيــن.

حرية التنقل في البلد مكفولة
لكل مواطن ومواطنة وال يجوز
تقييدها إال في الحاالت التي
يبينها القانون وحرية الدخول
لليمن والخروج منها ينظمها
القانون ،وال يجوز إبعاد أي
مواطن أو مواطنة عن األراضي
اليمنية أو منعه من العودة إليها.

±النــص فــي الدســتور علــى حريــة وســرية وســائل
االتصــال بجميــع أشــكالها وال يجــوز مراقبتهــا أو تفتيشــها أو إفشــاء ســريتها أو تأخيرهــا أو
مصادرتهــا إال بأمــر قضائــي.
±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 وحريــة الدخــول لليمــن والخــروج منهــا ينظمهــا القانــون،
وال يجــوز إبعــاد أي مواطــن أو مواطنــة عــن األراضــي اليمنيــة أو منعــه مــن العــودة إليهــا.
±النــص فــي الدســتور علــى تجريــم تســليم أي مواطــن يمنـــي إلــى أي دولــة أجنبيــة
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باســتثناء مــن ثبــت ارتكابهــم لجرائــم حــرب أو جرائــم ضــد اإلنســانيةأو انتهــاكات لحقــوق
اإلنســان وتعــذر محاكمتــه داخليــــ ـاً.
±لكل شخص الحق في الخصوصية بما ال يتنافى مع حقوق االخرين وذلك في:
»

»ان ال يتعرض للتفتيش او يفتش منزله .

»

»ان ال تفتش ممتلكاته.

»

»ان ال يحجز ما بحوزته.

»

» ان ال تنتهك خصوصية اتصاالته بكافة اشكالها.

±لجميع المواطنين الحق في الحصول على جواز سفر دون تمييز
±للمنــازل حرمــة فيمــا عــدا حالــة الخطــر واالســتغاثة (حالــة الخطــر مثــل الحريــق
والفيضانــات ).
±الحــق فــي االتصــال والتواصــل عبــر الوســائل العلميــة الحديثــة مكفــول وتجــرم القرصنــة
والتجســس علــى هــذه الوســائل االلكترونيــة مــا لــم يكــن عبــر احــكام قضائيــة نافــذة .
±ال يجوز مراقبة أي مواطن إال بأذن قضائي .
±للمساكن حرمة وال يجوز مراقبتها أو تفتيشها إال بأمر قضائي وينظمه القانون.
 ±لدور العبادة ودور العلم حرمة ينظم القانون مراقبتها وتفتيشها.
±حريــة التنقــل مــن مــكان الــى اخــر و االقامــة والســكن فــي االراضــي اليمنيــة مكفولــة
لــكل مواطــن وال يجــوز تقييدهــا إال فــي الحــاالت التــي ينظمهــا القانــون لمقتضيــات امــن
وســامة المواطنيــن .وحريــة الدخــول الــى الجمهوريــة والخــروج منهــا ينظمهــا القانــون
وفــي كل االحــوال ال يجــوز ان تتعــارض مــع الحريــات المكفولــة فــي الدســتور.
±يعد يمنيا من كان احد والديه يمنيا .
 ±يحظــر اســقاط الجنســية عــن اي يمنــي  ،وينظــم القانــون احــكام اكتســاب الجنســية
اليمنيــة او اســقاطها عمــن اكتســبها .
±حفــظ حقــوق المســنين واالهتمــام بهــم وتمكينهــم مــن كافــة حقوقهــم السياســية
والمدنيــة والثقافيــة واالهتمــام بــدور رعايــة المســنين.
 ±حق التقاضي العادل مكفول ومصان للجميع.
±المتهم بريء حتى تثبت ادانته.
±حق الدفاع مكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
±تلتزم الدولة بتوفير العون القضائي لغير القادرين.
±العدالة حق تضمنه الدولة.
±لكل الناس الحق في الحصول على تعويض حال إخفاق العدالة.
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±ال يســقط اي حــق بالتقــادم وال ميــزة ألحــد امــام القانــون تحميــه مــن عــدم محاســبته علــى
انتهاكــه لحقــوق النــاس  ،والحاكــم والمحكــوم ســواء امــام القانــون.
±جلسات المحكمة علنية إال إذا تطلب األمر السرية فذلك الذي ينظمه القانون.
±تكفــل الدولــة للمواطنيــن حريتهــم الشــخصية وتحافــظ علــى كرامتهــم وأمنهــم و ال يجــوز
تقييــد حريــة أحــد اال بحكــم مــن محكمــة مختصــة كمــا :
»

»ال يجــوز القبــض علــى اي شــخص أو تفتيشــه أو حجــزه إال فــي حالــة تلبــس كمــا ال
يجــوز مراقبــة اي شــخص او التحــري عنــه إال فــي الحــاالت التــي حددهــا القانــون.
ويحضــر التعذيــب جســديا أو نفســيا أو معنويــا ويحظــر القســر علــى االعتــراف اثنــاء
التحقيقــات ولإلنســان الــذي تقيــد حريتــه الحــق فــي االمتنــاع عــن االدالء بــأي اقــوال
إال بحضــور محاميــه ويحظــر حبــس أو حجــز اي انســان فــي غيــر االماكــن الخاضعــة
لقانــون تنظيــم الســجون ويجــرم التعذيــب ولمعاملــة غيــر اإلنســانية عنــد القبــض أو
اثنــاء فتــرة االحتجــاز أو الســجن.

»

»كل مــن يقبــض عليــه بصفــة مؤقتــه بســبب اإلشــتباه فــي إرتــكاب جريمــة يجــب أن
يقــدم للقضــاء خــال أربــع وعشــرين ســاعة مــن تاريــخ القبــض عليــه علــى االكثــر
وعلــى القاضــي أو النيابــة العامــة تبليغــه بــا ســباب القبــض واســتجوابه وتمكينــه
مــن ابــداء دفاعــه واعتراضاتــه ويجــب علــى
الفــور اصــدار أمــر مســبب باســتمرار القبــض
كل من يقبض عليه بصفة مؤقته
أو االفــراج عنــه .وفــي كل االحــوال ال يجــوز
بسبب اإلشتباه في إرتكاب
لنيابــة العامــة االســتمرار فــي الحجــز ألكثــر
جريمة يجب أن يقدم للقضاء
مــن ســبعة ايــام إال بأمــر قضائــي مســبب.

»

»عنــد القــاء القبــض علــى اي شــخص ألي
ســبب يجــب ابــاغ أقاربــه او مــن يختــاره
المقبــوض عليــه ويجــب مراعــاة ذلــك عنــد
صــدور االمــر القضائــي بتجديــد الحجــز.

»

»يحــدد القانــون عقــاب مــن يخالــف أي
فقــرة مــن فقــرات هــذه المــادة كمــا يحــدد
اصدار أمر مسبب باستمرار القبض
التعويــض المناســب عــن االضــرار التــي
أو االفراج عنه
تلحــق بالشــخص مــن جــراء المخالفــة
ويعتبــر التعذيــب الجســدي او النفســي عنــد
القبــض أو االحتجــاز أو الســجن جريمــة ال
تســقط بالتقــادم ويعاقــب عليهــا كل مــن يمارســها أو يأمــر بهــا أو يشــارك بهــا.

خالل أربع وعشرين ساعة من تاريخ
القبض عليه على االكثر وعلى

القاضي أو النيابة العامة تبليغه
با سباب القبض واستجوابه
وتمكينه من ابداء دفاعه

واعتراضاته ويجب على الفور

±ال يجوز نفي اي مواطن او اعتقاله تعسفا.
±ال يجوز تسليم اي مواطن يمني الى أي بلد او جهة أجنبية .
±ال يجوز نفي اي يمني او ابعاده الي خارج الوطن او حرمانه من العودة الي الوطن.
10

الكتاب الثالث :الحقوق والحريات

±حــق الحيــاة مكفــول لــكل مواطــن ومقيــم وال يجــوز قتــل اي مواطــن او مقيــم فــي اراضــي
الجمهوريــة دون محاكمــة عادلــة تضمــن فيهــا حقــوق الدفــاع المشــروعة .
 ±حفظ كرامة االنسان في حالة القبض عليه .
 ±حق المسجونين في معاملة مالئمة وأماكن الئقة تليق بكرامة االنسان .
 ±الســجن دار تأديــب وتهذيــب وإصــاح ،يخضــع لإلشــراف القضائــي ويحظــر فيــه كل مــا
ينافــي كرامــة االنســان او يعــرض صحتــه للخطــر
وتلتــزم الدولــة بــأن تكــون االصالحيات والســجون
لكل من قبض عليه بالمخالفة
المخصصــة لتنفيــذ االحــكام القضائيــة مشــمولة
إلحكام الدستور والقوانين
بالرعايــة الصحيــة والثقافيــة واالجتماعيــة.
±لــكل مــن قبــض عليــه بالمخالفــة إلحــكام
الدســتور والقوانيــن وانتهكــت حريتــه الشــخصية
ان لــه و لغيــره التظلــم ورفــع الدعــوى الجزائيــة
امــام القضــاء ضــد كل مــن انتهــك حريتــه
الشــخصية او شــارك فــي ذلــك او أمــر بــه.

وانتهكت حريته الشخصية ان له
و لغيره التظلم ورفع الدعوى
الجزائية امام القضاء ضد كل من
انتهك حريته الشخصية او شارك
في ذلك او أمر به.

±العقوبــة شــخصية وال جريمــة وال عقوبــة إال
بقانــون .وال تنفــذ عقوبــة إال بحكــم قضائــي
بــات .وال يســري القانــون فــي األفعــال الســابقة علــى صــدوره.
±المتهــم بــرئ حتــى تثبــت إدانتــه فــي محاكمــة قانونيــة عادلــة تُكفــل لــه فيهــا ضمانــات
الدفــاع أصالــة أو وكالــة ويلــزم القانــون الدولــة أن تضمــن لغيــر القادريــن مالي ـاً وســائل
االلتجــاء للقضــاء والدفــاع أمامــه عــن حقوقهــم.
±التقاضي حق مكفول لجميع الناس  ،وتلتزم الدولة سرعة الفصل في القضايا.
±تكفل الدولة حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين.
±لحيــاة المواطنيــن حرمــة خاصــة وســريتها مكفولــة بمــا فــي ذلــك امنهــم الشــخصي
ومنازلهــم ووثائقهــم الخاصــة وممتلكاتهــم .
±لــكل مواطــن الحــق فــي مخاطبــة الســلطات العامــة بالكتابــة او العرائــض الموقعــة
وبمختلــف الوســائل ليتمكــن مــن ايصــال رأيــه.
±ال يجــوز الحبــس خــارج نطــاق القانــون ويجــرم القانــون الســجون الخاصــة للمؤسســات او
االشــخاص او الجهــات.
±ال يجوز الحبس والتوقيف في غير السجون الرسمية.
±للمنــازل حرمــة فيمــا عــدا حالــة الخطــر واالســتغاثة (حالــة الخطــر مثــل الحريــق
والفيضانــات ).
±لــكل أنســان الحــق فــي الحيــاة والعيــش الكريــم وال يجــوز حرمانــه مــن هــذه الحقــوق أو
تقييدهــا أو االنتقــاص منهــا.
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±يكتســب العربــي المتــزوج مــن يمنيــة الجنســية اليمنيــة بعــد مــرور خمــس ســنوات علــى
الــزواج و األجنبــي بعــد  10ســنوات ويحصــل أبنائهــم علــى الجنســية األصليــة فــور الــوالدة.
±تلتــزم الدولــة بتوفيــر الحمايــة الالزمــة للنســاء
واألطفــال واالشــخاص ذوي اإلعاقــة أثنــاء وبعــد
الحــروب والنزعــات المســلحة وحــاالت العنــف
اآلخــرى والظــروف اإلســتثنائية ،وفقــاً لقواعــد
القانــون الدولــي اإلنســاني.

ضمان الحقوق اإلنسانية العادلة
للفقراء وذوي الدخل المحدود
وفرض إلتزامات قانونية ومادية

±يســمى تمييــزا عنصريــا كل انتــاج ســمعي
او بصــري وكل اشــارة لفظيــة مســموعة او
يؤدي إلى ضمان العيش الالئق
مكتوبــة تنشــر او تــذاع عبــر المنابــر الحكوميــة
لألسر الفقيرة من خالل إعتماد
وغيــر الحكوميــة تســيء ألي شــخص طبيعــي او
شبكات الضمان اإلجتماعي
اعتبــاري او تحــرض ضــده بســبب لونــه او جنســه
وإدماج الفقراء في برامج
او نســبه اوعرقــه او ســالته او مذهبــه او طائفتــه
تنموية كفيلة بإزالة الضرر
او مــكان مولــده او حرفتــه او نشــاطه االقتصــادي
المعيشي الضائق بهم وبأسرهم
او المجتمعــي او مســتوى معيشــته او فكــره او
وتعمل على إدماجهم في صلب
انتمائــه ويجــرم التمييــز العنصــري المعــرف
الحياة اإلقتصادية المنتجة.
ســابقا وتفــرض عقوبــات بقانــون علــى كل مــن
يمارســه فــي شــخصه الفــردي وشــخص الجهــة
الحكوميــة وغيــر الحكوميــة التــي ينتســب اليهــا
مالــم تصــرح الجهــة رســميا بعــدم مســؤوليتها عنــه وعــن جرمــه.
على الدولة والقطاع الخاص بما

±حمايــة الحــق الشــخصي مــن ســوء إســتخدام بياناتــه الشــخصية،ومقاضاة مــن يقومــون
بذلــك وفق ـاً للقانــون.
±ال يسمح بالتبرع باألجنة كما ال يسمح بأي شكل من أشكال باألمومة باإلنابة.
±يمنع التجارة في المادة الوراثية البشرية أو مستحضرات تستخدم األجنة.
±ال يجــوز فحــص أو تســجيل أو إعــان محتــوى المــادة الوراثيــة ألي شــخص إال بموافقتــه أو
طبقـاً للقانــون.
±لكل شخص الحق في اإلطالع على البيانات الخاصة بأصله.
±يمنع ان يتم التلقيح خارج أطار العالقة الزوجية الشرعية.
±ضمــان الحقــوق اإلنســانية العادلــة للفقــراء وذوي الدخــل المحــدود وفــرض إلتزامــات
قانونيــة وماديــة علــى الدولــة والقطــاع الخــاص بمــا يــؤدي إلــى ضمــان العيــش الالئــق
لألســر الفقيــرة مــن خــال إعتمــاد شــبكات الضمــان اإلجتماعــي وإدمــاج الفقــراء فــي
برامــج تنمويــة كفيلــة بإزالــة الضــرر المعيشــي الضائــق بهــم وبأســرهم وتعمــل علــى
إدماجهــم فــي صلــب الحيــاة اإلقتصاديــة المنتجــة.
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±تلتــزم الدولــة والســلطات المحليــة بحمايــة المعلومــات الســرية لألفــراد والمؤسســات
ويصــدر قانــون لحمايــة تلــك المعلومــات و بــراءات االختــراع.
±تُحظر كل صور القهر ،واالستغالل القسري لإلنسان .و ُيج ِّرم القانون كل ذلك.
±إن تعــداد الدســتور لحقــوق معينــة ال يجــوز أن يفســر علــى أنــه إنــكار لحقــوق أخــرى يتمتــع
بهــا الشــعب ،أو انتقاصـاً منهــا
±لحيــاة المواطنيــن الخاصــة حرمــة ،وســريتها مكفولــة .وال يجــوز مراقبــة وال مصــادرة وال
االطــاع علــى المراســات البريديــة والبرقيــة واإللكترونيــة والمحادثــات الهاتفيــة وغيرهــا
مــن وســائل االتصــال إال بأمــر قضائــي مســبب قانون ـاً ومحــدد زمني ـاً.
±للمنــازل حرمــة ،فيمــا عــدا حــاالت الخطــر واالســتغاثة ،ال يجــوز دخولهــا وال تفتيشــها ،وال
مراقبتهــا إال بأمــر قضائــي مســبب يحــدد المــكان والتوقيــت والغــرض .ويجــب تنبيــه مــن
فــي المنــازل قبــل دخولهــا أو تفتيشــها.
±تكفــل الدولــة ضمــان العيــش الكريــم والميــاه النقيــة للشــرب وتعمــل علــى حــل مشــكلة
االســكان مــن خــال وضــع خطــه وطنيــة لإلســكان وتنظــم اســتخدام أراضــي الدولــة
والمواطنيــن وتخطيطهــا للعمــران مــع مراعــاة
تجنــب الضــرر باألراضــي الزراعيــة وتحفــظ
المواطنون والمواطنات امام
الدولــة الملكيــة الخاصــة وحمايــة حقــوق الضعفــاء
القانون سواء؛ وهم متساوون
وتشــجيع االســتثمار فــي مجــال االســكان
في الحقوق والواجبات العامة،
وتشــكيل البنــاء الراســي.
±ممارســة الرياضــة حــق للجميــع وعلــى مؤسســات
الدولــة والمجتمــع توفيــر األمكنــة المالئمــة
لممارســة واكتشــاف الموهوبيــن رياضيــاً
ورعايتهــم واتخــاذ مــا يلــزم مــن التدابير لتشــجيع
ممارســة الرياضــة ،والفــرق الرياضيــة الشــعبية.

ال تمييز بينهم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺪﻳﻦ
أو المذهب أو الرأي أو اﻟﻌﺮق
أو اﻟﻨﺴﺐ أو الجنس أو اللون أو
الطبقة أو المهنة أو الوضع
االقتصادي أو االجتماعي.

±المواطنــون والمواطنــات امــام القانــون ســواء؛
وهــم متســاوون فــي الحقــوق والواجبــات العامــة،
ال تمييــز بينهــم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺪﻳﻦ أو المذهــب أو الــرأي أو اﻟﻌﺮق أو اﻟﻨﺴﺐ أو الجنــس أو
اللــون أو الطبقــة أو المهنــة أو الوضــع االقتصــادي أو االجتماعــي.
±الكرامــة حــق لــكل إنســان تكفــل الدولــة والمجتمــع احترامهــا وحمايتهــا ،ويجــرم اســتعباد
أي شــخص ،وال يجــوز بــأي حــال مــن األحــوال إهانــة أي إنســان أو ازدراؤه أو االنتقــاص
مــن آدميتــه وحظــر كل أشــكال التمييــز والعنصريــة والتفرقــة االجتماعيــة ،وتحظــر كافــة
أشــكال العمــل القســري .وال يجــوز حبــس أي كان بصفــة تعســفية.
±حريــة التنقــل واإلقامــة والهجــرة مكفولــة .وال يجــوز بحــال نفــي أو إبعــاد أو إســقاط
الجنســية عــن أي مواطــن أو مواطنــة ،وال منعــه مــن العــودة إلــى الدولــة أو مغادرتهــا ،وال
فــرض اإلقامــة الجبريــة عليــه إال بحكــم قضائــي بــات.
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±الســجن منشــأة اصالحيــة تأديبيــة تأهيليــة يخضــع إلشــراف القانــون والســلطة القضائيــة
ويحضــر فيــه كل قــول أو فعــل يتعــارض مــع القانــون ويتنافــى مــع كرامــة االنســان
وحقوقــه أو يعــرض صحتــه للخطــر كمــا يجــرم فتــح الســجون الخاصــة بــأي حــال مــن
األحــوال وال يجــوز حبــس أي مواطــن أو مواطنــة بالمخالفــة للقانــون.
±فيمــا عــدا حالــة التلبــس ،ال يجــوز القبــض علــى أحــد وال تفتيشــه وال حبســه وال منعــه مــن
التنقــل وال تقييــد حريتــه بــأي قيــد إال بأمــر قضائــي مســبب يســتلزمه التحقيــق .ويجــب
أن يبلــغ كل مــن تقيــد حريتــه بأســباب ذلــك كتابــة خــال اثنتــي عشــرة ســاعة ،وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ
ﻳﻨﺒﻐﻲ أﻻ ﻳﺒﻘﻰ ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺰ إذا ﻟﻢ ﻳﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺬﻟﻚ ،وأن يقدم إلى ســلطة التحقيق خالل
أربــع وعشــرين ســاعة مــن وقــت تقييــد حريتــه ،وال يجــرى التحقيــق معــه إال فــي حضــور
محــام يختــاره بحريــة تامــة ،فــإن لــم يكــنُ ،نــدب
لــه محــام .ولــكل مــن تقيــد حريتــه ،ولغيــره ،حــق
فيما عدا حالة التلبس ،ال يجوز
التظلــم أمــام القضــاء مــن ذلــك اإلجــراء والفصــل
القبض على أحد وال تفتيشه
فيــه خــال أســبوع ،وإال وجــب اإلفــراج عنــه حتمــا.
وال حبسه وال منعه من التنقل
وينظــم القانــون أحــكام الحبــس االحتياطــي
وال تقييد حريته بأي قيد إال
ومدتــه وأســبابه ،وحــاالت اســتحقاق التعويــض
بأمر قضائي مسبب يستلزمه
وأدائــه عــن الحبــس االحتياطــي ،أو عــن تنفيــذ
عقوبــة صــدر حكــم بــات بإلغــاء الحكــم المنفــذة
التحقيق .ويجب أن يبلغ كل من
بموجبــه والعمــل علــى إلغــاء المحاكــم ذات
تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة
الطابــع االســتثنائي.
خالل اثنتي عشرة ساعة ،وﺑﻌﺪ
±لجســد اإلنســان حرمــة ،ويحظــر االتجــار
بأعضائــه .وال يجــوز أن تجــرى عليــه التجــارب
الطبيــة أو العلميــة بغيــر رضــاه الحــر الموثــق
ووفق ـاً لألســس المســتقرة فــي العلــوم الطبيــة،
وعلــى النحــو الــذي ينظمــه القانــون.
±الرعاية الصحية حق لكل مواطن أو مواطنة.

ذﻟﻚ ﻳﻨﺒﻐﻲ أﻻ ﻳﺒﻘﻰ ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺰ
إذا ﻟﻢ ﻳﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺬﻟﻚ ،وأن
يقدم إلى سلطة التحقيق خالل
أربع وعشرين ساعة من وقت
تقييد حريته ،وال يجرى التحقيق
معه إال في حضور محام

±لــكل مواطــن ومواطنــة الحــق فــي الحيــاة فــي
بيئــة صحيــة ســليمة .وتلتــزم الدولــة وأفــراد
المجتمــع بصــون البيئــة وحمايتهــا مــن التلــوث ،واســتخدام 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 والغــذاء الصحــي.
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الحقوق اإلقتصادية واالجتماعية:
±على الدولة رعاية كيان االسرة والحفاظ على تماسكها .
±الحياة اآلمنه حق تضمنه الدولة لكل مقيم على اراضيها .
±لــكل شــخص الحــق فــي الســكن المالئــم  ،وتتخــذ الدولــة تدابيــر تشــريعية فــي حــدود
مواردهــا لتحقيــق هــذا الحــق .
±ال يجــوز أن يجبــر اي شــخص علــي تــرك منزلــه  ,وال يجــوز أن يهــدم منــزل اي شــخص مــن
دون حكــم قضائــي بــات وبتعويــض عادل .
±تعويــض اي شــخص انهــي فتــرة محكوميتــه فــي الســجن ولــم يتــم إخراجــه عنــد انتهــاء
فتــرة ســجنه.
±المــاء حــق إنســاني أساســي و لــكل مواطــن الحــق فــي الحصــول عليــه وتكفــل الدولــة
توفيــر ميــاه نظيفــة وبكميــة كافيــة.
±يجرم مصادرة االموال الخاصة وحجزها إال بحكم قضائي.
±تضمــن الدولــة توفيــر كافــه االحتياجــات الضروريــة مــن الحمايــة الجســدية والحقــوق
االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة والمدنيــة والسياســية .
±ال يجــوز ألي جهــة كانــت التحايــل بغــرض اإلنتقــاص مــن أجــور أو مرتبــات العامليــن لــدى
جهــات العمــل األجنبيــة إعتباريــة كانــت أو شــخصيه داخــل أو خارجــه ،أو أي حقــوق أخــرى
مــن حقوقهــم أو قيامهــا بــأي فعــل يؤديإلــى اإلضــرار بهــم أو بمصالحهــم.
±صيانــة الحقــوق ذات الصلــة بالتنميــة
االقتصاديــة كالحقــوق العماليــة وتلــك التــي
تتعلــق بحريــة الحركــة والتنقــل والحــق
بالعمــل فــي شــتى أرجــاء الوطــن.
تمس
±حمايــة وإحتــرام الملكيــة الخاصــة فــا
ّ
إال لضــرورة ولمصلحــة عامــة وبتعويــض
عــادل وفق ـاً للقانــون
±المــاء حــق إنســاني أساســي ولــكل مواطــن
الحــق فــي الحصــول علــى الميــاه النقيــة
بكميــة كافيــة وبســعر معقــول ومناســب
للشــرب واإلســتخدام المنزلــي.
±ال يجــوز ألي جهــة كانــت التحايــل بغــرض
اإلنتقــاص مــن أجــور أو مرتبــات العامليــن
لــدى جهــات العمــل األجنبيــة إعتباريــة
كانــت أو شــخصيه داخــل الوطــن أو خارجــه،
أو أي حقــوق أخــرى مــن حقوقهــم أو قيامهــا

ويعمل الموظف العام في خدمة
الشعب ،وتتيح الدولة الوظائف العامة
للمواطنين على أساس الكفاءة ،دون
محاباة أو وساطة ،ومخالفة ذلك
جريمة يعاقب عليها القانون .وتكفل
الدولة والقطاع الخاص حق كل عامل
في األجر العادل واإلجازات ،والتقاعد
والتأمين االجتماعي ،والرعاية الصحية،
والحماية ضد مخاطر العمل ،وتوافر
شروط السالمة المهنية في أماكن
العمل ،وفق ًا للقانون .وال يجوز فصل
العامل إال في الحاالت المنصوص عليها
في القانون
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بــأي فعــل يــؤدي إلــى اإلضــرار بهــم أو بمصالحهــم.
±تعمــل الدولــة علــى ضمــان توفــر كميــات كافيــة مــن الســلع والخدمــات الضروريــة فــي
البلــد فــي حــاالت التهديــدات السياســية والعســكرية والكــوارث وفــي حــاالت عــدم قــدرة
اإلقتصــاد علــى تأمينهــا.
±حق اإلرث مكفول وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية ويصدر به قانون.
±لــكل مواطــن ومواطنــة الحــق فــي تعليــم عالــي الجــودة ،ومجانــي بمراحلــه المختلفــة
فــي كل مؤسســات الدولــة التعليميــة ،وإلزامــي فــي مرحلــة التعليــم األساســي ،وتتخــذ
الدولــة كافــة التدابيــر لمــد اإللــزام إلــى مراحــل أخــرى .وتشــرف الدولــة علــى التعليــم
بــكل أنواعــه ،وتعنــى بالتعليــم الفنــي والحرفــي ،وتشــجعه .وتلتــزم 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 والقطــاع الخــاص حــق كل عامــل فــي األجــر العــادل واإلجــازات،
والتقاعــد والتأميــن االجتماعــي ،والرعايــة الصحيــة ،والحمايــة ضــد مخاطــر العمــل ،وتوافــر
شــروط الســامة المهنيــة فــي أماكــن العمــل ،وفق ـاً للقانــون .وال يجــوز فصــل العامــل إال
فــي الحــاالت المنصــوص عليهــا فــي القانــون ،وأشــكال االحتجــاج الســلمي حــق ،وينظمــه
القانــون.
±المصادرة العامة لألموال محظورة وال تجوز المصادرة الخاصة إال بحكم قضائي بات.
±لكل مواطن الحق في التعليم المطابق للمعايير الدولية للجودة.
±تنظــم الدولــة عالقــات اإليجــار للمنــازل الســكنية وبمــا يحــول دون اإلحتــكار والتعســف
ويحقــق اإلســتقرار ألطــول مــدة ويصــدر بذلــك قانــون
±تأهيــل األســرة إليجــاد بيئــة أســرية مهيــأة للتعليــم واإلبــداع و فــي مختلــف المهــارات
الحياتيــة لضمــان تفعيــل دور المشــاركة المجتمعيــة.
±لكل مواطن ومواطنة التمتع بحق العيش الالئق ويشمل ذلك السكن.
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الحقوق الثقافية – حرية الرأي و التعبير
±يحظــر المســاس بحريــة الفكــر والمعتقــد  ،مــن قبــل أي جهــة كانــت  ،ويعاقــب مــن يرتكــب
هــذ الفعــل وفقــا للقانــون.
±حريــة الفكــر والــرأي مكفولــة ومــن حــق كل فــرد التعبيــر عــن رأيــه بالقــول أو الكتابــة أو
التصويــر أو الرســم أو اإلشــارة أو غيــر ذلــك مــن وســائل النشــر والتعبيــر
±ال يجــوز حبــس شــخص أو صحفــي علــى ذمــة رأي ،كمــا ال يجــوز إكــراه أي فــرد للبــوح
بآرائــه وأفــكاره وقناعاتــه بــأي شــكل مــن األشــكال.
±الحقوق الملكية الفكرية لألفراد والمؤسسات مصانة بقوة الدستور.
±ممارســة الشــعائر الدينيــة حــق مكفــول لــكل المواطنيــن بقــوة الدســتور ويجــرم كل فعــل
مــن شــأنه المنــع أو الفــرض أو االنتقــاص أو االزدراء مــن هــذا الحــق كمــا يجــرم فــرض أي
رأى أو فكــر أو معتقــد بالقــوة.
±حرية ممارسة الشعائر الدينية لكل مواطن بحسب دينه ومعتقده ومذهبه.
±حريــة الــرأي والفكــر واإلبــداع والمعتقــد
مكفولــة ومصانــة وبمــا ال يتعــارض مــع
الدســتور.
ُ ±يجـ ّرم اســتخدام الخطــاب الدينــي التكفيــري
والتخوينــي فــي العمــل السياســي  ،ويعتبــر
كل قــول أو فعــل يــدل علــى ذلــك جريمــة
يعاقــب عليهــا القانــون.
ُ ±يجـ ّرم أي عمــل أو دعــوات مــن شــأنها إذكاء
الصراعــات والعنــف واالقتتــال الداخلــي
والتمييــز والتحريــض علــى الكراهيــة.

ممارسة الشعائر الدينية حق مكفول
لكل المواطنين بقوة الدستور ويجرم
كل فعل من شأنه المنع أو الفرض أو
االنتقاص أو االزدراء من هذا الحق كما
يجرم فرض أي رأى أو فكر أو معتقد
بالقوة.

±تجريــم اي ازدراء او انتقــاص بالتصريــح او التلميــح بحــق الشــعب مــن قبــل المســئولين
الحكومييــن
±حضر سلوك الكراهية والعنف والعنصرية والطائفية والمناطقية والتميز
±ترشــيد الفتــوى وإناطتهــا بــدار إفتــاء مســتقل يســتوعب التنــوع الفقهــي والمذهبــي فــي
اليمــن ممــن تتوفــر فيهــم شــروط الفُ تيــا مــن أهــل االختصــاص ،مــع الفصــل الدقيــق بيــن
مــا هــو مــن اختصــاص القضــاء ومــا هــو مــن اختصــاص دار اإلفتــاء .
±تجريم التكفير و التخوين بشكل عام وبشكل خاص في العمل السياسي والحقوقي.
±إدانــة كل الفتــاوى الدينيــة التكفيريــة لتصفيــة حســابات سياســية أو مذهبيــه أو طائفيــة،
الصــادرة عــن مختلــف األطــراف خــال فتــرات تاريــخ اليمــن وتجريــم إطــاق أي فتــاوى
تكفيريــة فــي الحاضــر والمســتقبل.
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±إلغــاء القوانيــن المقيــدة لحــق المؤلــف ،وإعتمــاد مــواد تواكــب الدســتور والتشــريعات
الدوليــة فــي مجــال اإلعــام المســموع والمرئــي واإللكترونــي ،وكفالــة عــدم وجــود
نصــوص تقيــد مــن حريــة تصديــر أو اســتيراد أو بيــع أو تأجيــر المصنفــات الفنيــة.
±يجــب أن يعيــش المواطنــون بحريــة كاملــة مــن الناحيــة الفكريــة والمذهبيــة والحريــات
الشــخصية ويمارســون شــعائرهم فــي كل المناطــق اليمنيــة بغــض النظــر عــن الجهــة
األكثــر نفــوذا ً وفاعليــة فــي تلــك المناطــق.
±ضمــان الحريــة المذهبيــة والفكريــة وممارســة الشــعائر وتحريــم فرضهــا أو منعهــا بالقــوة
مــن أي جهــة كانــت ،وأن تكــون الدولــة وأجهزتهــا محايــدة ،وال تقــوم بتبنــي أو دعــم مــادي
أو معنــوي أو تقديــم تســهيالت ألي مذهــب او فكــر وبمــا يضمنــه الدســتور وينظمــه
القانــون.
±إصــدار قانــون الملكيــة الفكريــة الــذي يضمــن حمايــة الحقــوق الفكريــة واألدبيــة والماديــة
للمؤلــف والمبــدع ،والعمــل علــى إيجــاد حزمــة تشــريعية تحقــق العيــش الكريــم للفنانيــن
والمبدعيــن والباحثيــن والعامليــن فــي حقــل الثقافــة والفنــون ومختلــف مجــاالت اإلبــداع
واإلنتــاج الثقافــي.
±حريــة الفكــر واإلبــداع بمختلــف أشــكالها مصونــة ،ولــكل إنســان حــق فــي التعبيــر عــن
فكــره وإبداعاتــه بالقــول أو الكتابــة أو التصويــر أو الرســم ،أو غيــر ذلــك مــن وســائل النشــر
والتعبيــر ،ويتــم إصــدار القوانيــن والتشــريعات الكفيلــة لتحقيــق ذلــك.
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الفئات ذات الحقوق الخاصة:
المراة:
±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.
±تضمن الهيئة الوطنية للمرأة التمثيل العادل للشابات وفق المعايير والكفاءة.
±مهام الهيئة الوطنية للمرأة:
»

»رســم السياســات 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 والقــرارات الالزمــة للنهــوض بأوضــاع المــرأة.

»

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

»

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

±تتخــذ الدولــة اإلجــراءات القانونيــة التــي مــن شــأنها تمكيــن النســاء مــن ممارســة كل
حقوقهــن السياســية والمشــاركة اإليجابيــة فــي الحيــاة العامــة وفقــا ألحــكام الدســتور.
±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%
فـــي ســلطات الدولــة الثــاث.
±التأكيــد علــى حــق المــرأة فـــي الحصــول علــى الفــرص المتســاوية فــي كافــة المجــاالت
والمشــاركة الفاعلــة فـــي الحيــاة السياســية والعامــة وعلــى أن تعطــى نســبة ال تقــل عــن
 30%فــي األجهــزة الرقابيــة أســوة بســلطات الدولــة األخــرى.
±النص في القانون على:
.

أتمكين المرأة في هيئات األحزاب والمنظمات بنسبه ال تقل عن .30%
 .بتضمين برامج األحزاب ورؤاها حقوق المرأة والنهوض بدورها ومكانتها في المجتمع.
±وضــع مشــروع خطــة وطنيــة للنهــوض بالمــرأة وحــل المشــكالت االجتماعيــة والسياســية
واالقتصاديــة والثقافيــة التــي تواجههــا
±تلتــزم الدولــة بتمثيــل المــرأة بمــا يمكنهــا مــن المشــاركة الفاعلــة فــي مختلــف الهيئــات
وســلطات الدولــة والمجالــس المنتخبــة والمعينــة بمــا ال يقــل عــن .% 30
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±تكفل الدولة ضمان حق المرأة المطلقة في السكن في حال رعايتها ألطفالها
±مساواة المرأة بالرجل في الدية و األروش .
±مســاواة المــرأة مــع الرجــل فــي الكرامــة اإلنســانية ولهــا شــخصيتها المدنيــة وذمتهــا
الماليــة المســتقلة.
±تضمــن الدولــة مشــاركة المــرأة الريفيــة فــي التنميــة 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 األمية
الوظيفــي كمــا توفــر لهــا الحصــول علــى الفــرص االقتصاديــة وعلــى االئتمــان والقــروض
الزراعيــة والتكنولوجيــا المناســبة
±يحــق للمــرأة العاملــة فــي اي مؤسســة مــن مؤسســات الدولــه التقاعــد االختيــاري عنــد
بلــوغ 25عامــا مــن الخدمــة.
±حق المرأة في اجازه رعاية المولود سنة باجر كامل وسنة اخرى بنصف االجر.
±حــق النســاء فــي التمتــع بالحقــوق الخصوصيــة المتصلــة بالحمــل والــوالدة واعتبــار وظيفــة
االنجــاب وظيفــة اجتماعيــة يتحمــل عبئهــا الوالــدان معـاً ومؤسســات الدولــة.
±تلــزم الدولــة بتوفيــر ســجون خاصــة للنســاء وتعمــل الدولــة علــى انشــاء مراكــز رعايــة
وتأهيــل النســاء الســجينات بعــد قضــاء فتــرة العقوبــة .
±تكفــل الدولــة للمــرأة كافــة الحقــوق المدنيــة والسياســية وتلتــزم بتمكينهــا مــن ممارســة
كافــة حقــوق المواطنــة المتســاوية.
±تجرم كافة أنواع وأشكال العنف ضد المرأة
±يجرم االتجار بالنساء الالجئات واستغاللهم جنسيا وجسديا .
±حــق المــرأة فــي االســتثمار وحمايتهــا وتقديــم التســهيالت لهــا والحصــول علــى القــروض
البيضــاء.
±حق المرأة المعاقة والمسنة في الحصول على الخدمات االجتماعية الكاملة.
±رفــع الحواجــز المقيــده لحريــة وحقــوق المــرأة وخاصــة المتعلقــة بالتفســير الخاطــئ
لمقاصــد الشــرع.
±ســرعة تنفيــذ األحــكام علــى مــن ثبــت عليهــن مــن النســاء أي جرائــم ويجــرم القانــون
اســتغالل الســجينات بصــورة غيــر انســانية وغيــر اخالقيــة.
±يحضــر حبــس او حجــز المــرأة فــي القضايــا غيــر الجســيمة إال بعــد صــدور حكــم قضائــي
بــات مــع اخــذ الضمانــات أثنــاء فتــرة التحقيــق وذلــك مراعــاة لطبيعــة المجتمــع اليمنــي.
±العمــل علــي حــل مشــاكل وهمــوم المــرأة فــي الريــف وأيضــا العمــل علــي دعــم تعليــم
الفتــاة الريفيــة.
±انشاء مراكز خاصة للنساء الريفيات لتنمية قدراتهن.
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±تجريــم االعتــداء علــى الســامة البدنيــة (ختــان اإلنــاث) والتحــرش الجنســي واســتغالل
المــرأة فــي االعالنــات التجاريــة بالشــكل المهيــن لكرامتهــا واالتجــار بهــا.
±تلتزم الدولة بوضع سياسات فعالة لرعاية األمومة والطفولة.
±على الدولة توفير الحماية لكل أم ورعاية المجتمع لها .
±على الدولة أن تعمل على دعم األسرة وحماية األمومة والطفولة.
±إعــداد قانــون للجمعيــات والمؤسســات االهليــة يرتقــي بــدور المــرأة والشــباب والمهمشــين
والمعاقيــن واالطفــال.
±تمكيــن وتوســيع مشــاركة المــرأة مــن العمــل فــي مجــاالت الجيــش واألمــن والمخابــرات
وينظــم ذلــك بقانــون .
±تنشــا فــي مراكــز الشــرطة اقســام تختــص بقضايــا المــرأة والطفــل والعنــف األســري
وبــكادر نســائي .
±وضــع تدابيــر خاصــة تضمــن إنصافــا مناســبا للمــرأة فــي حــاالت النــزاع والصراعــات
واالنتهــاكات ،بشــكل منصــف وعــادل ،مــع
ضــرورة مشــاورة النســاء لتحديــد أولوياتهــن
فــي آليــات العدالــة االنتقاليــة.
وضع تدابير خاصة تضمن إنصافا مناسبا
±تخليــد دور المــرأة فــي الذاكــرة الوطنيــة
اعترافــاً بدورهــا المتمـــيز فــي كل مراحــل
التحــوالت السياســية واالجتماعيــة .

للمرأة في حاالت النزاع والصراعات
واالنتهاكات ،بشكل منصف وعادل،
مع ضرورة مشاورة النساء لتحديد

ينــص الدســتور االتحــادي علــى ضــرورة
±
ّ
تفعيــل جميــع الحكومــات ومؤسســات
الدولــة فــي دولــة اليمــن االتحاديــة مبــدأ
ســن تشــريعات وإجــراءات
المســاواة ،عـــبر
ّ
ّ
تتضمــن اتخــاذ خطــوات فعليــة لتحقيــق تمثيــل للنســاء ال تقــل نســبته عــن ثالثيــن فــي
المئــة فــي الهيــاكل القياديــة والهيئــات المنتخبــة والخدمــة المدنيــة.
أولوياتهن في آليات العدالة االنتقالية.

±تلتــزم الدولــة بضــرورة مشــاركة المــرأة فــي كل ســلطات إتخــاذا لقرارات،السياســية
واإلقتصاديــة وعلــى وجــه الخصــوص التنفيذية،وبمااليقــل عــن نســبة .% 30
±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.
±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 والرعايــة والتشــجيع لهــا
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فــي مختلــف المجــاالت ويســاهم القطــاع الخــاص فــي ذلــك.
±تمكيــن المــرأة سياســياً بنســبة ال تقــل عــن  30%فــي مختلــف مواقــع صنــع القــرار
السياســي والهيئــات المنتخبــة.
±تضمين المناهج التعليمية حقوق المرأة الدستورية واإلجتماعية واإلقتصادية.
±إصــدار قانــون لألســرة ،يضمــن الحقــوق
اإلنســانية واإلجتماعيــة للمــرأة وحمايتهــا
تكفل الدولة إدماج المرأة في
مــن كافــة أشــكال التمييــز والعنــف
مختلف برامج التنمية الريفية
والممارســات الالإنســانية ،وتضمــن الحقــوق
بهدف رفع مستوى معيشة المرأة
اإلنســانية للطفــل والشــاب مــن الممارســات
واألسرة وتمكينها من الحصول على
اإلجتماعيــة القهريــة للســلطة األبويــة
التمويل الالزم للمشاريع اإلنتاجية و
واألســرية والتــي تــؤدي فــي كثيــر مــن
تسهيل حصولها على المعلومات
األحيــان إلــى بنــاء شــخصية غيــر ســوية
الالزمة للزراعة واالنتاج الحيواني
وغيــر مثمــرة لمجتمعهــا .وبحيــث يتضمــن
بمايمكنهاالقيام بواجباتها في تنمية
القانــون المشــار إليــه نصوصـاً تضمــن حــق
المــرأة فــي الميــراث وحقهــا فــي إختيــار
الوطن.
شــريك حياتهــا وتوفيــر الحمايــة اإلنســانية
والماديــة والمعنويــة والتعويضيــة للمــرأة
المط ّلقــة واألرملــة وتضميــن مــواد مناســبة تــؤدي إلــى القضــاء علــى ظاهــرة المغــاالة فــي
المهــور.
±تلتزم الدولة بتوفير الحوافز الكافية والبيئة المناسبة لضمان تعليم الفتاة.
±تلتــزم الدولــة بدعــم وتشــجيع فتــاة الريــف لإللتحــاق بالمعاهــد المتوســطة التخصصيــة
والتعليــم الجامعــي بنســبة ال تقــل عــن  10%مــن إجمالــي قبــول الطــاب.
±تكفــل الدولــة إدمــاج المــرأة فــي مختلــف برامــج التنميــة الريفيــة بهــدف رفــع مســتوى
معيشــة المــرأة واألســرة وتمكينهــا مــن الحصــول على التمويــل الــازم للمشــاريع اإلنتاجية
و تســهيل حصولهــا علــى المعلومــات الالزمــة للزراعــة واالنتــاج الحيوانــي بمايمكنهاالقيــام
بواجباتهــا فــي تنميــة الوطــن.
الشباب:
ُ ±ينشــأ مجلــس أعلــى للشــباب و ُيمنــح االســتقاللية التــي تكفــل لــه دوره التوجيهــي
واإلشــرافي عبــر المشــاركة فــي صياغــة السياســات العامــة و الرقابــة علــى تنفيذهــا بمــا
يكفــل حمايــة الشــباب مــن المخاطــر االجتماعيــة والصحيــة والعنــف والحــرص علــى برامــج
التنميــة ورفــع القــدرات ودعــم اإلبــداع الفكــري والتكويــن الثقافــي وإيجــاد سياســات
وآليــات واضحــة لمشــاركة الشــباب مــن خــال هــذه الهيئــة فــي صنــع القــرارات العامــة.
±مهام المجلس:
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»

»رســم وتطويــر سياســات وطنيــة للشــباب تهــدف إلــى بنــاء جيــل يمنــي قــادر وفاعــل
ومشــارك فــي بنــاء وتنميــة المجتمــع.

»

»يقــوم المجلــس الوطنــي بالتشــاور والتنســيق مــع الســلطة التنفيذيــة لتطويــر و
تمويــل و تنفيــذ اســتراتيجيات مرحليــة وبرامــج وطنيــة خاصــة بالشــباب لتحقيــق
غايــات تنمويــة يحددهــا المجلــس الوطنــي االعلــى للشــباب ضمــن اطــار تنفيــذ
السياســات العامــة.

»

» يقــوم المجلــس بالمتابعــة علــى دور الســلطة التنفيذيــة فــي تنفيــذ االســتراتيجيات
والـــبرامج ذات العالقــة ورفــع تقاريــر عنهــا بشــكل دوري وتقويمهــا تباعــا علــى كافــة
االصعــدة.

»

»يضمــن المجلــس األعلــى للشــباب التمثيــل المتســاوي للشــباب والشــابات بحســب
الكفــاءة والمعاييــر.

±تلتــزم الدولــة بإنشــاء بنــوك التمويــل االصغــر لتقديــم خدمــات االقــراض لمشــاريع
الشــباب بــدون أربــاح.
±تكفــل الدولــة حمايــة األمومــة والطفولــة والشــيخوخة وترعــى النــشء والشــباب وتوفــر
لهــم الظــروف المالئمــة لتنميــة ملكاتهــم
وقدراتهــم.
±النــص فـــي القانــون علــى تمكيــن الشــباب
علميــا ومهنيــا وسياســيا واقتصاديــا وتوفيــر
الظــروف المناســبة لتوظيــف طاقاتهــم
وتنميــة مهاراتهــم للقيــام بدورهــم فــي
خدمــة الوطــن وقضايــاه.

النص في القانون على تمكين الشباب
دون سن األربعين في هيئات األحزاب
والمنظمات بنسبه ال تقل عن .20%

±النــص فــي القانــون علــى تمكيــن الشــباب دون ســن األربعيــن فــي هيئــات األحــزاب
والمنظمــات بنســبه ال تقــل عــن .20%
±على الدولة اتخاذ التدابير المالئمة لتحقيق:
»

»توســيع وتعميــم مشــاركة الشــباب فــي التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة
والسياســية للبــاد

»

»تيســير ولــوج الشــباب للثقافــة والعلــم والتكنولوجيــا والفنــون والرياضــة واألنشــطة
الترفيهيــة مــع توفيــر الظــروف المواتيــة ال طــاق طاقتهــم اإلبداعيــة فــي كل هــذه
المجــاالت.

±تضمــن الدولــة توفيــر كافــة الفــرص المالئمــة لتمكيــن الشــباب مــن اســتثمار أوقــات
فراغهــم وتنميــة ملكاتهــم وقدراتهــم بدنيــا واجتماعيــا ودينيــا وثقافيــا وتعليميــا وسياســيا
مؤكــدة دعمهــا لمشــروعاتهم وحقهــم فــي الســكن وإعانتهــم ضــد البطالــة وتوفيــر كافــة
الفــرص المتاحــة لهــم للعمــل والحيــاة الكريمــة والتنشــئة الســليمة كمــا .

23

سلسلة كتيبات الحوار الوطني

±تضمــن الدولــة إمكانيــة حصــول الشــباب علــى المعلومــات مــن شــتى المصــادر الوطنيــة
وبخاصــة تلــك التــي تهــدف إلــى تعزيــز رفاهيتــه كمــا تكفــل الدولــة لشــباب حريــة البحــث
العلمــي واالنجــازات األدبيــة والفنيــة والثقافيــة وتوفــر الوســائل المحققــة لذلــك وتقــدم
الدولــة لهــم كل مســاعدة لتقــدم العلــوم والفنــون كمــا تشــجع االختراعــات العلميــة
والفنيــة واإلبــداع وتحمــي الدولــة نتائجهــا.
±تكفــل الدولــة المشــاركة الفاعلــة للشــباب في جميع شــئون الدولــة السياســية واالقتصادية
واالجتماعيــة والثقافيــة وفــي جميــع المجاالت بنســبة ال تقــل عن .20%
±تتخــذ الدولــة جميــع التدابيــر المناســبة لتكفــل للشــباب الحمايــة مــن جميــع أشــكال التمييز
او العقــاب القائمــة علــى أســاس مركــز الشــاب أو مركــز والديــة او أنشــطتهم او آرائهــم
المعبــر عنهــا او معتقداتهــم وتضمــن الدولــة الحمايــة والرعايــة الالزمتيــن لرفاهيــة
الشــباب وتتخــذ لهــذا الغــرض جميــع التدابيــر التشــريعية واإلداريــة المالئمــة.
±تعزيــز الــدور المجتمعــي فــي التنميــة علــى المســتويات المحليــة والمركزيــة فــي مجــاالت
وضــع الخطــط التنمويــة وتطبيقهــا وفــي مراقبــة األداء الرســمي والخــاص وفــي حمايــة
البيئــة والمــوارد الطبيعيــة والمســتهلك وتشــكل منظمــات المجتمــع المدنــي والشــباب
المســتقل فــي مؤتمــر الحــوار الوطنــي بالمشــاركة بمراقبــة واإلشــراف علــى تنفيــذ
مخرجــات الحــوار الوطنــي.
±اإلهتمــام بالشــباب والعمــل علــى إقامــة مهرجانــات رياضيــة وكشــفية ومعســكرات عمــل
شــبابية فــي مختلــف أرجــاء البــاد لخلــق التنافــس الشــريف وتفجيــر الطاقــات اإلبداعيــة
وتنســيق الجهــود الجماعيــة فــي هــذا االتجــاه بمــا يحقــق ويوظــف كافــة اإلمكانيــات بمــا
يحقــق تقــدم المجتمــع وفئاتــه.
±تكفــل الدولــة تعليــم ورعايــة النــشء والشــباب بمــا يضمــن تنميــة متكاملــة وشــاملة
للشــخصية فــي جميــع جوانبهــا الروحيــة والخلقيــة والثقافيــة واإلجتماعيــة والجســدية
والوجدانيــة والنفســية.
الطفولة والنشئ:
±ينظــم بقانــون انشــاء هيئــة وطنيــة عليــا لشــؤون األمومــة والطفولــة مســتقلة تعمــل على
الحفــاظ علــى القيــم والبنــاء االجتماعــي
وتراقــب حقــوق الطفولــة والنــشء بالوقــوف
Ũالطفل هو كل إنسان لم يتجاوز
Ũ
علــى أســباب الفســاد واالســتغالل واإلهمــال
ثمانية عشر سنة شمسية
فــي الصحــة والتعليــم واألمــن االجتماعــي
Ũيحدد سن الزواج  18عاما لكال
Ũ
وتهيئــة أفضــل الظــروف لبنــاء اجتماعــي
الجنسين.
ســليم وتقــوم الهيئــة بتقديــم التوصيــات
الخاصــة بالسياســات الوطنيــة وأولوياتهــا
بالنســبة لألســرة اليمنيــة.
24

الكتاب الثالث :الحقوق والحريات

±مهام الهيئة :
»

»رســم السياســة العامــة فيمــا يتعلــق بشــؤون االمومــة والطفولــة بكافــة المجــاالت
(التعليميــة والثقافيــة والصحيــة واالجتماعيــة والنفســية والتربويــة) ومتابعــة وتقييــم
تنفيذهــا فــي ضــوء التقاريــر المقدمــة مــن الجهــات المعنيــة واصدارالتوصيــات.

»

»ترســيخ القيــم االخالقيــة التــي تجســد مكانــه االم واالســرة ودورهــا فــي المجتمــع
مــن خــال نشــر الوعــي االجتماعــي بقضايــا وحاجــات ومشــاكل االمومــة والطفولــة
لتشــكيل رأي عــام مســاند لقضايــا االمومــة والطفولــة .

»

»التنســيق والتعــاون مــع مختلــف القطاعــات الرســمية ومنظمــات المجتمــع المدنــي
المعنيــة بشــؤون االمومــة والطفولــة محليــا واقليمــا ودوليــا بهــدف ايجــاد التــوازن
والتكامــل المطلــوب بيــن هــذه القطاعــات.

»

»ايجــاد قاعــدة بيانــات توفــر المعلومــات واالحصائيــات والدراســات الالزمــة المتعلقــة
بشــؤون االمومــة والطفولــة علــى المســتوى الوطنــي وتقييــم مؤشــراتها والنتائــج
التــي توصــل اليهــا.

»

توفيــر
فــي
»المســاهمة
االستقراراالســري للمــرأة والطفــل
مــن خــال تقديــم خدمــة االرشــاد
والتوجيــه للمتنازعيــن فــي القضايــا
االســرية لمعالجــة واقــع وقضايــا
المــرأة والطفــل.

±تجريــم العنــف ضــد المــرأة بــاي شــكل مــن
االشــكال وكذلــك االطفــال كــون العنــف
يدمــر النفــس البشــرية ويخــرج جيــ ً
ا
معنفــاً .

Ũ

Ũال يجوز اشراك األطفال في
الحروب والنزعات المسلحة .

Ũ

Ũال يجوز تجنيد أي شخص لم
يتجاوز الثامن عشر من العمر .

Ũ

Ũال يجوز تشغيل األطفال بأي شكل
من األشكال.

±إيجــاد المؤسســات التأهيليــة لدعــم كيــان
األســرة وإقــرار الفحوصــات قبــل الــزواج (الفســيولوجية واالجتماعيــة والنفســية) حفاظــا
علــى األســرة مــن انتقــال األمــراض بجميــع أنواعهــا وبالــذات الوراثيــة والتفــكك األســري.
±تحديد سن زواج آمن لحماية القصر.
±لــكل طفــل الحــق فــي :اســم وجنســية منــذ المولــد ،ورعايــة أســرية أو رعايــة بديلــة عنــد
حرمانــه مــن الرعايــة األســرية ،وتغذيــة أساســية ومــأوى ،وخدمــات الرعايــة الصحيــة
األساســية ،والتعليــم ،والخدمــات االجتماعيــة ،والحمايــة مــن ســوء المعاملــة أو اإلهمــال
أو االســتغالل ،والحمايــة مــن ممارســات العمــل المســتغلة ،وأال يطلــب منــه أو يســمح لــه
بــأن يــؤدي عمـ ً
ا أو يقــدم خدمــات غيــر مالئمــة لســنه ،أو تعــرض مصالحــه أو تعليمــه ،أو
صحتــه الجســدية والنفســية ،أو نمــوه العقلــي أو االجتماعــي للخطــر .وأن يكــون لــه معــاون
قانونــي تعينــه الدولــة علــى نفقتهــا ،فــي اإلجــراءات المدنيــة التــي تمــس الطفــل إذا كان
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مــن المحتمــل أن يتعــرض إلــى ظلــم بدونهــا ،وأال يســتخدم بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر
فــي نــزاع مســلح ،وأن يتمتــع بالحمايــة فــي أوقــات النزاعــات المســلحة.
±تعمــل الدولــة علــى محاربــة تهريــب األطفــال واالتجاربالبشــر بمــا فــي ذلــك االنضمــام
إلــى االتفاقيــات الدوليــة الخاصــة بهــذا الشــأن.
±الطفل هو كل انسان لم يتجاوز ثمانية عشر سنة شمسية
±يحدد سن الزواج  18عاما لكال الجنسين.
±يحدد سن أدنى لزواج الفتيات ب 18عاما ويعاقب كل من يخالف ذلك.
±تلتــزم الدولــة بوضــع اجــازات مناســبة لــام العاملــة فيمــا يخــص اجــازة الوضــع والرضاعــة
والحضانــة بمــا يضمــن مصلحــة الطفــل اوال.
±ال يجوز اشراك األطفال في الحروب والنزعات المسلحة .
±ال يجوز تجنيد أي شخص لم يتجاوز الثامن عشر من العمر .
±ال يجوز تشغيل األطفال بأي شكل من األشكال.
±لــكل طفــل فــور الــوالدة الحــق فــي اســم مناســب وجنســية ورعايــة أســرية وتغذيــة
أساســية ومــأوى وخدمــات صحيــة وتنميــة دينيــة ووجدانيــة ومعرفيــة وتلتــزم الدولــة
برعايتــه وحمايتــه عنــد فقدانــه أســرته وتكفــل حقــوق الطفــل المعــاق وتأهيلــه واندماجــه
فــي المجتمــع ,ويحظــر تشــغيل الطفــل قبــل تجــاوزه ســن اإللــزام التعليمــي فــي أعمــال ال
تناســب أعمارهــم و تمنــع اســتمراره فــي التعليــم و تتخــذ الدولــة جميــع التدابيــر المناســبة
لتكفــل للطفــل الحمايــة مــن جميــع أشــكال التمييــز أو العقــاب علــى أســاس مركــز والــدي
الطفــل أو األوصيــاء القانونيــن عليــه او أعضــاء األســرة أو أنشــطتهم أو آرائهــم المعبــر
عنهــا أو معتقداتهــم.
±تتعهد الدولة بحماية الطفل من كافة أشكال االستغالل الجنسي
±تتكفــل الدولــة للطفــل المعــاق العيــش بكرامــة وتعــزز اعتمــاده علــى النفــس وتأهيلــه و
تيســير مشــاركته الفعليــة فــي المجتمــع.
±ال يجــوز الحكــم بعقوبــة اإلعــدام علــى جرائــم ارتكبهــا مــن هــم دون ســن الثامنــة عشــرة
مــن العمــر وقــت ارتــكاب الجريمــة ،ويعاقــب كل مــن حــرض حدثـاً (تشــديد العقوبــة علــى
المحــرض ) أو خطــط لــه ارتــكاب الجريمــة
±ال يجــوز احتجــاز الطفــل إال لمــدة محــددوة و توفــر لــه المســاعدة القانونيــة ويكــون
احتجــازه فــي مــكان مناســب يراعــي فيــه الفصــل بيــن الجنســين والمراحــل العمريــة ونــوع
الجريمــة والبعــد عــن أماكــن احتجــاز البالغيــن ويحــال األطفــال بالســرعة الممكنــة إلــى
القضــاء للفصــل فــي قضاياهــم ويعامــل األحــداث فــي اإلصالحيــات معاملــة تتفــق مــع
ســنهم ومركزهــم القانونــي كمــا يجــب أن تنظــم المنشــئات العقابيــة بمــا يجعلهــا أماكــن
إلصــاح وإعــادة تأهيــل نزالئهــا .
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±تتولــى الحكومــة الحمايــة والرقابــة الشــاملة لألطفــال دون الثامنــة عشــرة عامـاً ،وتجريــم
تجنيدهــم ،أو إشــراكهم فــي النزاعــات المســلحة ،وأن يتمتعــوا بالحمايــة فــي أوقــات
الصراعــات العســكرية والكــوارث وحــاالت الطــوارئ.
±نقــل األحــداث الذيــن صــدرت فــي حقهــم أحــكام إلــى األماكــن المخصصــة الحتجــاز
األحــداث .وإصــدار قــرار عاجــل بإنشــاء إصالحيــة لألحــداث فــي القضايــا المرتبطــة باألمــن
الوطنــي ومكافحــة اإلرهــاب ونقــل مــن هــم تحــت الســن القانونيــة إليهــا ليكفــل لهــم
مســتوى مــن اإلصــاح النفســي والتأهيــل بحيــث يعطــي لهــم مســتوى مــن العلــوم
الشــرعية واالســامية المعتدلــة والتربيــة الوطنيــة بمــا ال يتعــارض مــع مناهــج التربيــة
والتعليــم وكــذا تأهيلهــم فنيــا ومهنيــا و أكاديميــا لمــا بعــد الدراســة الثانويــة مــن خــال
كليــات المجتمــع وبحيــث تكــون هــذه اإلصالحيــة تحــت إشــراف قضائــي بمــا يضمــن إعــادة
تربيتهــم ودمجهــم فــي المجتمــع.
±إيجــاد ســبل إنصــاف فعالــة لألطفــال
وحمايتهــم وتعزيــز حقوقهــم ،وإعتبــار
األطفــال الذيــن لهــم عالقــة بقــوات أو
جماعــات مســلحة مجنيــا عليهــم وليــس
جنــاة ،وال ينبغــي تحميلهــم المســؤولية
الجنائيــة ،وعنــد خضوعهــم إلجــراءات
قضائيــة يجــب معاملتهــم وفقــا للعهــد
الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة
والسياســية واتفاقيــة حقــوق الطفــل
وقواعــد األمــم المتحــدة النموذجيــة الدنيــا
إلدارة شــؤون قضــاء األحــداث.
±وضــع سياســات وإجــراءات مناســبة لحقــوق
األطفــال المعنييــن مــن ضحايــا الجرائــم
المشــهودة ،مــع اإلسترشــاد بالمصلحــة
العليــا لهــم.

نقل األحداث الذين صدرت في حقهم
أحكام إلى األماكن المخصصة الحتجاز
األحداث .وإصدار قرار عاجل بإنشاء
إصالحية لألحداث في القضايا المرتبطة
باألمن الوطني ومكافحة اإلرهاب
ونقل من هم تحت السن القانونية
إليها ليكفل لهم مستوى من اإلصالح
النفسي والتأهيل بحيث يعطي
لهم مستوى من العلوم الشرعية
واالسالمية المعتدلة والتربية الوطنية
بما ال يتعارض مع مناهج التربية
والتعليم

±تحريــم تجنيــد األطفــال دون الســن
القانونــي وتجريــم اســتغاللهم فــي
الصراعــات السياســية والنزاعــات المســلحة.
±اإلهتمــام بثقافــة الطفــل مــن خــال إنشــاء مكتبــات خاصــة بــه وإقامــة المســارح
والمعــارض وإصــدار المجــات الثقافيــة والتربويــة وتوفيــر كافــة الســبل والمرافــق التــي
تســهم فــي تنميــة شــخصيته.
±إيجــاد حزمــة تشــريعية وإتخــاذ تدابيــر إجتماعيــة وسياســات تؤمــن الحمايــة القانونيــة
واإلنســانية والصحيــة واإلجتماعيــة للطفــل ،وذلــك مــن النواحــي اآلتيــة:
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»

»الحمايــة والرعايــة الشــاملة وأال يســتغلوا ألي غــرض كان وأال يعرضــوا للعنــف أو
اإلســاءة أو ألي عمــل يلحــق ضــرراً بســامتهم أو بصحتهــم أو بتعليمهــم.

»

»

»أن يفصلــوا إذا تــم إحتجازهــم أو ُحكــم عليهــم بعقوبــة ســالبة للحريــة عــن البالغيــن
وأن يعاملــوا بطريقــة تســتهدف إصالحهــم وتتناســب مــع أعمارهــم ،وأن يكــون لهــم
ـام للدفــاع عنهــم فــي كافــة إجــراءات ومراحــل المحاكمــة.
محـ ٍ
»أال يجنّــدوا أو يتــم إشــراكهم فــي النزاعــات المســلحة ،وأن يتمتعــوا بالحمايــة فــي
أوقــات النزاعــات المســلحة والكــوارث وحــاالت الطــوارئ.

»

»أن يولــى اإلعتبــار األول لمصالــح الطفــل الفضلــى فــي جميــع اإلجــراءات التــي تتعلــق
باألطفال.

»

»يقصد بالطفل كل إنسان ما لم يتم الثامنة عشر سنة من عمره.

±تلتزم الدولة برعاية وتنمية الطفولة المبكرة.
±تهيئة األطفال من سن ( )6-4سنوات لإللتحاق في التعليم العام من خالل:
»

»التوسع في إستيعاب األطفال من سن ( )6-4سنوات.

»

»تحديث البرامج والنشاطات المتخصصة بالطفولة المبكرة.

»

»توفيــر عناصــر متخصصــة فــي ريــاض األطفــال لتلبيــة إحتياجــات القبــول فــي هــذه
المرحلــة.

»

»تطوير برامج وأدوات قياس إستعدادات األطفال في سن ما قبل المدرسة.

»

»تشجيع القطاع الخاص على اإلستثمار في رياض األطفال.

»

»تطوير برامج إعداد وتأهيل المعلمين في مرحلة رياض األطفال.

±توفير البيئة الصحية للطفل وتأمين الغذاء المناسب له حتى ينمو بشكل سوي.
±إلزام الدولة برعاية وتنمية الطفولة المبكرة.
±إلزام الحكومة بتوفير الحوافز الكافية والبيئة المناسبة لضمان تعليم الفتاة
±إلزام الدولة برعاية وتنمية الطفولة المبكرة.
±لــكل طفــل فــور الــوالدة وبعدهــا ،الحــق فــي الرعايــة ،والحصــول علــى تغذيــة أساســية،
ومــأوى ،وخدمــات صحيــة ،وتنميــة وجدانيــة ومعرفيــة .وتلتــزم الدولــة برعايتــه وحمايتــه
عنــد فقدانــه أســرته ،وتكفــل حقــوق الطفــل المعــاق وتأهيلــه واندماجــه فــي المجتمــع.
ويحظــر تشــغيل الطفــل فــي أعمــال ال تناســب عمــره ،أو تمنــع اســتمراره فــي التعليــم .وال
يجــوز احتجــاز الطفــل إال لمــدة محــددة ،وتوفــر لــه المســاعدة القانونيــة ،ويكــون احتجــازه
فــي مــكان مناســب؛ يراعــى فيــه المراحــل العمريــة ،ونــوع الجريمــة ،والبعــد عــن أماكــن
احتجــاز البالغيــن وكل ذلــك يتــم وفقــا للقانــون.
±تبنــي سياســات إعالميــة هادفــة لرفــع الوعــي بمخاطــر ســوء التغذيــة علــى األطفــال فــي
اليمــن ،واألســباب المؤثــرة فيــه خاصــة الممارســات التقليديــة الخاطئــة تجــاه البدائــل عــن
28

الكتاب الثالث :الحقوق والحريات

الرضاعــة الطبيعيــة ،والتركيــز علــى نافــذة األلــف يــوم فــي حيــاة الطفــل منــذ الحمــل حتــى
بلوغــه ســن الســنتين علــى إعتبــار أن الرضاعــة الطبيعيــة هــي العامــل الحاســم فــي الحــد
مــن ســوء التغذيــة.
±فــرض رقابــة صارمةعلــى دخــول األغذيــة البديلــة للرضاعــة الطبيعيــة والترويــج لهــا فــي
األســواق اليمنيــة ووضــع عقوبــات علــى المخالفيــن حســب القانــون.
±ترعــى الدولــة األمومــة والطفولــة ،وترعــى النــــشء والشبــــاب ،وتحميهــم مــن االســتغالل
االقتصــادي واالجتماعــي.
المعاقون وذوو اإلحتياجات الخاصة:
ُ ±ينظــم بقانــون إنشــاء مجلــس أعلــى مســتقل لــذوي االحتياجــات الخاصــة يعمــل علــى
حمايــة حقــوق األشــخاص ذوى اإلعاقــة بمــا يكفــل عــدم التمييــز بســبب اإلعاقــة أو نوعهــا
أو جنــس الشــخص ذي اإلعاقــة ،وتأميــن المســاواة الفعليــة فــي التمتــع بكافــة حقــوق
اإلنســان وحرياتــه األساســية واحتــرام كرامــة األشــخاص ذوى اإلعاقــة عبــر ســن القوانيــن
و الرقابــة علــى تنفيذيهــا.
±مهام الهيئة الوطنية:
»

»اقتــراح القوانيــن ورســم السياســات وإقــرار االســتراتيجيات لرعايــة االشــخاص ذوي
اإلعاقــة ،والمتابعــة والرقابــة علــى تنفيذهــا علــى كافــة المســتويات.

»

»متابعــه تنفيــذ االتفاقيــات الدوليــة واإلقليميــة المعنيــة بشــؤون األشــخاص ذوي
اإلعاقــة.

»

»ضمــان حقــوق االشــخاص ذوي اإلعاقــة وضمــان ايجــاد تكافــؤ للفــرص ومشــاركة
سياســية وفكريــة فعالــة لهــم فــي المجتمــع بــدون تمييــز تحــت مبــرر الجنــس أو
العمــر أو اللــون أو نــوع االعاقــة أو المذهــب أو غيرهــا مــن المبــررات.

»

»سن القوانين التي تجرم التسول بذوي اإلعاقة واستغاللهم.

»

»ضــرورة إشــراك األشــخاص ذوي االعاقــة  -أصحــاب الخبــرة والكفــاءة – بنســبة التقــل
عــن  50%مــن الهيئــة االداريــة والتنفيذيــة للهيئــة.

»

»تســتوعب الهيئــة فئــات ذوي اإلعاقــة (حركيــا ،ذهنيــا ،ســمعيا ،بصـــريا ،معاقــي
الحــرب والواجــب) فــي دوائــر متخصصــة وتعمــل علــى رعايــة هــذه الفئــات بشــكل
عــادل ومتــوازن.

»

»التنســيق بيــن جميــع مراكــز التأهيــل والمنظمــات والنقابــات واالتحــادات العاملــة فــي
هــذا المجــال بهــدف توحيــد الجهــود لرعايــة وتأهيــل ذوي االعاقــة.

»

»إيجــاد سياســة وطنيــة واقتصاديــة ترفــع للدولــة لتوفيــر كادر محلــي مؤهــل ومراكــز
تدريــب وتأهيــل ومستشــفيات متخصصــة بــذوي االعاقــة ،ويحــق للهيئــة اإلشــراف
علــى تنفيذهــا وســير العمــل فيهــا
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»

»إعــادة النظــر فــي القانــون الخــاص بصنــدوق رعايــة المعاقيــن بحيــث تشــرف عليــه
الهيئــة الوطنيــة لــذوي االعاقــة.

»

»إلزام الدولة بتهيئة جميع المنشئات ومرافق الدولة الحتياجات ذوي اإلعاقة

±تلتــزم الدولــة بإنشــاء مراكــز مهنيــة وتقنيــة وتأهيليــة لــذوي االعاقــة كافــة بمــا فيهــم
«صــم بكــم ،اعاقــة اطــراف ،مكفوفيــن ،اعاقــة ذهنيــه فــي جميــع المحافظــات دون تمييــز.
±ترعــى الدولــة المعاقيــن وذوي االعاقــات ،وتكفــل تأهيلهــم بمــا يــؤدي إلــى إدماجهــم فــي
المجتمــع ،وتأميــن حيــاة كريمــة لهــم.
±تلتــزم الدولــة بحــق االشــخاص ذوي االعاقــة فــي التكافــل االجتماعــي فــي شــتى مناحــي
الحيــاة وتضمــن حصولهــم علــى كافــة الحقــوق االساســية المكفولــة لــكل المواطنيــن
اليمنيــن دون تمييــز.
±لضمــان وصــول االشــخاص ذوي االعاقــة الــى كافــة الحقــوق والحريــات  ،وتنظيــم الدولــة
مؤتمــرا وطنيــا لإلعاقــة كل عاميــن تدعــو اليــة ممثليــن عــن كافــة الجهــات المعنيــة
باإلعاقــة بهــدف مناقشــة التوجهــات واإلجــراءات والسياســات المتعلقــة بــذوي االعاقــة
وبعــد نهايــة كل مؤتمــر تقــدم الحكومــة وجوب ـاً تقريــراً للبرلمــان عمــا تــم اتخــاذه مــن
اجــراءات ومــا الــذي يجــب تحقيقــه خــال العاميــن المقبليــن.
±تلتــزم الدولــة بحــق االشــخاص ذوي االعاقــة فــي المشــاركة فــي الحيــاة السياســية
والوظائــف العامــة فــي الدولــة ومراكــز صنــع القــرار بنســبة ال تقــل عــن  10%وتتخــذ
الــازم لضمــان مشــاركتهم الفاعلــة فــي ذلــك.
±تكفل الدولة الحماية المتساوية والعناية وعدم التمييز على أي أساس لذوي اإلعاقة.
±تلتــزم الدولــة بحقــوق األشــخاص ذوي
اإلعاقــة فــي الحيــاة السياســية والمدنيــة
واالجتماعيــة والفكريــة والثقافيــة وتتخــذ
كافــة التدابيــر الالزمــة لضمــان وصولهــم
الــى هــذه الحقــوق بأســرع وقــت واقــل جهــد
وأعلــى جــودة مــع تحريــر كافــة النصــوص
التشــريعية بمــا يتــواءم مــع االتفاقيــات
الدوليــة لحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة
والتــي صادقــت عليهــا ووقعــت عليهــا
الجمهوريــة اليمنيــة وبــدون أي تحفظــات .

تلتزم الدولة بحق االشخاص ذوي
االعاقة في التكافل االجتماعي في
شتى مناحي الحياة وتضمن حصولهم
على كافة الحقوق االساسية
المكفولة لكل المواطنين اليمنين دون
تمييز.

±تلتــزم الدولــة بتوفيــر خدمــات تعليميــة
مناســبة لــذوي اإلحتياجــات الخاصــة.
±تلتــزم الدولــة برعايــة ذوي اإلحتياجــات الخاصــة صحيــاً وتعليميــاً واقتصاديــاً واجتماعيــاً
وتوفــر لهــم فــرص العمــل ،وترتقــي بالثقافــة االجتماعيــة نحوهــم وتهيــئ المرافــق
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العامــة بمــا يتناســب مــع إحتياجاتهــم.
±تدعم الدولة أو الحكومة توفير التدريب المهني النوعي لفئات المرأة والمعاقين.
±تلتــزم الدولــة برعايــة ذوي االحتياجــات الخاصــة ،وتوفــر لهــم فــرص العمــل فــي بيئــة
حاضنــة تيســر لهــم ســبل االندمــاج االجتماعــي ،وترتقــي بالثقافــة االجتماعيــة نحوهــم،
وتهيــئ المرافــق العامــة بمــا يناســب احتياجاتهــم.
±إلــزام الحكومــة بتوفيــر خدمــات تعليميــة
مناســبة لــذوي االحتياجــات الخاصــة.
±تطويــر البرامــج التعليميــة الخاصــة
باإلعاقــات المختلفــة.
±توفيــر البيئــة الماديــة والتربويــة المناســبة
لــذوي اإلحتياجــات الخاصــة.
±زيــادة النمــو المهنــي للمعلميــن بمــا يحقــق
التعامــل والتفاعــل مــع ذوي اإلحتياجــات
الخاصــة.

تلتزم الدولة برعاية ذوي اإلحتياجات
الخاصة صحي ًا وتعليمي ًا واقتصادي ًا
واجتماعي ًا وتوفر لهم فرص العمل،
وترتقي بالثقافة االجتماعية نحوهم
وتهيئ المرافق العامة بما يتناسب مع
إحتياجاتهم.

±تحســين مشــاركة القطــاع الخــاص فــي
تقديــم الخدمــة التعليميــة للفئــات الخاصــة.
±تحقيق المشاركة المجتمعية في حماية حقوق األطفال ذوي االحتياجات الخاصة.
المهمشون:
±تلتــزم الدولــة باتخــاذ كل التدابيــر التشــريعية والمؤسســية والسياســية واالقتصاديــة
واالجتماعيــة إلزالــة التمييــز ضــد المهمشــين وإدماجهــم فــي التنميــة وتمكينهــم مــن
ممارســة كافــة حقــوق المواطنــة المتســاوية.
±تتبنــى الدولــة رؤيــة المجتمع الشــامل الذي تشــعر فيــه كل المجتمعــات الصغيــرة بأهميتها
وقيمتهــا كمــا تتــاح لهــا الفرصــة بالمشــاركة
الكاملــة فــي الحيــاة العامــة ولتحقيــق ذلــك
فــان علــى الدولــة القضــاء علــى أي شــكل
تلتزم الدولة باتخاذ كل التدابير
مــن اشــكال االمتهــان وأي ممارســة تضــر
التشريعية والمؤسسية والسياسية
بــأي فئــة مــن فئــات المجتمــع او تنطــوي
واالقتصادية واالجتماعية إلزالة التمييز
علــى تمييــز او تحيــز ضــد أي فئــة وبشــكل
ضد المهمشين وإدماجهم في التنمية
خــاص وعاجــل فــان علــى الدولــة ان
وتمكينهم من ممارسة كافة حقوق
توجــد التشــريعات الالزمــة لضمــان دمــج
المواطنة المتساوية.
الفئــة اكثــر تهميشــا والمعرفــة بـ(األخــدام)
بالمجتمــع بمــا فــي ذلــك صياغــة وإصــدار
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وإقــرار قوانيــن وسياســات وإجــراءات إنصافيــة تضمــن الدمــج الكامــل لهــذه الشــريحة
وتمتعهــا بكافــة الحقــوق المكفولــة فــي الدســتور اليمنــي لــكل المواطنيــن.
±تكفــل الدولــة وضــع الخطــط وتبنــي سياســات وطنيــة عادلــة تكفــل حــق المهمشــين
فــي الحصــول علــى الســكن الالئــق والخدمــات األساســية وتوفــر لهــم الرعايــة الصحيــة
المجانيــة وفــرص العمــل والحمايــة والرعايــة االجتماعيــة والتقاضــي العــادل بمــا يكفــل
لهــم حــق الحيــاة والعيــش والكرامــة االنســانية كحــق اصيــل وضمــان احترامــه و حمايتــه
واجــب الزامــي علــى كافــة ســلطات الدولــة.
±تتخــذ الدولــة تدابيــر تشــريعيه لحمايــة أشــخاص أو فئــات معينــه مثل(المهمشين-نســاء-
أطفــال -ذو اإلعاقــة أو العاهــة) بســبب التمييــز ضدهــم والنهــوض بأوضاعهــم
±تتخــذ الدولــة كافــة التدابيــر الالزمــة إلدمــاج المهمشــين بالعمليــة التعليميــة واعتمــاد
إلزاميــة التعليــم ومنــح دراســية فــي المرحلــة األساســية و الثانويــة والجامعيــة وتتحمــل
الســلطات تكاليــف المنــح وتخصيــص نســبة فــي المعاهــد والكليــات العســكرية والمدنيــة
بمــا يتناســب مــع عددهــم الســكاني
±تلتزم الدولة بإنشاء هيئة وطنية للمهمشين تعمل على دمجهم في المجتمع.
±نــص دســتوري يتضمــن حمايــة حــق المهمشــين فــي المشــاركة والتمثيــل بنســبة 10%
مــن الوظائــف العامــة ولهــم الحــق فــي تقلــد المناصــب القياديــة فــي كافــة الهيئــات
والمؤسســات والمجالــس والســلطات التشــريعية المنتخبــة وتتخــذ الدولــة كافــة التدابيــر
القانونيــة الالزمــة لتحقيــق دلــك وبمــا يكفــل مشــاركتهم فــي الحيــاة العامــة المدنيــة
والسياســية والوصــول إلــى مواقــع صنــع القــرار بمســاواة تامــة مــع بقيــة فئــات المجتمــع.
المغتربون:
±تعمل الدولة على تأهيل ورعاية المغتربين بما يحقق كفاءتهم التنافسية.
±متابعة قضايا المغتربين اليمنيين ذات االبعاد الحقوقية.
 ±يتمتــع المغتــرب أثنــاء فتــرة االغتــراب بحــق الحصــول علــى إجــازة مفتوحــة بــدون راتــب
مــن جهــة عملــة وفقــا لمــا ينــص عليــة قانــون الخدمــة المدنيــة مــع اســتفادة المغتــرب مــن
خدمــات التأمينــات االجتماعيــة المعمــول بهــا فــي القوانيــن النافــذة داخــل الوطــن.
±يمنــح الرأســمال االســتثماري للمغتربيــن امتيــازات إضافيــة ومنــح األولويــة لــه فــي تأهيل
المناطــق والمــدن االســتثمارية والصناعيــة التــي تشــرف عليهــا الحكومة .
±تتخــذ الدولــة كافــة الوســائل التــي تســهل معامــات المغتربيــن فــي المهجــر وتعمــل علــى
متابعــة حقوقهــم ورعايــة مصالحهــم وتشــجيع اســتثماراتهم وحمايتهــم
±حــق اكتســاب المهاجــر اليمنــي لجنســية البلــد الــذي يعيــش فيــه وال تســقط عنه الجنســية
اليمنية.
±تلتــزم الحكومــة باتخــاذ كافــة التدابيــر التــي تمكــن المهاجريــن اليمنييــن مــن ممارســة
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حقهــم االنتخابــي فــي دولــة المهجــر.
±تتخــذ الدولــة اإلجــراءات الالزمــة لضمــان لــم الشــمل أســر المواطنيــن اليمنييــن العامليــن
فــي الخــارج و تلتــزم الدولــة بالرعايــة المتســاوية للمغتربيــن فــي بلــدان اغترابهــم
وربطهــم بالوطــن مــن خــال فتــح مــدارس ألبنائهــم وإنشــاء أنديــة خاصــة بهــم وإنهــاء
االزدواجيــة فــي تبعيتهــم بيــن وزارتــي الخارجيــة والمغتربيــن ومــد يــد العــون لهــم عنــد
عودتهــم إلــى ارض الوطــن.
±معالجــة كل النواقــص واألخطــاء التــي يواجههــا المغتربــون فــي المنافــذ وعنــد المؤسســات
الحكوميــة ذات العالقــة (المنافــذ ،الهجرة،الجمارك،المــرور ،الســفارات،القنصليات ،تعليــم
األبنــاء ...الــخ).
±تشــكيل لجنــة خاصــة لمعالجــة مشــكالت األراضــي واإلســتثمار التــي يعانيهــا الكثيــر مــن
المغتربيــن داخــل الوطــن.
±بحــث ســبل المعالجــة الممكنــة لمعانــاة
المغتربيــن اليمنييــن فــي بعــض بلــدان
اإلغتــراب مــع حكومــات دول اإلغتــراب ســواء
اإلجرائيــة فــي إســتثماراتهم أو تعليــم
أبنائهــم وفــي العــاج واإلقامــة....
±العمــل لتشــجيعهم علــى اإلســتثمار فــي
الوطــن.
±تنفيــذ اإلســتراتيجية الوطنيــة لترويــج
اإلســتثمار وخاصــة فــي أوســاط المغتربيــن
اليمنييــن وإســتكمال تفعيــل نظــام القــرار
الواحــد والموقــع الواحــد لإلســتثمار.

Ũ

Ũيمنح الرأسمال االستثماري
للمغتربين امتيازات إضافية ومنح
األولوية له في تأهيل المناطق
والمدن االستثمارية والصناعية
التي تشرف عليها الحكومة .

Ũ

Ũتتخذ الدولة كافة الوسائل التي
تسهل معامالت المغتربين في
المهجر وتعمل على متابعة
حقوقهم ورعاية مصالحهم
وتشجيع استثماراتهم وحمايتهم

±العنايــة بالمغتربيــن وتوفيــر الحمايــة
الالزمــة لهــم بمــا يمكنهــم مــن تجــاوز
الصعوبــات التــي يواجهونهــا فــي بلــدان
اإلغتــراب وأثنــاء عودتهــم إلــى الوطــن ،ومنحهــم األولويــة فــي مجــال اإلســتثمار
ومســاعدتهم فــي تقديــم الدراســات الالزمــة التــي مــن شــأنها توجيههــم نحــو فــرص
االســتثمار فــي المشــاريع الناجحــة.
النازحون و الالجئون
±النازحــون هــم مجموعــة أشــخاص اضطــروا واجبــروا علــى مغــادرة أماكــن إقامتهــم
المعتــادة بســبب النزعــات المســلحة وانتهــاكات حقــوق اإلنســان أو كــوارث طبيعيــة ولــم
يعبــروا حــدودا دوليــة.
±علــى الدولــة توفيــر المســاعدة اإلنســانية للنازحيــن وللنــازح الحــق فــي التنقــل الحــر وفــي
اختيــار محــل إقامتــه .
33

سلسلة كتيبات الحوار الوطني

±تضمن الدولة العمل على إنهاء أسباب النزوح وتامين إعادة النازحين وتعويضهم .
±تتبنــى الدولــة إصــدار قانــون خــاص إلنشــاء هيئــة مســتقلة لمواجهــة حــاالت النــزوح
والطــوارئ والكــوارث ألي ســبب كان ،تُســخر لهــا كل اإلمكانــات البشــرية والماديــة
والمعــدات والتجهيــزات الفنيــة الالزمــة بمــا فــي ذلــك بنــاء معســكرات اإليــواء المناســبة
وفقــا للمعاييــر الدوليــة المتعــارف عليهــا بمــا يكفــل القــدرة علــى مواجهــة تلــك الظواهــر
وأثارهــا.
±إصــدار قانــون خــاص ،تنشــأ بموجبــه هيئــة وطنيــة مســتقلة لمواجهــة حــاالت الـــنزوح
الداخلــي جــراء الحــروب والنزاعــات المســلحة ،وحــاالت العنــف اآلخــرى والكــوارث الطبيعيــة،
وتســخر لهــا اإلمكانيــات البشــرية والماديــة الالزمــة ومعســكرات اإليــواء المناســبة ،وفق ـاً
للقوانيــن الســارية فــي ذلــك الوقــت ،لمــا مــن شــأنه توفيــر المســاعدة والحمايــة ألرواح
وكرامــة المتضرريــن.
±موطنة اإلتفاقية الدولية الخاصة بالنزوح في التشريع الوطني.
±إلــزام الدولــة القيــام بواجبهــا فــي إعــادة جميــع النازحييــن إلــى ديارهــم ،والعمــل علــى
توفيــر حيــاة كريمــة مالئمــة وآمنــة تغطــى
فيهــا اإلحتياجــات الصحيــة والتعليميــة
إلزام الدولة القيام بواجبها في إعادة
واإلجتماعيــة واإلقتصاديــة والخدماتيــة
جميع النازحيين إلى ديارهم ،والعمل
وغيــر ذلــك.
±تفعيــل الــدور الرقابــي علــى أداء الوحــدة
التنفيذيــة للنازحيــن لضمــان شــفافية
عملهــا ،ومراجعــة السياســة الوطنيــة
لمعالجــة النــزوح الداخلــي علــى وجــه
العمــوم ،وكذلــك أداء الجهــات الدوليــة
والمنظمــات اإلنســانية المحليــة واإلقليميــة
العاملــة مــع النازحيــن.

على توفير حياة كريمة مالئمة وآمنة
تغطى فيها اإلحتياجات الصحية
والتعليمية واإلجتماعية واإلقتصادية

والخدماتية وغير ذلك.

±تضمن الدولة حقوق الالجئين طبقا لالتفاقيات الدولية .
±تضمــن الدولــة لالجئيــن حــق التقاضــي أمــام المحاكــم أســوة بمواطنيهــا وان تحقــق لهــم
نفــس المعاملــة الممنوحــة لمواطنيهــا فــي كافــة جوانبهــا العمليــة والمعيشــية .
 ±ال يجــوز تســليم الالجئيــن السياســيين او اعادتهــم قســرا إلــى البلــد الــذي فــروا منــه ،
وينظــم القانــون حــق منــح اللجــوء السياســي بحيــث ال يجــوز منحــه لــكل مــن ارتكــب
جرائــم دوليــة او ارهابيــة  ،كمــا يســقط حــق اللجــوء السياســي عــن كل مــن الحــق ضــررا
باليمــن .
±ال يجوز إبعاد االجانب المقيمين في اليمن بصفة قانونية إال بحكم قضائي بات.
±تضمــن الدولــة توفيــر مســتوى معيشــي الئــق للنازحيــن مــن المــأوى و المــأكل و المشــرب
والخدمــات الصحيــة والتعليميــة.
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±عــودة النازحيــن إلــى بالدهــم ومســاكنهم مــن كل األطــراف دون قيــود وشــروط
وتعويضهــم فيمــا أخــد ونهــب مــن ممتلكاتهــم وإزالــة مــا يحــول دون عودتهــم.
±إضافــة النــص التالــي الــى المــادة رقــم( )8المتعلقــة بعــودة النازحيــن وال ترتبــط عودتهــم
بــأي ملفــات سياســية أو إداريــة أخــرى.
األقليات :
±تلتــزم الدولــة باتخــاذ تدابيــر تشــريعية لتعزيــز الحريــات االساســية والحقــوق السياســية
للمواطنيــن المنتميــن لألقليــات (إن وجــدت).
±تكفــل الدولــة حقــوق األقليــات فــي التمتــع بثقافتهــم الخاصــة وإقامــة شــعائرهم
واســتخدام لغتهــم.
المسنون:
±دعم المنظمات والهيئات العاملة في رعاية المسنين.
±تدعــم الدولــة صناديــق اإلعانــات االجتماعيــة وتســاهم مــع منظمــات المجتمــع المدنــي
فــي مســاعدة األيتــام واألمهــات المعيــات ودور اإليــواء للعجــزة والمعنفــات الذيــن ال معيــل
لهــم وال مــأوى.
±العمــل علــى التوســع فــي إنشــاء دور الرعايــة اإلجتماعيــة والتوجيــه االجتماعــي وتطويرهــا
وإيــاء نــوادي كبــار الســن والمتقاعديــن عنايــة خاصــة بمــا يكفــل توفيــر الرعايــة الالزمــة
لتمكينهــم مــن اإلســتفادة مــن أوقاتهــم وإســتثمارها إيجابيـاً فــي خدمــة المجتمــع.
±توفير دار ايواء تحت رقابة الدولة للسجينات ودور رعاية لكبار السن والمشردين.
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ضمانات كفالة الحقوق األساسية للمواطن:
±تُنشــأ هيئــة وطنيــة عليــا لحقــوق اإلنســان تعمــل علــى تعزيــز وحمايــة حقــوق اإلنســان
ومراقبــة مــدى االلتــزام بالحقــوق والحريــات الــواردة فــي الدســتور وتكــون الهيئــة مســتقلة
ماليــا وإداريــا وفنيــا وينظــم القانــون عملهــا ومهامهــا وتشــكيلها.
±مهام الهيئة :
»

»ممارســة الــدور الرقابــي علــى أداء الســلطة التنفيذيــة وأي جهــات أخــرى ذات الصلــة
فــي مجــال حقــوق اإلنســان.

»

»رصــد األوضــاع المحليــة لحقــوق اإلنســان بمــا فــي ذلــك (رصــد اداء) االجهــزة االمنيــة
والشــرطة والقضــاء لمعرفــة مــدى امتثالهــا لتطبيــق المعاييــر الوطنيــة والدوليــة
لحقــوق اإلنســان ومنحهــا صالحيــة التفتيــش.

»

»تلقــي الشــكاوى والبالغــات حــول انتهــاكات حقــوق اإلنســان ومتابعتهــا فــي النيابــة
العامــة والقضــاء مـــتى انطــوت تلــك الشــكاوى والبالغــات علــى انتهــاكات فــي الحقوق
والحريــات.

»

»االضطــاع بــدور اكـــبر فــي األوضــاع
الخاصــة واألزمــات االســتثنائية
المســتجدة والطارئــة التـــي قــد تمــر
بهــا البلــد وتمــس حقــوق اإلنســان.

»

»تقديــم توصيــات للســلطات المختصــة
ال ســيما باقتــراح تعديــات أوإصــاح
القوانيــن واللوائــح والممارســات
االداريــة وخاصــة عندمــا تكــون هــي
مصــدر الصعوبــات التــي يواجههــا
مقدمواااللتماســات لتأكيــد حقوقهــم.

»

»تتولــى الهيئــة التنســيق بيــن المجتمــع ومنظماتــه والدولــة وتكــون الملتقــى المحايــد
إلجــراء الحــوارات الجــادة لضمــان حمايــة و تعزيــز حقــوق اإلنســان.

»

»توفيــر وســائل ميســرة لالتصــال بهــا والوصــول الــى مكاتبهــا و توعيــة النــاس
بالخدمــات التــي تقدمهــا وكيفيــة اســتفادتهم منهــا.

»

»تســاعد الدولــة علــى الوفــاء بمســؤوليتها الدوليــة ومــن خــال االجــراءات التــي
تتخذهــا الهيئــة بمــا يكفــل تنفيــذ الدولــة بالتزاماتهــا و تعهداتهــا الدوليــة فيمــا
يتعلــق بقضايــا حقــوق اإلنســان.

»

»رفــع تقريــر ســنوي عــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان و نشــره فــي وســائل االعــام
وعرضــه علــى الســلطة التشــريعية.

تُ نشأ هيئة وطنية عليا لحقوق اإلنسان
تعمل على تعزيز وحماية حقوق
اإلنسان ومراقبة مدى االلتزام بالحقوق
والحريات الواردة في الدستور وتكون
الهيئة مستقلة ماليا وإداريا وفنيا
وينظم القانون عملها ومهامها
وتشكيلها.

±التأكيــد علــى ارتبــاط حقــوق اإلنســان عبــر تطبيــق ســيادة القانــون وإقامــة العــدل
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وانصــاف الضحايــا ومنــع االفــات مــن العقــاب واصــاح المؤسســات القضائيــة واالمنيــة بمــا
فــي ذلــك نظــام الشــرطة والســجون وايجــاد نظــم للمســاءلة ولكيفيــة االلتــزام بالمعاييــر
الدوليــة المتعلقــة بإنفــاذ القانــون.
±يتــم عقــد ورش عمــل مــن ذوي االختصــاص والعامليــن فــي هــذا المجــال القتــراح اليــات
تشــكيل وعمــل الهيئــة وهيكلتهــا والقوانيــن المنظمــة.
±النــص فــي الدســتور علــى منــع المشــرعين مــن ســن قوانيــن تنتقــص أوتقيــد أوتهــون
مــن الحقــوق والحريــات.
±نشــر الوعــي بيــن أفــراد المجتمــع اليمـــني بحقــوق اإلنســان التــي كفلهــا اإلســام مــن
خــال الوســائل المختلفــة.
±النــص فــي القانــون علــى كفالــة الدولــة العــون القضائــي المجانــي ألغــراض تمكيــن غـــير
القادريــن علــى الوصــول لخدمــات القضــاء حفاظــا علــى حقوقهــم.
أي مــن الحقــوق والحريــات المكفولــة فــي الدســتور جريمــة ال تســقط
±كل اعتــداء علــى ٍ
عنهــا الدعــوى الجنائيــة أو المدنيــة بالتقــادم  ،ولمــن وقــع عليــه االعتــداء الحــق فــي
التعويــض العــادل
±حضــر إنشــاء أي محاكــم خاصــة  /أو اســتثنائية أو أي جهــات مــن شــأنها تقييــد الحقــوق
قائــم منهــا  ،وال يحاكــم
والحريــات المنصــوص عليهــا فــي الدســتور  ،وإلغــاء مــا هــو
ٌ
شــخص إال فــي مــكان وقــوع النــزاع أو الجريمــة وأمــام قاضيــه الطبيعــي.
±إنشــاء قضــاء مزدوج(إداري-عــادي) لحمايــة الحقــوق والحريــات ومراقبــة أعمــال االدارة
ومــدى مطابقتهــا للقانــون.
±تلتــزم الدولــة بمبــادئ حقــوق اإلنســان وحرياتــه العامــة والخاصــة بمــا ال يخالــف الدســتور
وتضــع اســتراتيجية وطنيــة لحمايتهــا ومنــع أي انتقــاص منهــا.
±الحقــوق والحريــات المكفولــة بالدســتور ال تقبــل تعطيـ ً
ا وال انتقاصـاً ،وال يجــوز ألي قانــون
أن يقيدهــا بمــا يمــس أصلهــا وجوهرهــا
±تلتــزم الدولــة بكافــة احــكام االتفاقيــات الدوليــة المتعلقــة بحقــوق االنســان والمصــدق
عليهــا مــن قبــل الدولــة وفق ـاً للدســتور.
±تعتبــر المواثيــق والمعاهــدات الدوليــة النافــذة والموقــع عليهــا مــن قبــل الدولــة اليمنيــة
إحــدى الضمانــات للحقــوق والحريــات.
±تســري النصــوص الدســتورية المتعلقــة بالحقــوق والحريــات علــى كافــة القوانيــن المتعلقة
بهــا وتلتــزم بهــا الســلطات التشــريعية والتنفيذيــة والقضائيــة وكل أجهــزة الدولة.
±ال يجــوز تعديــل مــادة او مــواد فــي الدســتور إال بموافقــة ثالثــة اربــاع البرلمــان وبعــد
إســتفتاء شــعبي.
±خضــوع الحكومــة للمســاءلة عــن اي انتهــاكات لحقــوق االنســان الصــادره منهــا مــن قبــل
الســلطه التشــريعية والقضائيــة.
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±تجريم اي اعتداء على الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور.
±انشــاء محاكــم متخصصــة للنظــر فــي قضايــا شــؤون األســرة واألحــوال الشــخصية
وينظمهــا ويحــدد شــكلها واختصاصاتهــا واإلجــراءات التــي تتبــع امامهــا قانــون خــاص
±تشكيل هيئة تختص بحماية المرأة والطفل من العنف االجتماعي واألسري.
±تلتــزم الدولــة إنشــاء هيئــه وطنيــه مســتقلة مالي ـاً وإداري ـاً للدفــاع عــن حقــوق اإلنســان
وحرياتــه ،وتتخــذ اآلليــات المناســبة لحمايــة تلــك الحقــوق والحريــات  ،ومراجعة التشــريعات
الخاصــة بهــا ،ويحــق لهــا إبــاغ الجهــات القضائيــة عــن أي انتهــاك لتلــك الحقــوق ولهــا أن
تتدخــل بالدعــاوى المدنيــة منضمــة إلــى المتضــرر وأن تطعــن لمصلحتــه فــي األحــكام.
±إنشــاء محكمــة دســتورية عليــا للفصــل فــي عــدم دســتورية القوانيــن والتشــريعات
المخالفــة لنصــوص الدســتور والفصــل فــي القضايــا المختلــف عليهــا بيــن األقاليــم فــي
حالــة اعتمــاد النظــام الفيدرالــي.
±انشــاء مجالــس استشــارية علــي المســتوي الوطنــي تعمــل علــي االرتقــاء بأوضــاع االســرة
والشــباب واألطفــال وتكريــس حقوقهــم وحمايتهــا.
±تلتــزم الدولــة بوضــع اســتراتيجية لحقــوق االنســان والحريــات العامــة تضمــن وتراعــي
مبــادئ حقــوق االنســان والحريــات العامــة.
±تلتــزم الدولــه بعــدم إنتهــاك حقــوق االنســان اثنــاء فــرض حالــة الطــوارئ والتــي يجــب أن
تكــون لفتــرة زمنيــة محــددة.
±إعداد قوانين جديدة تتالءم مع مخرجات الحوار الوطني الشامل والدستور الجديد
±صيانــة الحقــوق لإلنــاث والذكــور و علــى نفــس القاعــدة مــن المســاواة وعليــه فــان لفــظ
مواطــن أو مواطنيــن تنصــرف إلــى مــا يعنــي ويشــمل األنثــى والذكــر.
±عــدم تضميــن الدســتور مــواد باإلحالــة إلــى القانــون ممــا يــؤدي إلــى إيجــاد ثغــرات تســتغل
فــي تقييــد الحقــوق والحريــات اال فــي الحــدود التــي يبينهــا الدســتور.
±إلغــاء المحاكــم الخاصــة واالســتثنائية أو أي جهــات مــن شــأنها تقييــد الحقــوق والحريــات
المنصــوص عليهــا فــي الدســتور.
±المواطنــون متســاوون أمــام القانــون ويجــرم أي تمييــز بســبب الجنــس او العــرق او اللغــة
او اللــون او األصــل او المهنــة او المركــز االجتماعــي او االقتصــادي او العقيــدة او المذهــب
او الفكــر او الــرأي او اإلعاقــة.
±يجــب ان يتضمــن الدســتور بابـاً للحقــوق والحريــات يحتــوي علــى فصليــن (فصــل الحقــوق
والحريــات  -فصــل للضمانــات)
±تلتــزم الدولــة إنشــاء هيئــه وطنيــه مســتقلة بالشــراكة مــع منظمــات المجتمــع المدنــي
للدفــاع عــن حقــوق اإلنســان وحمايتهــا ،ويحــق لهــا إبــاغ الجهــات القضائيــة عــن أي
انتهــاك لتلــك ا ًلحقــوق ولهــا أن تتدخــل بالدعــاوي المدنيــة منضمــة إلــى المتضــرر وأن
تطعــن لمصلحتــه فــي األحــكام.
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±عدم جواز سن قوانين تجيز اإلعدام إال في القصاص والحدود.
±يجب أن تكون مواد الدستور أكثر تفصي ً
ال وضوحاً وغير قابلة للتأويل.
±تلـــتزم الدولــة بالمصادقــة علــى اإلتفاقيــة الدوليــة لمناهضــة التعذيــب والملحقــات
والبروتكــول الخــاص بهــا وموطنتهــا فــي التشــريع الوطنــي.
±عدم جواز إنشاء محاكم استثنائية بأي حال من األحوال.
±تحقيــق المواءمــة بيــن المواثيــق الدوليــة والتشــريعات الوطنيــة لتأميــن حقــوق المــرأة
والطفــل واالشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي ظــل النزاعــات المســلحة والحــروب وحــاالت العنــف
اآلخــرى والظــروف اإلســتثنائية.
±تلتــزم الدولــة العمــل بميثــاق األمــم المتحــدة وميثــاق جامعــة الــدول العربيــة واإلعــان
العالمــي لحقــوق اإلنســان والمواثيــق والعهــود واإلتفاقيــات الدوليــة المتصلــة بحقــوق
اإلنســان والمصــادق عليهــا مــن قبــل بالدنــا.
±تتحمــل الدولــة والســلطات المحليــة ومؤسســات وأجهــزة القانــون العــام المســؤولية الكاملة
عــن الضــرر الالحــق بطــرف ثالــث مــن األشــخاص مــن قِ بــل أفــراد يكونــون عامليــن لديهــا
ويتصرفــون بشــكل غيــر قانونــي بصفــة رســمية.
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