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ملتقى النساء والشباب
•يأتي حرصًا من األمم المتحدة على تعزيز مبدأ المشاركة في صنع القرار انسجامًا مع المواثيق واألعراف الدولية.
•استكما ً
ال للمسيرة التي بدأت مع العملية االنتقالية.

لماذا الملتقى ؟

•إيمانًا من األمم المتحدة بأهمية مشاركة النساء والشباب والمجتمع المدني في التخطيط لبناء يمن المستقبل من
داخل ومن خارج إطار مؤتمر الحوار الوطني.
تهمهم.
•مساحة تتيح للنساء والشباب وممثلي المجتمع المدني في اليمن اللقاء والتباحث حول قضايا
ّ
•اس��تجابة لطلب الكثير من النس��اء والش��باب بتوفير منبر حر للتعبير عن مختلف آرائهم وتطلعاتهم في مناخ هادئ
وشفاف.

الهدف العام:

تج��اوز جمي��ع أش��كال االقص��اء والتهمي��ش االجتماعي والسياس��ي للنس��اء والش��باب والمجتم��ع المدن��ي عبر دعم
مشاركتهم في مرحلة مؤتمر الحوار الوطني وما بعده وبناء الدستور وايجاد آليات ملموسة لتحقيق تكافؤ الفرص.
•دعم مش��اركة الشباب والنساء في مس��ار االنتقال الديمقراطي عبر تنمية الوعي بالحقوق االقتصادية واالجتماعية
والسياسية من أجل المساواة والمواطنة الكاملة.

األهداف الفرعية:

•خلق مس��احة لاللتقاء بين مختلف الفئات من النس��اء والش��باب وممثلي المجتمع المدني التي ش��اركت في الحوار
الوطني ومن خارجه لتبادل الخبرات.
•خلق جسور تواصل بين مختلف الفعاليات الشبابية والنسائية
•العم��ل على تطوير مختلف اآلليات لخلق قيادات قادرة على صنع مس��تقبل جديد لليم��ن يقوم على مبادئ الحرية
والديمقراطية والعدالة االجتماعية.
E-mail: wyforum2013@outlook.com
Facebook.com/women.youth.forum

حي ال�صرمي � -شارع بريوت  -فج عطان  -حدة � -صنعاء  -اجلمهورية اليمنية  -ت01 / 410724 :
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املوجهات الد�ستوري��ة اخلا�صة بالن�سـاء
وفق�� ًا لوثيق��ة خمرج��ات م�ؤمتر احل��وار الوطني ال�ش��امل

«كان ل��دي فرص��ة للقاء
ّ
برضاهن
مكوّ ن النساء ،الالتي أبلغنني
عن تحقيق أهداف رئيس��ية في مؤتم��ر الحوار،
أهمها االعتراف بحقوق المرأة وحمايتها ،وإدراج هذه
الحقوق في الدس��تور الجديد لضمان المس��اواة ،وضمان
تمثي��ل نس��بته  30ف��ي المئ��ة للنس��اء في س��لطات الحكم
الثالث .وهذا اس��تثنائي فع ً
ال ،خصوصًا في جزء من
العالم يعان��ي انتقاصًا واضح��ًا من حقوق
النساء ومن المساواة بين الجنسين».

م�ساعد �أمني عام الأمم املتحدة وم�ست�شاره اخلا�ص لليمن
د .جمال بنعمر  -مقتطفــات من كالمه عن املر�أة اليمنية.
• تقرير �إىل جمل�س الأمن نيويورك � 27 -أيلول (�سبتمرب) 2013م

حق��وق الطب��ع محفوظ��ة ل��دى ملتقى النس��اء والش��باب 2014م
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اصدار ملتقى النس��اء والش��باب التابع لمكتب مس��اعد األمين العام لألمم المتحدة ومستش��اره الخاص لليمن

صياغة
د .سهير على أحمد
أستاذ القانون العام المشارك  -كلية الحقوق  -جامعة عدن

مراجعة قانونية

تنسيق ومتابعة
فريق ملتقى النساء والشباب
أ.الصديق األحرش
استش��اري بمكت��ب مس��اعد األمي��ن الع��ام لألم��م
المتحدة ومستش��اره الخاص لليمن  -منسق الملتقى

من مكون المرأة المستقل
د.نه��ال العولقي  -د.انطالق المتوكل  -أ.أمل الباش��ا
أ.نبيلة المفتي  -أ.ايمان الشايف  -أ.عفراء الحريري

أ.منجية الهادفي
استش��ارية بمكت��ب مس��اعد األمي��ن الع��ام لألم��م
المتحدة ومستش��اره الخاص لليمن – استش��ارية في

من منظمات نسوية

النوع االجتماعي بالملتقى

د.بلقيس أبو اصبع  -أ.فتحية عبد الواسع
من مكتب مس��اعد األمين الع��ام لألمم المتحدة
ومستشاره الخاص لليمن

أ.طه الرعيني
مساعد المشروع بالملتقى

د .أمين��ة المس��عودي :خبي��رة دولي��ة ف��ي القان��ون
الدستوري
ما يرد في هذه الوثيقة من تحليل وتوصيات بش��أن السياس��ة ال يعبر بالضرورة عن آراء ملتقى النس��اء والش��باب التابع لمكتب مساعد
األمين العام لألمم المتحدة ومستشاره الخاص لليمن.

4

تمهيد..

يمثل دس��تور البالد إطارا لنظامها القانوني الذي يحدد باإلضافة الى الوضع السياسي للنساء وضعهن االقتصادي واالجتماعي
كذلك ..وقد ساهم التقدم الكبير في مشاركة النساء في كل مراحل عملية االنتقال الديمقراطي باليمن وبناء الدولة الحديثة
في التأكيد المتزايد على ضرورة مشاركتهن في العملية الدستورية بكامل مراحلها.
إن ملتقى النس��اء والشباب التابع لمكتب مساعد األمين العام لألمم المتحدة ومستشاره الخاص لليمن بتقديمه هذه الوثيقة
ألصح��اب الق��رار ولمختلف الفاعلين المحليين والدوليين فى اليمن يأمل أن تكون حقوق النس��اء جزءا ال يتجزأ من دس��تور البالد
الجديد باعتبار انس��جام هذه الحق��وق مع ما ورد في كل المواثيق والنصوص الدولية المتعلقة بحقوق اإلنس��ان في المجاالت
السياسية والمدنية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية و البيئية.
وبالرغم من أن بعض الحكومات ال تزال تعتبر أن مجرد النص في ديباجة الدس��تور على أن النس��اء والرجال متس��اوون س��يكون
كافي��ا .ف��إن تجارب العدي��د من البلدان ف��ي صياغة دس��اتيرها ومن خالل الم��واد المنصوص عليها بالدس��اتير ،تؤك��د أن تأكيد
المس��اواة وعدم التمييز ال يكفيان لضمان المس��اواة بين المواطنات والمواطنون في المعاملة .وهو ما يبرر مطالب العديد من
الح��ركات النس��وية في عدة بلدان وخاصة منها العربية واإلس�لامية والتي تدفع في اتجاه تقدي��م مقترحات ونصوص تضمن
وتحمي حقوق النساء.
ان الموجه��ات الدس��تورية المقترحة في ه��ذا العمل ،تم صياغتها بناء عل��ى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الخاصة بالنس��اء
وتقدم في ش��كل وثيقة تعمل على تضمين هذه الحقوق في الدستور القادم والقوانين المنبثقة عنه باعتبار أن الدستور عقدا
اجتماعيا جديدا للدولة المدنية الحديثة التي ينشدها كل أفراد المجتمع اليمني بكل مكوناته السياسية والمدنية واالجتماعية.
إن هذه الوثيقة التي تقدم في هذه المرحلة الحاس��مة والهامة من تاريخ اليمن بمحتوياتها الثرية باللغتين العربية واالنجليزية،
هي خطوة منا للدفع بمسار المساواة التامة والفعلية بين الجنسين بعيدا عن كل مظاهر التمييز واإلقصاء آملين أن ال يستثني
دستور البالد حقوق النساء بوصفهن شريكات في بناء الدولة المدنية الحديثة.
وأخي��را تعتبر هذه الوثيقة نتاجا لتضافر الخبرات النس��ائية القانونية والحقوقية في اليمن .و بالتالي فإنه ال يس��عنا إال أن نش��كر
الصديق��ات القانونيات من مكون المرأة المس��تقل بمؤتمر الحوار الوطني وكذلك القانونيات الناش��طات بالمنظمات النس��ائية
الالتي تكفلن بالمراجعة القانونية للنصوص الدستورية المقترحة.
ملتقى النساء والشباب
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مقدمة:

إن تحقي��ق الديمقراطي��ة والحرية في مجتمع إنس��اني عادل ومتس��اوي ال يمكن أن يتم إال في ظل دول��ة مدنية .وانطالقا من
أن حقوق النس��اء جزء ال يتجزأ من حقوق اإلنس��ان المدنية والسياس��ية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية ،نحن النساء
اليمنيات من مختلف التكوينات والتحالفات واالئتالفات والمنظمات النسوية والمدنية بما فيهن عضوات مؤتمر الحوار الوطني،
نطال��ب لجن��ة صياغة الدس��تور بضرورة االلت��زام بالموجهات الدس��تورية التي أقرته��ا الوثيق��ة النهائية لمؤتمر الح��وار الوطني،
وتضمينها في مسودة الدستور في مواد دستورية ملزمة ،وهي كالنحو التالي:

ديباجة الدستور:

"تص��اغ الديباج��ة على أن تعكس مبادئ الدس��تور حس��ب مخرج��ات مؤتمر الح��وار الوطني ،وتتضمن مب��ادئ المواطنة
المتساوية ،وكفالة كرامة وحقوق المواطنات والمواطنين اليمنيين ،والعدالة"

التعريفات:

()1

يجب تأنيث النص بحيث يكون "المواطنة والمواطن" ،"....المواطنات والمواطنين ."....

 1ينظر فريق بناء الدولة ( ديباجة الد�ستور).
 2ينظر فريق احلقوق واحلريات املادة  ،49وفريق احلكم الر�شيد املادة  ،1وفريق بناء الدولة يف التعريفات الد�ستورية.
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()2

المساواة..

موجه دستوري

()3

النص الدس��توري المقترح" :المواطنات والمواطنون متس��اوون في الحقوق والواجبات ،وهم سواء أمام القانون دون
تمييز .تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الخاصة والعامة ،وتهيئ لهم أسباب العيش الكريم ".

موجه دستوري
المواطنة المتساوية..

()4

النص الدس��توري المقترح " :لكل مواطنة ومواطن ،الحق في التصويت ،وفي الترش��ح لالنتخاب ،شرط بلوغ سن الرشد
القانونية ،والتمتع بالحقوق المدنية والسياس��ية ،وينص القانون على تدابير من ش��أنها تكافؤ الفرص بين النساء والرجال
في ولوج الوظائف االنتخابية ".

موجه دستوري

()5

النص الدستوري المقترح“ :تحظر الدولة التمييز بين المواطنات والمواطنين بسبب الجنس أو الدين أو العقيدة أو األصل
عدم التمييز ضد المرأة..

أو الع��رق أو الل��ون أو اللغة أو اإلعاقة أو المس��توى االجتماعي أو االنتماء السياس��ي أو الجغرافي أو ألي س��بب كان ،وعلى
المش��رع وضع نص��وص تمييز ايجابية لتحقيق المس��اواة .والتمييز والحض على الكراهية جريم��ة ،يعاقب عليها القانون،
وتلت��زم الدول��ة باتخاذ التدابي��ر الالزمة للقضاء على كافة أش��كال التمييز ضد المرأة ،وينظم القانون إنش��اء هيئة وطنية
مستقلة لهذا الغرض".

( )3تنظر املواد 15و32من مقررات فريق احلكم الر�شيد،و املادة  4فريق بناء الدولة  ،واملادة  80فريق التنمية  ،واملادة  106فريق احلقوق واحلريات.
( )4تنظر املواد  ، 111،162، 88من مقررات فريق احلقوق واحلريات  ،واملواد  163 ،77 ،13، 3مقررات فريق التنمية.واملادة 54من مقررات فريق ق�ضية �صعدة.
( )5تنظر املواد  ، 28و� ( 188ضمانة د�ستورية)  ،119،96،من مقررات فريق احلقوق واحلريات  ،واملادة  52من مقررات فريق احلكم الر�شيد  .وتنظر املواد  ( 4 ، 81التنمية االجتماعية ) من مقررات فريق التنمية.
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موجه دستوري

تجريم العنف ضد
المرأة..

النص الدس��توري المقترح« :يُحظر المس بالس�لامة الجسدية أو المعنوية ألي شخص في أي ظرف ومن قبل أي جهة
كانت ،خاصة أو عامة ،ويحظر العنف الممارس ضد النس��اء بكل أش��كاله وتزويج الطفل أوالطفلة ،وتلتزم الدولة بتوفير
جميع أنواع الحماية للمرأة ،والطفل والطفلة دون تمييز».

موجه دستوري

الحصة النسائية..

()6

()7

النص الدس��توري المقترح " :تلتزم الدولة باتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة بنس��بة ال تقل عن  %30في جميع
الس��لطات التش��ريعية والتنفيذية والقضائية وفي جميع الجهات والهيئات المعينة والمنتخبة وفي مواقع صنع القرار
وفي القوانين ذات العالقة ".

التمكين االقتصادي

موجه دستوري

()8

النص الدس��توري المقترح" :تضمن الدولة تحقيق المس��اواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق المدنية والسياسية

واالجتماعي

واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية ،وتعمل على دعمها وتطويرها .كما تضمن الدولة تكافؤ الفرص بين الرجل
والم��رأة في تحمل مختلف المس��ؤوليات وفي جميع المجاالت ،وتتخذ الدولة التدابي��ر الكفيلة بالقضاء على العنف ضد

والثقافي للنساء..

المرأة بكل أشكاله ".
( )6تنظر املواد  94و  ،160، 119 ،106 ، 99 ، 77، 167 ،63من مقررات فريق احلقوق واحلريات  .و ُتنظر املواد  45 ،39 ،7من مقررات فريق التنمية.
( )7تنظر املادة  1-1فقرة ج فريق ا�ستقالل الهيئات ذات اخل�صو�صية  .وتنظر املادة  10فريق الق�ضية اجلنوبية  .وفريق بناء الدولة �ساد�ساً واملادة  129فريق احلكم الر�شيد.
( )8ينظر املواد  ، 86 ، 161 ،42والتو�صيات من مقررات فريق احلقوق واحلريات  .فريق اجلي�ش والآمن املادة  . 17واملادة  1من مقررات فريق بناء الدولة  .واملواد ( 82 ،110 ،36 ،13التعليم والتنمية الب�شرية) فريق التنمية
 ،واملادة  144فريق احلكم الر�شيد.
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األسرة..

موجه دستوري

()9

النص الدستوري المقترح:
أ ) األس��رة هي الوحدة األساس��ية في المجتمع قوامها الدين واألخالق والقيم اإلنس��انية واحترام اإلنسان وحب الوطن،
تلت��زم الدول��ة بضم��ان الحماي��ة القانوني��ة واالجتماعي��ة واالقتصادي��ة لألس��رة ،بمقتضى القان��ون ،بما يضم��ن وحدتها
واستقرارها والمحافظة عليها ".
ب) تلتزم الدولة بوضع وتفعيل سياس��ات موجهة إلى األش��خاص والفئات من ذوي االحتياج��ات الخاصة .ولهذا الغرض
تعمل خصوصًا على ضمان ما يلي:
•معالج��ة األوضاع الهش��ة لفئات من النس��اء كالمرأة المعيلة والمطلقة واألرملة والمرأة المعاقة والمس��نة والنس��اء
األشد احتياجًا واألمهات واألطفال والوقاية منها ".
•إع��ادة تأهيل النس��اء الس��جينات ،وإدماجهن ف��ي الحي��اة االجتماعية والمدنية وتيس��ير تمتعهن بالحق��وق والحريات
المعترف بها للجميع ،وتلتزم الدولة باتخاذ تدابير بإنشاء سجون خاصة بهن ".

الصحة..

موجه دستوري

()10

النص الدستوري المقترح
أ) "تلت��زم الدول��ة بتوفير الرعاي��ة والحماية لألمومة والطفولة ،وإنش��اء هيئة لهذا الغرض .وتفعي��ل الفحص الطبي قبل
الزواج".
ب) "تلتزم الدولة بتمكين النس��اء من الحصول على الحقوق الخاص��ة والمتصلة بالحمل والوالدة واعتبار وظيفة اإلنجاب
وظيفة اجتماعية يتحمل عبئها الوالدان معًا ومؤسسات الدولة".
( )9ينظر املواد  162 ،156 ،95 ،83 ،62،63 ،60 ،61 ،21 ،20 ،11 ،10من مقررات فريق احلقوق واحلريات .واملادة  4من مقررات فريق بناء الدولة  .املواد  ،44 ، 38 ( ،44 ،24 ، 22 ،11ال�صحة) ،42 ،30 ،التنمية االجتماعية) من
مقررات فريق التنمية .واملواد  ،220 ،165 ،164 ،159فريق احلقوق واحلريات  ،واملادة  85فريق التنمية .
( )10تنظر املواد 158،175 ،146 ،157من مقررات فريق احلقوق واحلريات ،واملادة  51من مقررات فريق التنمية.
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التعليم..

موجه دستوري

()11

النص الدس��توري المقترح“ :التعليم األساس��ي حق للطفل وواجب على األس��رة والدولة ،وتلت��زم الدولة بضمان الحق
ف��ي التعليم العام المجاني بكامل مراحله وتس��عى إلى توفي��ر اإلمكانيات الضرورية لتحقيق ج��ودة التربية والتعليم
والتكوين ونش��ر ثقافة حقوق اإلنس��ان .وتتخذ الدولة التدابير القانونية إللزامية التعليم ونش��ره بين الذكور واإلناث على
قدم المساواة وتعميمه على كل فئات الشعب في الحضر والريف ".

التزام الدولة
اليمنية بالمعاهدات
والمواثيق الدولية..

موجه دستوري

()12

النص الدستوري المقترح
أ) "تلت��زم جمهوري��ة اليم��ن االتحادي��ة بمواثي��ق األمم المتح��دة والجامع��ة العربية واإلع�لان العالمي لحقوق اإلنس��ان
والمعاهدات واالتفاقيات الدولية لضمان نفادها على المستوى الوطني وتلتزم بموائمة جميع التشريعات معها".
ب) جعل االتفاقيات الدولية ،كما صادقت عليها اليمن ،في نطاق أحكام الدس��تور ،تس��مو فور نش��رها على التشريعات
الوطنية ،والعمل على مالءمة هذه التشريعات مع ما تتطلبه تلك المصادقة".

( )11تنظر املواد  48و 192من مقررات فريق احلقوق واحلريات  .وفريق التنمية املواد  ،75 ،62 ،48و ( ،4و 6التنمية التعليمية والب�شرية )واملواد  ،60و(43 ،33التعليم والتنمية الب�شرية) .81
( )12تنظر املواد  192 ،150 ،59 ،187 ،153من مقررات فريق احلقوق واحلريات  .وكذلك املادة  3من مقررات فريق احلكم الر�شيد .واملادة  ( 19التنمية ال�سيا�سية واالجتماعية والثقافية ) من مقررات فريق التنمية  .واملادة
 ( 8الأ�س�س ال�سيا�سية ) من مقررات فريق بناء الدولة.
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الملحق..
11

 )1الديباجة

فريق بناء الدولة( :الديباجة):
" تصاغ الديباجة على أن تعكس مبادئ الدس��تور حسب مخرجات الحوار الوطني ،وتتضمن مبادئ المواطنة المتساوية وكفالة
وكرامة وحقوق المواطن والمواطنة اليمنيين ،والعدالة االجتماعية ،وسيادة القانون في ظل الدولة المدنية الديمقراطية".

 )2التعريفات

فريق الحقوق والحريات:
•الم��ادة " )49صيان��ة الحقوق لإلناث والذكور على نفس القاعدة من المس��اواة ،وعليه فإن لفظ مواطن أو مواطنة تنصرف
إلى ما يعني ويشمل األنثى والذكر".
فريق بناء الدولة:
في التعريفات الدستورية :يعرف كل لفظ «مواطن» يذكر في الدستور بأنه يمثل كل مواطن يمني ذكرًا أو أنثى».
فريق الحكم الرشيد:
يعرف لفظ « مواطن « بأنه يمثل كل مواطن يمني (ذكرًا أو أنثى).

 )3المساواة أمام القانون

فريق الحقوق والحريات:
•الم��ادة  106تنص على أن "المواطنون متس��اوون أمام القانون ويجرم أي تمييز بس��بب الجنس أو الع��رق أو اللغة أو اللون أو
األصل أو المهنة أو المركز االجتماعي أو االقتصادي أو العقيدة أو المذهب أو الفكر أو الرأي أو اإلعاقة".
فريق الحكم الرشيد..
•المادة " 15النص في الدستور على المساواة أمام القانون"
•المادة " 32النص على أن الدستور هو أسمى تعبير عن إرادة األمة وأن الجميع متساوون أمام القانون".
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فريق التنمية:
•المادة " 80أ) المواطنون والمواطنات أمام القانون س��واء وهم متس��اوون في الحقوق والواجبات العامة ،ال تمييز بينهم
عل��ى أس��اس الدين أو المذهب أو الرأي أو العرق أو النس��ب أو الجنس أو الل��ون أو الطبقة أو المهن��ة أو الوضع االقتصادي أو
الوضع االجتماعي".
فريق بناء الدولة:
•الم��ادة  4تنص على أن "المواطنون متس��اوون أمام القانون ف��ي الحقوق والواجبات دون تمييز بس��بب الجنس أو العرق أو
األصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع االقتصادي أو االجتماعي".

 )4عدم التمييز

فريق الحقوق والحريات:
•المادة " 119تجرم كافة أنواع أشكال العنف ضد المرأة".
•المادة " 96تتخذ الدولة تدابير تشريعية لحماية أشخاص أو فئات معينة مثل (المهمشين – النساء – أطفال-ذوي اإلعاقة
أو العاهة) بسبب التمييز ضدهم والنهوض بأوضاعهم".
•المادة " :28حظر كافة أشكال التمييز في مؤسسات الدولة".
•المادة رقم " 163رفع الحواجز المقيدة لحرية وحقوق المرأة وخاصة المتعلقة بالتفسير الخاطئ لمقاصد الشرع".
•الم��ادة " :188الحق��وق والحري��ات المكفول��ة بالدس��تور ال تقبل تعطي� ً
لا ،وال يجوز ألي قان��ون أن يقيدها بم��ا يمس أصلها
وجوهرها".
فريق التنمية
•المادة ":81الكرامة حق لكل إنس��ان تكفل الدولة والمجتمع احترامها وحمايتها ،ويُجرم استعباد أي شخص ،وال يجوز بأي
حال من األحوال إهانة أي إنسان أو ازدراؤه أو االنتقاص من آدميته وحظر كل أشكال التمييز والعنصرية والتفرقة االجتماعية،
وحظر كافة أشكال العمل القسري ،وال يجوز حبس أي كان بصفة تعسفية".
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•الم��ادة ( 4التنمي��ة االجتماعي��ة) " :العمل على مكافحة كل أش��كال التمييز االجتماعي القائم على أس��اس التمييز الديني
أو المذهب��ي أو الطائف��ي أو المناطق��ي أو الجهوي أو العرقي أو على أس��اس الجنس أو النوع أو الل��ون أو المهنة أو الطبقة
أو الوض��ع االجتماع��ي أو االقتص��ادي من خ�لال انتهاج سياس��ات اجتماعي��ة عادلة وتطبي��ق إصالحات وخط��ط اقتصادية
مناس��بة ومستمرة وإصدار تشريعات تضمن دمج الفئة األكثر تهميشًا والمعروفة باالخدام بالمجتمع بما يحقق المساواة
االجتماعية وتكافؤ الفرص.
فريق الحكم الرشيد:
•المادة  " 52النص في الدستور على منع المشرع من سن قوانين تنتقص أو تقيد أو تهون من الحقوق والحريات".

 )5المواطنة المتساوية

فريق الحقوق والحريات:
•المادة رقم " :88تكفل الدولة للمرأة كافة الحقوق المدنية وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين سياس��يًا وتلتزم بتمكينها
من ممارسة كافة حقوق المواطنة المتساوية".
•الم��ادة " 111للمواطنين والمواطنات الحق في المش��اركة الفاعلة في الحياة السياس��ية بالترش��ح واالنتخاب في االنتخابات
الرئاس��ية والنيابية والمحلية واالس��تفتاء وتلت��زم الدولة بإدراج كل مواطن ومواطنة في س��جل الناخبين عند توفر ش��روط
الناخب".
فريق التنمية:
•المادة ( 77النصفية) "مشاركة المواطن والمواطنة في الحياة العامة واجب وطني ،ولكل مواطن ومواطنة حق االنتخاب
والترش��ح ،وإبداء الرأي عبر االستفتاء ،وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق ،وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن ومواطنة
بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب ،متى ما توفرت فيه شروط الناخب ."...
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فريق قضية صعدة:
•القرار " 54ينص في الدستور على أن جميع المواطنين والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات ويحق لهم الترشيح
للوصول إلى السلطة دون تمييز على أساس العرق أو اللون أو المذهب أو الساللة أو المنطقة".
فريق التنمية:
•المادة  ”-13تكفل الدولة للمرأة كافة الحقوق المدنية والسياس��ية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية ،وتلتزم بتمكينها
من ممارس��ة كافة حقوق المواطنة المتس��اوية وإزالة التمييز وحمايتها من أش��كال العنف وكافة الممارسات الالإنسانية
وإصدار التشريعات المحققة لذلك ".
•المادة  " 3تكفل الدولة رعاية النساء والشباب ،وتأهيلهم وتنميتهم روحيًا وخلقيًا وثقافيًا وعلميًا وبدنيًا ونفسيًا واجتماعيًا
واقتصاديًا ،وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة".
فريق بناء الدولة:
•المادة " 1تكفل الدولة المس��اواة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وتصدر القوانين
لتحقيق ذلك".
•المادة ( 5األسس االجتماعية)" :تتخذ الدولة اإلجراءات القانونية التي من شأنها تمكين النساء من ممارسة كل حقوقهن
السياسية والمشاركة االيجابية في الحياة العامة وفقًا ألحكام الدستور".

 )6تجريم العنف

فريق الحقوق والحريات:
•المادة ":94تجريم االعتداء على الس�لامة البدنية (ختان اإلناث) والتحرش الجنس��ي واستغالل المرأة في اإلعالنات التجارية
بالشكل المهين لكرامتها واالتجار بها".
•المادة ":63تشكل هيئة تختص بحماية المرأة والطفل من العنف االجتماعي واألسري".
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•المادة ":167يحدد سن أدنى لزواج الفتيات ب  18عامًا ويعاقب كل من يخالف ذلك".
•المادة  77تتعهد الدولة بحماية الطفل من كافة أشكال االستغالل الجنسي.
•المادة ":99يجرم العمل القسري والرق وكل صور القهر وتجارة العبيد والنساء واألطفال والجنس واالتجار بالبشر ".
•المادة ":119تجرم كافة أنواع و أشكال العنف ضد المرأة ".
•المادة ":160يجرم االتجار بالنساء الالجئات واستغاللهن جنسيًا وجسديًا".
فريق التنمية:
•الم��ادة ( 7التنمية الصحية) ":تكفل الدولة حماية الحق في الصحة وس�لامة الجس��د لكاف��ة المواطنين دون تمييز من أي
اعتداء أو ممارسة صحية أو اجتماعية ضارة وتضمن الحد األدنى “.
•الم��ادة  ":39إيج��اد حزم��ة تش��ريعية واتخاذ تدابي��ر اجتماعية وسياس��ات تؤم��ن الحماي��ة القانونية واإلنس��انية والصحية
واالجتماعية للطفل وذلك على النحو اآلتي:
أ) "الحماية والرعاية الش��املة وأن ال يس��تغلوا ألي غرض كان  ،وأن ال يتعرضوا للعنف أو اإلساءة أو ألي عمل يلحق ضرر بسالمتهم
أو بصحتهم أو تعليمهم".
•المادة " 45تسريع تبني النصوص التشريعية التي تجرم الممارسات الصحية الضارة بالطفل خاصة ختان البنات وفرض رقابة
عل��ى األطباء والعاملين في المهن الطبية حول مس��اهمتهم في تغذية مثل هذه الممارس��ات ورفع الوعي المجتمعي
بمخاطر هذه الظاهرة وانتهاج وسائل توعية أكثر فاعلية وإشراكًا لقطاعات المجتمع ومرجعياته الدينية".

 )7الحصة النسوية

فريق الحكم الرشيد:
•المادة " 20يتم تمثيل المرأة بنسبة ال تقل عن  %30وتمثيل الشباب بنسبة ال تقل عن  %20في سلطات الدولة الثالث".
•المادة " 129النص في القانون على إدراج موازنات النوع االجتماعي في الموازنة العامة للدولة:
أ) تمكين المرأة في هيئات األحزاب والمنظمات بنسبة ال تقل عن .%30
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فريق الحقوق والحريات:
•المادة " 82تلتزم الدولة بتمثيل المرأة بما يمكنها من المشاركة الفاعلة في مختلف الهيئات وسلطات الدولة والمجالس
المنتخبة والمعينة بما ال يقل عن ."%30
فريق التنمية:
•المادة " 78تمكين المرأة سياسيًا بنسبة ال تقل عن  %30في مختلف مواقع صنع القرار السياسي والهيئات المنتخبة".
فريق استقاللية الهيئات:
•المادة  1.1فقرة ج -تمثل المرأة في عضوية الهيئات المستقلة بما ال يقل عن  %30مع توفير المعايير المطلوبة.
فريق القضية الجنوبية
• المبدأ  " 10ضرورة أن ينص الدس��تور االتحادي على تفعيل جميع الحكومات ومؤسس��ات الدولة في دولة اليمن االتحادية
مبدأ المس��اواة عبر س��ن تش��ريعات وإجراءات تتضمن اتخاذ خطوات فعلية لتحقيق تمثيل للنساء ال تقل نسبته عن  %30في
الهياكل القيادية والهيئات المنتخبة والخدمة المدنية".
فريق بناء الدولة:
•المادة ً( 6النظام االنتخابي)
 -1تلتزم المكونات السياس��ية بترتيب قوائمها االنتخابية بما يضمن وصول نس��بة  %30على األقل من النس��اء 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.
( -3نظام االنتخابات التشريعية الوطنية):
ب) تمثل المرأة في كل القوائم المتنافسة على مقاعد الهيئة التشريعية بما ال يقل عن  %30في المائة.
ت) يحق لكل مواطن ومواطنة بلغ سن 18عامًا ممارسة حق االنتخاب.
-3تشغل النساء ما نسبته  %30على األقل في المجالس التشريعية المنتخبة.
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 )8التمكين االقتصادي
واالجتماعي والثقافي

فريق الحقوق والحريات:
•المادة  " 161حق المرأة في االستثمار وحمايتها وتقديم التسهيالت لها والحصول على القروض البيضاء "...
•الم��ادة رق��م  " 42لكل مواطن ومواطن��ة الحق في أن توفر له الدول��ة من خالل الدخل القوم��ي والتعاوني والدولي حق
الرعاية االجتماعية والحقوق االقتصادية والثقافية التي ال غنى عنها لحفظ كرامته ونمو شخصيته “.
•(التوصي��ات) " -2إش��راك المرأة الريفية والس��احلية في تخطيط وتنفيذ البرامج الزراعية والس��مكية وتقديم التس��هيالت
االقتراضية والتسويقية لها وتطوير دور اإلرشاد الزراعي والسمكي واألنشطة األخرى المدرة للدخل المنزلي ".
•(التوصي��ات) "3حماي��ة أوضاع المرأة ف��ي القطاع الزراعي والس��مكي من حيث آليات س��وق العمل في القط��اع الزراعي
والسمكي خاصة األجر وساعات العمل وغيرها من الحقوق ".
•المادة "86تضمن الدولة مش��اركة المرأة الريفية وذلك بوضع وتنفيذ التخطيط اإلنمائي على جميع المستويات وتسهيل
المعلوم��ات والنصائ��ح والخدم��ات لها والحصول عل��ى جميع أنواع التدري��ب والتعليم بما في ذلك ما يتص��ل بمحو األمية
الوظيفي كما توفر لها الحصول على الفرص االقتصادية وعلى االئتمان والقروض الزراعية والتكنولوجيا المناسبة.
فريق التنمية:
•الم��ادة  « 3تكف��ل الدول��ة إدم��اج المرأة في مختل��ف برامج التنمية الريفية بهدف رفع مس��توى معيش��ة المرأة واألس��رة
وتمكينها من الحصول على التمويل الالزم للمش��اريع اإلنتاجية وتسهيل حصولها على المعلومات الالزمة للزراعة واإلنتاج
الحيواني بما يمكنها القيام بواجباتها في تنمية الوطن.
•المادة  " 95إيجاد شبكة أمان اجتماعي قوية و واسعة في مجاالت التأمين على المعاش ،التأمين الصحي ،إصابات العمل،
التأمين على الكوارث ،والفئات الضعيفة كاأليتام والنساء وذوي الدخل المحدود وذوي االحتياجات الخاصة ،وبمشاركة كال
من الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني واألفراد".
•الم��ادة " 110للم��رأة دوره��ا الفاعل ف��ي التنمية االقتصادي��ة واالجتماعية وعلى الدول��ة تقع مس��ؤولية تمكينها من فرص
االستثمار ومشاريع التنمية االقتصادية بشكل منفرد أو عن طريق المنظمات الخاصة بها أو المشتركة بها وتقديم الدعم
والرعاية والتشجيع لها في مختلف المجاالت ويساهم القطاع الخاص في ذلك".
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•الم��ادة " 11العناية بالثقافات ذات الصلة بالفئات االجتماعية كالنس��اء واألطفال والش��باب والمهمش��ين والمغتربين وذوي
االحتياجات الخاصة وتوفير كل الس��بل الكفيلة لتنميتها وتطويرها بما يش��مل على ضرورة توفير البيئة القانونية الحاضنة
والدعم المادي والمعنوي بمختلف أشكاله وصوره".
فريق الجيش واألمن:
•المادة " 17تمكين وتوسيع مشاركة المرأة من العمل في مجاالت الجيش واألمن والمخابرات وينظم ذلك بقانون".
فريق بناء الدولة:
•المادة ( 25األسس االقتصادية) "حق اإلرث مكفول وفقًا ألحكام الشريعة اإلسالمية ويصدر به قانون".
فريق الحكم الرشيد:
•المادة " 144النص في على منح تسهيالت لحصول النساء وسيدات االعمال وكذلك الشباب على القروض".

 )9الحق االجتماعي

فريق بناء الدولة:
•المادة “ 3ترعى الدولة األمومة والطفولة ،وترعى النشء والشباب ،وتحميهم من االستغالل االقتصادي واالجتماعي “.
•المادة  " 4األس��رة هي الوحدة األساس��ية في المجتمع قوامها الدين واألخالق والقيم اإلنس��انية واحترام اإلنس��ان وحب
الوطن ،يحافظ القانون على كيانها ويقوي أواصرها".
فريق الحقوق والحريات:
•المادة  " 61تعمل الدولة على رعاية األسرة واستقرارها بوصفها خلية طبيعية وأساسية في المجتمع وتسعى الدولة إلى
تيسير الظروف المالئمة للزواج وضمان السكن الالئق لكل أسرة وتوفير حد أدنى من الدخل يكفل كرامة أفرادها .
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•الم��ادة " 60إنش��اء محاك��م متخصصة للنظر في قضايا ش��ؤون األس��رة واألحوال الش��خصية وينظمها ويحدد ش��كلها
واختصاصاتها واإلجراءات التي تتبع أمامها قانون خاص " .
•المادة  "62على الدولة رعاية كيان األسرة والحفاظ على تماسكها "
•المادة  " 95تفعيل الفحص الطبي قبل الزواج ". .
•المادة  " 159تلتزم الدولة بتوفير سجون خاصة للنساء وتعمل الدولة على إنشاء مراكز رعاية وتأهيل النساء السجينات بعد
قضاء فترة العقوبة ( ".حقوق خاصة بالمرأة)
•المادة " 164س��رعة تنفيذ األحكام على من تثبت عليهن من النس��اء أي جرائم ويجرم القانون استغالل السجينات بصورة
غير إنسانية وغير أخالقية" .
•المادة  " 165يُحظر حبس أو حجز المرأة في القضايا غير الجسيمة إال بعد صدور حكم قضائي بات مع أخذ الضمانات أثناء
فترة التحقيق وذلك مراعاة لطبيعة المجتمع اليمني " .
•المادة  " 220توفير دار إيواء تحت رقابة الدولة للسجينات المفرج عنهن ودور رعاية لكبار السن والمشردين
•المادة  " 10تلتزم الدولة بوضع سياسات فعالة لرعاية األمومة والطفولة ".
•الم��ادة  " 11تكف��ل الدولة حماية األمومة والطفولة والش��يخوخة وترعى النشء والش��باب وتوفر له��م الظروف المالئمة
لتنمية ملكاتهم وقدراتهم ".
•المادة  " 20على الدولة توفير الحماية لكل أم ورعاية المجتمع لها "
•المادة  " 21على الدولة أن تعمل على دعم األسرة وحماية األمومة والطفولة ".
•المادة  " 83تكفل الدولة ضمان حق المرأة المطلقة في السكن في حال رعايتها ألطفالها"
• المادة  " 63تشكيل هيئة تختص بحماية المرأة والطفل من العنف االجتماعي واألسري" .
•المادة  " 156زيادة الضمان االجتماعي بالنسبة للمرأة المطلقة واألرملة ".
• المادة  " 162حق المرأة المعاقة والمسنة في الحصول على الخدمات االجتماعية الكاملة ".
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فريق بناء الدولة:
•المادة " 3ترعى الدولة األمومة والطفولة  ،وترعى النشء والشباب  ،وتحميهم من االستغالل االقتصادي واالجتماعي " .
فريق التنمية
•الم��ادة " 22تتكف��ل الدول��ة بحماية األموم��ة والطفولة وتوفي��ر خدمات الرعاية الصحي��ة لها مجانًا وباألخ��ص في الريف
والمناطق النائية ".
•المادة  -11أن " الفرد هو أس��اس المجتمع  ،واألس��رة هي الوحدة االجتماعية في المجتمع قوامها الدين واألخالق والقيم
اإلنسانية النبيلة واحترام اإلنسان وحب الوطن " .
•الم��ادة ( 24الصح��ة) " االلتزام بتوجي��ه الموارد الكافية لتنفيذ السياس��ات والبرام��ج الصحية والتوعوي��ة الهادفة لتنظيم
األس��رة واألمومة اآلمنة وتقوية وتعزيز المرافق العامة التي تقدم خدمات الصحة اإلنجابية لضمان حسن جودة الخدمات
المقدم��ة وإعادة بناء ق��درات العاملين في هذا المجال وخاصة الكوادر النس��ائية لتغطية احتياجات النس��اء في المناطق
المهمشة والريفية".
•الم��ادة " 30تعمي��م مراكز األموم��ة والطفولة وتوفي��ر اإلمكانيات الالزمة له��ا وإيصال خدماتها إلى الم��رأة والطفل في
األري��اف وإعط��اء المناطق المحروم��ة األولوية في ذلك وإتباع سياس��ة تؤدي إلى تنظيم النس��ل وترش��يده وتوضيح المزايا
والفوائد الصحية والتربوية واالجتماعية واالقتصادية لهذه المسألة وانعكاسها على الفرد واألسرة والمجتمع ".
•الم��ادة " 44اتخ��اذ جميع التدابير المناس��بة من أجل تجنب الحمل في س��ن مبكرة وتوفير المعلومات والبرامج اإلرش��ادية
المناسبة لرفع الوعي المجتمعي بمخاطر الحمل في سن مبكرة عل صحة األم وطفلها ".
•المادة  " 42إصدار قانون لألس��رة يضمن الحقوق اإلنس��انية واالجتماعية للمرأة وحمايتها من كافة أشكال التمييز والعنف
والممارس��ات الالإنس��انية وتضمن الحقوق اإلنس��انية للطفل والشاب من الممارس��ات االجتماعية القهرية للسلطة األبوية
واألس��رية التي تؤدي في كثير من االحيان إلى بناء ش��خصية غير س��وية وغير مثمرة لمجتمعها وذلك بحيث يضمن القانون
المش��ار اليه نصوصًا تضمن ح��ق المرأة في الميراث وحقها في اختيار ش��ريك حياتها وتوفير الحماية اإلنس��انية والقانونية
والمعنوية والتعويضية للمرأة المطلقة واألرملة وتضمين مواد مناسبة تؤدي إلى القضاء على ظاهرة المغاالة في المهور".
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فريق الحقوق والحريات

 )10الصحة

•المادة  " 157حق المرأة في إجازة رعاية المولود سنة باجر كامل وسنة أخرى بنصف األجر ".
•المادة  " 146يحق للمرأة العاملة في أي مؤسسة من مؤسسات الدولة التقاعد االختياري عند بلوغ  25عاما من الخدمة " .
•الم��ادة  " 158حق المرأة بالتمتع بالحقوق الخصوصية المتصلة بالحم��ل والوالدة واعتبار وظيفة اإلنجاب وظيفة اجتماعية
يتحمل عبأها الوالدان معا ومؤسسات الدولة ".
•الم��ادة  " 175تلت��زم الدولة بوضع إجازة مناس��بة ل�لأم العاملة فيما يخص إج��ازة الوضع والرضاع��ة والحضانة بما يضمن
مصلحة الطفل أو ً
ال".
فريق التنمية:
•المادة  " 51تكفل الدولة خدمات تيس��ر للمرأة التوفيق بين واجباتها نحو أس��رتها وعملها العام وإصدار تش��ريعات تكفل
للمرأة خصوصيتها الصحية واألسرية ".
•الم��ادة  " 38اعتم��اد قان��ون فحوصات ما قب��ل الزواج لألم��راض الوراثية للتحقق من خل��و الزوجين من األم��راض الوراثية أو
المعدية التي تؤثر على حياة نسليهما أو صحته أو قدرته".
•الم��ادة  " 44اتخاذ جميع التدابير المناس��بة من أجل تجنب الحمل في س��ن مبكرة وتوفير المعلومات والبرامج اإلرش��ادية
المناسبة لرفع الوعي المجتمعي بمخاطر الحمل في سن مبكرة على صحة األم وطفلها

فريق الحقوق والحريات:
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 )11التعليم

•المادة " 48االهتمام بتعليم الفتاة في الجانب الصحي وإعطائها الفرص المناس��بة لاللتحاق به مع تش��جيع الدولة فتاة
الريف في هذا المجال ".
•المادة " 192تضمين مبادئ وثقافة حقوق اإلنسان وقيم التسامح والقبول باآلخر في المناهج الدراسية للمدارس وكذا في
مناهج الكليات والمعاهد الشرطية والعسكرية وإلغاء كل ما يتعارض في المناهج مع مبادئ حقوق اإلنسان وحرياته".
فريق التنمية:
•المادة  "48إلزام الحكومة بتوفير الحوافز الكافية والبيئة المناسبة لضمان تعليم الفتاة ".
•المادة  " 62لكل مواطن ومواطنة الحق في تعليم عالي الجودة  ،ومجاني بمراحله المختلفة في كل مؤسسات الدولة
التعليمية  ،وإلزامي في مراحل التعليم األساسي  ،وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد اإللزام إلى مراحل أخرى وتشرف الدولة
على التعليم بكل أنواعه  ،وتعني بالتعليم الفني والحرفي وتشجيعه  ،وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة
والخاصة واألهلية وغيرها بخطة الدولة وأهدافها  ،وذلك كله بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع  ،والتنمية ".
•المادة  " 81تدعم الدولة أو الحكومة توفير التدريب المهني النوعي لفئات المرأة والمعاقين.
•الم��ادة  " 75تلت��زم الدولة بوضع خطة ش��املة للقضاء على األمية وتجفي��ف منابعها لكافة األعمار  ،م��ن الذكور واإلناث
ف��ي الريف والحضر  ،وتتولى تنفيذها بمش��اركة المجتمع خالل مدة زمنية متوس��طة في تاري��خ العمل بالعقد االجتماعي
الجديد".
•المادة  " 4تلتزم الدولة بتوفير الحوافز الكافية والبيئة المناسبة لضمان تعليم الفتاة " .
•المادة ( 6التنمية التعليمية والبشرية) ( الختامية) " تلتزم الدولة برعاية وتنمية الطفولة المبكرة".
•الم��ادة  " 60تخصيص نس��بة لاللتحاق بالمؤسس��ات التعليمية الطبي��ة والصحية للمناطق الريفية والنائي��ة مع األخذ بعين
االعتبار عدالة التوزيع بين الذكور واإلناث " .
•الم��ادة ( 33التعلي��م والتنمية البش��رية )" بناء مناه��ج تعليمية متطورة تحقق تنمية ش��املة للمتعلم ليس��اهم في بناء
مجتمعه من خالل تضمين المناهج التعليمية حقوق المرأة الدستورية واالجتماعية واالقتصادية ".
•الم��ادة  " 43تلت��زم الدولة بدعم وتش��جيع فتاة الري��ف لاللتحاق بالمعاهد المتوس��طة التخصصي��ة والتعليم الجامعي
بنسبة ال تقل عن  %10من إجمالي قبول الطالب .
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فريق الحقوق والحريات:
 )12التزام الدولة
بالمعاهدات والمواثيق
الدولية

•الم��ادة " 153تلت��زم الدولة بكاف��ة أحكام االتفاقي��ات المتعلقة بحقوق اإلنس��ان والمصادق عليها من قب��ل الدولة وفقًا
للدستور" .
•المادة " 187تلتزم الدولة بمبادئ حقوق اإلنس��ان وحرياته العامة والخاصة بما ال يخالف الدستور وتضع إستراتيجية وطنية
لحمايتها ومنع أي انتقاص منها".
•المادة " 59تلتزم الدولة بتضمين مبادئ حقوق اإلنسان في مناهج التعليم لجميع المراحل".
•المادة " 150تدرس مادة الحقوق والحريات في كافة الكليات والمعاهد العسكرية".
فريق الحكم الرشيد:
•الم��ادة  " 3تلتزم الدولة باحترام ميثاق األمم المتحدة والجامعة العربية واإلعالن العالمي لحقوق اإلنس��ان والمعاهدات
والمواثيق الدولية الموقعة عليها اليمن بما ال يخالف الدستور".
فريق التنمية:
•المادة ( 19التنمية السياس��ية واالجتماعية والثقافية) " تلتزم الدولة العمل بميثاق جامعة الدول العربية واإلعالن العالمي
لحقوق اإلنسان والمواثيق والعهود واالتفاقيات الدولية المتصلة بحقوق اإلنسان والمصادق عليها من قبل بالدنا ".
فريق بناء الدولة
• ( األسس السياسية) :المادة  " 8تلتزم الدولة العمل بميثاق األمم المتحدة والجامعة العربية والعمل باإلعالن العالمي
لحقوق اإلنسان والمواثيق والمعاهدات الدولية وقواعد القانون الدولي التي صادقت عليها السلطة التشريعية في اليمن،
وعليها مالئمة كل القوانين مع هذه المواثيق".
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