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شكر وتنويه

أجرت بحوث هذا التقرير بلقيس واليل، باحثة يف قسم الرشق األوسط وشامل أفريقيا يف هيومن رايتس ووتش، مبساعدة 
الباحث معاد باين. وقدمت املتدربة كريستني بيكريل مساعدة كبرية يف البحوث. 

قام مبراجعة التقرير كل من مالكوم سامرت، محرر يف قسم الرشق األوسط وشامل أفريقيا، وتوم بورتيوس، نائب مدير 
برنامج. وقّدم جاميس روس، مدير السياسات والشؤون القانونية، مراجعة قانونية. وقدم كل من فريد أبرهامز، مستشار 
خاص يف قسم حقوق الطفل، وجوزيف أمون، مدير برنامج الصحة وحقوق اإلنسان، وروثنا بيغم، باحثة يف شؤون املرأة 

يف قسم الرشق األوسط وشامل أفريقيا، وجانيت وولش، نائبة مدير برنامج حقوق املرأة، مراجعة مختصة.

قّدمت ساندي الخوري، من قسم الرشق األوسط وشامل أفريقيا، مساعدة يف اإلخراج. وأعّد التقرير للنرش كل من غرايس 
تشوي، مديرة املطبوعات، وكايث ميلز، مختصة يف املطبوعات، وفيتزروي هبكنس، مدير إداري.
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ملخص

ميّر اليمن اليوم مبرحلة تغيري جذري، حيث يحاول 
اليمنيون بناء نظام سيايس جديد سمته االستقرار بعد 33 

سنة من الديكتاتورية، ومبرحلة انتقالية متقلبة دامت 
ثالث سنوات. وتبقى التحديات التي تواجه بناء دولة 
تُحرتم فيها حقوق اإلنسان اعتامًدا عىل سيادة القانون 

مهمة وكبرية.

أما بالنسبة للمرأة اليمنية، فتظل الرهانات كبرية جدا. 
لقد لعبت املرأة أدواراً مهمة يف انتفاضة 2011 التي قادت 

إىل اإلطاحة بالرئيس عيل عبد الله صالح، وساهمت يف 
مرحلة االنتقال الدميقراطي، سواء من داخل الحكومة أو 
من خارجها. ويجب اآلن اتخاذ خطوات ملموسة لضامن 

احرتام حقوق املرأة يف اليمن الجديد، وإلغاء جميع أشكال 
التمييز التي شملها القانون ضّدها .



2         واجب الطاعة

يحتوي قانون األحوال الشخصية اليمني الحايل عىل أحكام قانونية 
تفرض متييزاً علنياً ضّد املرأة فيام يتعلق بالزواج، والطالق، وحضانة 
األبناء، واملرياث. كام ال توجد أي ترشيعات تحظر العنف ضّد املرأة، 

أو زواج األطفال، أو تشويه األعضاء التناسلية األنثوية.

الرئاسة،  ُسّدة  إىل  هادي  منصور  ربه  عبد  ووصول  االنتفاضة  بعد 
نظم اليمن طوال عرشة أشهر )2013ـ2014( مؤمترًا للحوار الوطني. 
يف  املرأة  حقوق  حامية  لتعزيز  التوصيات  من  عديداً  املؤمتر  اقرتح 
القانون الجديد عرب مراجعة الترشيعات الوطنية. وانبثق عن مؤمتر 
الحوار لجنة صياغة الدستور التي بدأت عملها يف مارس/آذار 2014، 
ومهمتها إدراج التوصيات املذكورة يف الدستور الجديد. وبعد االنتهاء 
تعقبه  حوله،  وطنياً  استفتاء  اليمن  نظم  سيُ الدستور،  صياغة  من 

انتخابات رئاسية وبرملانية.

الحكومة  عىل  يتعني  التي  الرئيسية  املسائل  التقرير  هذا  يقّدم 
االنتقالية، وهي  املرحلة  املرأة يف  اليمنية معالجتها لضامن حقوق 
عىل  والحصول  حقها،  يف  ميارس  الذي  والعنف  املرأة،  ضّد  التمييز 
رعاية صحية إنجابية. وقد ينتج عن الفشل يف معاجلة هذه املسائل 
بالشكل املناسب تراجع يف املكاسب التي حققتها املرأة اليمنية عىل 
وقد  الوطني،  الحوار  مؤمتر  عرب  وخاصة  املاضيتني،  السنتني  امتداد 
يعيق احرتام حقوق املرأة يف املستقبل. لقد حان الوقت ليك تشارك 
املرأة بشكل فعال يف املسار السيايس، وتُضمن حقوقها يف الدستور 

والقوانني اليمنية.

التمييز

ينص الدستور اليمني لسنة 1994 عىل أن جميع املواطنني متساوون، 
ولكنه أيضا يشري إىل أن »النساء شقائق الرجال« و«لهّن من الحقوق 
عليه  وينّص  الرشيعة  وتوجبه  تكفله  ما  الواجبات  من  وعليهن 
القانون«. وتم رشح هذا املبدأ التمييزي يف قانون األحوال الشخصية 
بالزواج،  يتعلق  فيام  املرأة  ضّد  متييزية  أحكام  عىل  يحتوي  الذي 

والطالق، وحضانة األطفال، واملرياث.

ال ينّص القانون اليمني الحايل عىل حق املرأة يف الزواج مبحض إرادتها 
الحرة، بل فقط بعد موافقة ويّل أمرها. ويُسمح للرجال بالزواج من 
أربع نساء بينام ال تتزوج املرأة إال رجالً واحًدا. كام يسمح القانون 
للرجل بتطليق زوجته من جانب واحد فقط بتلفظ عبارات الطالق 
ثالث مرات، بينام يتعني عىل املرأة التي ترغب يف الطالق رفع دعاوى 
الطالق،  لدى املحاكم، ويبقى ذلك متاحاً يف ظروف محددة. وبعد 

عادة ما مُتنح حضانة األطفال إىل األم إىل أن يبلغوا عمرًا معيناً، أو إىل 
أن يقرروا بأنفسهم مع من يريدون العيش. ولكن وصاية األب عىل 
األطفال تبقى قامئة أثناء الزواج والطالق، بغض النظر عام إذا كان 

هو الحاضن الفعيل لألطفال.

يحّق للمرأة املرياث من والدها ووالدتها وزوجها وأبنائها، ومن أفراد 
العائلة يف ظروف معينة. ولكن عادة ما يكون نصيب  آخرين من 
املرأة من املرياث هو نصف النصيب الذي يناله الرجل الذي تجمعه 

معها نفس العالقة باملتويف.

العنف ضّد المرأة

ال يوجد يف اليمن أي قانون مينع العنف ضّد املرأة، بل ينص قانون 
العقوبات عىل أن تطيع املرأة زوجها، مبا يف ذلك إقامة عالقة جنسية. 
وكنتيجة لذلك، ال يوجد حكم قانوين يجرّم االغتصاب الزوجي. إضافة 
إىل ذلك، ينص القانون عىل فرض عقوبات مخففة عىل املتورطني يف 
الزنا  تجرم  أخرى  قانونية  أحكام  الرشف. وتوجد  بجرائم  ما يسمى 
وتتسبب  املرأة،  ضّد  متييزي  تأثري  ولها  األخالقية«،  غري  و«األعامل 
التي  الحامية  املساواة ويف  ذلك حقها يف  تقويض حقوقها، ومن  يف 

يوفرها القانون.

يُعترب زواج القارصات وختان الفتيات من االنتهاكات الخطرية لحقوق 
املرأة يف اليمن، ومل تفعل الحكومة شيئا يُذكر ملواجهتها.

الحصول على رعاية صحية إنجابية

يبقى الحصول عىل رعاية صحية يف اليمن أمرا محدودا، وتواجه املرأة 
تحديات صحية خطرية، مبا يف ذلك يف مجال الرعاية اإلنجابية. وتبقى 
معدالت وفيات الرضع واألمهات مرتفعة جدا يف املنطقة، وما فتئت 
تتفاقم بسبب الزواج املبكر، والحمل يف سّن املراهقة، وارتفاع نسب 
الخصوبة. وكان استطالع أجري يف 2013 قد خلص إىل أن 60 باملائة 
فقط من النساء الحوامل الاليت شملتهن الدراسة تلقني رعاية صحية 

قبل الوالدة، بينام تنجب غالبية النساء اليمنيات يف املنزل.          

***

إلعادة  مسبوقة  غري  فرصا  السيايس  االنتقال  عملية  وفرت  حني  يف 
ذلك  يف  مبا  اليمن،  يف  للمرأة  واالجتامعي  القانوين  الوضع  تشكيل 
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مشاركتها بشكل فعال وكامل يف الحياة السياسية، بقيت املكاسب 
التي تحققت إىل اليوم هشة، وبحاجة ألن تكون مدعومة بضامنات 
دستورية وترشيعية واضحة. ولذلك فإن املسؤولية تقع عىل الحكومة 
يف تبني إجراءات إصالحية يف إطار جهودها الرامية إىل تعزيز حقوق 

الجميع يف اليمن. 
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التوصيات

إلى لجنة صياغة الدستور

يجب أن يكفل الدستور:

حامية فعالة لحقوق اإلنسان كام هي معرّفة يف القانون الدويل،	 

املساواة بني الرجل واملرأة أمام القانون،	 

عدم التمييز عىل أساس الجنس والنوع والحمل والحالة االجتامعية، وإسداء توصيات إىل السلطة الترشيعية بسن 	 
ترشيعات تحظر التمييز من قبل الدولة والهيئات الخاصة،

تطبيق ضامنات املساواة وعدم التمييز وغريها من أشكال الحامية يف جميع القوانني اليمنية،	 

متكني املحاكم من عدم اعتامد القوانني والسياسات واملامرسات التمييزية، وتوفري وسائل انتصاف فعالة للمترضرين،	 

وجود أحكام قانونية تقدم تعريفاً للعنف القائم عىل أساس الجنس عىل أنه شكل من أشكال التمييز، وإسداء 	 
توصيات للسلطة الترشيعية مبنعه والتصدي له.  

إلى البرلمان اليمني

ز ضّد املرأة، بشكل مبارش أو غري مبارش، لضامن التطابق الكامل بني 	  يجب إلغاء أو تعديل جميع القوانني التي متيّ
القانون اليمني والتزامات اليمن تجاه حقوق اإلنسان الدولية. ويتعني عىل الربملان بشكل خاص تعديل األحكام 
القانونية الواردة يف قانون األحوال الشخصية واملتعلقة بالزواج، والطالق، وحضانة األطفال بعد الطالق، واملرياث، 
مترير  يف  الرجل  مع  متساوية  حقوقا  للمرأة  مينح  ال  الذي  الجنسية  قانون  وكذلك  زوجها،  بطاعة  املرأة  وإلزام 

جنسيتها لزوجها،

يجب إلغاء أو تعديل القانون الجنايئ الذي يحظر الزنا )العالقة الزوجية خارج إطار الزواج(،	 

يجب صياغة قوانني تجرّم جميع أشكال العنف ضّد املرأة، مبا يف ذلك العنف املنزيل، وتبني إصالحات ترشيعية 	 
الذين  الحكوميني  املسؤولني  لجميع  مناسبة  توجيهية  ومبادئ  وبروتوكوالت  للضحايا،  املساعدة  تقديم  تشمل 

يتعاملون مع مسألة العنف ضّد املرأة،

يجب متكني الوكاالت الحكومية املعنية من تنفيذ الترشيعات الجديدة والترشيعات املنقحة، ومراقبتها لتعزيز 	 
حامية حقوق املرأة، ويجب وضع خطة عمل وطنية ملواجهة العنف ضّد املرأة والفتاة ولتنفيذ القوانني الجديدة 

والقوانني املعّدلة،
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يجب استشارة املنظامت اليمنية املعنية بحقوق املرأة وغريها من منظامت املجتمع املدين عند صياغة ترشيعات 	 
تتعلق بحقوق املرأة،

املتعلقة »بجرائم 	  القوانني  املرأة، مبا يف ذلك  العنف ضّد  التي تسهل  الترشيعات  أو تعديل جميع  إلغاء  يجب 
الرشف«،

يجب تبني مرشوع قانون حقوق الطفل، الذي تم عرضه عىل مجلس الوزراء، لفرض عقوبات جنائية عىل كل من 	 
يتسبب يف زواج القارصات، وختان الفتيات، وعمل األطفال، وغريها من املسائل، مبا يتناسب مع املعايري الدولية 

لحقوق اإلنسان،

النساء املرشحات للمجالس املنتخبة واملناصب الحكومية 	  يجب دعم الربامج املستقلة وغري الحزبية ملساعدة 
يف تجاوز العراقيل التي تواجههن، وتعزيز مبادرات بناء القدرات، مثل إدارة الحمالت وتدريب املرشحات عىل 

القيادة.

إلى الحكومة اليمنية

يجب ضامن حامية فعالة للمساواة وعدم التمييز وغري ذلك من الحقوق املكفولة دوليا،	 

يجب تدريب أعوان الرشطة عىل التعامل الناجع والفعال مع العنف القائم عىل أساس الجنس، ورفع عدد النساء 	 
العامالت يف الرشطة وغريها من قوات األمن،

يجب توفري فرص متساوية للمرأة والرجل يف التعليم،	 

يجب رفع وتحسني خدمات ومعلومات الصحة اإلنجابية لجميع الفتيات والنساء، مبا يف ذلك الحصول عىل رعاية 	 
توليدية طارئة وتنظيم األرسة، عرب توسيع التوعية بالصحة اإلنجابية يف التجمعات الريفية التي يعيش فيها عدد 

كبري من اليمنيني،

يجب التأكد من أن جميع العاملني يف مجال الرعاية الصحية يدركون أن سياسة الحكومة ال تتطلب إذن الزوج 	 
النظر عن سن املرأة أو  التوليدية، وبغض  الرعاية  الرعاية الصحية، مبا يف ذلك خدمات  حتى تحصل املرأة عىل 

الفتاة.  
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سيدات من سكان المناطق الريفية يصلون إلى مدرسة قرب مدينة حرض الستسالم أموال نقدية من 
برنامج لمنظمة أوكسفام يستهدف السيدات المسنات والحوامل، والعائالت التي لديها أطفال يعانون من 

سوء التغذية واألشخاص المستضعفين اآلخرين، أثناء عملية التوزيع. تنفذ أوكسفام وجماعات محلية 
النظافة الشخصية والصحة العامة.  © 2012 بانوس/آبي ترايلر-سميث أنشطة توعوية تتعلق ب
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I. خلفية

وعدم  التمييز،  من  متعددة  أشكاالً  اليمنية  والفتاة  املرأة  تواجه 
يف  تحسنا  املرأة  وضع  شهد  وبينام  االجتامعي.  واإلقصاء  املساواة، 
متدنية  مرتبة  اليمن عىل  األخرية، حافظ  السنوات  العريب يف  العامل 
وتعترب  الجنسني.1  بني  باملساواة  املتعلقة  العاملية  التقييامت  يف 
عىل  تحصل  وال  التنقل،  عىل  قدرة  وأقل  تعلام،  أقل  اليمنية  املرأة 
نفس القدر من الرعاية الصحية مقارنة بالرجل،2 وال تتمتع بنفس 
الفرص االقتصادية والتعليمية.3 كام تساهم حالة الفقر العام، وعدم 
االستقرار السيايس، والصعوبات الريفية التي يواجهها جزء كبري من 

اليمنيني يف تعقيد التحديات التي تواجهها املرأة.

املنتدى  يعده  الذي  الجنسني،  بني  العاملية  الفجوة  مؤرش  تضّمن 
االقتصادي العاملي، معطيات حول مشاركة املرأة يف الحياة السياسية، 
السيايس.  والتمكني  الصحة،  عىل  وحصولها  العلمي،  وتحصيلها 
مبؤرش  العمل  بداية  منذ  متواصل،  بشكل  اليمنية،  املرأة  واحتلت 
ويقّدم  القامئة.4  يف  متأخرة  مراتب   ،2006 يف  الجنسني  بني  الفجوة 
مؤرش عدم املساواة بني الجنسني الصادر عن برنامج األمم املتحدة 
اإلمنايئ تحليالً ملعطيات تتعلق باملرأة يف الصحة اإلنجابية، والتمكني، 
واملشاركة يف سوق العمل. وتحصل اليمن يف 2013 عىل املرتبة األخرية 
من بني 152 دولة شملها هذا املؤرش.5 ومن العوامل التي ساهمت يف 
وضع اليمن يف هذه املراتب املتأخرة هي ارتفاع معدالت الخصوبة يف 
سن املراهقة، وانخفاض معدالت مشاركة املرأة يف الربملان، واملعدالت 

املنخفضة جدا للتحصيل العلمي واملشاركة يف القوى العاملة.6

http:// ،»4102 1   اليونسيف والجمهورية اليمنية، »تحليل وضع األطفال في اليمن عام

www.unicef.org/mena/MENA-Situation_Analysis_report_-_English_
Final(1).pdf، )تمت الزيارة في 4 أغسطس/آب 4102(، ص 62. 

http://www.freedomhouse.org/report/ ،»2102 ،2   فريدم هاوس، »اليمن

countries-crossroads/2012/yemen-0#.U-TOgI2SzQ0، )تمت الزيارة في 4 
أغسطس/آب 4102(. 

SIGI   3، »اليمن، http://genderindex.org/country/yemen ،»2102، )تمت 

الزيارة في 6 أغسطس/آب 4102(. 

4   المنتدى االقتصادي العالمي، »التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين: اليمن«، 4102، 

http://www3.weforum.org/docs/GGGR14/GGGR_CompleteRe-
port_2014.pdf ، )تمت الزيارة في 82 أكتوبر/تشرين األول 4102(. 

5   برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، »تقرير التنمية البشرية«، مذكرة تفسيرية بشأن تقرير 

http://hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_ ،4102 التنمية البشرية: اليمن
theme/country-notes/YEM.pdf )تمت الزيارة في 4 أغسطس/آب 4102(. 

http:// ،»4102 6   اليونسيف والجمهورية اليمنية، »تحليل وضع األطفال في اليمن عام

www.unicef.org/mena/MENA-Situation_Analysis_report_-_English_
Final(1).pdf، )تمت الزيارة في 4 أغسطس/آب 4102(، الصفحات 28ـ38. 
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حني اندلعت االحتجاجات املناوئة للحكومة يف 2011، لعبت املرأة 
املدنية  االنتفاضة  أن  ورغم  التغيري.  حركة  يف  محوريا  دورا  اليمنية 
اليمنية  املرأة  أن  إال  الله صالح،  الرئيس عيل عبد  تسببت يف خلع 
األخرية.7  الثالث  السنوات  يف  سوءاً  ازداد  وضعها  إن  تقول  صارت 
السيايس بشكل  املسار  التوظيف ويف  املرأة يف  استمر تهميش  فقد 
عام.8 ومع تدهور الوضع السيايس مجدًدا، صارت املرأة أكرث عرضة 
للضغوط واملضايقة من قبل املحافظني الدينيني الذين صاروا يحظون 
بنفوذ أكرب، ويستهدفون املرأة بحمالتهم التكفريية. ومن بني النساء 
اليمنيات الاليت يواجهن هذا النوع من التهم توكل كرمان، الحائزة 
وكذلك  الباشا،  أمل  الحقوقية  والناشطة  للسالم،  نوبل  جائزة  عىل 
برشى املقطري وأروى عثامن، وكالهام كاتبتان وناشطتان، والصحفية 

سامية األغربي.9

الترشيعات  من  عدد  يف  الجنسني  بني  التمييز  تكريس  استمر  كام 
وقانون  املواطنة،  وقانون  الشخصية،  األحوال  قانون  ومنها  الهامة، 
فرصة  لليمن  توفر  الحالية  االنتقالية  الفرتة  ولكن  العقوبات.10 
فريدة لتعديل هذه األحكام القانونية، وتكريس املساواة بني الرجل 

واملرأة يف املنظومة القانونية وغريها من املجاالت.

باعتباره عضوا يف عدد من أهم االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان، 
مبا يف ذلك العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، والعهد 
الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية، واتفاقية 
اليمن  فإن  )سيداو(،  املرأة  ضّد  التمييز  أشكال  جميع  عىل  القضاء 
االتفاقيات  هذه  تنص  ــرأة.11  وامل الرجل  بني  املساواة  بضامن  ملزم 

7   السابق، الصفحات 26، 84. 

8   السابق، الصفحة 83. 

9   هيومن رايتس ووتش، »مهنة خطرة على الحياة: االعتداءات على الصحفيين 
http://www.hrw.org/ar/ ،2013 في ظل حكومة اليمن الجديدة«، سبتمبر/أيلول

reports/19/09/2013، ص 37. 

SIGI   10، »اليمن، http://genderindex.org/country/yemen ،»2102، )تمت 

الزيارة في 6 أغسطس/آب 4102(.

11   العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اعتمد في 16 ديسمبر/كانون األول 
 U.N. ,52 at )16 .U.N. GAOR Supp. )No 21 ,)2200A )XXI .G.A. Res ،1966

U.N.T.S 999 ,)1966( 6316/Doc. A. 171، دخل حيز التنفيذ في 23 مارس/آذار 1976، 
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx، )تمت 

الزيارة في 11 سبتمبر/أيلول 2013(، انضم إليه اليمن في 9 فبراير/شباط 1987. 

العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، اعتمد في 16 ديسمبر/
 at )16 .U.N.GAOR Supp. )No 21 ,)2200A )XXI .G.A. Res ،1966 كانون األول

U.N.T.S 993 ,)1966( 6316/U.N. Doc. A ,49. 3، دخل حيز التنفيذ في 3 يناير/كانون 
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR. ،1976 الثاني
aspx، )تمت الزيارة في 11 سبتمبر/أيلول 2014(، انضم إليه اليمن في 9 فبراير/شباط 7891.

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضّد المرأة )سيداو(، اعتمدت في 81 ديسمبر/كانون 
 U.N. ,193 at )46 .U.N. GAOR Supp. )No 34 ,G.A. res.34/180 ،9791 األول

http://www.ohchr.org/ ،1981 46/34، دخلت حيز التنفيذ في 3 سبتمبر/أيلول/Doc. A
EN/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx، )تمت الزيارة في 11 سبتمبر/أيلول 

4102(، انضم إليها اليمن في 03 مايو/أيار 4891. 

بشكل رصيح عىل تساوي الرجل واملرأة أمام القانون، ولذلك يجب 
معاملتهام بنفس الطريقة يف الواقع، وتوفري فرص متساوية لكليهام 
تلتزم  أن  عىل  سيداو  اتفاقية  تنص  كام  الحياة.  مناحي  جميع  يف 
جميع الدول مببدأ املساواة بني الرجل واملرأة يف الدساتري والترشيعات 

األخرى، وأن تضمن تطبيق املساواة عىل ارض الواقع.12 

أصدر مؤمتر الحوار الوطني، الذي دام طوال عرشة أشهر )2013ـ2014(، 
عديداً من التوصيات املتعلقة باإلصالحات الحقوقية التي يتعني عىل 
اللجنة املكونة من 17 عضوا التي ستسهر عىل صياغة الدستور، والتي 
الجديد.  الدستور  يف  تكرسها  أن   ،2014 مارس/آذار  يف  عملها  بدأت 
وبعد االنتهاء من صياغة الدستور، سيتم عرضه عىل استفتاء وطني، 
ثم يتم تنظيم انتخابات رئاسية وبرملانية. يُذكر أنه إىل حدود كتابة 

هذا التقرير، مل يتم بعد تحديد تاريخ االستفتاء.

كام أصدر مؤمتر الحوار الوطني توصيات للربملان اليمني بإصالح أو 
وأخرى  اإلنسان،  لحقوق  الدولية  للمعايري  تستجيب  قوانني  تبني 

للحكومة اليمنية بتبني سياسات تحقق نفس الغاية. 

12  اتفاقية سيداو، المادة 2 )أ(، والمادة 3. 
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II. التمييز

تفرض القوانني اليمنية متييزا ضّد املرأة يف عديد املجاالت الهامة، مبا 
يف ذلك الدستور اليمني لسنة 1994 وقانون األحوال الشخصية.13 يف 
للمرأة، مع  الوطنية  اللجنة  نقيب، عضو  قامت ذكرى  سنة 2000، 
ا.14 وخلصت اللجنة إىل وجود  ا مينيً زميالت لها يف مراجعة 197 قانونً
ما ال يقل عن 90 قانونا يف اليمن فيهم متييز ضّد املرأة بشكل ما. 
ولكن استناًدا إىل ذكرى نقيب، تم إصالح 18 قانونا فقط من هذه 

القوانني إىل حدود 15.2014

ويف 2008، عربت لجنة األمم املتحدة املعنية بالقضاء عىل التمييز 
تراقب  التي  الدوليني  الخرباء  هيئة  سيداو(، وهي  )لجنة  املرأة  ضّد 
املرأة،  ضّد  التمييز  أشكال  جميع  عىل  القضاء  التفاقية  االمتثال 
الغامض لالتفاقية  الوضع  واليمن طرف فيها، عرّبت عن قلقها من 
ومازال  ألحكامها.16  االمتثال  وعدم  اليمنية،  القانونية  املنظومة  يف 
التمييز بني الجنسني موجوًدا يف بعض الترشيعات اليمنية الرئيسية. 
الشاملة يف مجلس  الدورية  املراجعة  أثناء  اليمن،  التزم  ويف 2009، 
إللغاء  الوطنية  لترشيعاته  بالقيام مبراجعة شاملة  اإلنسان،  حقوق 
ز ضّد املرأة.17 غري أنه مل ينفذ هذا االلتزام  األحكام القانونية التي متيّ

بعد.

الدستور

»املواطنني  أن  عىل   41 املادة  يف   1994 لسنة  اليمني  الدستور  ينّص 
ينص  ولكنه  العامة«.18  والواجبات  الحقوق  يف  متساوون  جميعا 

13   تقنيا تم تجاوز الدستور اليمني من قبل مجلس التعاون الخليجي في مبادرة 1102 

المتعلقة بالمرحلة االنتقالية، وآلية التنفيذ المنبثقة عن األمم المتحدة. وعند كتابة هذا التقرير، 
مازالت لجنة صياغة الدستور التي تشكلت في 4102 لم تنشر بعد مسودة الدستور. 

14   مركز دراسات النوع االجتماعي وبحوث التنمية في جامعة صنعاء، ومركز المرأة للبحوث 

والتدريب في جامعة عدن: »العنف القائم على نوع الجنس في المجتمع اليمني«، 0102، ص 
 .242

15   مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ذكرى نقيب، ممثل مدير التنمية، اللجنة الوطنية للمرأة، 

صنعاء، 02 أبريل/نيسان 4102. 

16   لجنة القضاء على التمييز ضّد المرأة، »المالحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء 

على التمييز ضّد المرأة: اليمن«، CEDAW/C/YEM/CO/6، 9 يوليو/تموز 8002، 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/CEDAW.C.YEM.

CO.6.pdf، )تمت الزيارة في 5 أغسطس/آب 4102(، الفقرة 063. 

17   مجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، »تقرير الفريق العامل المعني باالستعراض 

http://www.ref- ،9002 5 يونيو/حزيران ،A/HRC/12/13  الدوري الشامل: اليمن«،
 ،world.org/publisher,UNHRC,COUNTRYREP,YEM,4a9cdb98d,0.html

)تمت الزيارة في 7 أغسطس/آب 4102(، الفقرة 19. 

http://www.yemen- ،1002 18   دستور الجمهورية اليمنية، كما تم تعديله في استفتاء

nic.info/english_site/yemen/dostor.php، )تمت الزيارة في 11 سبتمبر/أيلول 

أيضا يف املادة 31 عىل أن »النساء شقائق الرجال ولهن من الحقوق 
عليه  وينص  الرشيعة  وتوجبه  تكفله  ما  الواجبات  من  وعليهن 
القانون«.19 ولذلك فإن املادة 31 تعترب تقويضا للمساواة التي تنص 

عليها املادة 41. 

 2012 فرباير/شباط  يف  السلطة  صالح  الله  عبد  عيل  الرئيس  غادر 
األمن،  مجلس  ومبساندة  الخليجي  التعاون  مجلس  من  بواسطة 
»آلية  بـ  وعمال  األورويب.  االتحاد  أعضاء  والدول  املتحدة،  والواليات 
الحكومة  التزمت  انتقالية،  كخطة  املتحدة  األمم  اقرتحتها  تنفيذ« 
بتنظيم مؤمتر للحوار الوطني ملعالجة مطالب مختلف املجموعات، 
مثل املتمردين الحوثيني يف الشامل، والحراك الجنويب، وهو تحالف 
من مجموعات تطالب بحكم ذايت أوسع أو بانفصال ما كان يعرف 

باليمن الجنويب سابقا.

انتظم املؤمتر الذي شارك فيه 565 عضًوا بني مارس/آذار 2013 ويناير/
كانون الثاين 2014، وجمع مختلف أطياف املجتمع اليمني، مبا يف ذلك 
املرأة والشباب. وكان املؤمتر يسعى إىل رسم إطار ملستقبل البالد، مبا 
يف ذلك املبادئ الخاصة بدستور جديد، وحكومة ذات هيكلة جديدة، 

وتنظيم انتخابات وطنية.20

أوىص فريق بناء الدولة يف مؤمتر الحوار الوطني بأن »تكفل الدولة 
واقتصادياً  سياسياً  املواطنني  لجميع  الفرص  تكافؤ  و  املساواة 
وبأن  ذلـك«،  لتحقـيـق  القوانني  وتصدر  وثقافياً،  واجتامعياً 
»املواطنني متساوون أمام القانون يف الحقوق و الواجبات دون متييز 
بسبب الجنس أو العرق أو األصل أو اللون أو الدين أو املذهب أو 

املعتقد أو الرأي أو الوضع االقتصادي أو االجتامعي«.21

سدة  إىل  وصل  الذي  هادي،  منصور  ربه  عبد  الرئيس  إىل  استناًدا 
ملزمة  الحوار  مؤمتر  توصيات  فإن   ،2012 فرباير/شباط  يف  الرئاسة 
تنفيذها.  يجب  ولذلك  بالتوافق  إليها  التوصل  تم  ألنه  للحكومة، 
مؤمتر  توصيات  سيكرّس  الجديد  الدستور  إن  هادي  الرئيس  وقال 

 .)3102

19   الشريعة هي مجموعة من المعايير التي تنظم جوانب من الحياة، وهي مستمدة أساًسا 

من القرآن، وهو النص المركزي في اإلسالم، واألحاديث والسنة، أي السلوك المثالي والمعياري 
للنبي محمد.

20   بعثت هيومن رايتس ووتش برسالة إلى فريق العمل بشأن الحقوق والحريات في مؤتمر 

الحوار الوطني فيها توصيات بشأن قضايا حقوق المرأة في سبتمبر/أيلول 3102، أنظر هيومن 
رايتس ووتش: »اليمن ـ يجب حماية حقوق المرأة في الدستور«، 71 سبتمبر/أيلول 3102، 

 .http://www.hrw.org/ar/news/2013/09/17-0

http://www. ،3102 21   التقرير النهائي لفريق بناء الدولة، 42 ديسمبر/كانون األول

ndc.ye/ndcdoc/State_Building_Report-26Dec2013.doc، )تمت الزيارة في 
52 نوفمبر/تشرين الثاني 4102(. 



10         واجب الطاعة

ممن  التأسيسية  الهيئة  يف  شخصيات  بتعيني  سيقوم  وإنه  الحوار، 
يثق يف أنهم سينفذون التوصيات.22

قانون األحوال الشخصية

متييزا  تفرض  أحكام  عىل  اليمني  الشخصية  األحوال  قانون  يحتوي 
ضّد املرأة يف مسائل الزواج، والطالق، وحضانة األبناء، واملرياث.23

الزواج

مبحض  الزواج  للمرأة  يحق  ال  الحايل،  اليمني  القانون  إىل  استناًدا 
إرادتها الحرة، بل يتعني عليها الحصول عىل موافقة ويّل أمرها. ورغم 
أن املادة 10 من قانون األحوال الشخصية تنص عىل أن الزواج يُعّد 
الغيا إذا تم بإكراه أحد الزوجني، إال أن ذلك مناقض للامدة 23 التي 
تنص عىل أن الترصيح باملوافقة عىل الزواج يشمل فقط املرأة التي 
تزوجت سابقا،24 بينام يعترب سكوت املرأة البكر، التي مل تتزوج سابقا، 
عالمة عىل موافقتها.25 إضافة إىل ذلك، ال تنص املادة 7 عىل رضورة 
حضور املرأة للتوقيع عىل عقد زواجها. ونتيجة لذلك، تتسبب املادة 
23 واملادة 7 يف خلق واقع يكون فيه ويّل األمر هو الذي يقرر زواج 

الفتاة أو املرأة.

بنفسها،  تختاره  رجل  من  املرأة  زواج  عىل  األمر  ويّل  يوافق  مل  إذا 
رمبا  ولكن  الحق،  هذا  مُتنح  حتى  املحاكم  لدى  دعوى  رفع  ميكنها 
يواجه مطلبها بالرفض.26 وإذا تزوجت امرأة دون موافقة ويّل أمرها، 
يحق لهذا األخري رفع دعوى إللغاء الزواج.27 وكانت هيومن رايتس 
لنساء تزوجن ضّد رغبة  تقارير سابقة حاالت  ووتش قد ذكرت يف 

أوليائهن، فتمت إدانتهن بالخيانة وُحكم عليهن بالسجن.28

22   هيومن رايتس ووتش: »اليمن ـ يجب البدء في االنتقال لتوصيات الحوار الوطني«، 01 

 .http://www.hrw.org/ar/news/2014/02/09 ،4102 فبراير/شباط

23   قانون رقم 02 لسنة 2991 بشأن األحوال الشخصية )قانون األحوال الشخصية(، المعّدل 

بالقانون رقم 72 لسنة 8991، قانون رقم 42 لسنة 9991 والقانون رقم 43 لسنة 3002، 
http://www.yemen-nic.info/db/laws_ye/detail.php?ID=11351، )تمت 

الزيارة في 11 سبتمبر/أيلول 3102(. 

24   ينّص قانون األحوال الشخصية على أن »كل عقد بني على إكراه الزوج أو الزوجة ال 

اعتبار له«. 

25   السابق. تنص المادة 32 على أنه »يُشترط رضا المرأة ورضا البكر سكوتها ورضا الثيب 

نطقها«. 

26   السابق، المادة 81. 

27   السابق، المادة 61 )أ( و)ب(.

http://www.hrw.org/ar/ ،28   هيومن رايتس ووتش، التقرير العالمي 0102: اليمن

 .world-report-2010-26
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خديج شواي سعيد، 13 عاما، تم تزويجها في أكتوبر/تشرين األول 2012 إلى زوجها البالغ 20 عاما في قرية 
الشريفية الجنوبية قرب مدينة حرض. ال يوجد في اليمن قانون يحدد حدا أدنى للزواج في اليمن. وقد 

تزوج ما يزيد على %50 من الفتيات في اليمن عند سن 15 عاما. © 2012 بانوس/آبي ترايلر-سميث
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يتزوج  أن  للرجل  وميكن  الزوجات،  بتعدد  اليمني  القانون  يسمح 
أربع زوجات إذا كان قادرًا عىل معاملتهن بشكل عادل، وله إمكانيات 
مالية كافية، مع علم الزوجة الجديدة بأنه متزوج من غريها. ورغم 
من  قانونية«  »فائدة  إثبات  الزوج  عىل  فرض   1992 سنة  قانون  أن 
الشخصية لسنة  األحوال  قانون  أن إصالح  إال  بامرأة جديدة،  الزواج 
1998 ألغى هذه الحامية عندما يتعلق األمر بالزوجة األوىل.29 إضافة 
إىل ذلك، كان الرجل ملزما بإعالم زوجته أو زوجاته الحاليات بنيته 
التزوج من امرأة جديدة، إال أنه تم إلغاء هذا اإللزام يف تنقيح سنة 

30.1998

الزوجني  لكال  والحرة«  الكاملة  »املوافقة  الزواج مع  الحق يف  يُعترب 
الدويل  والعهد  اإلنسان،  لحقوق  العاملي  اإلعالن  يف  مكفوال  أمرًا 
الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، والعهد الدويل الخاص بالحقوق 
االقتصادية واالجتامعية والثقافية.31 كام تنص اتفاقية الرضا بالزواج 
طرف  واليمن  ــزواج،  ال عقود  وتسجيل  الــزواج  لسّن  األدىن  والحّد 
والحرة  الكاملة  موافقتهام  عن  الزوجني  كال  يعرب  أن  عىل  فيها، 
القضاء  اتفاقية  تنص  كام  القانون«.32  ألحكام  وفقا  »بشخصيهام... 
عىل جميع أشكال التمييز ضّد املرأة عىل أن املرأة والرجل متساوون 
يف الحق يف الزواج، وأن لها »نفس الحق يف اختيار الزوج، ويف عدم 
األحوال  قانون  أن  ويبدو  والكامل«.33  الحّر  برضاها  إال  الزواج  عقد 
الشخصية متناقض مع اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان، وفيه انتهاك 

لهذه املعاهدات الدولية.

كام ينتهك اليمن القانون الدويل يف ما يتعلق بزواج األطفال، مثلام 
هو مبنّي يف القسم املتعلق بذلك أسفل هذا.

الطالق

واحد  جانب  من  زوجته  الرجل  يطلق  بأن  اليمني  القانون  يسمح 
مبجرّد النطق بذلك ثالث مرّات، وهو مامرسة تقليدية نصت عليها 

29   قانون األحوال الشخصية، المادة 21. 

30   السابق. 

31   اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، تم اعتماده في 01 ديسمبر/كانون األول 8491، 

G.A. Res. 217A (III), U.N. Doc. A/810 at 71 (1948)، المادة 61. العهد الدولي 
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 32. العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية 

واالجتماعية والثقافية، المادة 01 )1(. 

32   اتفاقية الرضا بالزواج والحّد األدنى لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج، اعتمدتها الجمعية 

العامة لألمم المتحدة في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2691 بموجب قرار رقم 3671، الدورة 
http://trea-  71، الملحق رقم 71، دخلت حيز التنفيذ في 9 ديسمبر/كانون األول 4691،
ties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVI-

chapter=16&lang=en#9&3، )تمت الزيارة في 11 سبتمبر/أيلول 3102(،. انظم اليمن 
إلى االتفاقية في 9 فبراير/شباط 7891. 

33   اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضّد المرأة، المادة 61)1(. 

الرشيعة وتُعرف بـ الطالق.34 بينام يتعني عىل الزوجة التي ترغب 
يف تطليق زوجها رفع دعوى لدى املحاكم، ويف ظروف محدودة جدا، 
ومنها عجز الرجل عىل توفري حاجات عائلته املادية رغم أن له موارد 
الطالق ألسباب  املرأة ترغب يف  إذا كانت  أما  للقيام بذلك.35  كافية 
أخرى، فيتعني عليها رفع قضية خلع، وهو ما يجعلها ملزمة بدفع 
الذي  املادي  الدعم  عىل  والتخيل  عليه،  حصلت  الذي  املهر  مقدار 

تحصل عليها املطلقات ألسباب أخرى.36

أن  املرأة عىل  التمييز ضّد  القضاء عىل  اتفاقية  من  املادة 16  تنص 
املرأة  متتع  لضامن  الالزمة  اإلجراءات  باتخاذ  ملزمة  األطراف  الدول 
والرجل »بنفس الحقوق واملسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه«.37 
الدول  املرأة بأن »تلغي  التمييز ضّد  القضاء عىل  كام أوصت لجنة 
الطالق  عىل  للحصول  الالزمة  باملدفوعات  متعلق  إجرايئ  رشط  أي 
من الرشوط التي ال تنطبق عىل الزوج والزوجة بالتساوي«.38 يُذكر 
أن أحكام قانون األحوال الشخصية متناقضة مع مقتضيات اتفاقية 

القضاء عىل التمييز ضّد املرأة. 

حضانة األطفال

بعد  األبناء  وحضانة  برعاية  املتعلق  اليمني  القانون  يعكس  ال 
الطالق التزامات اليمن تجاه القانون الدويل لحقوق اإلنسان ألنه ال 
متييزا  للطفل«، ويفرض  املثىل  »املصالح  تحقيق  يستجيب الختبار 
ضّد املرأة. ويف حال الطالق، عادة ما متنح حضانة األطفال إىل األم إىل 
أن يبلغوا سنا معينة )9 سنوات للذكور و12 سنة لإلناث(.39 وبعد 
يف  يرغبون  الذي  الطرف  اختيار  لألطفال  يحق  السن،  هذه  بلوغ 

العيش معه.40

ه،  ولكن األب يحافظ عىل وصايته عىل األبناء أثناء الزواج وعند حلّ
ولذلك  فعيل.  بشكل  يرعاهم  الذي  هو  كان  إذا  عام  النظر  بغض 
يبقى األب هو الويل الرشعي، وهو املسؤول عىل االحتياجات املالية 

لألطفال، وهو الذي يتخذ جميع القرارات املتعلقة برتبيتهم.41

34   قانون األحوال الشخصية، المادة 95. 

 .35 35   السابق، المواد 5ـ1

36   السابق، المواد 27 و63. 

37   اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضّد المرأة، المادة 61 )1()ج(. 

38   لجنة القضاء على التمييز ضّد المرأة، التعليق العام رقم 92 بشأن العواقب االقتصادية 

للزواج والعالقات األسرية وانحاللها، الفقرة 14.

39   قانون األحوال الشخصية، المواد 931 و141. 

40   السابق، المادة 841. 

41   السابق، المادة 641. أنظر أيضا اليونسيف، »المساواة بين الجنسين في الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا: وضع الفتيات في الشرق األوسط وشمال أفريقيا«، أكتوبر/تشرين األول 1102، 
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ورغم أن املرأة تواجه عديد القيود أثناء فرتة الحضانة، قد يُنزع األبناء 
منها يف حال فشلت يف توفري بعض الرشوط. ولكن الرجل ال يواجه 
نفس القيود، وال مُيكن أن يُنزع منه أطفاله. وعىل سبيل املثال، قد 
تخرس األم )دون األب( مسؤولية رعاية أبنائها إذا خلصت محكمة إىل 
أنها ليست بصدد تربيتهم وفق معايري مناسبة، أو إذا تزوجت من 
رجل آخر.42 ورغم أن األم ال تستطيع حرمان األب من حقه يف زيارة 

أبنائه، يستطيع األب القيام بذلك يف حق األم.43

الميراث

يحق للمرأة أن ترث من والدها ووالدتها وزوجها وأبنائها وكذلك من 
العائلة يف ظروف معينة. ولكنها عادة ما تحصل  أفراد آخرين من 
عليه  يحصل  ما  نصف  أي  الرجل،  نصيب  من  أصغر  نصيب  عىل 
الرجل الذي تربطه نفس العالقة باملتويف.44 وعىل سبيل املثال، ترث 
البنت التي ال أشقاء لها نصف ثروة والدها بينام يرث االبن الذي ال 

أشقاء له الرثوة كاملة.45

إضافة إىل عدم املساواة الرسمية يف ما يتعلق بحقوق املرياث، تحرم 
املرأة عىل أرض الواقع، وخاصة يف املناطق الريفية، حتى من نصيبها 
متنع  العائلة،  ممتلكات  عىل  وللحفاظ  القانون.  عليه  ينص  الذي 
عديد العائالت الرثية بناتها من الزواج بأشخاص من عائالت أخرى. 
فإنها  املثال،  امرأة برجل من قبيلة أخرى، عىل سبيل  وإذا تزوجت 

رمبا تُحرم من املرياث حتى تبقى األمالك لقبيلتها األصلية.46

http://www.unicef.org/gender/files/Yemen-Gender-Eqaulity-Pro-
file-2011.pdf )تمت الزيارة في 4 أغسطس/آب 4102(، ص 2. 

42   تنص المادة 341 على أن: »تنقل الحضانة من الحاضن إلى من يليه بأحد أمور هي: 

الجنون ونحوه من المنفرات كالجذام والبرص وكذا العمى واإلهمال والفسق وترك حفظ 
الصغير والزواج إال أن يكون بذي رحم صغير«، السابق المادة 341. 

43   السابق، المادة 541. 

44   اليونسيف،  »المساواة بين الجنسين في الشرق األوسط وشمال أفريقيا: وضع الفتيات في 

http://www.unicef.org/ ،1102 الشرق األوسط وشمال أفريقيا«، أكتوبر/تشرين األول
gender/files/Yemen-Gender-Eqaulity-Profile-2011.pdf )تمت الزيارة في 4 

أغسطس/آب 4102(، ص 2.

45   قانون األحوال الشخصية، المواد 903 )2( و613. 

 32 ،”Yemen: Country Gender Profile“ ،46   الوكالة اليابانية للتعاون الدولي

http://www.jica.go.jp/english/our_work/thematic_is-  مارس/آذار 9002،
sues/gender/background/pdf/e09yem.pdf )تمت الزيارة في 5 أغسطس/آب 

4102(، ص 42. 

حقوق الجنسية

يفرض قانون الجنسية اليمني متييزا ضّد املرأة ألنه ينص فقط عىل 
قدرة الرجل، دون املرأة، عىل مترير جنسيته إىل زوجته. وتسمح املادة 
11 من قانون الجنسية للمرأة التي تتزوج من رجل ميني بالحصول 
عىل الجنسية اليمنية بعد أربع سنوات من الزواج عرب تقديم طلب 
ولكن  ذلك.47  األخرية  هذه  تعارض  ال  أن  رشط  الداخلية،  وزارة  إىل 
امرأة  من  املتزوج  الرجل  عىل  يتعني  الذي  اإلجراء  يحدد  ال  القانون 
العبيس،  غيداء  إىل  واستناًدا  الجنسية.  عىل  للحصول  اتباعه  مينية 
الناشطة يف مجال حقوق املرأة والخبرية القانونية، فإن الرجل املتزوج 
من مينية والذي يرغب يف العيش يف اليمن يحق له فقط املطالبة 

بتصاريح إقامة.48

املجال،  ينص عىل يشء يف هذا  القانون ال  أن  إىل ذلك، ورغم  إضافة 
الحصول عىل ترخيص من ويّل  املرأة  السلطات عىل  عادة ما تفرض 
هوية  بطاقة  الستخراج  والدها(  أو  زوجها  يكون  ما  )عادة  أمرها 

وجواز سفر.49 

المشاركة السياسية

كان اليمن أول بلد يف شبه الجزيرة العربية يسمح للمرأة باالقرتاع 
اليمن  جمهورية  يف   1969 )سنة  املنتخبة  للمناصب  والرتشح 
الدميقراطية الشعبية يف الجنوب وسنة 1970 يف الجمهورية العربية 
اليمن املوحد بحق  املرأة تتمتع يف  اليمنية يف الشامل(.50 ورغم أن 
االقرتاع عىل قدم املساواة مع الرجل، إال أنها تبقى مقصية من الحياة 

السياسية.

ال تساند األحزاب السياسية بشكل عام ترشيح النساء. وتاريخيا، مل 
يساند حزب اإلصالح ترشح املرأة، بينام ساندت أحزاب أخرى الفكرة 

47   قانون رقم 6 لسنة 0991 بشأن الجنسية اليمنية، تم تنقيحه بالقانون رقم 42 لسنة 

http://www.yemen-nic.info/db/laws_ye/detail. :3002، النسخة العربية
http:// :تمت الزيارة في 11 سبتمبر/أيلول 3102(، النسخة االنجليزية( php?ID=11266
www.yemenembassy.org/consulate/nationality.htm )تمت الزيارة في 11 

سبتمبر/أيلول 3102(. 

48   رسالة الكترونية من هيومن رايتس ووتش إلى غيداء العبسي، خبيرة في حقوق المرأة، 

صنعاء، 13 أغسطس/آب 4102.

http://www.freedomhouse.org/report/ ،»2102 49   فريدم هاوس: »اليمن

countries-crossroads/2012/yemen-0#.U-TOgI2SzQ0 )تمت الزيارة في 4 
أغسطس/آب 4102(.

http:// ،»4102 50   اليونسيف والجمهورية اليمنية، »تحليل وضع األطفال في اليمن

www.unicef.org/mena/MENA-Situation_Analysis_report_-_English_
Final(1).pdf، )تمت الزيارة في 4 أغسطس/آب 4102(، ص 28.
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من حيث املبدأ، ولكنها جميعا مل تقدم دعام كافيا ألي مرشحة.51 
الواليات املتحدة،  ويف 2012، ذكرت منظمة فريدم هاوس، ومقرها 
أن عدد النساء املرشحات ملناصب منتخبة شهد تراجعا عىل املستوى 
والنشاط  املدين  وااللتزام  املرأة  تعلم  نسب  ارتفاع  رغم  الوطني 
أصل  )من  النواب  مجلس  واحدة يف  امرأة  حاليا  وتوجد  السيايس.52 

301 عضوا( وامرأتني يف مجلس الشيوخ )من أصل 111 عضوا(.53

يف 2008، عربت لجنة القضاء عىل التمييز ضّد املرأة عن استغرابها 
اليمن،  يف  السياسية  الحياة  يف  املرأة  متثيلية  نسبة  انخفاض  من 
يف  املرأة  مشاركة  لتحسني  خاصة  تدابري  باتخاذ  الحكومة  فالتزمت 

الحياة السياسية والحياة العامة.54

كام تعاين املنظومة القانونية من نقص فادح يف نسب حضور املرأة. 
ففي 2007 مل تكن توجد سوى 32 قاضية من أصل 1200 قاض يف 
البالد، وكن قد أصبحن قاضيات يف اليمن الجنويب قبل التوحيد يف 
1990. أما يف اليمن املوحد، فكل ما متكنت املرأة من القيام به هو 
التسجيل يف املعهد العايل للقضاء منذ 2007، وهو ما سيسمح لهن 

مبتابعة مهنة القضاء.55

أن  إال  والقانوين،  السيايس  املجالني  يف  املرأة  متثيلية  ضعف  ورغم 
منظامت حقوق املرأة بصدد العمل خارج املنظومة الرسمية لتمكني 
ا يف الدعوة إىل  املرأة. لعبت هذه املنظامت غري الحكومية دورًا نشيطً
القائم  العنف  مبوضوع  والتوعية  الشخصية،  األحوال  قانون  إصالح 
ويف  العام.  الشأن  يف  املرأة  تواجد  وتحسني  االجتامعي،  النوع  عىل 
أكتوبر/ترشين األول 2011، حصلت الناشطة توكل كرمان عىل جائزة 

http://www. ،»2102 51   حزب اإلصالح هو أكبر حزب في البالد. فريدم هاوس: »اليمن

freedomhouse.org/report/countries-crossroads/2012/yemen-0#.U-
TOgI2SzQ0 )تمت الزيارة في 4 أغسطس/آب 4102(.

http://www.freedomhouse.org/report/ ،»2102 52   فريدم هاوس: »اليمن

countries-crossroads/2012/yemen-0#.U-TOgI2SzQ0 )تمت الزيارة في 4 
أغسطس/آب 4102(.

53   اليونسيف،  »المساواة بين الجنسين في الشرق األوسط وشمال أفريقيا: وضع الفتيات في 

http://www.unicef.org/ ،1102 الشرق األوسط وشمال أفريقيا«، أكتوبر/تشرين األول
gender/files/Yemen-Gender-Eqaulity-Profile-2011.pdf )تمت الزيارة في 4 

أغسطس/آب 4102(، ص 3.

54   لجنة القضاء على التمييز ضّد المرأة: »المالحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء 

على التمييز ضّد المرأة: اليمن«، CEDAW/C/YEM/CO/6، 9 يوليو/تموز 8002، 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/CEDAW.C.YEM.

CO.6.pdf )تمت الزيارة في 5 أغسطس/آب 4102(، الفقرات 753، 173 و273. 

55   اليونسيف،  »المساواة بين الجنسين في الشرق األوسط وشمال أفريقيا: وضع الفتيات في 

http://www.unicef.org/ ،1102 الشرق األوسط وشمال أفريقيا«، أكتوبر/تشرين األول
gender/files/Yemen-Gender-Eqaulity-Profile-2011.pdf )تمت الزيارة في 4 

أغسطس/آب 4102(، ص 3.

نوبل للسالم اعرتافا بـ »نضالها السلمي من أجل 
سالمة املرأة وحقوقها يف املشاركة الكاملة يف أعامل 

بناء السالم«.56

استناًدا إىل القانون الدويل، يُعترب اليمن مسؤوال عىل 
االجتامعية  العراقيل  ملعالجة  تدابري خاصة  اتخاذ 
يف  ــرأة  امل مشاركة  دون  تحول  التي  والثقافية 
تكون  التي  املجاالت  يف  حتى  السياسية،  الحياة 
فيها حقوق املرأة محفوظة قانونيا ودستوريا. وال 
يجب اعتبار اتخاذ تدابري ترمي إىل ترسيع تحقيق 
املساواة بني الرجل واملرأة متييزا كام تنص عىل ذلك 

املادة 4 من اتفاقية القضاء التمييز ضّد املرأة.57

يف يناير/كانون الثاين 2014، تبنت الحكومة اليمنية 
الشأن  يف  للمرأة  باملائة   30 بنسبة  متثيلية  حصة 
املرأة  منظامت  وساندت  القيادية.  واملواقع  العام 
يف اليمن هذا القرار الذي جاء استجابة لتوصيات 
مؤمتر  يف  الرشيدة  والحوكمة  الدولة  بناء  فرق 
الحوار الوطني.58 كام ضمت الحكومة األخرية التي 
من  وزيــرات   5 الثاين  نوفمرب/ترشين  يف  تشكلت 

مجموع 35 وزيرًا.

التعليم

اليمنيات بفرص عادلة يف الحصول عىل  النساء والفتيات  ال تتمتع 
تعليم. ومازالت البالد بعيدة عن تحقيق التناصف بني الجنسني يف 
التعليم االبتدايئ والتعليم الثانوي.59 كام يحتل اليمن مرتبة متأخرة 

56   السابق.

57   تنص المادة 4 من اتفاقية سيداو على:

عتبر اتخاذ الدول األطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة 	.  ال يُ
الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزا كما تحدده هذه االتفاقية، ولكنه يجب أن ال 
يُستتبع بأي حال، كنتيجة له، اإلبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة، 
كما يجب وقف العمل بهذه التدابير عندما تكون أهداف التكافؤ في الفرص 

والمعاملة قد تحققت.

عتبر اتخاذ الدول األطراف تدابير خاصة تستهدف حماية األمومة، بما في 	.  ال يُ
ا. ذلك تلك التدابير الواردة في هذه االتفاقية، إجراًء تمييزيً

 ،”,Yemen opens the door wider to women in office“ ،58   فيصل دارم

http://al-shorfa.com/en_GB/articles/meii/fea-  الُشرفة، 4 مارس/آذار 4102،
tures/2014/03/04/feature-02، )تمت الزيارة في 51 أغسطس/آب 4102(. 

http:// ،»4102 59   اليونسيف والجمهورية اليمنية: »تحليل وضع األطفال في اليمن

www.unicef.org/mena/MENA-Situation_Analysis_report_-_English_
Final(1).pdf، )تمت الزيارة في 4 أغسطس/آب 4102(، ص 42. 
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معدالت  بني  فجوة  أكرب  فيه  وتوجد  العربية،  الدول  ببقية  مقارنة 
التحاق الفتيات واألطفال بالتعليم االبتدايئ يف املنطقة.60 ووصفت 
منظمة األمم املتحدة للطفولة اليونسيف الفجوة بني نسب الفتيات 
واألطفال يف التعليم األسايس يف اليمن بـ »املثرية للقلق«، والحظت 
أن الفتيات يعانني من »تهميش كبري«.61 ورغم أن اليمن خطى بعض 
الخطوات يف رأب الفجوة بني الجنسني قبل 2011، إال أن هذا املسار 
والصعوبات  األمني  الوضع  بسبب هشاشة  ذلك  بعد  تراجعا  شهد 

التي يواجهها الطالب يف الوصول إىل املدارس.62

SIGI   60، »اليمن«، http://genderindex.org/country/yemen ،2102، )تمت 

الزيارة في 6 أغسطس/آب 4102(. 

http:// ،»4102 61   اليونسيف والجمهورية اليمنية: »تحليل وضع األطفال في اليمن

www.unicef.org/mena/MENA-Situation_Analysis_report_-_English_
Final(1).pdf، )تمت الزيارة في 4 أغسطس/آب 4102(، الصفحات 81ـ0919. 

62   السابق، ص 981. 

عدد  يتجاوز  ال   ،2013 يف  اليونسيف  أجرتها  دراسة  إىل  واستناًدا 
الفتيات املسجالت يف املدارس نصف عدد الذكور، وترتاجع النسبة إىل 
الثانوي  التعليم األسايس والتعليم  انتهاء مراحل  أقل من ذلك عند 
بلوغ  قبل  املدرسة  الفتيات  من  الكثري  وتغادر  العايل.63  والتعليم 
الصف السادس )يف سن 12 سنة(، بينام يتمكن الكثري من األطفال 
إن 29  اليمنية  الرتبية  قالت وزارة  املرحلة.64 ويف 2014،  بلوغ هذه 
باملائة من الفتيات و12 باملائة من األطفال ينقطعون عن الدراسة 
تنقطع  بينام  سنة(،  و11  سنوات   6 سن  )بني  االبتدائية  املرحلة  يف 
45 من الفتيات و22 من األطفال عن الدراسة يف املرحلة اإلعدادية 

63   اليونسيف، » Yemen Baseline Survey Report«، يوليو/تموز 3102، ص 231. 

64   اليونسيف، » Yemen Baseline Survey Report«، يوليو/تموز 3102، ص 42. 

أنظر أيضا اليونسيف،  »المساواة بين الجنسين في الشرق األوسط وشمال أفريقيا: وضع 
http://www. ،1102 الفتيات في الشرق األوسط وشمال أفريقيا«، أكتوبر/تشرين األول

unicef.org/gender/files/Yemen-Gender-Eqaulity-Profile-2011.pdf )تمت 
الزيارة في 4 أغسطس/آب 4102(، ص 3.

حورية مشهور، وزيرة حقوق اإلنسان اليمنية السابقة، في مقر الوزارة في صنعاء. وخالل توليها منصبها، 
كانت مشهور واحدة من ثالث سيدات فقط في مجلس الوزراء.  © 2012 بانوس/آبي ترايلر-سميث
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)بني سن 12 و14 سنة(.65 كام خلصت هيومن رايتس ووتش إىل أن 
الفتيات  انقطاع  يف  هاما  عامال  يعترب  األطفال  وزواج  املبكر  الزواج 

عن الدراسة.66

نسبة قليلة من النساء يواصلن دراستهم الجامعية، فقد أكد مسح 
النساء  من  فقط  باملائة   6 أن   2013 لسنة  الرابع  والصحة  السكان 
الاليت شملهن املسح واصلن تعليمهن إىل ما بعد املرحلة الثانوية.67 

http:// ،»4102 65   اليونسيف والجمهورية اليمنية: »تحليل وضع األطفال في اليمن

www.unicef.org/mena/MENA-Situation_Analysis_report_-_English_
Final(1).pdf، )تمت الزيارة في 4 أغسطس/آب 4102(، ص 52. 

66   هيومن رايتس ووتش: »كيف تسمحون بزواج الفتيات الصغيرات؟ زواج األطفال 

https://www.hrw.org/ar/ ،8002 في اليمن«، 8 ديسمبر/كانون األول
 .reports/2011/12/08

67   وزارة الصحة العامة والسكان، المسح الوطني الصحي الديموغرافي لعام 3102، ص 8.  

إضافة إىل ذلك، يوجد فقط عدد قليل من املعلامت يف املدارس، بل 
إن بعض املدارس ليس فيها معلامت أصال. فقد أبرزت الدراسة التي 

أجرتها اليونسيف أن 71 باملائة من املدارس ليس فيها معلامت.68

بالرجل.  مقارنة  منخفضة  تعلّم  نسبة  من  اليمنية  املرأة  تعاين 
فإن  لسنة 2013،  الجنسني  بني  للفجوة  العاملي  املؤرش  إىل  واستناًدا 
تتجاوز  والكتابة ال  القراءة  الاليت يستطعن  اليمنيات  النساء  نسبة 
49 باملائة بينام ترتفع النسبة إىل 82 باملائة يف صفوف الرجال.69 ويف 

68   اليونسيف، » Yemen Baseline Survey Report«، يوليو/تموز 3102، ص 

52. أنظر أيضا اليونسيف والجمهورية اليمنية: »تحليل وضع األطفال في اليمن 4102«، 
http://www.unicef.org/mena/MENA-Situation_Analysis_report_-_

English_Final(1).pdf، )تمت الزيارة في 4 أغسطس/آب 4102(، الصفحة 091.

69   المنتدى االقتصادي العالمي، التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين: اليمن، 

http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report- ،3102

تالميذ يستمعون إلى معلمهم في مدرسة المستقبل بمحافظة الحديدة. تنظم المدرسة حصصها 
الدراسية على فترتي دوام الستيعاب أكبر عدد من التالميذ. ال يحصل ما يقرب من %50 من السكان هنا 

على التعليم وتصل معدالت األمية إلى نحو %65 بين الذكور و%73 بين اإلناث. 2007. © 2007 بانوس/آبي 
ترايلر-سميث
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ضّد  التمييز  عىل  القضاء  لجنة  الحظت   ،2008
النساء  بني  األمية  نسبة  ارتفاع  كبري  بقلق  املرأة 

اليمنيات وانقطاع الفتيات عن الدراسة.70

عادة ما يساعد التعليم عىل تحديد موقف املرأة 
أقل  تعليام  تلقت  التي  املرأة  فتكون  الزواج،  من 
استعداًدا لتعدد الزوجات أو للزواج من شخص أكرب 
املتعلامت  النساء  نسبة  وتنخفض  بكثري.71  منها 
الاليت يتزوجن قبل سن 18 سنة إىل النصف مقارنة 
بالنساء الاليت مل يتلقني أي تعليم. كام تكون نسب 
بني  كبري  بشكل  مرتفعة  املراهقة  سن  يف  الحمل 
إىل  إضافة  املدرسة.72  إىل  يذهنب  مل  الاليت  الفتيات 
ذلك، ترتفع نسبة تلقي رعاية طبية سابقة للوالدة 
بني النساء الاليت تلقني تعليام، وكذلك اإلنجاب يف 

مؤسسات صحية.73

كام يكون لتعليم املرأة تأثري ملموس عىل األطفال، 
فعادة ما ترتفع نسبة تسجيل األطفال إذا تلقت 
ا، بينام تنخفض نسبة نقص  أمهاتهم تعليام أساسيً
الوزن لديهم، ويتمتعون بحظوظ أوفر يف الحصول 
املضادات  تلقي  أو  مناسبة  صحية  رعاية  عىل 
الحيوية أثناء العالج، وكذلك التسجيل يف املدارس 
عمل  يف  االنخراط  وعدم  أفضل(  نتائج  )وتحقيق 

األطفال.74

العمل والحصول على فرص اقتصادية

عراقيل  توجد  العمل،  من  املرأة  مينع  ال  اليمني  القانون  أن  رغم 
اجتامعية وثقافية متنع املرأة من البحث عن عمل خارج املنزل. وكام 

section=country-profiles-yemen#/2013، )تمت الزيارة في 5 أغسطس/آب 
 .)4102

70   لجنة القضاء على التمييز ضّد المرأة: »المالحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء 

على التمييز ضّد المرأة: اليمن«، CEDAW/C/YEM/CO/6، 9 يوليو/تموز 8002، 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/CEDAW.C.YEM.

CO.6.pdf )تمت الزيارة في 5 أغسطس/آب 4102(، الفقرات 373. 

71   اليونسيف، » Yemen Baseline Survey Report«، يوليو/تموز 3102، ص 401. 

72   السابق، ص 33.

 .xiv 73   السابق، ص

http:// ،»4102 74   اليونسيف والجمهورية اليمنية: »تحليل وضع األطفال في اليمن

www.unicef.org/mena/MENA-Situation_Analysis_report_-_English_
Final(1).pdf، )تمت الزيارة في 4 أغسطس/آب 4102(، الصفحة 191. 

ذكرنا سابقا، ترزح املرأة يف مراتب متأخرة يف ما يتعلق بالتعليم.75 ثم 
إن قانون األحوال الشخصية ينص عىل أن تحصل املرأة عىل ترصيح 
من زوجها قبل الخروج من املنزل. ورغم أن قانون 1992 نص عىل 
استثناء يسمح للمرأة بالخروج إىل العمل، إال أن هذا االستثناء تم 
تعديله يف 1998 فأصبح الخروج إىل العمل مرشوطا مبوافقة الزوج 
تأكيد عىل األدوار  وعدم مخالفة الرشيعة.76 إضافة إىل ذلك، يوجد 
التقليدية للمرأة واعتبار مسؤوليتها األوىل تتلخص يف تربية األبناء، 

وهو ما يحول دون حصولها عىل فرص عمل.77

يُعترب معّدل مشاركة املرأة اليمنية يف القوى العاملة منخفضا جدا. 
ويف 2008، عربت لجنة القضاء عىل التمييز ضّد املرأة عن قلقها تجاه 
أن  إىل  اللجنة  خلصت  كام  العمل.  سوق  يف  الجنسني  بني  التمييز 
أغلب النساء العامالت يعملن يف قطاع الفالحة، وأحيانا ال يحصلن 
نسبة  إن  العاملي  االقتصادي  املنتدى  قال  أجر.78 ويف 2013،  أي  عىل 
البطالة لدى النساء بلغت 41 باملائة بينام مل تتجاوز نسبة البطالة 

لدى الرجال 12 باملائة.79

عادة ما تكون الفتيات أكرث عرضة من الذكور إىل االستغالل يف عمل 
 5 بني  أعامرهن  ترتاوح  الاليت  الفتيات  من  باملائة  فأربعون  األطفال، 
سنوات و11 سنة، مقارنة بـ 29 باملائة من الذكور، ونصف الفتيات 
الاليت ترتاوح أعامرهن بني 12 و14 سنة هن من العامالت، مقارنة بـ 
بني  املدرسة  عىل  الذهاب  نسبة  ترتاجع  كام  الذكور.  من  باملائة   27

الفتيات العامالت أكرث من األطفال العاملني.80 

 

75   اليونسيف،  »المساواة بين الجنسين في الشرق األوسط وشمال أفريقيا: وضع الفتيات في 

http://www.unicef.org/ ،1102 الشرق األوسط وشمال أفريقيا«، أكتوبر/تشرين األول
gender/files/Yemen-Gender-Eqaulity-Profile-2011.pdf )تمت الزيارة في 4 

أغسطس/آب 4102(، ص 4. 

76   قانون األحوال الشخصية، المادة 04. 

http://www. ،»4102 77   يونسيف والجمهورية اليمنية: »تحليل وضع األطفال في اليمن

unicef.org/mena/MENA-Situation_Analysis_report_-_English_Fi-
  .28 nal(1).pdf، )تمت الزيارة في 4 أغسطس/آب 4102(، الصفحات 8ـ1

78   لجنة القضاء على التمييز ضّد المرأة: »المالحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء 

على التمييز ضّد المرأة: اليمن«، CEDAW/C/YEM/CO/6، 9 يوليو/تموز 8002، 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/CEDAW.C.YEM.

CO.6.pdf )تمت الزيارة في 5 أغسطس/آب 4102(، الفقرة 573. 

79   المنتدى االقتصادي العالمي، التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين: اليمن، 

http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report- ،3102
section=country-profiles-yemen#/2013، )تمت الزيارة في 5 أغسطس/آب 

.)4102

80   اليونسيف، » Yemen Baseline Survey Report«، يوليو/تموز 3102، ص 231. 
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III. العنف ضّد المرأة

مل يتنب اليمن أي قانون يهدف إىل حامية املرأة من العنف القائم عىل 
أساس الجنس، باستثناء حكم عام يف قانون األحوال الشخصية يُجرّم 

إلحاق األذى الجسدي بها.

 5 قالت   ،2003 لعام  الدميغرايف  الصحي  الوطني  املسح  إىل  استناًدا 
السابقتني  السنتني  يف  الرضب  إىل  تعرضن  إنهن  النساء  من  باملائة 
للمسح، وقالت 56 باملائة إنهن تعرضن إىل الرضب من قبل أزواجهن. 

يف املقابل، 5 باملائة فقط من هؤالء النساء اتصلن بالرشطة.81

تلتزم  أن  اإلنسان عىل  الدولية واإلقليمية لحقوق  املعاهدات  تنص 
املرأة.  ضّد  العنف  مكافحة  عىل  الجاد  بالعمل  اليمنية  السلطات 
املرأة  ضّد  التمييز  عىل  القضاء  لجنة  عرفت  املثال،  سبيل  وعىل 
ونصت  التمييز،  أشكال  من  شكل  أنه  عىل  ضّدها  املامرس  العنف 
عىل مسؤولية الحكومات يف منعه، والتحقيق فيه، ومحاكمة جميع 
مرتكبيه.82 ويف 2008،  ومعاقبة  الجنس،  القائم عىل  العنف  أعامل 
عربت لجنة القضاء عىل التمييز ضّد املرأة عن قلقها من عدم وجود 
ترشيعات متنع العنف املنزيل والعنف الجنيس يف حق املرأة والفتاة 
رفع  وصعوبة  املالجئ،  مثل  حامية،  وسائل  توفر  وعدم  اليمنية، 
دعاوى يف أعامل العنف التي متارس ضّدهن.83 وأوصت اللجنة اليمن 
تدابري  واتخاذ  الجنسني،  بني  باملساواة  يتعلق  شامل  قانون  بتبني 
ملواجهة الزواج املبكر وختان البنات.84 ولكن اليمن مازال مل يعمل 

بتوصيات اللجنة.

81   وزارة الصحة العامة والسكان، المسح الوطني الصحي الديموغرافي لعام 3102، ص 

 .171

82   لجنة القضاء على التمييز ضّد المرأة، التوصية العامة رقم 82، االلتزامات األساسية 

للدول األطراف بموجب المادة 2 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضّد المرأة، 
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/ ،(CEDAW/C/GC/28 (2010
GEN/G10/472/60/PDF/G1047260.pdf?OpenElement، )تمت الزيارة في 11 

سبتمبر/أيلول 3102(، الفقرات 91 و43. التوصية العامة رقم 91، العنف ضّد المرأة )الدورة 
11، 2991(، مجموعة من التعليقات والتوصيات العامة التي اعتمدتها هيئات معاهدات حقوق 

http://www.un.org/ ،(UN Doc. HRI\GEN\1\Rev.9 (Vol. II) (2008 ،اإلنسان
 ،womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.htm#recom19

)تمت الزيارة في 11 سبتمبر/أيلول 3102(، الفقرة 9. 

83   اليونسيف،  »المساواة بين الجنسين في الشرق األوسط وشمال أفريقيا: وضع الفتيات في 

http://www.unicef.org/ ،1102 الشرق األوسط وشمال أفريقيا«، أكتوبر/تشرين األول
gender/files/Yemen-Gender-Eqaulity-Profile-2011.pdf )تمت الزيارة في 4 

أغسطس/آب 4102(، ص 3. 

84   لجنة القضاء على التمييز ضّد المرأة، المالحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء 

على التمييز ضّد المرأة: اليمن، CEDAW/C/YEM/CO/6,، 9 يوليو/تموز 8002، 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/CEDAW.C.YEM.

CO.6.pdf )تمت الزيارة في 5 أغسطس/آب 4102(، الفقرات 563ـ663. 

قانون العقوبات

مواد  إلغاء  إىل  اليمن  املرأة  ضّد  التمييز  عىل  القضاء  لجنة  دعت 
متييزية يف قانون العقوبات.85 وعىل سبيل املثال، تفرض املادة 232 
عقوبات مخففة عىل الرجال املورطني يف ما يعرف بـ »جرائم الرشف«، 
أو  زوجته  يقتل  الذي  الرجل  عقوبة  تتجاوز  ال  أن  عىل  تنص  فهي 
وغرامة  السجن  يف  واحدة  سنة  الزنا  مامرسة  بصدد  وهام  خليلها 
مالية.86 كام ينطبق نفس الحكم عىل كل رجل يكتشف أن والدته 
أو ابنته أو شقيقته بصدد مامرسة الزنا. يُذكر أنه توجد أحكام أخرى 
يف القانون اليمني تعاقب عمليات القتل باإلعدام. ويندرج القتل يف 
اليمن ضمن »القصاص«، الذي مينح لعائلة الضحية الحق يف الصفح 
أو املطالبة بفدية مادية أو بإعدام الجاين. وملا يقوم رجل بقتل إحدى 
قريباته بدعوى الرشف، قد يحظى بصفح عائلتها. ورغم أن الدولة 
تستطيع سجنه ملدة عرش سنوات، إال أن ذلك مرتبط بالحاالت التي 
عىل  »فساد  يف  سببا  أو  العام  األمن  عىل  خطرًا  القاتل  فيها  يُعترب 
األرض«. ولكن جرائم الرشف ال تصنف ضمن هذه الحاالت، ولذلك 
أن  ورغم  سنوات.  عرش  ملدة  السجن  عقوبة  من  القاتل  يُعفى  قد 
الظروف  جميع  يف  اإلعدام  عقوبة  تعارض  ووتش  رايتس  هيومن 
نظرا لطبيعتها القاسية، ولكن العقوبات املخففة التي تفرض عىل 
القتل  أن  مفادها  رسالة  تنطوي عىل  »الرشف«  املتورطني يف جرائم 

باسم »الرشف« مسموح به.

غري  و«األفعال  »الزنا«  بـ  تتعلق  أخرى  قانونية  أحكام  تفرض  كام 
األخالقية« متييزا ضّد املرأة.87 وعىل سبيل املثال، قد يتسبب قانون 
األفعال »غري األخالقية« يف محاكمة املرأة بسبب جرمية »الخلوة«، 
أي حينام تكون بصحبة رجل ليس من أقاربها. تتسبب هذه األحكام 
القانونية يف تقويض حقوق املرأة، مبا يف ذلك حقها يف حامية قانونية 
متساوية مع الرجل.88 كام يتسبب حظر العالقة الجنسية بالرتايض 

85   السابق، الفقرة 863. 

86   قانون رقم 21 لسنة 4991 بشأن الجرائم والعقوبات في صيغته المعدلة بموجب القانون 

http://www.yemen-nic. ،232 رقم 61 لسنة 5991 والقانون رقم 42 لسنة 6002، المادة
info/db/laws_ye/detail.php?ID=11424، )تمت الزيارة في 11 سبتمبر/أيلول 

 .)3102

87   تُعرّف المادة 21 جريمة الزنا على أنها من الحدود )مفردها حدّ(، وهي الجرائم التي تنص 

عليها الشريعة اإلسالمية. تنص المادة 362 على أنه لما تكون جريمة الزنا مرتكبة من قبل 
رجل أو امرأة غير متزوجة، فإن عقوبتها القصوى هي 001 جلدة، كما يجوز للمحكمة اعتبار 

التعزير والحكم عليهم بالسجن لمدة سنة واحدة. أما إذا كان مرتكب الزنا متزوجا، فعقوبته 
الرجم حتى الموت. 

88   ينص الفصل الثالث من قانون األحوال الشخصية على عقوبات األعمال الفاضحة، 

وهي أعمال تعرفها لمادة 372 على أنها: »الفعل الفاضح المخّل بالحياء، أي كل فعل ينافي 
اآلداب العامة أو يخدش الحياء ومن ذلك التعري وكشف العورة المتعمد والقول واإلشارة المخل 
بالحياء والمنافي لآلداب«. وتنص المادة 572 على حاالت من األفعال الفاضحة مع امرأة دون 

رضاها والتي يمكن معاقبتها بالسجن لمدة قد تصل إلى سنة واحدة وبغرامة مالية، أما إذا تم 
ذلك برضاهما، فالعقوبة تكون السجن لمدة ال تتجاوز ستة أشهر مع غرامة مالية قدرها مائة 

لاير يمني )5 دوالرات أمريكية(.  
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ألن  الجنسية  االنتهاكات  ارتفاع  ويف  االغتصاب  إىل  املرأة  تعرّض  يف 
أن  تتم  الجرائم خوفا من  التبليغ عىل هذه  تتشجع عىل  لن  املرأة 

محاكمتها بتهمة الزنا أو األفعال »غري األخالقية«.

الحوار  مؤمتر  يف  والحريات  بالحقوق  املعني  العمل  فريق  اقرتح 
الوطني يف التوصية رقم 63 أن يتم إنشاء هيئة تعنى بحامية حقوق 
املرأة والطفل من العنف االجتامعي واملنزيل. ولكن اليمن يف حاجة 
إىل ما هو أكرث من ذلك، ويجب عىل الحكومة أن تتبنى قانونا يُعرّف 
العنف املنزيل ويُجرّمه، وتنشئ آليات للحامية والتنفيذ. إضافة إىل 
ذلك، يجب تجريم جميع أشكال العنف ضّد املرأة والفتاة، وتعديل 

أو إلغاء جميع القوانني التي تسهل مامرسة العنف ضّد املرأة.

واجب طاعة الزوج المفروض قانونا

األحكام القانونية الواردة يف قانون األحوال الشخصية من شأنها خلق 
ظروف قد تسهل االغتصاب الزوجي والعنف املنزيل.

الشخصية،  األحوال  قانون  من   40 املادة  تنص  املثال،  سبيل  وعىل 
كام تم تنقيحه يف 1998، عىل أن تكون املرأة مطيعة لزوجها،89 وأن 
تنص  كام  معينة.  ظروف  يف  إال  إذنه  دون  الزوجية  منزل  تغادر  ال 
نفس املادة عىل أن تسمح املرأة لزوجها بإقامة عالقة جنسية معها 
متى رغب يف ذلك. ورغم أن قانون 1992 ينص عىل أن املرأة مطالبة 
بإقامة عالقة جنسية مع زوجها فقط عندما يكونا مبفردهام، ألغت 
قامت  األخرى  الدول  عديد  أن  يُذكر  الرشط.90  هذا   1998 تعديالت 

89   قانون األحوال الشخصية، المادة 04. 

90   قانون األحوال الشخصية، المادة 04. كانت المادة األصلية في قانون 2991 تنص على 

أن: 

للزوج على الزوجة حق الطاعة فيما يحقق مصلحة األسرة على األخص فيما يلي:

االنتقال معه إلى منزل الزوجية ما لم تكن قد اشترطت عليه في العقد البقاء في 	. 
منزلها ومنزل أسرتها فيكون عليها تمكينه من السكن معها والدخول عليها.

تمكينه منها صالحة للوطء المشروع في غير حضور أحد،	. 

امتثال أمره والقيام بعملها في بيت الزوجية مثل غيرها،	. 

عدم الخروج من منزل الزوجية إال بإذنه وليس للزوج منع زوجته من الخروج 	. 
لعذر شرعي أو ما جرى به العرف بمثله مما ليس فيه اإلخالل بالشرف وال 

بواجباتها نحوه وعلى األخص الخروج في إصالح مالها أو أداء وظيفتها، ويُعتبر 
عذرا شرعيا للمرأة خدمة والديها العاجزين وليس لها من يقوم بخدمتهما أو 

أحدهما غيرها. 

بإلغاء عديد األحكام املامثلة.91 ويبقى االغتصاب الزوجي مسألة غري 
مجرّمة يف اليمن.92

الزواج المبكر وزواج األطفال

يُعترب زواج األطفال واحدا من أهم أسباب العنف ضّد املرأة، فالقوانني 
يف  كان  اليمن  أن  ورغم  للزواج.  دنيا  ا  سًن تحدد  ال  الحالية  اليمنية 
السابق يحدد السن الدنيا للزواج بـ 15 سنة لكال الجنسني، إال أنه 
األدىن  الحد   1999 لسنة  الشخصية  األحوال  قانون  تعديل  يف  ألغى 
لزواج الفتيات. فصار القانون يسمح بزواج الفتتاة دون سّن 15 سنة 
للفتاة  بتوفري حامية  يتظاهر  القانون  أن  ورغم  أمرها.  ويّل  مبوافقة 
من خالل منع إقامة أي عالقة جنسية معها حتى سن البلوغ، إال أن 
هذا الحد األدىن من الحامية يبقى غري فعال. وكانت هيومن رايتس 
ووتش قد وثقت حاالت تعرضت فيها فتيات إىل االغتصاب الزوجي 

قبل سن البلوغ.93

اليمني  الربملان  مرر  فقد  الزواج،94  أيضا  القارص  الطفل  يستطيع  ال 
أعضاء  ولكن  سنة،   17 بـ  للزواج  الدنيا  السن  يحدد  قانون  مرشوع 
محافظني يف الربملان عارضوه بتعلة أنه يتعارض مع الرشيعة. يُذكر 

أنه مل تتم إىل اآلن املصادقة عىل هذا القانون.95

يعترب اليمن واحدا من دول قليلة يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا 
ال تحدد سنا دنيا للزواج. فقد قامت عديد الدول األخرى يف املنطقة 
التي تعتمد عىل الرشيعة كمصدر من مصادر الترشيع مثل الجزائر، 
ومرص، والعراق، واألردن، وليبيا، واملغرب، وعامن، وتونس، واإلمارات 
أن  رغم  سنة،   18 بـ  للزواج  الدنيا  السن  بتحديد  املتحدة  العربية 

بعض الدول أبقت عىل استثناءات قليلة.

باملعايري  مقارنة  األطفال،  لزواج  مرتفعة  نسبة  اليمن  يف  توجد 
أو  سنة   15 العمر  من  يبلغن  الاليت  الفتيات  ذلك  مبا يف  اإلقليمية، 

http://www. ،»4102 91   يونسيف والجمهورية اليمنية: »تحليل وضع األطفال في اليمن

unicef.org/mena/MENA-Situation_Analysis_report_-_English_Fi-
nal(1).pdf، )تمت الزيارة في 4 أغسطس/آب 4102(، الصفحة 301.  

92   قانون األحوال الشخصية، المادة 04. 

93   هيومن رايتس ووتش: »كيف تسمحون بزواج الفتيات الصغيرات؟ زواج 

https://www.hrw.org/ar/ ،1102 األطفال في اليمن«، ديسمبر/كانون األول
 .reports/2011/12/08

94   قانون األحوال الشخصية، المادة 51. 

95   محمد جمجوم وحكيم المسماري: “Yemen Minister on Child Marriage,”، يس أن 

http://edition.cnn.com/2013/09/15/world/meast/ ،3102 أن، 61 سبتمرب/أيلول

yemen-child-bride )تمت الزيارة في 5 أغسطس/آب 3102(. 
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أقل.96 ورغم أنه من الصعب الحصول عىل أرقام دقيقة حول نسب 
الزواج املبكر، إال أن دراسة لليونسيف يف 2013 أبرزت أن امرأة واحدة 
باملائة( ممن ترتاوح أعامرهن بني 15  من بني كل خمس نساء )19 
و49 سنة تزوجن يف سن الخامسة عرش.97 وترتفع نسبة الزواج املبكر 
من  ينحدرن  الاليت  أو  فقرية  طبقات  إىل  ينتمني  الاليت  الفتيات  بني 
مناطق ريفية.98 وقد يؤثر الزواج املبكر للفتيات، أحيانا من رجال 
إىل  عرضة  ويجعلهن  املنزيل،  العنف  نسب  عىل  بكثري،  يكربوهن 
ارتفاع نسبة  إىل  يؤدي  ما  املبكر، وهو  والحمل  الزوجي،  االغتصاب 

الوفيات عند الوالدة ونسبة وفيات الرضع.99

متنع عديد االتفاقيات الدولية التي صادق عليها اليمن زواج األطفال 
بشكل رصيح، أو بشكل غري مبارش، وتنص عىل أن تتخذ الحكومات 
التدابري الالزمة للقضاء عىل هذه الظاهرة. وعىل سبيل املثال، تنص 
عقود  وتسجيل  الزواج  لسن  األدىن  والحد  بالزواج  الرضا  اتفاقية 
بينام أوصت  للزواج،  الدنيا  السن  الحكومات  أن تحدد  الزواج عىل 
الطفل عىل أن  املرأة ولجنة حقوق  التمييز ضّد  القضاء عىل  لجنة 
يكون الحد األدىن لسن الزواج 18 سنة.100 ويف 2008، اعتربت لجنة 
التي أدخلت عىل قانون  التعديالت  املرأة  التمييز ضّد  القضاء عىل 
األحوال الشخصية وصارت تسمح بزواج الفتيات القارصات »انتهاكا 

خطريا« لاللتزامات الدولية لليمن.101

دعت التوصيات رقم 166 و167 ملؤمتر الحوار الوطني الحكومة إىل 
الدولية،  املعايري  بـ 18 سنة، متاشيا مع  للزواج  الدنيا  السن  تحديد 
الزواج.102 ويف  وفرض عقوبات جنائية عىل كل من يجرب طفال عىل 

http:// ،»4102 96   اليونسيف والجمهورية اليمنية: »تحليل وضع األطفال في اليمن

www.unicef.org/mena/MENA-Situation_Analysis_report_-_English_
Final(1).pdf، )تمت الزيارة في 4 أغسطس/آب 4102(، ص 622. 

http:// ،»4102 97   اليونسيف والجمهورية اليمنية: »تحليل وضع األطفال في اليمن

www.unicef.org/mena/MENA-Situation_Analysis_report_-_English_
 Yemen  ،تمت الزيارة في 4 أغسطس/آب 4102(، ص 822. اليونسيف( ،Final(1).pdf

Baseline Survey Report«، يوليو/تموز 3102، ص 69.  

98   اليونسيف،  »المساواة بين الجنسين في الشرق األوسط وشمال أفريقيا: وضع الفتيات في 

http://www.unicef.org/ ،1102 الشرق األوسط وشمال أفريقيا«، أكتوبر/تشرين األول
gender/files/Yemen-Gender-Eqaulity-Profile-2011.pdf )تمت الزيارة في 4 

أغسطس/آب 4102(، ص 2. 

SIGI   99، »اليمن«، http://genderindex.org/country/yemen ،2102، )تمت 

الزيارة في 6 أغسطس/آب 4102(.

100   لجنة القضاء على التمييز ضّد المرأة، التوصية العامة رقم 12، المساواة في الزواج 

والعالقات األسرية، الفقرة 63، ولجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 4، الصحة والتنمية لدى 
المراهقين في سياق اتفاقية حقوق الطفل، )الدورة 33، 3002(، الفقرة 02. 

101   اتفاقية القضاء على التمييز ضّد المرأة، المالحظات الختامية للجنة القضاء على 

http:// ،1102 9 يوليو/تموز ،CEDAW/C/YEM/CO/6 ،التمييز ضّد المرأة: اليمن
www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/CEDAW.C.YEM.

CO.6.pdf، )تمت الزيارة في 5 أغسطس/آب 4102(، الفقرة 973. 

102   هيومن رايتس ووتش: »رأي ـ القضاء على زواج األطفال في اليمن«، 22 يناير/كانون 

 .http://www.hrw.org/ar/news/2014/01/22 ،4102 الثاني



HUMAN RIGHTS WATCH  |  يناير/كانون الثاني 2015          21

إحدى السجينات تنظر عبر قضبان السجن داخل سجن المنصورة في مدينة عدن. تتراوح أعمار غالبية 
ا.  © 2007 بانوس/آبي ترايلر-سميث نزالء السجن بين 14 و20 عاما وتم حبس الكثيرات منهم بتهم الزن
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27 أبريل/نيسان 2014 قّدم كل من وزير الشؤون االجتامعية والعمل 
للزواج  الدنيا  السن  يحدد  قانون  القانونية مرشوع  الشؤون  ووزير 
الحكومة  عىل  ويتعني  املذكورة.103  التوصيات  لتطبيق  محاولة  يف 

اليمنية دعم هذه املبادرة.

ختان البنات

رغم أن عادة ختان البنات غري موجودة يف بعض محافظات اليمن، 
الفتيات.  النسبة يف محافظات أخرى لتشمل 84 باملائة من  ترتفع 
وفتيات  نساء  من  باملائة   19 فتعرضت  الوطني،  الصعيد  عىل  أما 

103   هيومن رايتس ووتش: »على اليمن وضع نهاية لزواج األطفال«، 72 أبريل/نيسان 

 .http://www.hrw.org/ar/news/2014/04/27-0 ،4102

اليمن إىل شكل من أشكال الختان. ويف 99 باملائة الحاالت، يتم ختان 
الطفلة من السنة األوىل من عمرها، ويف 93 باملائة من الحاالت، يف 

الشهر األول.  

عادة ما تقوم بعمليات الختان نساء مسنات غري متعلامت يعشن 
ثم  وجداتهن،  أمهاتهن  من  الختان  إجراء  تعلمن  محلية،  قرى  يف 
بالعمليات  تقوم  أخرى،  أحيان  بناتهن وحفيداتهن. ويف  إىل  مُيّررنه 
قابالت تقليديات أو بعض قريبات الضحايا، وتتم العملية يف منزل 
الفتاة. أما يف حاالت أخرى، فيُرشف عىل العمليات أطباء أو ممرضات 
أو قابالت يف منشآت طبية، ويف ذلك انتهاك ألمر حكومي صدر يف 
2001 مينع استخدام املرافق الصحية الخاصة والعامة لختان البنات. 
للتخدير،  أدوية  أي  الختان  بعمليات  القامئات  تستخدم  ما  ونادرا 

ويستعملن شفرة حالقة أو مقص أو سكني.

ا من اإلساءة المنزلية، فأرغمتها سيدة التقطتها من الشوارع، على  فرت “سلمى”، 16 عاما، من منزلها هرب
الفتيات بعد  ممارسة الدعارة. ألقت السلطات القبض عليها وسجنتها ثم أحالتها على منزل آمن يعتني ب

تعرضهن إلى التوقيف أو السجن. 2007. © 2007 بانوس/آبي ترايلر-سميث
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من  اليمن  يف  املعروفني  الدين  رجال  بعض  يعترب 
ا،  أتباع املذهب الشافعي ختان البنات فرضا دينيً
مثل  غريهم،  أما  كذلك.  آخرون  يعتربه  ال  بينام 
أتباع املذهب الحنفي واملذهب املاليك، فيعتربون 
أبًدا.  بها  يقوم  ال  من  ومنهم  اختيارية،  املسألة 
كذلك ال توجد عمليات ختان بنات لدى الشيعة 

الزيديني الذين ميثلون حوايل ثلث سكان اليمن.

إنهم  ووتش  رايتس  هيومن  لـ  مينيون  أطباء  قال 
يعرفون حاالت ختان تسببت يف تداعيات صحية 
خطرية لفتيات مينيات، ومنها الحمى، وصعوبات 
الدورة  يف  ومشاكل  والقيح،  والتورم،  التبول،  يف 
والعقم  الجامع،  أثناء  والنزيف  واألمل  الشهرية، 

وعدم الشعور باإلثارة، وكذلك االكتئاب.104

املناطق  عديد  الصحية يف  الرعاية  غياب  وبسبب 
املستعجلة،  الرعاية  وخاصة  اليمن،  يف  الريفية 
يف  أو  الضحية  وفاة  يف  البنات  ختان  يتسبب  قد 
تداعيات صحية طويلة األمد. وبسبب عدم توفر 
حيث  الريفية،  املناطق  يف  صحية  خدمات  أي 
تنترش مامرسة ختان البنات، قد تتعرض الفتيات 
الرعاية  من  أدىن  حد  توفر  دون  حاد  نزيف  إىل 
إلنقاذ حياتها. يُذكر أن الحكومة اليمنية ليس لها 
معطيات حول حاالت الوفاة بسبب ختان البنات، 
ناتجا عن  إذا كان  الوفاة وما  بتدوين سبب  فاملستشفيات ال تقوم 
فقدن  الاليت  اليمنيات  الفتيات  عدد  يبقى  ولذلك  ختان،  عملية 

حياتهن بسبب الختان مجهوال.

توسع النقاش حول تبني قانون يحظر ختان البنات أثناء مؤمتر الحوار 
الوطني. وخلص أعضاء املؤمتر إىل رضورة مالحقة القامئني بعمليات 
وتوصيات  التوصية  هذه  عىل  رًدا   ،2014 أبريل/نيسان  ويف  الختان. 
أخرى من مؤمتر الحوار الوطني، تم عرض مرشوع قانون يجرّم ختان 
عىل  منفذيه،  عىل  مالية  وغرامة  بالسجن  عقوبة  ويفرض  البنات، 
أنظار مجلس الوزراء. وإىل حّد كتابة هذا التقرير، مل تنظر الحكومة 

بعد يف مرشوع القانون.

104   االستشهاد بتقريرنا المقبل.

IV. الحصول على رعاية صحية 
إنجابية

تبقى فرص الحصول عىل رعاية طبية يف اليمن بشكل عام متدنية،105 
يف  النساء  ثلثي  حوايل  وتعيش  ريفية.  البالد  مناطق  أغلب  وتعترب 
يتمتعن  ال  وبالتايل  الحرضية،  املراكز  أهم  عن  بعيدة  مناطق 

بالخدمات الصحية املقدمة يف هذه املراكز.106

يف 2008، عربت لجنة القضاء عىل التمييز ضّد املرأة عن قلقها من 
عدم توفر خدمات صحية للمرأة، وخاصة يف املناطق الريفية، وعدم 
وجود رعاية صحية إنجابية ووسائل للتنظيم العائيل.107 ويف 2014، 
 64 سوى  تغطي  ال  املتوفرة  الصحية  املرافق  إن  اليونسيف  قالت 

باملائة من السكان.108

رغم أن اليمن حقق بعض التقدم يف مجال صحة األم، مازالت املرأة 
تواجه عديد التحديات الصحية. ومازالت نسب وفيات األم والرضع 
مرتفعة جدا يف املنطقة نتيجة الرتفاع نسب الزواج املبكر ونسب 
الخصوبة.109 واستنادا إىل املسح الصحي الدميغرايف لسنة 2013، تقدر 
نسبة وفيات األم بـ 148 حالة وفاة عىل كل 100 ألف حالة والدة يف 
2012ـ2013 يف حني أن النسبة ال تتجاوز 110 يف بقية منطقة الرشق 
اليمنية  األوسط وشامل أفريقيا.110 وألن نسبة الخصوبة لدى املرأة 
بامرأة  النفاس  أثناء  الوفاة  امرأة، يقدر خطر  تبلغ 4.4 مواليد لكل 

http:// ،»4102 105   اليونسيف والجمهورية اليمنية: »تحليل وضع األطفال في اليمن

www.unicef.org/mena/MENA-Situation_Analysis_report_-_English_
 Yemen  ،تمت الزيارة في 4 أغسطس/آب 4102(، ص 822. اليونسيف( ،Final(1).pdf

Baseline Survey Report«، يوليو/تموز 3102، ص 21. 

106   وزارة الصحة العامة والسكان، المسح الوطني الصحي الديموغرافي لعام 3102، ص 8. 

107   اتفاقية القضاء على التمييز ضّد المرأة، المالحظات الختامية للجنة القضاء على 

http:// ،1102 9 يوليو/تموز ،CEDAW/C/YEM/CO/6 ،التمييز ضّد المرأة: اليمن
www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/CEDAW.C.YEM.

CO.6.pdf، )تمت الزيارة في 5 أغسطس/آب 4102(، الفقرة 773ـ873. 

http:// ،»4102 108   اليونسيف والجمهورية اليمنية: »تحليل وضع األطفال في اليمن

www.unicef.org/mena/MENA-Situation_Analysis_report_-_English_
 Yemen  ،تمت الزيارة في 4 أغسطس/آب 4102(، ص 822. اليونسيف( ،Final(1).pdf

Baseline Survey Report«، يوليو/تموز 3102، ص 95. 

SIGI   109، »اليمن«، http://genderindex.org/country/yemen ،2102، )تمت 

الزيارة في 6 أغسطس/آب 4102(.

110   وزارة الصحة العامة والسكان، المسح الوطني الصحي الديموغرافي لعام 3102، 

Trends in Maternal Mortal-“  ص 93. منظمة الصحة العالمية وآخرون:
http://apps.who.int/iris/bitstr ،25 4102، ص ،”ity: 1990 to 2013

eam/10665/112682/2/9789241507226_eng.pdf، )تمت الزيارة في 2 
ديسمبر/كانون األول 4102(.  
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قابالت متدربات يشاركن في حصة تدريبية للقبالة والوالدة التقليدية لتحسين الحصول على الرعاية 
الصحية في محافظة حضرموت. 2007. © 2007 بانوس/آبي ترايلر-سميث
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واحدة عىل كل 153 امرأة.111 وتعترب الوفاة أثناء الوالدة أهم سبب 
لوفاة النساء يف سن اإلنجاب.112

تعترب نسبة الحصول عىل رعاية صحية سابقة للوالدة منخفضة يف 
الاليت شملهن  الحوامل  النساء  من  فقط  باملائة   60 فحوايل  اليمن، 
مسح 2013 تحصلن عىل رعاية صحية سابقة للوالدة. وترتفع نسبة 
الحصول عىل رعاية صحية سابقة للوالدة عىل يد متخصصني لدى 
النساء الحرضيات واملتعلامت.113 وتنجب أغلب النساء اليمنيات يف 
تتم يف مراكز  الوالدات  باملائة فقط من  أكد أن 30  املنازل، فاملسح 
إىل  واستناًدا  متخصصني.114  إرشاف  تحت  منها  باملائة  و45  صحية، 
أطفالهن  ينجنب  اليمنيات  النساء  فإن نصف  اليونسيف،  معطيات 
بحضور إحدى صديقاتهن أو قريباتهن فقط.115 وخلص مسح 2013 
إىل أن نسبة الحصول عىل رعاية متخصصة أثناء الوالدة، وهو واحد 
من أهم أشكال التدخل للحفاظ عىل حياة املرأة، ترتفع بشكل كبري 

بني النساء املتعلامت الاليت يعشن يف مناطق حرضية.116

يف  طارئة  توليدية  رعاية  إىل  حاجة  يف  امــرأة  قبول  رفض  يتم  قد 
املستشفى فقط ألنها ال تحمل ترصيحا من ويل أمرها، الذي عادة 
ما يكون زوجها. وخلصت وزارة الصحة اليمنية إىل أن الحصول عىل 
صحية  رعاية  عىل  الزوجة  تحصل  حتى  الزوج  من  مسبق  ترصيح 
عىل  الحصول  من  متنعها  قد  التي  العراقيل  أهم  من  واحدا  يعترب 
عالج، مبا يف ذلك العالج الطارئ.117 ويبقى العمل بهذه التصاريح أمرًا 

111   وزارة الصحة العامة والسكان، المسح الوطني الصحي الديموغرافي لعام 3102، ص 02. 

SIGI   112، »اليمن«، http://genderindex.org/country/yemen ،2102، )تمت 

الزيارة في 6 أغسطس/آب 4102(.

113   وزارة الصحة العامة والسكان، المسح الوطني الصحي الديموغرافي لعام 3102، ص 51. 

114   السابق، ص 61. 

115   اليونسيف، “Yemen Baseline Survey Report,”، يوليو/تموز 3102، 

ص 74، المنتدى االقتصادي العالمي، التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين: اليمن، 
http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report- ،3102

section=country-profiles-yemen#/2013، )تمت الزيارة في 5 أغسطس/آب 
.)4102

 Yemen National Health and Demographic Survey“ ،MoPHP   116

2013,”، مايو/أيار 4102، ص 61، اليونسيف،  »المساواة بين الجنسين في الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا: وضع الفتيات في الشرق األوسط وشمال أفريقيا«، أكتوبر/تشرين األول 1102، 

http://www.unicef.org/gender/files/Yemen-Gender-Eqaulity-Pro-
file-2011.pdf )تمت الزيارة في 4 أغسطس/آب 4102(، ص 4. 

117   خلص مسح صحة األسرة لسنة 3102 إلى أن 6.92 بالمائة من النساء في المناطق 

الحضرية و7.35 بالمائة من النساء في المناطق الريفية الحظن أن الحصول على ترخيص 
لدخول المستشفى يعتبر عائقا. ومن العوائق األخرى التي قد تحول دون حصول المرأة على 

ة المال، وبعد المسافة،  عالج عدم معرفة المكان الذي تتوفر فيه خدمات الرعاية الصحية، وقلّ
وقلة وسائل النقل، وعدم وجود نساء في طواقم الرعاية. وترتفع نسب هذه العوائق خاصة في 

الريف. وزارة الصحة العامة والسكان في اليمن، مسح صحة األسرة لسنة 3002، ص 41. 
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القانون ما ينص عىل رضورة االستظهار  أنه ال يوجد يف  شائعا رغم 
بها.118

كبرية  مخاطر صحية  اليمنية  الفتاة  تواجه  اليونسيف،  إىل  استناًدا 
بسبب الزواج املبكر والحمل يف سن املراهقة. وتشري معطيات تعود 
إىل سنة 2006 إىل أن عدد النساء الحوامل الاليت مل يبلغن 20 سنة من 
العمر أعىل بكثري يف اليمن من بقية دول املنطقة، وأن عددا قليال 
النساء الحوامل يف سن املراهقة حصلن عىل رعاية صحية من  من 
قبل أطباء متخصصني. كام تبلغ نسبة وفيات األمهات دون 20 سنة 
ثلث وفيات األمهات بشكل عام. وتعتقد اليونسيف أن الوضع ازداد 
تدهورًا منذ 2011 ألن عديد القامئني عىل خدمات الصحة اإلنجابية 

اضطروا إىل مغادرة مناطق واسعة يف البالد بسبب انعدام األمن.119

من  كل  قالت  الحمل،  موانع  استخدام  ــرأة  امل حق  من  أنه  رغم 
ال  إنه  واليونسيف   )SIGI( الجنس  ومؤرش  االجتامعية  املؤسسات 
يوجد وعي بأهمية الصحة اإلنجابية، وخاصة مبنع الحمل.120 وخلص 
املسح الصحي الدميغرايف لسنة 2013 إىل أن 28 باملائة فقط من النساء 
»عرصية«.121  عائيل  تنظيم  طريقة  ما  يوما  استخدمن  املتزوجات 
وجدير باملالحظة أن استخدام موانع الحمل يرتفع بارتفاع التحصيل 
العلمي، وشهد ارتفاعا عىل امتداد فرتة الستة عرش سنة التي تتوفر 
فيها معطيات املسح الصحي الدميغرايف.122 يُذكر أن حجم التمويل 

الدويل ملشاريع الصحة اإلنجابية يبقى محدوًدا.123

 

118   استنادا إلى أروى الربيعي، تأخذ التصاريح شكل استمارات مطبوعة عليها اسم 

المستشفى أو المركز الطبي وتنص على أن المستشفى ال يتحمل مسؤولية تبعات اإلجراءات 
التي سيتم تنفيذها. وتذكر االستمارة نوع اإلجراء وسبب قبول المريض، وعليها توقيع ولي 
األمر. مقابلة هيومن رايتس ووتش عبر الهاتف مع الدكتورة أروى الربيعي، مختصة في 

أمراض النساء، صنعاء، 72 يناير/كانون الثاني 1102.  

http:// ،»4102 119   اليونسيف والجمهورية اليمنية: »تحليل وضع األطفال في اليمن

www.unicef.org/mena/MENA-Situation_Analysis_report_-_English_
 Yemen  ،تمت الزيارة في 4 أغسطس/آب 4102(، ص 822. اليونسيف( ،Final(1).pdf

Baseline Survey Report«، يوليو/تموز 3102، ص 451. 

http://genderindex.org/country/ ،2102 ،»اليمن« ،SIGI .551 120   السابق، ص

yemen، )تمت الزيارة في 6 أغسطس/آب 4102(.

121   وزارة الصحة العامة والسكان، المسح الوطني الصحي الديموغرافي لعام 3102، ص 

 .77

122   استنادا إلى أربع دراسات، ارتفعت نسبة استخدام موانع الحمل في اليمن من 12 بالمائة 

سنة 7991 إلى 43 بالمائة سنة 3102. وزارة الصحة العامة والسكان، المسح الوطني الصحي 
الديموغرافي لعام 3102، ص 31.  

http:// ،»4102 123   اليونسيف والجمهورية اليمنية: »تحليل وضع األطفال في اليمن

www.unicef.org/mena/MENA-Situation_Analysis_report_-_English_
 Yemen  ،تمت الزيارة في 4 أغسطس/آب 4102(، ص 822. اليونسيف( ،Final(1).pdf

Baseline Survey Report«، يوليو/تموز 3102، ص 551. 
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