
 هدفها مستقلة دولية منظمة هي المتساويةمؤسسة الحقوق 
 حقوق من أساسي كحق المساواة وتعزيز التمييز مناهضة
 ونشجع نتابع نحنو. االجتماعية العدالة في أساسي ومبدأ اإلنسان
 على الحياة مجاالت جميع في للمشاركة كحق المساواة في الحق
 ألوجه وشامل كامل نهج اتباع يتطلب الذي األمر المساواة، قدم
�.المختلفة المساواة عدم

�
 من هادي منصور ربه عبد اليمني الرئيس فر ،2015 شباط /فبراير 25 في

 هللا أنصار وحركة حكومته بين التوتر تصاعد من أشهر بعد صنعاء، العاصمة
 أنصار استيالء كان لقد. العاصمة على االستيالء في ذروتها بلغت والتي المتمردة،

 مما اليوم،إلى  مستمرا   يزال ال دموي مرير لصراع تصاعد بمثابة صنعاء على هللا
 .وحقوقية إنسانية أزمة خلق

 األزمة هذه على كبير حد إلى الدولي المجتمع اهتمام تركز ،الصراع بدء منذ
الدولي  قانونالو الدولي اإلنساني القانون انتهاكات على أقل، حد وإلى اإلنسانية،

 من أقل قدر إيالء تم وقد. الصراع أطراف جميع ترتكبها التي اإلنسان حقوقل
 إلى الصراع بها أدى التي والطريقة البلد، في الموجودة السابقة للظروف االهتمام
�.اليمن في الجماعات بعض تواجهها التي والتمييز والحرمان المساواة عدم أنماط تفاقم

 - على ضالله اكتمل لكنه الصراع نشوب قبل وضعه تم الذي - التقرير هذا يفحص
وكان له تأثير  البلد دمر الصراع أن حين في أنه، ويجد. هذه والحرمان التمييز أنماط
 كان ذلك، من وبدال  . على حد سواء عليهم يكن لمأن تأثيره إال  السكان، جميع على

 بما - والتهميش للتمييز تاريخيا   تعرضت التي الجماعات على خاص تأثير للصراع
 أكثر أصبحوا الذين - الدينية واألقليات ،المهمشين ومجتمع والفتيات، النساء ذلك في

المعاملة  من جديدة أشكاال  وواجهوا  من سابق، الموجودة التمييز ألنواع عرضة
النازحين  – للتمييز عرضة جديدة جماعة الصراع أوجد كما. واالستبعاد التمييزين

�.ينالشديد والتشريد الحرمان من يعانون الذين - داخليا  
 اليمني الشاعر تعبير حد على اليمن، في مستعرا يزال ال الذي الصراع فإن وهكذا،
". أدجى إلىجى ... د  " من اليمن الجماعات المهمشة في أغرق البردوني، هللا عبد

 الصراع أطراف على أن هي التقرير لهذا أساسية توصية أول فإن النحو، هذا وعلى
 لعمليةتوصيات و الفوري، للتنفيذ توصيات التقرير يقدم ثم. العدائية األعمال وقف
 بالحق التمتع زيادة بهدف وذلك ،الصراع لما بعد للتنفيذتوصيات و مستقبلية، انتقالية
�.البلد في تهميشا   األكثر الناس حياة تحسين وبالتالي التمييز، وعدم المساواة في

�
�
�
�

 هي التقرير هذا محتويات. األوروبي االتحاد من بتمويل التقرير هذا إصدار تم
 االتحاد موقف األحوال من بحال تعكس وال المتساوية الحقوق مؤسسة مسؤولية

�.األوروبي
�
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ها حقاً جوهرياً من حقوق اإلنسان مؤسسة الحقوق المتساوية منظمة دولية مستقلة هدفها مكافحة التمييز وتعزيز المساواة باعتبار
ومبدأً أساسياً من مبادئ العدالة االجتماعية.
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.األوروبي االتحاد من بتمويل قريرالت هذا إصدار تم

.األوروبي االتحاد موقف األحوال من بحال تعكس وال المتساوية الحقوق مؤسسة مسؤوليةهي التقرير هذا محتويات



 اغ  ـطد ي ـن ي  ـالدي مـب
 ىـفـى أجلـى إـغ  ـى أط  لـإ

 
 ن  ـجـى سلـن  إـجـن سـوم
 ىـفـنـى ملـى إـفـنـن مـوم

 
 اد  ـب ر  ـمـعـتـسـن م  ـوم
 ىـفـر أخ  ـمـعـتـسـى م  ـإل

 
 نـي  ـشـى وحلـش  إـن وحـوم
 فاـج  ـ  عـال ة  ـاقـن  لـا يـوه

* * * 
 وت  ـمـال وف  ـهـي كفـالدي بـ
 ىـفـش  ـوال ت   تـ فـنـى ال

 
 رس  خ ـال ور  ـالقب ـيف ّقر  ـنـت  

 ىـفـصاألا ـهالد  ـيـن مـع
 

 يّ ـعـيـرب د  ـن وعـوع
 ىـفـا أغ  ـهـون  ـيـع   وراء  

 
 يـأتـذي يـال م  ـلـحـن الـع
 فىـخـتـذي اسـال ف  ـيـط  ـن الـع

* * * 

 اف  ـى ضـن د جّ ـي مـضـمـتـف
 ىـفـى أضلـى..إـدجأى ـإل

 
 ر  ـيـغـال ار  ـي ديـالدي فـب

 ىـفـهـ  ا لـه  ي دار  ـأو ف
 

 هاـيـي أراض  ـى فـتـوح
 ىـفـنـم  ـال ة  ـربـي غ  ـاسـقـت  

 البردوني هللا عبد منيالي للشاعر" منفى إلى منفى من"

(1929-1999) 

بقسوة من  عوملنا " لقد!الشر حكام ضد النار خط في معكم نحن! يا أبطال:" كانت الحشود تصرخ"
 :وكنا نردد األمن، قبل قوات

ً  الّشعب   "إذا د   ... والفــال بــّد أن يســتجيب القــدرْ ... اْلَحيَـاةَ  أَرادَ  يَْوَما  ".َجِلــييَنْ  أنْ  ِلل يـْلِ  بـ 

 يمنية حقوقية ناشطة كرمان، توكل

 2011 اليمن واصفةً ثورة نوبل، جائزة على وحائزة



 المحتوى

وعرفان شكر
االختصارات قائمة

تنفيذي ملخص
.Hiba! A könyvjelző nem létezikالمقدمة

.Hiba! A könyvjelző nem létezik والسياسي االجتماعي السياق   

.Hiba! A könyvjelző nem létezik البلد سياق   
.Hiba! A könyvjelző nem létezik 2000 عام حتى التاريخ   
.Hiba! A könyvjelző nem létezik الحديث التاريخ   

.Hiba! A könyvjelző nem létezik والسياسي القانوني اإلطار   

.Hiba! A könyvjelző nem létezik التمييز وعدم بالمساواة المتعلق القانوني اإلطار   
.Hiba! A könyvjelző nem létezik الدولي القانون   

.Hiba! A könyvjelző nem létezikبالمساواة الصلة ذات الرئيسية المتحدة األمم معاهدات   2.1.1.1
.Hiba! A könyvjelző nem létezikبالمساواة المتعلقة خرىاأل المعاهدات   2.1.1.2

.Hiba! A könyvjelző nem létezik اإلقليمية الصكوك   
.Hiba! A könyvjelző nem létezikالعرفي الدولي نالقانو   2.1.1.4
.Hiba! A könyvjelző nem létezikاليمني الوطني القانون في الدولية االلتزامات وضع   2.1.1.5
.Hiba! A könyvjelző nem létezikعامة ظرةن: لمسلحا زاعلنا ءثناأ قبيطللت للقابا نيولقانا راطإلا   2.1.1.6

.Hiba! A könyvjelző nem létezik التمييز وعدم للمساواة الوطني القانوني اإلطار   
.Hiba! A könyvjelző nem létezikالدستور   2.1.2.1
.könyvjelző nem létezikالتمييز ومكافحة المساواة بشأن محددة تشريعات   2.1.2.2
.Hiba! A könyvjelző nem létezikأخرى تشريعية مواد في التمييز عدم أحكام   2.1.2.3
.Hiba! A könyvjelző nem létezikالتمييز وعدم المساواة في الحق على تؤثر التي الوطنية السياسات   2.1.2.4

.Hiba! A könyvjelző nem létezik اليمني العدالة نظام على عامة نظرة   
.Hiba! A könyvjelző nem létezik الرسمي القضائي النظام   
.Hiba! A könyvjelző nem létezik الرسمي غير القبلي التحكيم نظام   
.Hiba! A könyvjelző nem létezik العدالة نظام واستخدام أداء على النزاع أثر   

.Hiba! A könyvjelző nem létezik االستنتاج   

.Hiba! A könyvjelző nem létezik المساواة وعدم التمييز أنماط   
.Hiba! A könyvjelző nem létezik السياسي الرأي أساس على التمييز   3.1

.Hiba! A könyvjelző nem létezik المعتقد أو الدين أساس على التمييز   
.Hiba! A könyvjelző nem létezik"الجنساني التمييز" الجنس نوع أساس على القائم التمييز   3.3
.Hiba! A könyvjelző nem létezik والنسب العرق أساس على التمييز   3.4
.Hiba! A könyvjelző nem létezik اإلعاقة أساس على التمييز   3.5

.Hiba! A könyvjelző nem létezik الصحي الوضع أساس على القائم التمييز   
.Hiba! A könyvjelző nem létezik الجنسي التوجه على القائم التمييز   

.Hiba! A könyvjelző nem létezik المواطنين غير ضد التمييز   3.8
ً  النازحين ضد المساواة وعدم التمييز   3.9 .Hiba! A könyvjelző nem létezikداخليا

.Hiba! A könyvjelző nem létezik االستنتاج 3.10

.Hiba! A könyvjelző nem létezik التوصيات   

.Hiba! A könyvjelző nem létezikالمراجع
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 توزيع في المساواة عدم يقيس الذي للدخل اليمني، جيني ملمعا أما .0.499 البشرية التنمية مؤشر مع 160 المرتبة في اليمن
 .دولة 187 أصل من 154 المرتبة في وضع اليمن فقد الثروة،

 

والسياسات والحكومة التاريخ 

2000 عام حتى التاريخ 
قبل  الثامن القرن بين رتازده والتي ،السبئيون موطن سبأ، لمملكة القديمة للحضارة موطنًا اليمن باسم اآلن المعروفة المنطقة كانت
 الطريق في أهميتها كانت .آسيا شرق وجنوب أفريقيا شرق من التجارية الطرق استغالل خالل من الميالدي الثالث والقرن الميالد
 الروماني اإلمبراطور أمر الميالد، قبل 25 في: القديمة العصور في مشهورة الهند إلى المتوسط األبيض البحر من التجاري

 لم البعثة أن من الرغم على ،"السعيدة العربية" باسم الرومان إليها أشار الذي ،"السبئيين أراضي" إلى عسكرية ببعثة سطس/ آبأغ
 قبل من م275 في بالسبئيين اإلطاحة إلى األمر أنتهى حتى قصير بوقت ذلك بعد التراجع من فترة سبأ مملكة دخلت .ناجحة تكن

 وخالل .السادس القرن حتى التوابل تجارة وطرق المعاصر اليمن أراضي على سيطرت مملكة بإنشاء اقامو قبائل وهم الحميريين،
 تم م،525 عام حوالي في ذلك، ومع .للتوحيد الحميريين الملوك اعتناق مع اليهودية، لتأثير الحميري الشعب تعرض الوقت، ذلك
.المنطقة في المسيحية الديانة أقامت التي ،(ناآل إثيوبيا) المسيحية أكسوم مملكة قبل من اإلقليم غزو

ً  ولعبت اإلسالم، األقليم تسكن التي المختلفة القبائل اعتنقت ما وسرعان. محمد النبي حياة أثناء السابع القرن في اإلسالم دخل  دورا
 ً  تّدعي التي) ينتمي إلى فئة السادة الحسين، بن يحيى أسس م،897 عام في .والثامن السابع القرنين خالل الخالفة توسيع في رئيسيا
 اإلمامة واستمرت .اإلمام سلطة إلى تستند دينية دولة وهي اليمن، من الشمالية المناطق في الزيدية اإلمامة( محمد النبي من النسب
 .عشر التاسع القرن حتى مختلفة بأشكال الزيدية

 بعده وما العثماني العهد

ر ،1538 عام في  ،1552و 1547 عامي وبين .المتنامية إمبراطوريتهم وضمته إلى لليمن الجنوبي الساحل العثمانيون استعم 
 ذلك، ومع .عدن خليج احتلوا 1548 وفي وتعز، صنعاء غزو بعد الشمالية المرتفعات في وجودهم تأسيس من العثمانيون تمكن
 سليم أصبح وعندما .البالد شمال في الزيدية ائلقب من قبل مستمرة بهجمات حيث تميز بالمخاطر، محفوف العثمانيين حكم كان
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  وعرفان شكر
 

(. وهو متوفر باللغتين العربية واإلنجليزية. قامت مؤسسة الحقوق تم إصدار هذا التقرير من قبل مؤسسة الحقوق المتساوية )
التمييز  بمعالجةسلسلة تقاريرها القطرية ذات الصلة  بما يتناسب معاهيمي وهيكل ومنهجية البحث المتساوية بتطوير اإلطار المف

المحلي في اليمن، والذي ال يمكن ذكر أسمه هنا ألسباب  اوعدم المساواة في مختلف البلدان حول العالم، بالتعاون الوثيق مع شريكه
أمنية.

مؤسسة الحقوق  في والبرامج القانونية الشؤون مسؤولة، ألونزو كاميال هو اراإلصد هذا إلى أفضى الذي المشروع منسق كان
 كاميال إشراف تحت يعملون، مؤسسة الحقوق المتساوية مستشاري من قام فريق. التقرير هذا إنتاج على أشرفت التي، المتساوية

، القاضي الرقيب عبد األستاذ/ اليمن في لقانونيا اإلطار حول الموضوعي بالبحث كما قام. التقرير وصياغة البحث ألونزو، بإجراء
لدى المؤسسة  زميل باحث، أليدو دي غونزاليس روسي نيكولو به قام الذي وتم استكماله بالبحث، اليمن مقره في قانوني خبير بصفته
 التمييز أنماط على ركز ذيال، التقرير من 3 للجزء الرئيسي الميداني البحث أ جرى(. مينا) أفريقيا وشمال األوسط لشرقا لمنطقة
 إلى باإلضافة. للمؤسسة المحلي الشريك إشراف تحت، اليمن في مؤسسة الحقوق المتساويةلدى  الباحثين من فريق، المساواة وعدم
 وقامت كاميال. 3 للجزء مسودة والذي صاغ ،مكتبي موسع بحث بإعداد، مؤسسة الحقوق المتساوية خبير لدى، بارنز سام قام، ذلك
 جيم السيد/ المشاركين المؤسسة كالً من مديري قبل من والجوهري التحريري باإلشراف، وتحريرها الكاملة المسودة بتجميع ونزوأل

ً من أذن(، 4و 2 باألجزاء يتعلق فيما) وايتمان والسيدة/ جوانا( 4و 3و 1 باألجزاء فيما يتعلق) فيتزجيرالد  بإصدار وهما أيضا
لغرض  ترجمة التقرير إلى اللغة العربية" والترجمة لالستشارات لستر"تولى . اللغة العربية وترجمته إلى ةاإلنجليزي باللغة التقرير
 .النشر

 البحث هذا إجراء تم. والتمييز المساواة عدم أنماط ووصف تحديد في محوريًا التقرير هذا ألغراض أ جري الذي الميداني البحث كان
 ممتنة مؤسسة الحقوق المتساوية إن. أمنية ألسباب تسميتهم يمكن ال والذين اليمن في المتساويةمؤسسة الحقوق  في الباحثين قبل من

ً مقدم للسيدة/ . الظروف أصعب في به االضطالع تم والذي، والدؤوب الشجاع عملهم على الباحثين لهؤالء للغاية والشكر أيضا
 المتفانية مساعدتها على، مؤسسة الحقوق المتساوية في أفريقيا مالوش األوسط الشرق لمنطقة باحثة سابقة زميلة، هاريس كاتريونا

.الباحثون جمعها التي الكبيرة كمية األدلة وتحليل وترجمة مراجعة في

 القرار اتخاذ تم، أمنية وألسباب. والمنظمات المحلية اليمنيين الخبراء من عدد المؤسسة استشارت، التقرير لهذا التحقق عملية في
 األفراد وتود المؤسسة أن تتقدم بالشكر الجزيل إلى جميع. المؤلف والتي ستظل محفوظة في ملف لدى، أسمائهم من أي نشر بعدم

 معنا التقوا أو، ونصائح معلومات أو الذين قدموا، التقرير مسودة على تعليقاتهم وقدموا، االستفسارات على ردوا الذين والمنظمات
.ريبريف من شيبان وبراء باجوا طيبة ذلك في بما، وباحثينا

 الذين، تشان وزوي هات إليوت، هاريس كاتريونا ذلك في بما، والمنتدبين والزمالء للمتدربين ةممتن مؤسسة الحقوق المتساوية
 روسي نيكولو إلى الخصوص وجه على ذلك في الفضل ويرجع. وساعدوا في تحرير التقرير لغرض تطويره البحث المكتبي، أجروا

 في لعمله فارد بويه المستشار وإلى، األشهر من عدد مدى على التقرير وترجمة وصياغة البحث في لمساعدته أليدو دي غونزاليس
.التقرير عملية تدقيق

 وطباعة وتخطيط، اللغوي التدقيق ذلك في بما النهائية التحرير مراحل على مؤسسة الحقوق المتساوية من لونزر كلير أشرفت
ً ج خاص وشكر. التقرير .وإخراج التقرير تصميم الغالف على عمل الذي فينيفيسي استفان إلى دا

 عن المدافعين وتمكين حماية إلى يهدف مشروع سياق في مؤسسة الحقوق المتساوية به قامت الذي العمل نتيجة هو التقرير هذا
. األوروبي االتحاد قبل بتمويل من عالمشرو وهذا. اإلنسان حقوق للتصدي النتهاكات قدرتهم وتحسين اليمن في اإلنسان حقوق

 على تقع التقرير هذا محتويات فإن، ذلك ومع. المقدم المالي الدعم على األوروبي لالتحاد للغاية ممتنة مؤسسة الحقوق المتساوية
 االتحاد خليتد كما لم. األوروبي االتحاد نظر وجهات تمثل اعتبارها حال بأي يمكن وال وحدها الحقوق المتساوية مؤسسة عاتق

.التقرير هذا محتويات أو البحث في األشكال من شكل بأي األوروبي

 على عملهم الخصوص وجه وعلى، أعاله المذكور المشروع بدء منذ الدؤوبة جهودهم على اليمن في شريكنا نشكر أن نود، وأخيرا
 على المستمر إصرارهم كان لقد. من دونهم ريرإصدار هذا التق الممكن من يكن لم. التقرير هذا تطوير في المتواصل ومساعدتهم

 على سالمتهم وتهديدات أرض الواقع على التقلب شديدة لظروف تحدي في، اليمن في التمييز ومناهضة اإلنسان حقوق حماية
 الذين اليمن في األشخاص ولجميع لهم مخصص التقرير هذا. واحترامنا لهم العميق امتناننا نقدم لهم. حقيقي إلهام مصدر، الشخصية

 .السالم كلما تطلعنا إلى أذهاننا في هم. اإلنسان حقوق انتهاكات من وغيره التمييز من- يعانون زالوا وما- عانوا
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 والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد 

 والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي للعهد األول االختياري البروتوكول 

 والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي للعهد الثاني االختياري البروتوكول 

 العنصري التمييز أشكال جميع على للقضاء الدولية االتفاقية 

 والثقافية واالجتماعية االقتصادية بالحقوق الخاص الدولي العهد 

 والثقافية واالجتماعية االقتصادية بالحقوق الخاص الدولي بالعهد الملحق االختياري البروتوكول 

 القسري االختفاء من األشخاص جميع لحماية الدولية االتفاقية 

 األحمر للصليب الدولية اللجنة 



 أسرهم وأفراد المهاجرين العمال جميع حقوق لحماية الدولية االتفاقية 

ً  النازح الشخص   داخليا

 الدولي اإلنساني القانون 

  الدولية منظمة العمل 

 والشام العراق في اإلسالمية الدولة 

 للهجرة الدولية المنظمة 

ً  والمتحولين الجنسي التوجه ومزدوجي والمثليات المثليين   جنسيا

 الوطني الحوار مؤتمر 

 اإلنسان لحقوق لساميةا مكتب المفوضية 

 الشعبية الديمقراطية اليمن جمهورية 

 حكومية غير منظمة 

 المتحدة العربية اإلمارات 

 المتحدة األمم 

 اإلنمائي المتحدة األمم برنامج 

 المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين 

 والثقافة والعلم للتربية المتحدة األمم منظمة 

 للسكان المتحدة األمم صندوق 

 للطفولة المتحدة األمم صندوق 

 المتحدة لألمم التابع األمن مجلس 

 الدولية للتنمية األمريكية الوكالة 

 دوالر أمريكي 

 الشامل الدوري االستعراض 

 العالمية الصحة مةمنظ 

 اليمنية العربية الجمهورية 

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى 

وعرفانشكر   من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : 

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : قائمة االختصارات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : ملخص تنفيذي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : المقدمة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : السياق االجتماعي والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : اإلطار القانوني والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : أنماط التمييز وعدم المساواة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : التوصيات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى المراجع

المفاهيمي للتقرير اإلطار

المساواة على اإلنسان لحقوق الموحد اإلطار تطبيق  

التقريروحدود  نطاق  

البلد سياق  

والسياسات والحكومة التاريخ  

 اإلطار القانوني المتعلق بالمساواة وعدم التمييز

 نظرة عامة على نظام العدالة اليمني

 االستنتاج

 التمييز على أساس الرأي السياسي

 التمييز على أساس الدين أو المعتقد

أساس نوع الجنس "التمييز التمييز القائم على 
 الجنساني"

 التمييز على أساس العرق والنسب

 التمييز على أساس اإلعاقة

 التمييز القائم على أساس الوضع الصحي

 التمييز القائم على التوجه الجنسي



I

تنفيذي ملخص

 أوجد مما ،() اليمنية العربية والجمهورية( ) الشعبية الديمقراطية اليمن جمهورية توحيد تم ،1990مايو/ أيار  22 في
ً ضفاف اساسين مختلفين س على قاما شطرين جمعت الوحدة بين. اليمنية الجمهورية  إعالن تم. مختلفين قانونيين أطرين ولهما ياسيا

 عاصمة-صنعاء إعالن تم حين في الجديدة، للدولة رئيسا-سابقا الشعبية الديمقراطية اليمن جمهورية زعيم-صالح هللا عبد علي
.للجمهورية اليمنية عاصمة-السابقة الشعبية الديمقراطية اليمن جمهورية

 القمع وسائل في ذلك استخدام بما- البالد في والقبائل الفصائل مختلف وتوحيد االستقرار يقلتحق صالح محاوالت من الرغم على
 باسم أيضا المعروف" )هللا أنصار" جماعة السياسية، إلى جانب االضطرابات من متالحقة موجات البالد واجهت-والعنف

 واحتجاجات مسلحة انتفاضات أفضتكما . الدولة رالخصوص، في تحٍد الستقرا وجه على الناشئ الجنوبي والحراك "(الحوثيين"
 السلطة التنحي عن على ي جبر عربي زعيم رابع صالح وأصبح. 2012 عام ذروتها في صالح الرئيس إلى استقالة متتالية مدنية
.العربي الربيع خالل

 من كل في االستقرار ساد عدم إال أن احاً،نج بادئ األمر في المنتخبة هادي الرئيس حكومة إلى صالح نظام من االنتقال القى وبينما
إلى  المطاف نهاية والتي أفضت في ،2014 عام أواخر في السياسي الوضع في حاد تدهور إلى ذلك أدى وقد. والجنوب الشمال
 الجهات من عدد بمشاركة مسلح، نزاع في البلد انخرط ومنذ ذلك الحين،. 2015 عام أوائل في صنعاء على هللا أنصار قوات استيالء
 في اإلنسانية الكوارث أسوأ من واحدة وإحداث الدولة تفكيك على التي عملت الدولية وغير الدولية الحكومية وغير الحكومية الفاعلة
.العالم

 إلنسانيا القانون انتهاكات على أقل، حد وإلى البلد، تواجه التي اإلنسانية األزمة على كبير حد إلى الدولي المجتمع اهتمام تركز وقد
للظروف التي كانت  االهتمام من أقل قدر إيالء تم وقد. الصراع أطراف جميع ترتكبها التي اإلنسان الدولي لحقوق والقانون الدولي

ً في  بعض تواجهها التي والتمييز والحرمان المساواة عدم أنماط تفاقم إلى الصراع بها أدى التي والطريقة البلد، موجودة سابقا
.اليمن في الجماعات

 على الضوء إلقاء إلى اليمن، في التمييز وعدم في المساواة بالحق عن التمتع شامل تقييم عرض إلى يهدف الذي التقرير، هذا يسعى
 األسباب من تقوم على مجموعة اليمن في والحرمان التمييز عن قوية أدلة الذي أجرته المؤسسة إلى البحث توصل ولقد. القضايا هذه

 الجنسي، والتوجه الصحية، والحالة واإلعاقة، والنسب، والعرق، والجنس، المعتقد، أو والدين السياسي، الرأي ذلك في بما المختلفة،
.الداخلي والنزوح والجنسية،

 ،وإنما في الواقع اليمنيين. يكن له تأثير موحد على المواطنين الصراع لم أن توصلت إليها المؤسسة في التي الرئيسية النتيجة تتمثل
ً  تعرضت الجماعات التي على خاص تأثير للصراع كان  ،المهمشينمجتمع  وأعضاء والفتيات، النساء مثل- والتهميش للتمييز تاريخيا

 واالستبعاد المعاملة من جديدة أشكال ويواجهون القائمة، التمييز ألنواع عرضة أكثر أصبحوا الذين-الدينية األقليات وأعضاء
 تقييد يتم الذين- داخليا النازحين من كبير عدد سيما وال- للصراع نتيجة جديدة ضعيفة جماعات نشأت ذلك، على وعالوة. التمييزيين
.األساسية بالحقوق تمتعهم

المقدمة

غرض وهيكل التقرير

حماية  هو منه والهدف اليمن، في المحلي تنفذه مؤسسة الحقوق المتساوية وشريكها أوسع مشروع من كجزء التقرير هذا إعداد تم
 المتسقة المعلومات نقص معالجة هو التقرير الرئيسي من الغرض كان حين في. اليمن اإلنسان حقوق عن المدافعين وتمكين

 عملنا بدأ أن منذ الفترة في اليمن في واألمني السياسي الوضع في الكبير أن التدهور إال اليمن، في المساواة وعدم والخاصة بالتمييز
 التمييز أنماط تفاقم الصراع إلى بها أدى التي الطرق تحديد إلى هذا التقرير يسعى وبالتالي، التركيز. في ب تحوالكان يتطل البالد في

المساواة الدائمة. وعدم التمييز أنماط إبراز عن فضالً  القائمة،

 لمحة 1 الجزء يقدم. موضوعية ءأجزا أربعة تليها التقرير، ونطاق ومنهجية المفاهيمي، اإلطار تحديد مقدمة حول التقرير ويتضمن
 صلته حيث من اليمن في والسياسي القانوني اإلطار 2 الجزء الحالي. ويحلل واالقتصادي السياسي والوضع اليمن تاريخ عن عامة

 مع ،اليمن في جماعات معينة على تؤثر التي والتمييز المساواة لعدم الرئيسية األنماط 3 الجزء التمييز. ويعرض وعدم بالمساواة
 والتوجه الصحية، والحالة واإلعاقة، والنسب، والعرق، والجنس، المعتقد، أو الدين أو السياسي الرأي خصائص على التركيز
.التقرير نتائج على بناءً  التوصيات من سلسلة على 4 الجزء ويحتوي. الداخلي والنزوح والجنسية، الجنسي،

(، مما أوجد ( والجمهورية العربية اليمنية )، تم توحيد جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية )1990مايو/ أيار  22في 
إعالن  الجمهورية اليمنية. جمعت الوحدة بين شطرين قاما على ضفاف اساسين مختلفين سياسياً ولهما أطرين قانونيين مختلفين. تم

عاصمة الجمهورية -رئيسا للدولة الجديدة، في حين تم إعالن صنعاء -زعيم الجمهورية العربية اليمنية سابقا -علي عبد هللا صالح
عاصمة للجمهورية اليمنية.-العربية اليمنية السابقة

(، مما أوجد ( والجمهورية العربية اليمنية )اطية الشعبية )، تم توحيد جمهورية اليمن الديمقر1990مايو/ أيار  22في 
الجمهورية اليمنية. جمعت الوحدة بين شطرين قاما على ضفاف اساسين مختلفين سياسياً ولهما أطرين قانونيين مختلفين. تم إعالن 

عاصمة الجمهورية العربية -في حين تم إعالن صنعاء رئيسا للدولة الجديدة،-زعيم الجمهورية العربية اليمنية سابقا-علي عبد هللا صالح
عاصمة للجمهورية اليمنية.-اليمنية السابقة

تنفيذي ملخص

 أوجد مما ،() اليمنية العربية والجمهورية( ) الشعبية الديمقراطية اليمن جمهورية توحيد تم ،1990مايو/ أيار  22 في
ً ضفاف اساسين مختلفين س على قاما شطرين جمعت الوحدة بين. اليمنية الجمهورية  إعالن تم. مختلفين قانونيين أطرين ولهما ياسيا

 عاصمة-صنعاء إعالن تم حين في الجديدة، للدولة رئيسا-سابقا الشعبية الديمقراطية اليمن جمهورية زعيم-صالح هللا عبد علي
.للجمهورية اليمنية عاصمة-السابقة الشعبية الديمقراطية اليمن جمهورية

 القمع وسائل في ذلك استخدام بما- البالد في والقبائل الفصائل مختلف وتوحيد االستقرار يقلتحق صالح محاوالت من الرغم على
 باسم أيضا المعروف" )هللا أنصار" جماعة السياسية، إلى جانب االضطرابات من متالحقة موجات البالد واجهت-والعنف

 واحتجاجات مسلحة انتفاضات أفضتكما . الدولة رالخصوص، في تحٍد الستقرا وجه على الناشئ الجنوبي والحراك "(الحوثيين"
 السلطة التنحي عن على ي جبر عربي زعيم رابع صالح وأصبح. 2012 عام ذروتها في صالح الرئيس إلى استقالة متتالية مدنية
.العربي الربيع خالل

 من كل في االستقرار ساد عدم إال أن احاً،نج بادئ األمر في المنتخبة هادي الرئيس حكومة إلى صالح نظام من االنتقال القى وبينما
إلى  المطاف نهاية والتي أفضت في ،2014 عام أواخر في السياسي الوضع في حاد تدهور إلى ذلك أدى وقد. والجنوب الشمال
 الجهات من عدد بمشاركة مسلح، نزاع في البلد انخرط ومنذ ذلك الحين،. 2015 عام أوائل في صنعاء على هللا أنصار قوات استيالء
 في اإلنسانية الكوارث أسوأ من واحدة وإحداث الدولة تفكيك على التي عملت الدولية وغير الدولية الحكومية وغير الحكومية الفاعلة
.العالم

 إلنسانيا القانون انتهاكات على أقل، حد وإلى البلد، تواجه التي اإلنسانية األزمة على كبير حد إلى الدولي المجتمع اهتمام تركز وقد
للظروف التي كانت  االهتمام من أقل قدر إيالء تم وقد. الصراع أطراف جميع ترتكبها التي اإلنسان الدولي لحقوق والقانون الدولي

ً في  بعض تواجهها التي والتمييز والحرمان المساواة عدم أنماط تفاقم إلى الصراع بها أدى التي والطريقة البلد، موجودة سابقا
.اليمن في الجماعات

 على الضوء إلقاء إلى اليمن، في التمييز وعدم في المساواة بالحق عن التمتع شامل تقييم عرض إلى يهدف الذي التقرير، هذا يسعى
 األسباب من تقوم على مجموعة اليمن في والحرمان التمييز عن قوية أدلة الذي أجرته المؤسسة إلى البحث توصل ولقد. القضايا هذه

 الجنسي، والتوجه الصحية، والحالة واإلعاقة، والنسب، والعرق، والجنس، المعتقد، أو والدين السياسي، الرأي ذلك في بما المختلفة،
.الداخلي والنزوح والجنسية،

 ،وإنما في الواقع اليمنيين. يكن له تأثير موحد على المواطنين الصراع لم أن توصلت إليها المؤسسة في التي الرئيسية النتيجة تتمثل
ً  تعرضت الجماعات التي على خاص تأثير للصراع كان  ،المهمشينمجتمع  وأعضاء والفتيات، النساء مثل- والتهميش للتمييز تاريخيا

 واالستبعاد المعاملة من جديدة أشكال ويواجهون القائمة، التمييز ألنواع عرضة أكثر أصبحوا الذين-الدينية األقليات وأعضاء
 تقييد يتم الذين- داخليا النازحين من كبير عدد سيما وال- للصراع نتيجة جديدة ضعيفة جماعات نشأت ذلك، على وعالوة. التمييزيين
.األساسية بالحقوق تمتعهم

المقدمة

غرض وهيكل التقرير

حماية  هو منه والهدف اليمن، في المحلي تنفذه مؤسسة الحقوق المتساوية وشريكها أوسع مشروع من كجزء التقرير هذا إعداد تم
 المتسقة المعلومات نقص معالجة هو التقرير الرئيسي من الغرض كان حين في. اليمن اإلنسان حقوق عن المدافعين وتمكين

 عملنا بدأ أن منذ الفترة في اليمن في واألمني السياسي الوضع في الكبير أن التدهور إال اليمن، في المساواة وعدم والخاصة بالتمييز
 التمييز أنماط تفاقم الصراع إلى بها أدى التي الطرق تحديد إلى هذا التقرير يسعى وبالتالي، التركيز. في ب تحوالكان يتطل البالد في

المساواة الدائمة. وعدم التمييز أنماط إبراز عن فضالً  القائمة،

 لمحة 1 الجزء يقدم. موضوعية ءأجزا أربعة تليها التقرير، ونطاق ومنهجية المفاهيمي، اإلطار تحديد مقدمة حول التقرير ويتضمن
 صلته حيث من اليمن في والسياسي القانوني اإلطار 2 الجزء الحالي. ويحلل واالقتصادي السياسي والوضع اليمن تاريخ عن عامة

 مع ،اليمن في جماعات معينة على تؤثر التي والتمييز المساواة لعدم الرئيسية األنماط 3 الجزء التمييز. ويعرض وعدم بالمساواة
 والتوجه الصحية، والحالة واإلعاقة، والنسب، والعرق، والجنس، المعتقد، أو الدين أو السياسي الرأي خصائص على التركيز
.التقرير نتائج على بناءً  التوصيات من سلسلة على 4 الجزء ويحتوي. الداخلي والنزوح والجنسية، الجنسي،



II

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى 

وعرفانشكر   من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : 

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : قائمة االختصارات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : ملخص تنفيذي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : المقدمة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : السياق االجتماعي والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : اإلطار القانوني والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : أنماط التمييز وعدم المساواة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : التوصيات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى المراجع

المفاهيمي للتقرير اإلطار

المساواة على اإلنسان لحقوق الموحد اإلطار تطبيق  

التقريروحدود  نطاق  

البلد سياق  

والسياسات والحكومة التاريخ  

 اإلطار القانوني المتعلق بالمساواة وعدم التمييز

 نظرة عامة على نظام العدالة اليمني

 االستنتاج

 التمييز على أساس الرأي السياسي

 التمييز على أساس الدين أو المعتقد

أساس نوع الجنس "التمييز التمييز القائم على 
 الجنساني"

 التمييز على أساس العرق والنسب

 التمييز على أساس اإلعاقة

 التمييز القائم على أساس الوضع الصحي

 التمييز القائم على التوجه الجنسي

المفاهيمي للتقرير اإلطار

 في للمساواة األساسي الدور على يؤكد الذي المساواة، بشأن اإلنسان لحقوق الموحد المنظور المفاهيمي طارهإ في التقرير ويأخذ
.المساواة وسياسات قانون مجال في التجزؤ على التغلب إلى ويسعى اإلنسان، حقوق بجميع التمتع

 للممارسات بيان وهو ،"(اإلعالن)" المساواة بشأن دئالمبا إعالن في بالمساواة الخاص الموحد اإلنسان حقوق إطار عن التعبير يتم
 المساواة وحقوق مجال في والنشطاء من الخبراء 128من قبل  في البداية توقيعه وتم ،2008 عام في تبنيها تم التي الدولية الفضلى

 حق أنه على المساواة في الحق فهمي   اإلعالن، وبموجب. آخرين بالتوقيع عليه العالم، وتبعهم الحقاً مئات أنحاء جميع من اإلنسان
 أي في اآلخرين مع المساواة قدم على والمشاركة واهتمام باحترام يعاملوا وأن الكرامة، في متساوين يكونوا أن في البشر لجميع

 يندرج بذاته قائم قح هو التمييز عدم في الحق. المدنية أو الثقافية أو السياسية أو االجتماعية أو االقتصادية الحياة مجاالت مجال من
 وعدم ،والتحرش ،المباشر غير والتمييز ،المباشر التمييز: التمييز من محظورة أشكال أربعة ويشمل. المساواة في الحق إطار في

األضرار التي  إزالة أجل من إيجابية إجراءات اتخاذ الدول من يتطلب فعاالً، المساواة في الحق يكون ولكي. مالئم سكن توفير
.األساسي التنظيمي المساواة عدم بسبب لى جماعات معينةوقعت ع

 منهجية التقرير

 في ،2014 عام منذ اليمن في اإلنسان لحقوق األخرى واالنتهاكات التمييز ومناهضة توثيق على مؤسسة الحقوق المتساوية تعمل
 من بتمويل ،اإلنسان حقوق النتهاكات تصديلل قدراتهم وتحسين اليمن في اإلنسان حقوق عن المدافعين وتمكين حماية مشروع سياق
.( التابعة لهاإلنسان ) وحقوق للديمقراطية األوروبية االلية خالل من األوروبي االتحاد

 تجربة لتوثيق البلد داخل أولي ميداني بحث إلجراء خطة وتنفيذ على وضع المحلي شريكها المؤسسة بالتعاون الوثيق مع وعملت
 عشر تكليف تم. اليمن في العامة السياسة وإطار والقانون التمييز أنماط حول مكتبي بحث وإلجراء للتمييز، المعرضة الجماعات
 في اإلنسان حقوق انتهاكات من وغيرها المساواة وعدم التمييز حول أولية ميدانية بأبحاث بالقيام الميدانيين الباحثين من مجموعات

 التي الكبيرة التحديات من الرغم وعلى. كبيرة شخصية مخاطر ظل في وذلك ،2017 رومارس/آذا 2015 يوليو/تموز بين الفترة
 حقوق انتهاكات من وغيرها التمييز حاالت من حالة 6000 من يقرب ما قامت بتوثيق البحث فرق إال أن عدد من الباحثين، واجهها
 يعملون باحثون أجراه التي المكثف المكتبي البحث اللخ من األولي الميداني البحث هذا استكمال تم وقد. محافظة 22 في اإلنسان
.2018 ومارس/آذار 2017 أبريل/نيسان بين الفترة في المؤسسة إشراف تحت

 نيسان /وأبريل شباط /فبراير بين الفترة التحقق. ففي لعملية التقرير مسودة خضعت التقرير، واستنتاجات نتائج دقة ضمان أجل من
 اليمن، في والسياسي القانوني عن السياق معمقين وفهم معرفة لديهم خبراء سبعة قبل من المسودة من أجزاء مراجعة تم ،2018

 وتم مناقشة المالحظات والتعليقات. المحلي وشريكها المؤسسة قبل من وتدقيق دقيقة تحريرية لمراجعة خضوعها إلى باإلضافة
.النهائية المسودة في واستيعابها الخبراء من الواردة واالنتقادات

التقرير هذا وحدود نطاق

 عن واسعة عامة نظرة فإنه يهدف إلى تقديم ذلك، من بدالً  اليمن. في المساواة وعدم حول التمييز شامل تقرير تقديم التقرير يدعي ال
.اليمن في أهمية األكثر أنها ي عتقد التي المساواة وعدم للتمييز الرئيسية األنماط

 التي والطريقة المساواة، وعدم للتمييز الرئيسية األنماط للبحث عن وتمثيل خاصة تحديات بالتغيير السريع المتّسم السياق خلق لقد
وفيما  باستمرار، يتطور الوضع فإن الفئات، بعض تواجهه الذي التمييز ومع وجود. الصراع بسبب هذه األنماط وتفاقمت بها تأثرت
 2018 أبريل/ نيسان 30 في نهائي التقيد بموعد من بد ال الصدد، كان هذا في تالتطورا ألحدث خريطة رسم التقرير هذا يحاول

. حول األحداث المعلومات تحديث ألغراض

 القوى بعض على السيطرة يمكن ال وبالفعل بأكمله، البلد على فعلية سيطرة لها ليست دوليا بها المعترف الحكومة بأنتقر المؤسسة 
 ذلك في بما) اليمن في المختلفة الفاعلة الجهات التزام لمدى المعقدة القضية التقرير بتحليل هذا عنىي   ال .عنها نيابة ظاهريا تعمل التي

إلى  وبالتالي اإلنسان، لحقوق الدولي القانون باحترام( البالد من أجزاء على الفعلية السيطرة في غير الحكومية المسلحة الجماعات
ً  مسؤوالً  منهم كل أي مدى يمكن أن يكون  ذلك، من التقرير. وبدالً  في نوقشت التي التمييز وعدم المساواة حق انتهاكات عن قانونيا

ليس من  ذلك، على وعالوة. المتضررة والجماعات األفراد التي عانى منها المساواة وعدم للتمييز الرئيسية األنماط تقديم إلى يهدف
.الحالي النزاع أطراف الدولي من قبل مختلف اإلنساني القانون ق معاييرلمدى تطبي متعمق تحليل تقديم وغرضه التقرير هذا نطاق
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والسياسي االجتماعي السياق: 1 الجزء

البلد سياق

 الجزيرة شبه في طرف تقع بالسكان، مكتظة صغيرة دولة اليمنية الجمهورية. البلد سياق على عامة نظرة التقرير من 1.1 القسم يقدم
 حيث من 48الدولة رقم  يجعلها مما نسمة، 27,584,213 حوالي سكانها عدد يبلغ. مربع كيلومتر لفأ 527 مساحتها وتبلغ العربية،

.العالم في السكان عدد

 الجماعات من لعدد موطن الواقع في وهو ذلك، عكس على الحكومة تأكيدات من الرغم على عنصريا ، أو عرقيا   متجانسا ليس البلد
 القبائل تمثل. اإلفريقي القرن من والمهاجرين الالجئين من كبيرة وأعداد المهمشين ذلك في بما تلفة،المخ والدينية والعنصرية العرقية

.ينتمون إلى القبائل السكان من٪ 80 إلى يصل ما أن إلى التقديرات بعض تشير حيث دور اجتماعي مهم، اليمن في

 جميع من٪ 65 حوالي أن إلى األخيرة تشير إال أن التقديرات للبالد، الدينية الديموغرافيا إلى تفتقر الرسمية البيانات أن حين في
 والهندوس والمسيحيين واليهود اإلسماعيليين الدينية األقليات وتشمل. الشيعة من المتبقية٪ 35 وأن السنة، من هم اليمن في المسلمين
.والسقطرية ةالمهري وجود اللغة من رغمال على للبالد، الرسمية اللغة هي العربية اللغة. البهائية الديانة وأعضاء

 ذلك، ومع. 2014و 2009 عامي بين الخمس السنوات في اليمن اقتصاد نما ،2008 لعام المالية األزمة أعقاب في الحاد االنهيار بعد
 اقتصادات 207 بين من 88 المرتبة اليمن احتلت. البالد في السياسي االستقرار تدهور مع 2014 عام في االقتصادي النمو انخفض

 أصل من 168 المرتبة في اليمن اإلنمائي المتحدة األمم برنامج صنف. 2015 لعام الدولي للبنك المحلي الناتج إجمالي قائمة في
.0.482 بمؤشر يبلغ ،2015 لعام( ) البشرية التنمية مؤشر في دولة 188

والسياسة والحكومة التاريخ

 في كانت اليمن باسم حاليا   يُعرف التي اإلقليم أن إلى باإلشارة ويبدأ. 2000 عام حتى اليمن ريختا عن عامة لمحة 1.2.1 القسم يقدم
 مملكة بدورهم من قبل احتاللهم تم الذين الحميريين، قبل من عليها االستيالء يتم أن قبل القديمة، سبأ لمملكة موطنا األيام من يوم

 استعمار القسم كما يصف. السابع القرن في اإلقليم إلى اإلسالم دخول بعد التاسع لقرنا في الزيدية اإلمامة تأسست. المسيحية أكسوم
.التوالي على والعثمانيين البريطانيين قبل من قرون عدة بعد والشمالية الجنوبية المناطق

 ( فياليمنية ) العربية يةالجمهور وقيام الجنوبية المناطق ( في) الشعبية الديمقراطية اليمن جمهورية القسم قيام يصف ثم
 الجمهورية توحيد إلى أدت التي السياسية والمفاوضات اإلقليمية ويلي ذلك وصف للحروب. االستعمار إنهاء بعد الشمالية المناطق
 نتخابا مع اليمنية، الجمهورية ليشكال معا   1990 عام ( في) الشعبية الديمقراطية اليمن ( وجمهوريةاليمنية ) العربية
 الجنوبية القيادات بين التوترات إلى جانب للجمهورية، رئيسا( ( سابقاالجمهورية العربية اليمنية ) رئيس) صالح هللا عبد علي

.إعالن الوحدة من وجيزة فترة بعد نشأت التي والشمالية

 رعاية من مستثناة بأنها شعرت التي والجماعات الحكومة بين العدائية األعمال من بدءا   ،الحديث اليمن تاريخ في 1.2.2 القسم ينظر
 أيضا  اندالع القسم ويصف". هللا أنصار" الزيدية الشيعية والحركة الجنوبي الحراك ذلك في بما ،2000 عام أوائل منذ صالح الرئيس

 وفمبر/ تشرين الثانين في صالح الرئيس استقالة في والوساطة ،2010 عام أواخر في اليمن أنحاء جميع في الحاشدة التظاهرات
 االنتقالية الفترة خالل المحاوالت من الرغم على االستقرار عدم استمرالقسم  كما يوضح. الخليجي التعاون مجلس قبل من 2011

.2014-2013 في الوطني الحوار مؤتمر على هادي الشاملة بإشراف الرئيس

 وهربت ،2015 في فبراير/شباط صنعاء العاصمة على صالح السابق والرئيس هللا أنصار مع المتحالفة المسلحة الجماعات استولت
 ذلك ومنذ. اليمن في عسكريا التدخل العربية الدول وجامعة الخليجي التعاون مجلس من وطلبت عدن، إلى هادي الرئيس حكومة
 وخلق الدولة تفتيت لىإ ذلك أدى وقد. الصراع في تشارك حكومية حكومية وغير ودولية محلية متعددة أطراف أصبحت الحين،
 من٪ 75) شخص مليون 22.2 بنحو اإلنسانية المساعدات إلى يحتاجون الذين األشخاص عدد يُقدر حيث البالد، في إنسانية أزمة

(.السكان

والسياسي القانوني اإلطار: 2 الجزء

لليمن  الدولية القانونية االلتزامات في وينظر ن،اليم في التمييز وعدم بالمساواة المتعلق القانوني اإلطار التقرير من الجزء هذا يدرس
 اليمني، العدالة نظام عن عامة لمحة يقدم فإنه ذلك، إلى باإلضافة. التمييز وعدم المساواة حقوق يحمي الذي المحلي القانوني واإلطار
.المستمر بالنزاع اجراءاتهما ثرتتأ وكيف الرسمي، غير القبلي العدالة ونظام الرسمي القضائي النظام التعايش بين إلى بالنظر

 



IV

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى 

وعرفانشكر   من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : 

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : قائمة االختصارات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : ملخص تنفيذي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : المقدمة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : السياق االجتماعي والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : اإلطار القانوني والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : أنماط التمييز وعدم المساواة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : التوصيات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى المراجع

المفاهيمي للتقرير اإلطار

المساواة على اإلنسان لحقوق الموحد اإلطار تطبيق  

التقريروحدود  نطاق  

البلد سياق  

والسياسات والحكومة التاريخ  

 اإلطار القانوني المتعلق بالمساواة وعدم التمييز

 نظرة عامة على نظام العدالة اليمني

 االستنتاج

 التمييز على أساس الرأي السياسي

 التمييز على أساس الدين أو المعتقد

أساس نوع الجنس "التمييز التمييز القائم على 
 الجنساني"

 التمييز على أساس العرق والنسب

 التمييز على أساس اإلعاقة

 التمييز القائم على أساس الوضع الصحي

 التمييز القائم على التوجه الجنسي

التمييز وعدم بالمساواة المتعلق القانوني اإلطار

فيما يتعلق  نسبي ا قوي ا سجال   اليمن لدى ، حيث خلص إلى أنالدولية الصكوك في اليمن مشاركة يقيم التقرير من 2.1.1 القسم
 اإلنسانية المعاهدات من سبعة أو أنظمت إلى على إما صادقت فاليمن. اإلنسان لحقوق المتحدة األمم معاهدات نظام في بالمشاركة
 الدولية واالتفاقية (أسرهم ) وأفراد المهاجرين العمال جميع حقوق حماية التفاقية الملحوظ االستثناء مع التسع، الرئيسية
 التابعة لغالبية الفردية الشكاوى تآليا على اليمن توافق لم ذلك، ومع. (القسري ) االختفاء من األشخاص جميع لحماية

.عليها صادقت التي المعاهدات

 وهي. التمييز وعدم المساواة بالحق في التمتع على تأثير لها التي األخرى الدولية بالمعاهدات يتعلق فيما لمقبو سجل اليمن لدى
 ذلك، ومع وبروتوكولها. الالجئين بوضع تعلقةالم االتفاقية على صادقت التي أفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة في الدول إحدى
 وبوصفه. الدولية الجنائية للمحكمة األساسي روما ونظام الجنسية بانعدام المتعلقة الرئيسية المعاهدات على التصديق في فشلت فقد

 تعرض الميثاق ذلك، معو. اإلنسان لحقوق العربي الميثاق في طرف أيضا   اليمن يُعتبر العربية، الدول جامعة في مؤسسا   عضوا  
.اإلنسان لحقوق الدولية المعايير مع النتقادات لكونه يتعارض

 وااللتزامات الوطنية والقوانين الدستور بين والعالقة اليمني، الداخلي القانوني النظام في الدولية القانونية االلتزامات وضع إن
ا ليس الدولية، ا واضح   سن خالل من محلي قانون إلى اليمن عليها يصادق التي الدولية اقياتاالتف تحويل وفي حين كان يجب. تمام 
 التشريعات غياب في الدولية اليمن التزامات لتطبيق كانت مستعدة اليمنية المحاكم إال أن قانوني، أثر لها لكي يكون وطني تشريع
.النافذة

 لحقوق الدولي القانون جانب ( إلى)اإلنساني  الدولي انونالق يُطبق- اليمن في فيها جدال ال حقيقة وهي- مسلح نزاع وحيثما يوجد
 الدولي القانون قواعد تنظمها العدائية العمليات أن يعني مما بطبيعته، دولي غير أنه هو اليمن في للصراع وصف فأفضل. اإلنسان
 القانون مع بالتزامن اإلنسان لحقوق دوليال القانون تطبيق مع استمرار. الدولية غير المسلحة النزاعات على تنطبق التي اإلنساني
 لحقوق الدولي القانون بموجب ممتثال  اللتزاماته يظل أن يجب اليمن أن يعني مما المسلح، النزاع حاالت في اإلنساني الدولي
.اإلنسان

 والعرفية الدينية لقواعدا من متنوعة مجموعة من يتكون والذي لليمن، الوطني القانوني النظام التقرير من 2.1.2 القسم يستكشف
 اعتماده تم الذي ،الدستور في أوال   2.1.2.1 القسم ينظر. الدولة سنته الذي القانوني اإلطار مع جنب إلى جنبا   تتعايش التي والقبلية
 في التمييز حظر أو التمييز لعدم ضمان يوجد ال. التعديالت من لسلسلة ذلك بعد وخضع 1991 عام في االستفتاء طريق عن

 الضمان كون مع المواطنين، وغير المواطنين وحريات حقوق بين مؤسف تمييز على الدستور من مختلفة أحكام وتنص الدستور،
ا للمساواة العام الدستوري  بين القانوني الوضع في اختالف وجود إلى الدستور يشير ذلك، على وعالوة. فقط المواطنين على مقصور 

 وواجبات حقوق لهن فإن وبالتالي المواطنة الكاملة، على عكس ،"الرجال شقائق" النساء يعتبرن أن إلى يشير مما الرجال والنساء،
.مختلفة عن الرجال

يناير/  في هادي الرئيس إلى تقديمه تم والذي ،2014-2013 (الوطني الشامل ) الحوار مؤتمر التي نتجت عن الدستور مسودة
 الدستور الواردة في التمييز وعدم بالمساواة المتعلقة األحكام في كبيرا تحسنا سيمثل كان ،الصراع نشوب قبل 2015 الثاني كانون
 األحكام من عددا ويتضمن المواطنين، لغير المساواة ضمان نطاق ويوسع التمييز، لعدم موضوعية ضمانة حيث يشمل: الحالي
 أوجه بعض من تعاني تزال ال التمييز وعدم بالمساواة المتعلقة الدستور مشروع أحكام فإن ذلك، ومع. بالتدابير اإليجابية المتعلقة
 القانون بموجب اليمن التزامات مع الدستور مستقبلية لكي يتماشى دستورية مراجعة أي في معالجتها يتعين التي الرئيسية القصور
.الدولي

 أو خاص بالمساواة إلى وجود قانون ملحوظ تقاراف هناك. التمييز ومناهضة المساواة بشأن محددة تشريعات 2.1.2.2 القسم يتناول
 تأهيل وإعادة رعاية قانون موجودة فقط في التمييز وعدم بالمساواة المتعلقة فاألجزاء الرئيسية للتشريعات. اليمن في التمييز مناهضة
 على تحتوي القوانين هذه أن نحي في ذلك، ومعقانون وقاية المجتمع من اإليدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس. و المعاقين
 تهدف أحكاما   تتضمن األولى أن ورغم. ذاته حد في التمييز لمناهضة قانون يوجد ال التمييز، وعدم بالمساواة المتعلقة األحكام بعض
 هذا منويض. اإلعاقة على القائم التمييز تحظر أو تحدد ال فإنها المساواة، قدم على اإلعاقة ذوي األشخاص مشاركة ضمان إلى

 يحتوي ولكنه الصحي، وضعهم أساس على تمييز دون اإليدز /البشرية  المناعة نقص بفيروس المصابين األشخاص حقوق األخير
.اإليدز/  البشرية المناعة نقص بفيروس المصابون األشخاص منه يعاني الذي الوصم من تزيد التي األحكام من عدد على

 هذه من أن القوانين على الرغم من قليل عدد في التمييز وعدم المساواة بشأن أحكاما   ليمنا أدرجت القانونين، هذين جانب وإلى
 من عددا   2.1.2.3 القسم يستعرض. التمييز وعدم المساواة في للحق شاملة تشريعية حماية توفير في كبير حد إلى ترقى ال القوانين

وقانون  وقانون العمل الجرائم والعقوبات قانون ذلك في بما ،أخرى ةقانوني مجاالت في التمييز بعدم عدد من األحكام المتعلقة
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 العمل قانون أحكام ذلك في بما القوانين، هذه في التمييز وعدم المساواة المتعلقة بضمانات اإلشكاليات من العديد وتم تحديد. التعليم
.العقوبات قانون في الكراهية بلخطا المفرط إلى جانب الحظر الجنس، أساس يقوم على تحتوي على تمييز التي

 تعزيز إلى تهدف والتي ،2014 عام في األمني الوضع تدهور قبل المعتمدة الحكومية السياسات من عدد في 2.1.2.4 القسم ينظر
 اصواألشخ المهمشين، ومجتمع المرأة، بحقوق المتعلقة السياسات ذلك في بما الضعيفة، الفئات وحماية األساسية بالحقوق التمتع
 من وحد السياسات هذه تنفيذ أعاق قد الصراع نشوب من تاله وما البلد في السياسي االستقرار عدم أن بحثنا ويجد. اإلعاقة ذوي
.التمييز وعدم بالمساواة تتعلق جديدة ومبادرات سياسات وتنفيذ صياغة على الحكومة قدرة

اليمني العدالة نظام عن عامة نظرة

 الداخلي، السياسي وضعها تقلب جانب إلى اليمنية، الدولة هشاشة سمحت فقد. اليمني العدالة نظام عن مةعا لمحة 2.2 القسم يقدم
 الدولة قوانين تعايش في خاص بشكل واضح وهذا. الدولة جهاز بموازاة الموجودة الرسمية غير المؤسسات وجود باستمرار
(.القبلية) الرسمية وغير( النظامية) الرسمية النزاعات حل أنظمة نم لكل المستمر والعمل اليمنية، للقبائل الدائمة واألعراف

 المبادئ يحدد الذي القضائية، السلطة وقانون الدستور من الثالث الباب ينظمه للدولة الرسمي القضائي النظام أن 2.2.1 القسم يوضح
 بين فرق يوجد ال أنه يعني مما نظام القضاء الموحد، دأمب على اليمن في القضائي النظام يقوم. القضائي المجال في للمساواة الرئيسية

 القضايا، جميع في الفصل باالختصاص في اليمن في الرسمية المحاكم تتمتعالقضاء العادي واإلداري والدستوري. اختصاصات 
 إنشاء على دستوري رحظ وجود من الرغم على. واحد استئناف لنظام وتخضع دستورية، أو إدارية أو جنائية أو مدنية كانت سواء

 للنظر في قضايا الصحافة المتخصصة المحكمة ذلك في بما المتخصصة، المحاكم من عدد إنشاء تم إال أنه قد ،"استثنائية محاكم"
 .المتخصصة الجزائية والمحاكم صنعاء في والنشر

 اليمن في المحاكم إجراءات: التنفيذ في عفض يقابله التمييز عدم في الحق لحماية الضعيف التشريعي اإلطار أن القسم هذا يستنتج
 ال لمن القضائية المساعدة يضمن الدستور أن من الرغم على القانونية، المساعدة تتوفر ما ونادرا   من التأجيالت، عدد هائل تخضع

 محاكمة في ليهمع المدعى لحقوق اليمني القضائي النظام احترام مدى بشأن مخاوف أثيرت كما. نفقات التقاضي تحمل يستطيعون
.العادلة للمحاكمة الدولية المعايير احترامها لعدم خاصة النتقادات المتخصصة المحاكم تتعرض حيث عادلة،

 إلى اليمن، في" األميّة القانونية" مستويات ارتفاع أن ُوجد حيث اليمن، في الرسمي غير القبلي التحكيم نظام 2.2.2 القسم يستكشف
 التحكيم خالل من الشخصية نزاعاتهم تسوية يفضلون األفراد من العديد أن يعني الرسمية، الدولة اتمؤسس في الثقة عدم جانب
 القبلي الحكم يفضي قد. شيخ قبلي إلى النزاع حل تفويض أكثر أو طرفان يقرر حيث النزاعات لتسوية آلية هو القبلي التحكيم. القبلي
 النزاعات على القبلي كما ال يقتصر التحكيم. الضحية تكبدها التي الخسائر عن يومعنو مادي تعويض تقديم أو الجاني، معاقبة إلى

.والفصائل السياسية األحزاب مختلف بين التوترات حل في حاسما القبلي دورا والتحكيم القبلية الوساطة لعبت فتاريخيا،: المحلية

 واستيالء الدولة، لمؤسسات التدريجي التآكل فإن. الرسمي منيالي القضائي وهيكل النظام أداء على عميق تأثير المستمر للنزاع كان
 هذه قبل من ،(القضاء ذلك في بما) الدولة وظائف من العديد على الالحق واالستيالء هللا، من قبل جماعة أنصار والموارد األراضي
 إرباك إلى الرسمي القضائي النظام في مزقالت هذا أدى وقد. القانون في سيادة مفاجئ وتدهور القضائي النظام تشتت إلى أدى القوى
قد  القانون سيادة في كما أن التدهور. التقاضي إجراءات في التأجيل بشكل أوسع عن ذي قبل حاالت تفاقم إلى أدى مما كبير، إداري

 جميع قبل من عنطاق واس للمواطنين على تعسفية اعتقاالت ووجود المتخصصة، الجزائية بالمحاكم االستعانة أفضى إلى انتشار
.نزاعاتهم لحل القبلية العدالة أشخاص أكثر يعتمدون على وجود يعني الرسمي القضائي الجهاز أداء ضعف أن كما. النزاع أطراف

أو  على اليمن صادقت وبينما. التمييز وعدم المساواة في الحق فعال بشكل يضمن ال اليمني القانوني اإلطار أن إلى 2 الجزء يخلص
 في ضعيفة بحماية تتمتع التمييز وعدم المساواة في الحقوق إال أن الرئيسية، التسع اإلنسان حقوق معاهدات من سبعة انضمت إلى

 تفاقمت حيث اإلنفاذ، في ضعف يقابله التمييز عدم في الحق لحماية الضعيف التشريعي اإلطار أن كما. الوطنية والتشريعات الدستور
.المستمر النزاع بسبب ميالرس القضائي النظام في المشاكل

المساواة وعدم التمييز أنماط: 3 الجزء

( 3)المعتقد،  أو الدين( 2. )السياسي الرأي( 1: )أساس على الناشئة المساواة وعدم التمييز على أدلة التقرير من الجزء هذا يقدم
يسعى  ال. الداخلي النزوح( 9)الجنسية، و( 8) الجنسي، التوجه( 7) الصحي، الوضع( 6) اإلعاقة،( 5) والنسب، العرق( 4) الجنس،

 أهم أنه يبدو لما ثاقبة نظرة تقديم إلى يهدف بل. اليمن في المرصودة التمييز أنماط عن جميع شاملة صورة تقديم إلى هذا الجزء
 وعدم للتمييز الناس بها ضيتعر التي الطرق التقرير يناقش سبب، بكل يتعلق وفيما. البالد في التمييز أسباب بأهم المتعلقة القضايا
 الذين وأولئك الحكومة وممارسات التمييزية، والسياسات القوانين نتيجة ذلك في بما الحياة، مجاالت من مجموعة في المساواة
 موالتعلي التوظيف مثل مجاالت في المساواة وعدم التمييزي، للعنف والتعرض البالد، معينة من مناطق على الفعلية السلطة يمارسون
.والخدمات السلع إلى والوصول الصحية والرعاية
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 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى 

وعرفانشكر   من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : 

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : قائمة االختصارات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : ملخص تنفيذي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : المقدمة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : السياق االجتماعي والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : اإلطار القانوني والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : أنماط التمييز وعدم المساواة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : التوصيات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى المراجع

المفاهيمي للتقرير اإلطار

المساواة على اإلنسان لحقوق الموحد اإلطار تطبيق  

التقريروحدود  نطاق  

البلد سياق  

والسياسات والحكومة التاريخ  

 اإلطار القانوني المتعلق بالمساواة وعدم التمييز

 نظرة عامة على نظام العدالة اليمني

 االستنتاج

 التمييز على أساس الرأي السياسي

 التمييز على أساس الدين أو المعتقد

أساس نوع الجنس "التمييز التمييز القائم على 
 الجنساني"

 التمييز على أساس العرق والنسب

 التمييز على أساس اإلعاقة

 التمييز القائم على أساس الوضع الصحي

 التمييز القائم على التوجه الجنسي

 بل والتقييدية، التمييزية القوانين تطبيق خالل من المعارضة قمع أن يجدكما . السياسي الرأي أساس على التمييز 3.1 القسم يتناول
 أساس على للتمييز الرئيسي طالنم هو المفترضين، أو الفعليين السياسيين المعارضين ضد التمييزي العنف خالل من ذلك من األهم
 الوحشية واالستجابات والنظام، هللا أنصار حركة بين المتتالية المواجهات كانت صالح، السابق الرئيس عهد خالل. السياسي الرأي

تمييزية  بطرق األساسية، والسياسية المدنية الحقوق لتقييد ذريعة بمثابة كلها" اإلرهاب على الحرب"و الجنوب، استقالل الحتجاجات
 يُعتقد الذين األفراد واجه الصراع، اندالع ومنذ. النظام مع صراع في السياسي سواء  الفعلي أو المفترض رأيهم كان الذين أولئك ضد
 اإلنسان حقوق عن والمدافعين الصحفيين استهداف جديدة لحقوقهم. وتم انتهاكات المختلفة النزاع ألطراف سياسيون خصوم أنهم

 من تمييزي عنف وجود على أدلة القسم ويكشف. السياسي رأيهم خلفية على النزاع أطراف جميع قبل من المدني معالمجت ونشطاء
 وتكوين التعبير حرية على تمييزية وقيود وتعذيب تمييزي، واعتقال الواقع، القائمين على سلطة األمر وأولئك الحكومة جانب

.الجمعيات

 سلسلة ال تزال هناك واسع، نطاق على اإلسالم ممارسة من الرغم على. المعتقد أو الدين أساس على التمييز 3.2 القسم يتناول
. المسلمة غير الدينية الجماعات وأعضاء اإلسالمية، المذاهب من مختلفة مدارس ذلك في بما اليمن، في الدينية الجماعات من واسعة
 للتشريعات كمصدر اإلسالمية بالشريعة الدستور يعترف حيث تور،الدس بموجب لإلسالم القانونية األولوية إعطاء يتم ذلك، ومع

 العقوبات وقانون والمطبوعات الصحافة قانون أحكام ذلك في بما الدينية، األقليات ضد التمييزية القوانين من عدد وهناك. المحلية
 أفراد ضد واإلساءة التمييز حاالت عن أدلة القسم هذا يقدم. بالردة المتعلقة العقوبات قانون ونصوص ازدراء األديان، يحظر الذي

 بسبب الشديد للتمييز متزايد بشكل البهائية الطائفة أعضاء تعرض النزاع، اندالع فمنذ. البهائية الطائفة سيما ال الدينية، األقليات
 زيادة هناك وكانت ملحدين، نيعتبرو والذين المسيحيون ذلك في بما التمييزي، للعنف أخرى أقليات تعرضت كما. الدينية معتقداتهم
.غير الحكومية المسلحة الجماعات قبل من والثقافية الدينية األهمية ذات المواقع من وغيرها العبادة مواقع تدمير في ملحوظة

 بين للمساواة العالمي الترتيب أسفل في اليمن احتلت الصراع، نشوب قبل. الجنس أساس نوع على التمييز 3.3 القسم يتناول
 النمطية القوالب من مزيج أدى. الحياة مجاالت جميع في اليمنيات النساء تواجهه الذي المساواة وعدم الشديد التمييز بسبب جنسينال

 األطفال، الجنس وزواج نوع على أساس القائم العنف انتشار إلى التمييزية والقوانين الهش التشريعي واإلطار السلبية االجتماعية
 العمل، في حقوقهن ممارسة في عوائق واجهن كما والميراث، والطالق بالزواج يتعلق فيما متساو   غير بشكل النساء وتعامل

 على الحصول إمكانية ذلك في بما للنساء، الفرص بعض وفر الصراع أن حين في. الصحية والرعاية والتعليم السياسية المشاركة
 أدى قد الصراع أن على كبيرة أدلة إال أن البحث الذي أجرته المؤسسة وجد للنساء، مناسبة غير أنها تقليديا يعتبر وظائف في عمل
 نوع على أساس القائم العنف معدالت زيادة مع اليمن، في والفتيات النساء ضد المتأصلين المساواة وعدم التمييز تفاقم إلى عام بشكل

.الصغيرات الجنس وزواج

 الفئة هم والمهمشون. المهمشين وضع على محدد بشكل يركز والذي ،3.4 لقسما في والنسب العرق أساس على التمييز تناول يتم
 تعرضهم للتمييز في أساسي عامل هي بها المرتبطة االجتماعية والوصمة اليمن، في االجتماعي الهرمي التسلسل في مرتبة األدنى

على مدى  اليمنيّة والسياسيّة والقبليّة القتصاديةا الهياكل من استبعادهم تم أن بعد. األخرى اإلنسان حقوق انتهاكات من ومجموعة
 األجر المنخفضة المهن يزالون محصورين على وال. الفقر على التغلّب في فريدة صعوبات المهمشون واجه تاريخهم، من طويل

 امتالك في والتمييز يالتمييز العنف ما بين تتراوح التمييزية، المعاملة من مختلفة أشكاال   ويواجهون المحدودة، وذات المهارات
 في بما الصراع، اندالع منذ التمييزية المعاملة من جديدة أشكاال   الجماعة المهمشة أعضاء واجه وقد. والتعليم والتوظيف األراضي

 يتعرضن حيث المتعدد، من النساء إلى التمييز" "المهمشات تخضع. اإلنسانية والمساعدات المعونات تقديم في ضدهم التمييز ذلك
.المسلحة الجماعات قبل من والمضايقات الجنسي للعنف خاص بشكل

 صعوبات اليمن في اإلعاقة ذوو األشخاص يواجه. اإلعاقة ذوي األشخاص يتعرض له الذي والضرر التمييز 3.5 القسم يناقش
. الضعيف التشريعي واإلطار القوي االجتماعي التحيز بسبب اآلخرين مع المساواة قدم على المجتمع في المشاركة في طويلة المدى

 رعاية قانون- اليمن في باإلعاقة المتعلق األساسي التشريع ويعتمد اإلعاقة، ذوي لألشخاص للغاية محدودة حماية الدستور يمنح
 هويواج. الدولية الفضلى المعايير مع يتفق ال أمر وهو لإلعاقة، اجتماعي، وليس طبيا ، نموذجا  - 1999 المعاقين لسنة وتأهيل

 الصراع زاد وقد. الصحية والرعاية والتعليم العمل ذلك في بما الحياة، مجاالت مختلف في واإلقصاء التمييز اإلعاقة ذوو األشخاص
 اإلعاقة ذوي األطفال يواجهها التي التحديات تفاقم إلى أدى المثال، سبيل على: اإلعاقة ذوو األشخاص منه يعاني الذي التهميش من
.السمع وأجهزة المتحركة الكراسي مثل المدارس في التجهيزات الخاصة نقص إلى جزئيا   ذلك ويرجع التعليم، في بحقهم التمتع في

 اإليدز في/  البشرية المناعة نقص بفيروس المصابين األشخاص عدد فقد ازداد. الصحية الحالة أساس على التمييز 3.6 القسم يناقش
 /البشرية المناعة نقص بفيروس المتعلقة والمعلومات انعدام الفهم إلى جزئيا ذلك ويرجع التسعينات، أوائل منذ مطرد بشكل اليمن

 التوعية أهدافه وتشمل الفيروس، مع المتعايشين حقوق وحماية اإليدز من المجتمع وقاية قانون اعتماد تم ،2009 عام في. اإليدز
 األشخاص فإن ذلك، ومع. تمييز دون الحقوق هذه وضمان اإليدز /البشرية المناعة نقص بفيروس المصابين األشخاص بحقوق

 من األفراد نبذ يتم حيث المجتمع، في الوصم من عالية مستويات يواجهون زالوا ما اإليدز /البشرية المناعة نقص بفيروس المصابين
 المصابون األشخاص جهويوا. البشرية المناعة نقص بفيروس مصابون أنهم اكتشاف بعد أسرهم وحتى المحلية مجتمعاتهم قبل

 إضافية تحديات الصراع خلق وقد. والصحة والتعليم والعمل اإلسكان مثل مجاالت في التمييز واإليدز البشرية المناعة نقص بفيروس
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 إعاقة تم حيث يحتاجونها، التي الصحية الخدمات على الحصول في واإليدز البشرية المناعة نقص بفيروس المصابين لألشخاص
.توفرا   لهم أقل الطبية اإلمدادات وأصبحت الصحية، الرعاية عيادات ىإل السفر

 والمثليين لدى المثليات العالم في قمعا الدول أكثر من واحدة اليمن. 3.7 القسم في الجنسي التوجه أساس على التمييز مناقشة يتم
 بالرجم اإلعدام ذلك في بما قاسية، عقوبات المثلية الجنسية العالقات تجرم التي القوانين وتتضمن(. ) الجنسي ومزدوجي التوجه
. توجههم الجنسي إخفاء األفراد على يتعين حيث عالية، الجنسية بالمثلية تحيط التي العار كما أن وصمة. المتزوجين في حالة الرجال

 هناك كانت ذلك، ومع. اليمن يف (المجتمع المثلي ) وضع بخصوص المعلومات من جد ا القليل سوى يتوفر ال النحو، هذا وعلى
. الصراع اندالع منذ التمييزي العنف مخاطر تزايد مع الُمفترض، أو الفعلي الجنسي توجههم خلفية على رجال مقتل عن تقارير عدة
 الوضع تدهور مع أنفسهم عن المثليين لتكوين الجمعيات والتعبير لألشخاص المتاحة المحدودة بشكل أكبر المساحة تقلصت كما

 حقيقة وهي جنسيا ، المتحولين وضع األشخاص على دليل أي على العثور من المؤسسة تتمكن ولم. البالد أنحاء جميع في األمني
 إخفاء يرغمهم على مما جنسيا ، المتحولون يواجهها الذي للعنف والتعرض الوصمة من عالية مستويات إلى إليه تحدثنا خبير نسبها
.الجنسية هويتهم

 اللجوء وطالبي الالجئين من كبيرة بأعداد فيما يتعلق بالهجرة، حافل تاريخ فلدى اليمن. المواطنين غير ضد التمييز 3.8 القسم يتناول
 محفوفة رحلة األفراد هؤالء يواجه. المجاورة الخليج ودول اإلفريقي القرن من البالد يدخلون الذين االقتصاديين والمهاجرين
 ذلك في بما اإلنسان، حقوق انتهاكات من عدد لخطر معرضون اليمنية األراضي إلى يصلون بأمان لذينكما أن أولئك ا بالمخاطر،
 اإلعادة عدم لمبدأ خرق في األصلية بلدانهم إلى وإعادتهم المعاملة التمييزية، سوء ضروب من وغيره والعنف التعسفي االعتقال
 الخدمات على والحصول العمل في ذلك في بما ،المختلفة التمييز من مظاهر باإلضافة إلى أولئك الذين ال يزالون يعانون .القسرية

 هللا أنصار وقوات الحكومية السلطات احتجزت المستمر، للنزاع نتيجة البالد في القانون سيادة تدهور ومع. الصحية الرعاية مثل
 على الالجئين لشؤون المتحدة األمم مفوضية درةق تأثرت كما. المعاملة لسوء وعرضتهم سيئة ظروف في اللجوء وطالبي المهاجرين

.البلد من معينة أجزاء في اللجوء ملتمسي تسجيل تعليق مع الصراع، بسبب الالجئين حماية

 في نحيزلناا نم رةکبي دادعأ كناه(. ) داخليا   النازحين األشخاص على تؤثر التي المساواة وعدم التمييز 3.9 القسم ويناقش
 صألشخاا ريعتب. لسابقةا فلعنا راتفت لخال زوحنعمليات  دةلع واضرتع مألنه رکبي دح لیإ يعانون من الفقر ممنه ريلکثوا ن،ليما
 لمث- الصراع نع تنشأ لتيا لقضاياا ضبع أن کما ،لمعاملةا وءسو فلعنا نم معينة لألشکا صخا لبشک نضيرمع خليا دا ونحزلناا
 النزوح أن إلى الذي أجرته المؤسسة أيضا   البحث ويشير. نحيزلناا علی صخا رتأثي لها نکا- ملتعليا علی وللحصا علی رلتأثيا

 ألشكال متعددة للتمييز أفراد منهم يتعرض حيث للتمييز، معينة جماعات قابلية تعرض أخرى، على تفاقم يعمل، إلى جانب خصائص
 داخليا النازحون يواجه النحو، هذا وعلى. ونسبهم لهمأص وجنسهم أو داخليا   النازحين حالة قائمة، على سبيل المثال، على أساس

 .نوعها من فريدة وتحديات مخاطر والمهمشين، النساء مثل التمييزية، والمعاملة للتهميش بالفعل معرضة جماعات إلى ينتمون الذين

 بعض على خاص تأثير بل كان لهاليمنيين،  المواطنين على جميع يكن له تأثير موحد لم الصراع أن هو لبحثنا الرئيسي االستنتاج
 في الحق انتهاكات فيه كانت سياق في لحقوقهم، واالنتهاكات التمييزية الجديدة المتزايد التمييز من عانوا الذين اليمن في الجماعات
بالفعل سائدة التمييز وعدم المساواة

التوصيات: 4 الجزء

.التمييز وعدم المساواة في الحقب التمتع ضمان إلى تهدف التي التوصيات الجزء هذا يحدد

تدعو مؤسسة الحقوق  التمييز، وعدم المساواة في الحق وإعمال وحماية احترام زيادة إلى تهدف محددة توصيات تقديم قبل
 ماك. لألعمال العدائية الحالية حد لوضع النزاع، ألطراف الدعم تقدم التي األخرى الدول جميع وإلى النزاع أطراف جميع المتساوية

 اإلنسانية المساعدات إيصال لتسهيل وسلمي شامل سياسي حوار خالل من النزاع بحل االلتزام إلى األطراف هذه تدعو المؤسسة
.اإلنساني المجال في الفاعلة للجهات عائق بدون الوصول وإتاحة

: منهم على النحو التالي لكل لحةالم الحاجة أساس والتي تم تصنيفها على التوصيات، من مجموعات ثالث 4 ومن ثم يسرد الجزء
.الصراع لما بعد للتنفيذ توصيات( 3) مستقبلية، انتقالية عملية أي على تنطبق توصيات( 2) الفوري، للتنفيذ توصيات( 1)

 التمييز عن ممارسة التوقف واالمتناع إلى األطراف جميع تدعو المؤسسة ،الفوري بالتنفيذ المتعلقة بالتوصيات يتعلق وفيما
الحرمان من الحياة القائم  عن واالمتناع الكف أمور، جملة في النزاع، كما يتعين على أطراف. اإلنسان لحقوق التمييزية االنتهاكاتو

 التمييزية واالنتهاكات الشخصي، واألمان الحرية في للحق التمييزية التمييزي، االنتهاكات المعاملة وسوء على التمييز، والتعذيب
 اإلنسانية المعونة تقديم في المشاركة الفاعلة الجهات تدعو المؤسسة كما. الجمعيات وتكوين والتجمع والتعبير دينال حرية في للحق
.أعمالها في التمييز وعدم المساواة حقوق احترام لضمان خطوات اتخاذ إلى
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 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى 

وعرفانشكر   من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : 

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : قائمة االختصارات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : ملخص تنفيذي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : المقدمة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : السياق االجتماعي والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : اإلطار القانوني والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : أنماط التمييز وعدم المساواة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : التوصيات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى المراجع

المفاهيمي للتقرير اإلطار

المساواة على اإلنسان لحقوق الموحد اإلطار تطبيق  

التقريروحدود  نطاق  

البلد سياق  

والسياسات والحكومة التاريخ  

 اإلطار القانوني المتعلق بالمساواة وعدم التمييز

 نظرة عامة على نظام العدالة اليمني

 االستنتاج

 التمييز على أساس الرأي السياسي

 التمييز على أساس الدين أو المعتقد

أساس نوع الجنس "التمييز التمييز القائم على 
 الجنساني"

 التمييز على أساس العرق والنسب

 التمييز على أساس اإلعاقة

 التمييز القائم على أساس الوضع الصحي

 التمييز القائم على التوجه الجنسي

 عملية أي في األطراف تدعو المؤسسة ،مستقبلية انتقالية عملية أي على المنطبقة التوصيات من الثانية بالمجموعة يتعلق وفيما
. الصراع انتهاء بعد والتعمير السالم بناء مبادرات جميع في التمييز وعدم المساواة مبادئ تعميم إلى الصراع انتهاء بعد انتقالية
 الشاملة السياسات في مدمجة المساواة مبادئ وأن اليمني، المجتمع فئات لجميع حقا   شاملة العمليات هذه تكون أن ذلك ضمان ويشمل
.الماضي انتهاكات لمعالجة

 الشاملة الحماية لضمان خطوات اتخاذ القانون حكم استعادة إلى أن يصاحب الصراع لما بعد للتنفيذ المؤسسة توصيات وتدعو
 تحسين أمور، ملةج في الخطوات، هذه تشمل أن وينبغي. الدولية لليمن لاللتزامات وفقا   التمييز وعدم المساواة في الحقوق وضمان
 الحقوق اليمني الدستور يكفل أن ضمان القانونية التمييزية، والنصوص القوانين تعديل أو إلغاء اإلنسان، حقوق صكوك في المشاركة

 ينالقوان إصالح للمساواة، شاملة تشريعات اعتماد اإلنسان، لحقوق الدولي القانون بموجب اللتزاماته وفقا   التمييز وعدم المساواة في
 المساواة في الحق إعمال أجل من للعمل إيجابية تدابير اتخاذ التمييز، وعدم المساواة في الحق مع توافقها لضمان الحالية الوطنية
 .التمييز حظر إلى الرامية التشريعية لألحكام والفعال الكامل التنفيذ لضمان إصالحات وإدخال التمييز، وعدم

 

VIII



1
1

 المقدمة
 
 أوجد مما ،() اليمنية العربية والجمهورية( ) الشعبية الديمقراطية اليمن جمهورية توحيد تم ،1990مايو/ أيار  22 في

 إعالن تم. قاما على ضفاف اساسين مختلفين سياسياً ولهما أطرين قانونيين مختلفين شطرين جمعت الوحدة بين. اليمنية الجمهورية
 عاصمة-صنعاء إعالن تم حين في الجديدة، للدولة رئيسا-سابقا الشعبية الديمقراطية اليمن جمهورية زعيم-الحص هللا عبد علي

.للجمهورية اليمنية عاصمة-السابقة الشعبية الديمقراطية اليمن جمهورية

 في والقبائل الفصائل تلفمخ وتوحيد االستقرار لتحقيق- األحيان من كثير في والقمعية العنيفة- صالح محاوالت من الرغم على
 باسم أيضا المعروف" )هللا أنصار" جماعة من بينها السياسية، االضطرابات من متالحقة موجات البالد واجهت فقد البالد،

 مدنية واحتجاجات مسلحة انتفاضات وأفضت. الدولة ستقرارفي تحٍد ال الخصوص، وجه على الناشئ الجنوبي والحراك"( الحوثيين"
 ما خالل السلطة التنحي عن على يُجبر عربي زعيم رابع صالح وأصبح. 2012 عام ذروتها في صالح الرئيس لى استقالةا متتالية
".العربي الربيع"بـ  يسمى

 من كل ساد في االستقرار إال أن عدم بادئ األمر، نجاحاً في المنتخبة هادي الرئيس حكومة إلى صالح نظام من االنتقال القى بينما
إلى  المطاف نهاية والتي أفضت في ،2014 عام أواخر في السياسي الوضع في حاد تدهور إلى ذلك أدى وقد. والجنوب الشمال
عدد من  بمشاركة مسلح، نزاع في الحين ذلك منذ البلد انخرط وقد. 2015 عام أوائل في صنعاء على هللا أنصار قوات استيالء

 الكوارث أسوأ من واحدة وإحداث الدولة النزاع عملت على تفكيك في لية وغير الدوليةالجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية الدو
.العالم في اإلنسانية

 اإلنساني القانون انتهاكات على أقل، حد وإلى البلد، تواجه التي اإلنسانية األزمة على كبير حد إلى الدولي المجتمع اهتمام تركز وقد
للظروف التي كانت  أقل اهتمام إيالء تم فقد ذلك، ومع. الصراع أطراف جميع ترتكبها التي نساناإل والقانون الدولي لحقوق الدولي

 في الجماعات بعض تواجهها التي والتمييز والحرمان المساواة عدم أنماط تفاقم إلى النزاع بها أدى التي والطريقة موجودة سابقاً،
 هذه على الضوء تسليط إلى اليمن، في التمييز وعدم المساواة في بالحق للتمتع شامالً  تقييًما يقدم الذي التقرير، هذا ويهدف. اليمن

.القضايا

 التقرير غرض وهيكل

حماية  هو منه والهدف اليمن، في المحلي تنفذه مؤسسة الحقوق المتساوية وشريكها أوسع مشروع من كجزء التقرير هذا إعداد تم
 والشاملة المتسقة المعلومات نقص معالجة هو التقرير الرئيسي من الغرض كان حين في. اليمن اإلنسان حقوق عن المدافعين وتمكين

 في عملنا بدأ أن منذ الفترة في اليمن في واألمني السياسي الوضع في الكبير أن التدهور إال اليمن، في المساواة وعدم التمييز عن
 التمييز أنماط تفاقم الصراع إلى بها أدى التي الطرق تحديد إلى ريرهذا التق يسعى وبالتالي، التركيز. في كان يتطلب تحوال البالد

المساواة الدائمة. وعدم التمييز أنماط إبراز عن فضالً  القائمة،

. التركيز في تحوال استلزم البالد في عملنا بدأ منذ الفترة في اليمن في واألمني السياسي الوضع في الكبير التدهور فإن ذلك، ومع
ً  التقرير يسعى وتحليلها، اليمن في القائمة المساواة وعدم التمييز أنماط على الضوء تسليط وعالوة على لنحو،ا هذا وعلى  إلى أيضا
.والحرمان المساواة عدم من جديدة أنماط خلق عن فضالً  هذه، التمييز أنماط تفاقم إلى الصراع بها أدى التي الطرق تحديد

 في للمساواة األساسي الدور على يؤكد الذي المساواة، بشأن اإلنسان لحقوق الموحد المنظور يميالمفاه إطاره في التقرير هذا ويأخذ
 اإلنسان لحقوق الموحد اإلطار. المساواة وسياسات قانون مجال في التجزؤ على التغلب إلى ويسعى اإلنسان حقوق بجميع التمتع
 عدم أوجه لمختلف الشاملة والجوانب المساواة عدم من مختلف نوع للك الفريد الطابع من بكل يعترف كلي نهج هو المساواة بشأن

:الموحد العمل إطار ويجمع. المساواة

 الجنسي والتوجه واإلعاقة والجنسية والدين والجنس العرق مثل مختلفة، أسس على القائمة المساواة عدم أنواع .أ
وغيرها. الجنسية، والهوية

 ذلك في بما واالقتصادية، والثقافية واالجتماعية والسياسية المدنية الحياة مجاالت مختلف في المساواة عدم أنواع .ب
وغيرها. والخدمات السلع وتوفير والتعليم العمل

.واالقتصادية االجتماعية المساواة وعدم الحالة على القائمة المساواة عدم .ج

 ذلك في بما الحالي، واالقتصادي السياسي لوضعوا اليمن تاريخ عن عامة لمحة 1 الجزء يقدم. أجزاء أربعة من التقرير يتكون
 تحليل لإلطار 2 الجزء ويعرض. البالد تواجه التي الحالية واإلنسانية واألمنية السياسية األزمة عن بالكشف المتعلقة المعلومات

 بالنظر اليمني، القضائي ظامالن عن عامة لمحة أوالً  حيث يقدم التمييز، وعدم بالمساواة صلته حيث من اليمن في والسياسي القانوني
 ويستعرض. العدالة أجهزة أداء على الصراع بها أثر التي والطريقة القبلية(،) الرسمية وغير الرسمية العدالة نظم بين التعايش إلى

(، مما أوجد ( والجمهورية العربية اليمنية )، تم توحيد جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية )1990مايو/ أيار  22في 
إعالن  الجمهورية اليمنية. جمعت الوحدة بين شطرين قاما على ضفاف اساسين مختلفين سياسياً ولهما أطرين قانونيين مختلفين. تم

عاصمة الجمهورية -رئيسا للدولة الجديدة، في حين تم إعالن صنعاء -زعيم الجمهورية العربية اليمنية سابقا -علي عبد هللا صالح
عاصمة للجمهورية اليمنية.-العربية اليمنية السابقة

(، مما أوجد ( والجمهورية العربية اليمنية )اطية الشعبية )، تم توحيد جمهورية اليمن الديمقر1990مايو/ أيار  22في 
الجمهورية اليمنية. جمعت الوحدة بين شطرين قاما على ضفاف اساسين مختلفين سياسياً ولهما أطرين قانونيين مختلفين. تم إعالن 

عاصمة الجمهورية العربية -في حين تم إعالن صنعاء رئيسا للدولة الجديدة،-زعيم الجمهورية العربية اليمنية سابقا-علي عبد هللا صالح
عاصمة للجمهورية اليمنية.-اليمنية السابقة
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 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى 

وعرفانشكر   من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : 

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : قائمة االختصارات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : ملخص تنفيذي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : المقدمة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : السياق االجتماعي والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : اإلطار القانوني والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : أنماط التمييز وعدم المساواة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : التوصيات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى المراجع

المفاهيمي للتقرير اإلطار

المساواة على اإلنسان لحقوق الموحد اإلطار تطبيق  

التقريروحدود  نطاق  

البلد سياق  

والسياسات والحكومة التاريخ  

 اإلطار القانوني المتعلق بالمساواة وعدم التمييز

 نظرة عامة على نظام العدالة اليمني

 االستنتاج

 التمييز على أساس الرأي السياسي

 التمييز على أساس الدين أو المعتقد

أساس نوع الجنس "التمييز التمييز القائم على 
 الجنساني"

 التمييز على أساس العرق والنسب

 التمييز على أساس اإلعاقة

 التمييز القائم على أساس الوضع الصحي

 التمييز القائم على التوجه الجنسي

2
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 للقانون ى امتثالهالمعرفة مد الوطنية والسياسات للقوانين وتحليل التمييز وعدم فيما يتعلق بالمساواة لليمن الدولية االلتزامات تحديد
 الدولي ومعايير القانون اإلنساني الدولي للقانون المتزامن التطبيق عن موجزة عامة بنظرة وينتهي. الممارسات وأفضل الدولي
جماعات  على تؤثر التي والتمييز المساواة لعدم الرئيسية األنماط 3 الجزء يعرض. الحالي الصراع خالل اليمن في اإلنسان لحقوق
 الصحية والحالة واإلعاقة والنسب والعرق والجنس الديني والمعتقد السياسي الرأي خصائص على التركيز مع اليمن، في معينة

 المساواة حق وإعمال وحماية احترام ضمان إلى تهدف توصيات على 4 الجزء يحتوي. الداخلي والنزوح والجنسية الجنسي والتوجه
 2 الجزء في المحدد والسياسي القانوني اإلطار في االتساق وعدم الضعف ونقاط الثغرات ليلتح من المستمدة اليمن في التمييز وعدم

 توصيات( 1: )فئات إلى ثالث التوصيات تم تقسيم هذه. 3 الجزء في بحثها تم التي والتمييز عدم مساواة أنماط على وكذلك األدلة
.الصراع لما بعد للتنفيذ توصيات( 3)و ستقبلية،م انتقالية عملية أي على تنطبق توصيات( 2) الفوري، للتنفيذ

المفاهيمي للتقرير اإلطار

 كإطار "(اإلعالن)" المساواة اإلعالن المبادئ بشأن في عليه المنصوص والتمييز المساواة قانون مفاهيم التقرير هذا يستخدم
.3 الجزء في المساواة وعدم للتمييز الرئيسية اطلألنم ومناقشته 2 الجزء في لليمن والسياسي القانوني اإلطار لتحليل مفاهيمي

 العالم، أنحاء جميع في المناطق مختلف من والمساواة اإلنسان حقوق خبراء من عدد قبل من 2008 عام في اإلعالن صياغة تمت
 ".والوطنية واإلقليمية يةالدول السياقات في المتقدمة والفقرات المفاهيم إلى المستندة" الدولية الممارسات ألفضل بمثابة بيان وهو

 ويشمل اإلنسان، حقوق بجميع التمتع في للمساواة المتكامل الدور على التأكيد مع التمييز، وعدم المساواة على الموحد النهج ويشجع
 في عليها المنصوص المعايير انعكست اعتماده، ومنذ. اإلنسان حقوق عليها تنطبق التي الحياة مجاالت جميع في المتساوية المشاركة
 تطوير أضفت إلى كما المتحدة، لألمم التابعة المعاهدات هيئات من العديد قبل من التمييز وعدم المساواة حق تفسيرات في اإلعالن
.البلدان من العديد في للتمييز مناهضة قوانين

التالي النحو على المساواة في الحق اإلعالن من 1 المبدأ يُعرف

ق لجميع البشر يكفل لهم أن يكونوا على قدم المساواة في الكرامة، وأن يعاملوا الحق في المساواة هو ح
باحترام وتقدير، والمشاركة على أساس متساٍو مع اآلخرين في أي جانب من جوانب الحياة االقتصادية 

ولهم الحق  أو االجتماعية أو السياسية أو الثقافية أو المدنية. جميع البشر على قدم المساواة أمام القانون،
واالستفادة منه. القانونحماية  في الحصول على

 له المساواة في الحق. التمييز عدم في الحق محتوى من ثراءً  أكثر ومحتواه واسع، بنطاق المساواة في الحق يحظى وهكذا،
 المشاركة يشمل أنه ذلك، من واألهم. القانونية واالستفادة الحماية في والمساواة اإلنسان، حقوق بجميع التمتع في كالمساواة عناصره
 المترابطة بالطبيعة للمساواة الشامل النهج هذا ويعترف. اإلنسان حقوق عليها تنطبق التي الحياة مجاالت جميع في المتساوية
بذلك  ووه. الحياة مجاالت جميع في المساواة لعدم شامل نهج اتباع الضروري من يجعل مما مختلفة، سياقات في الناشئة لألضرار

 من التحرر في كحق فقط ليس أن المساواة فهم خالل من القانونية، النظم من العديد في الموجودة للمساواة األفقر يتجاوز المفاهيم
 في الحق عن التعبير هذا التقرير هذا يأخذ. العملية الممارسة في الجوهرية المساواة في كحق أيضا ولكن التمييز، أشكال جميع

.درجات المساواة أو عدم وجود بتقييم أساسه على يقوم أساس كخط المساواة

 ضمن يندرج بذاته قائم كحق التمييز عدم في الحق اإلعالن يفسر التمييز، والحق في عدم المساواة في الحق بين بالعالقة يتعلق فيما
 وعدم عن التمييز أمثلة ى أمرين وهماإل التقرير ينظر األشخاص، من معينة جماعة وضع معاينة عند وهكذا، .المساواة في الحق

االجتماعي  والحرمان والخدمات السلع إلى الوصول في واألفضلية العامة، الحياة أو العمل مثل مجاالت في المشاركة في المساواة
.واالقتصادي

 2008 لندن، بشأن المساواة، مؤسسة الحقوق المتساوية، المبادئ إعالن 

 2المرجع السابق، ص 

 واالجتماعية االقتصادية الحقوق في زالتميي عدم: 20 رقم العام التعليق والثقافية، واالجتماعية االقتصادية الحقوق لجنة أمور، جملة بين انظر، 
 التعليق ، المرأة ضد التمييز على بالقضاء المعنية اللجنة ؛ ، ،( 2 الفقرة ، 2 المادة) والثقافية

 المرأة، ضد التمييز شكالأ جميع على القضاء اتفاقية من 2 المادة بموجب األطراف للدول األساسية االلتزامات بشأن: 28 رقم العام
 اإلعاقة ذوي األشخاص حق على العام التعليق اإلعاقة، ذوي األشخاص بحقوق المعنية اللجنة ؛ ،

 . ، ،( 5 المادة) التمييز وعدم المساواة في

 1 المبدأ ،1 الحاشية أعاله، انظر 

 4 المبدأ السابق، المرجع 
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 بموجب المحمية ائصالخص بين الجمع مع عليها، التمييز حظر يجب التي باألسباب واسعة قائمة اإلعالن من 5 المبدأ ويحدد
:واإلقليمية الدولية الصكوك مختلف

على أساس العرق، أو اللون، أو األصل العرقي، أو النسب، أو الجنس، أو الحمل، أو  التمييزيحظر 
الوالدة، أو الوضع المدني، أو العائلي، أو الرعوي، أو اللغة، أو الدين، أو المعتقدات، أو الرأي 

أو المولد، أو األصل الوطني، أو االجتماعي، أو الجنسية، أو الوضع السياسي، أو أي رأي آخر، 
االقتصادي أو االرتباط مع أي أقلية قومية، أو أي توجه جنسي، أو هوية جنسية، أو سن، أو إعاقة، أو 
وضع صحي سواء كان وراثياً أو بسبب قابلية تجاه المرض، أو نتيجة مجموعة من هذه األسباب أو 

ائص المرتبطة بأي من هذه األسباب. بناًء على الخص

(…)

 األسباب عليهم تنطبق آخرين بأشخاص الشخص ارتباط أساس على يكون عندما أيضاً  التمييز يحظر
 كانت سواء المحظورة األسباب من بسبب تربطه خصائص للشخص أن معينة تصورات أو المحظورة

.ذلك غير أم دقيقة التصورات تلك

 تفي أن ينبغي" المحتملة األسس" أن على تنص والتي المحظورة، التمييز أسس من المزيد إلدراج" اختبار" على اإلعالن ينص كما
:المدرجة الشروط الثالثة من األقل على واحد بشرط

( يسبب أو يديم الحرمان الممنهج 1يحظر التمييز المبني على أي من هذه األسباب بحيث يكون التمييز )
( يؤثر سلباً على تمتع األشخاص بحقوقهم وحرياتهم على قدم 3نسانية؛ أو )( يهين الكرامة اإل2)

المساواة وبشكل بالغ يقارن بالتمييز على األسباب المحظورة والمنصوص عليها أعاله.

 وغير لمباشرا التمييز من كال تشمل التمييزية المعاملة بأن التمييز ضد الحماية توفر التي الحديثة القانونية النظم معظم وتعترف
:التالي النحو على المباشر وغير المباشر التمييز بشأن المساواة المبادئ إعالن من 5 المبدأ ويحدد. المباشر

مرتبطون بسبب أو أكثر من -عندما يعامل شخص أو مجموعة من األشخاص  التمييز المباشريحدث 
ألشخاص اآلخرين في موقف بشكل أقل تفضياًل من شخص آخر أو مجموعة من ا-األسباب المحظورة

مماثل؛ أو بسبب يتعلق بواحد أو أكثر من األسباب المحظورة، وعليه يتعرض هذا الشخص أو مجموعة 
األشخاص هذه إلى األذى. ويمكن أن يسمح بالتمييز المباشر فقط في حاالت استثنائية شديدة، وعندما 

 يمكن تبريرها وفقاً لمعايير محددة وحصرية.  

، عندما يلحق شرط، أو معيار، أو ممارسة ما الضرر باألشخاص التمييز غير المباشربينما يحدث 
الذين لديهم أوضاع أو خصائص مرتبطة مع واحد أو أكثر من األسباب المحظورة، مقارنة مع 
اآلخرين، إال إذا برر هذا الشرط أو المعيار أو تلك الممارسة بشكل موضوعي لتحقيق غاية مشروعة، 

 رق والوسائل المناسبة والالزمة لتحقيقها.واتبعت الط

 عن أو قصد عن تمييزي فعل ارتكاب يتم فقد: عليه العثور يمكن معين أساس على للتمييز مطلوبة ليست النية أن ذلك، من واألهم
ً  التحرش يشكل قد ذلك، على عالوة .قصد غير :تمييًزا أيضا

فيه ذا صلة بأي من األسباب المحظورة إما يعتبر التحرش تمييزًا عندما يحدث فعل غير مرغوب 
بغرض انتهاك كرامة الشخص، أو خلق بيئة مخيفة أو عدائية أو مهينة أو مذلة أو مسيئة له أو التأثير 

على ذلك.

 5 المبدأ السابق، المرجع 

 .المرجع السابق 

 5 المبدأ السابق، المرجع 

 .المرجع السابق 

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى 

وعرفانشكر   من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : 

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : قائمة االختصارات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : ملخص تنفيذي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : المقدمة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : السياق االجتماعي والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : اإلطار القانوني والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : أنماط التمييز وعدم المساواة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : التوصيات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى المراجع

المفاهيمي للتقرير اإلطار

المساواة على اإلنسان لحقوق الموحد اإلطار تطبيق  

التقريروحدود  نطاق  

البلد سياق  

والسياسات والحكومة التاريخ  

 اإلطار القانوني المتعلق بالمساواة وعدم التمييز

 نظرة عامة على نظام العدالة اليمني

 االستنتاج

 التمييز على أساس الرأي السياسي

 التمييز على أساس الدين أو المعتقد

أساس نوع الجنس "التمييز التمييز القائم على 
 الجنساني"

 التمييز على أساس العرق والنسب

 التمييز على أساس اإلعاقة

 التمييز القائم على أساس الوضع الصحي

 التمييز القائم على التوجه الجنسي
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 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى 

وعرفانشكر   من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : 

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : قائمة االختصارات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : ملخص تنفيذي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : المقدمة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : السياق االجتماعي والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : اإلطار القانوني والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : أنماط التمييز وعدم المساواة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : التوصيات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى المراجع

المفاهيمي للتقرير اإلطار

المساواة على اإلنسان لحقوق الموحد اإلطار تطبيق  

التقريروحدود  نطاق  

البلد سياق  

والسياسات والحكومة التاريخ  

 اإلطار القانوني المتعلق بالمساواة وعدم التمييز

 نظرة عامة على نظام العدالة اليمني

 االستنتاج

 التمييز على أساس الرأي السياسي

 التمييز على أساس الدين أو المعتقد

أساس نوع الجنس "التمييز التمييز القائم على 
 الجنساني"

 التمييز على أساس العرق والنسب

 التمييز على أساس اإلعاقة

 التمييز القائم على أساس الوضع الصحي

 التمييز القائم على التوجه الجنسي
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 الخصائص جميع بشأن ينشأ والذي ،بشكل معقول االستيعاب على الحصول في الحق أيضا يعني التمييز من التحرر في الحق
منهم لعمل  المطلوب ومن االختالف، الستيعاب مطلوب هو ما اإلعالن من 13 المبدأ يوضح(. باإلعاقة يتعلق فيما فقط ليس) المحمية

:ذلك

من أجل تحقيق المساواة الكاملة والفعالة قد يكون من الضروري على مؤسسات القطاعين العام 
لة بواحدة أو أكثر من األسباب والخاص استيعاب بشكل معقول الطاقات المختلفة لألفراد والمتص

المحظورة.

االستيعاب يعني التعديالت والتسويات الالزمة والمناسبة بما فيها التدابير االستباقية لتيسير قدرة كل فرد 
بالمشاركة في أي مجال من مجاالت الحياة االقتصادية، أو االجتماعية، أو السياسية، أو الثقافية، أو 

متساوية مع اآلخرين. وال يعني االلتزام باستيعاب االختالف أن تُفرض أعباء المدنية بناًء على أسس 
 غير ضرورية وغير مناسبة على الطرف الذي يقدم الخدمة.

 ً  يشكل بشكل معقول االستيعاب من الحرمان أن في التقرير هذا في الُمتبع النهج يتمثل المجال، هذا في الدولي القانون مع وتماشيا
.تمييًزا

( الخاصة التدابير أو اإليجابي العمل باسم أيًضا تُعرف) إيجابية بإجراءات الدولة قيام اشتراط في الحق أيًضا المساواة في الحق حيمن
 المشاركة لضمان ضروريًا ذلك يكون حيث األساسية، الهيكلية المساواة عدم خالل من معينة مجموعات تسببها التي العوائق إلزالة

 في الواردة األخرى المبادئ غرار وعلى. والمدنية والسياسية والثقافية واالجتماعية االقتصادية الحياة مجاالت عجمي في. المتساوية
 بمفاهيم يتعلق فيما الحالة هذه وفي اإلنسان، لحقوق واإلقليمي الدولي القانون لتفسير راسخة نُهج إلى المبدأ هذا يستند اإلعالن،
:يلي ما على اإلعالن من 3 المبدأ ينص .وكالصك مختلف في الخاصة التدابير

يتطلب الحق في المساواة إجراءات إيجابية ليصبح فعااًل. إذ تتضمن اإلجراءات اإليجابية على مجموعة 
من المعايير والسياسات التشريعية واإلدارية من أجل التغلب على األضرار التي حصلت في الماضي 

في جماعات معينة، وهو عنصر ضروري من عناصر الحق في  ولتسريع التقدم نحو المساواة السيما
الحصول على المساواة مع اآلخرين.

ً  اإليجابي العمل فكرة تلعب ً  دورا  معالجة مفتاح هو اإليجابي العمل. التقرير هذا نهج في وبالتالي للمساواة، الموحد المنظور في هاما
.التمييز إلى فقط تعزى ال التي المساواة عدم أوجه

 التزامات يحدد الذي اإلعالن من األجزاء تلك ضد تقييم إلى التقرير هذا من 2 الجزء في والسياسات القوانين استعراض ويستند
 على اإلعالن ينطبق الصدد، هذا وفي. 11 المبدأ التحديد وجه على ذلك في بما التمييز، وعدم المساواة في بالحق يتعلق فيما الدولة

 بالحقوق الخاص الدولي والعهد (والسياسية ) المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد في الواردة الدولة التزامات فهم
االقتصادية  للجنة الحقوق 3 رقم العام التعليق في أمور، جملة في موضح، هو كما (،والثقافية ) واالجتماعية االقتصادية

:اإلعالن على النحو التالي على التعليق في جاء كما. اإلنسان حقوق جنةلل 31 رقم العام والتعليق والثقافية، واالجتماعية

 المعنية المتحدة األمم للجنة 3 رقم العام التعليق في عليها المنصوص الدول التزامات تفسير على قياسا
 في بما الضرورية، الخطوات جميع اتخاذ الدول على يتعين والثقافية، واالجتماعية االقتصادية بالحقوق

 من يكون قد. الدولي التعاون برامج وفي النظام الوطني في المساواة في الحق إلعمال التشريع، ذلك
 خطوات اتخاذ لعدم مبرر الدولة لدى ليس ذلك، ومع والفعالة. الكاملة المساواة في بالحق الوفاء الصعب
 عدم تبرير يمكن ال. وريف تأثير وله مؤهل غير الخطوات هذه مثل اتخاذ شرط. االتجاه هذا في ملموسة

 االقتصادية الحقوق لجنة ؛ 2 المادة ، ، 2515 اإلعاقة، ذوي األشخاص حقوق اتفاقية المثال، سبيل على انظر، 
 على القائم التمييز: " ، ، ، اإلعاقة ذوو األشخاص: 5 رقم العام التعليق والثقافية، واالجتماعية

 الحقوق ممارسة أو التمتع أو االعتراف إبطال إلى تؤدي التي اإلعاقة على أساس المعقول االستيعاب" من الحرمان يشمل" اإلعاقة
 الشامل، التعليم في الحق بشأن 4 رقم العام التعليق اإلعاقة، ذوي األشخاص بحقوق المعنية للجنةا ؛"الثقافية أو االجتماعية أو االقتصادية

 .31 الفقرة ،  ،
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 3 المبدأ ،1 الحاشية أعاله، انظر 



5

5

 أو االجتماعية أو األمنية أو السياسية أو االقتصادية أو الثقافية العوامل إلى باإلشارة االلتزام بهذا التقيد
 .غيرها

المساواة على اإلنسان لحقوق الموحد اإلطار تطبيق

. ومنهجيته وهيكله التقرير هذا محتوى على آلثارا من العديد له بحثنا في المساواة على اإلنسان لحقوق الموحد اإلطار تطبيق إن
. الدراسة نفس في المختلفة األسباب من عدد على المساواة وعدم التمييز عرض: ونطاقه التقرير موضوع على األول األثر وينعكس
 إلى ونوع الجنس ياسيالس الرأي بين تتراوح مختلفة، أسباب تسعة أساس على تنشأ التي التمييز أدلة التقرير يستعرض وبالتالي،

 منه تعاني الذي الجوانب المتعدد التمييز عن المثال سبيل على وتبحث المتعدد، التمييز على األدلة تدرس كما. الداخلي النزوح حالة
 جسبب يعتبر خار كل عن الناشئ المساواة وعدم للتمييز مفّصل تحليل تقديم أن الواضح من أنه حين في. داخليا النازحات النساء
.اليمني السياق في الموجودة المساواة وعدم التمييز أنماط أهم أنه يبدو ما تقديم كان إال أن الهدف التقرير، نطاق

 مجاالت جميع يشمل الذي المساواة، في الحق لتطبيق المادي بالنطاق اإلنسان الموحد لحقوق اإلطار لتطبيق الثاني األثر ويتعلق
 ما ذلك في بما الحياة، مجاالت من كاملة مجموعة عبر التمييز في الناس تجربة تقييم إلى التقرير يسعىو. القانون ينظمها التي الحياة
 األدلة من القليل هناك: متفاوتة األدلة المتوفرة الصدد، هذا في إال أنه. الصحية والرعاية والتعليم والعمل الشخصية بالسالمة يتعلق
هو  ذلك ويمكن أن يكون السبب في. المتضررة الجماعات لبعض بالنسبة الحياة من معينة تمجاال في المساواة عدم أو التمييز على
 سياق في موجوًدا يكن لم الحرمان هذا على الدليل ألن أو معين، مجال في الحرمان من يعانون ال الجماعات هذه داخل األشخاص أن

 مثل مجاالت في الديني المعتقد أو السياسي الرأي أساس على تمييزال على دليل أي على التقرير يحتوي ال المثال، سبيل على. البحث
 فإن البحث، فيه أُجري الذي السياق وفي. التقرير صياغة أثناء القبيل هذا من دليل أي تحديد يتم لم حيث الصحية، والرعاية التعليم
.يحدث لم بأنه االستنتاج من يمكننا ال التمييز مظاهر من معين مظهر على دليل وجود عدم

 الحق التقرير ويأخذ. المساواة في والحق التمييز عدم في الحق انتهاكات من لكال تحليل طلب هو الموحد اإلطار لتطبيق الثالث األثر
 نفإ وبالتالي،. المساواة عدم مدى ضده يقي ّم الذي المعيار باعتباره المساواة، بشأن المبادئ إعالن في المحدد النحو على المساواة، في

 في اآلخرين مع المساواة قدم على المشاركة" في الخصوص وجه على وينظر الجوهرية، المساواة عدم أنماط في يبحث التقرير
.التمييز تجارب من أبعد إلى تمتد وبالتالي المدنية"، أو الثقافية أو السياسية أو االجتماعية أو االقتصادية الحياة

 أسس على التمييز حظر في الممارسات أفضل يعكس والذي-المستخدم التمييز تعريف يتمثل في الموحد اإلطار لتطبيق الرابع األثر
الهتمامنا  الذي يقدم أساس-اليمن في القانون يحميها التي األسس قائمة من بدالً  الحديث، المجتمع في منصفة غير تُعتبر أصبحت

السياسي، أو  الرأي أساس على التمييز التقرير يفحص وهكذا،. التقرير في المدرجة الهوية على القائمة الجماعات بمجموعة من
 الجنسية، أو النزوح الجنسي، أو التوجه الصحية، أو أو الحالة والنسب، أو اإلعاقة، أو نوع الجنس أو العرق المعتقد أو الدين

 ضمن تندرج ال التي- المهمشات النساء همن تعاني الذي التمييز مثل- التمييز أنماط بعض التقرير يفحص ذلك، على وعالوة. الداخلي
.على أسس متعددة للتمييز ولكن تلك التي تمثل أمثلة فقط، واحد محدد اساس

 والسياسة القانوني لإلطار تحليل جانب إلى المساواة وعدم التمييز من واقعية أنماط على أدلة تقديم هو النهج لهذا النهائي األثر
 ليس أنه من الرغم على- حاسم عامل المساواة وتعزيز التمييز تحظر التي والسياسات القوانين فاذوإن وجود إن. بالمساواة المتصل
 التزام هو القوانين هذه مثل سن خالل من التمييز من الناس حماية إن. والمساواة التمييز عدم في بالحق التمتع ضمان في- الوحيد
 مع المساواة وعدم التمييز واقع تقييم مطابقة إلى التقرير هذا يسعى لتالي،وبا. الحقوق بهذه يتعلق فيما الدولة جانب من أساسي

 في والتناقضات وأماكن الثغرات فيها القانون، الجوانب التي يميز تحديد أجل من لليمن، والسياسي القانوني اإلطار استعراض
.القوانين على نحو غير كافٍ  وجوانب إنفاذ القانونية، الحماية

يرالتقر منهجية

 في ،2014 عام منذ اليمن في اإلنسان لحقوق األخرى واالنتهاكات التمييز ومناهضة توثيق على مؤسسة الحقوق المتساوية تعمل
 من بتمويل ،اإلنسان حقوق للتصدي النتهاكات قدراتهم وتحسين اليمن في اإلنسان حقوق عن المدافعين وتمكين حماية مشروع سياق

 ”, “
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وعرفانشكر   من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : 

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : قائمة االختصارات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : ملخص تنفيذي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : المقدمة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : السياق االجتماعي والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : اإلطار القانوني والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : أنماط التمييز وعدم المساواة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : التوصيات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى المراجع

المفاهيمي للتقرير اإلطار

المساواة على اإلنسان لحقوق الموحد اإلطار تطبيق  

التقريروحدود  نطاق  

البلد سياق  

والسياسات والحكومة التاريخ  

 اإلطار القانوني المتعلق بالمساواة وعدم التمييز

 نظرة عامة على نظام العدالة اليمني

 االستنتاج

 التمييز على أساس الرأي السياسي

 التمييز على أساس الدين أو المعتقد

أساس نوع الجنس "التمييز التمييز القائم على 
 الجنساني"

 التمييز على أساس العرق والنسب

 التمييز على أساس اإلعاقة

 التمييز القائم على أساس الوضع الصحي

 التمييز القائم على التوجه الجنسي
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 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى 

وعرفانشكر   من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : 

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : قائمة االختصارات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : ملخص تنفيذي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : المقدمة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : السياق االجتماعي والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : اإلطار القانوني والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : أنماط التمييز وعدم المساواة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : التوصيات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى المراجع

المفاهيمي للتقرير اإلطار

المساواة على اإلنسان لحقوق الموحد اإلطار تطبيق  

التقريروحدود  نطاق  

البلد سياق  

والسياسات والحكومة التاريخ  

 اإلطار القانوني المتعلق بالمساواة وعدم التمييز

 نظرة عامة على نظام العدالة اليمني

 االستنتاج

 التمييز على أساس الرأي السياسي

 التمييز على أساس الدين أو المعتقد

أساس نوع الجنس "التمييز التمييز القائم على 
 الجنساني"

 التمييز على أساس العرق والنسب

 التمييز على أساس اإلعاقة

 التمييز القائم على أساس الوضع الصحي

 التمييز القائم على التوجه الجنسي

6

 أحد يعد الذي التقرير، هذا تطوير تم. ( التابعة لهاإلنسان ) وحقوق للديمقراطية األوروبية االلية خالل من األوروبي، االتحاد
.مراحل عدة على المشروع، هذا نتائج

 الوضع تطورات استلزمت. الحالي الصراع وبدء السياسي الوضع تدهور قبل ،2014 عام في التقرير هذا ومنهجية نطاق تحديد تم
بينما ال يزال  أعاله، لوحظ وكما وهكذا،. البحث في المتبع والنهج التقرير نطاق من لكالً  التغييرات من عددا اقعالو أرض على

 المشهد على الحالي الصراع بها أثر التي للطريقة تحليالً  يتضمن إال أنه اليمن، في المساواة وعدم التمييز معالجة على يركز التقرير
عدد من الجماعات المختلفة منها يعاني التي والتمييز المساواة عدم ومظاهر قعةوا وعلى اليمن، في القانوني

 ما تعانيه لتوثيق البلد داخل أولي ميداني بحث إلجراء خطة وتنفيذ على وضع المحلي شريكها المؤسسة بالتعاون الوثيق مع وعملت
 هذه سعت. اليمن في العامة السياسة وإطار والقانون زالتميي أنماط حول مكتبي بحث ولغرض إجراء للتمييز، المعرضة الجماعات

 المخاطر من للتخفيف تدابير اتخاذ ضرورة مع البحث أدلة من والتحقق والتأكيد الموضوعية إلى الحاجة بين الموازنة إلى الخطة
 .الصراع سياق في اإلنسان حقوق رصد عند الكامنة

 مراجعة وتقديم اليمن في الرئيسية التمييز أنماط ورسم خريطة لتحديد مكتبية أبحاث إجراء مع ،2015 عام في البحث عملية بدأت
 في الميدانيين الباحثين من مجموعات خمس تعيين تم النشاط، هذا بعد. التمييز وعدم المساواة بشأن والسياسي القانوني لإلطار أولية
ً  ماليًا دعًما الباحثون هؤالء ، وتلقى2015عام  أوائل  تعيين تم. فصاعًدا 2015 يوليو/ تموز من بدًءا البلد في األبحاث إلجراء وفنيا
 تكليف تم. 2017 مارس/ آذار حتى األبحاث من مزيد إلجراء 2016 أكتوبر في الميدانيين الباحثين من إضافية مجموعات خمس

 مقابالت إجراء خالل من اإلنسان وقحق انتهاكات من وغيرها المساواة وعدم التمييز حول أساسية ميدانية أبحاث بإجراء الباحثين
ً  األكثر بأنها الخريطة رسم في نشاط المحددة المجموعات مع منظمة شبه ( 1: )اإلنسان حقوق انتهاكات من وغيره للتمييز تعرضا

 السياسي رأيهم أساس على للتمييز يتعرضون ممن وغيرهم والصحفيون اإلنسان حقوق عن والمدافعون المدني المجتمع نشطاء
( 6) اإلعاقة، ذوي األشخاص( 5) والعرقية، العنصرية األقليات( 4) النساء،( ج) الدينية، األقليات( 2) المتصور، أو الفعلي

 والمتحولين جنسياً، الجنسي التوجه ومزدوجي والمثليين المثليات( 7) اإليدز،/  البشرية المناعة نقص بفيروس المصابون األشخاص
 التي النتائج وعرض الميدانية، األبحاث بإجراء يتعلق فيما للباحثين مفصلة إرشادات توفير تم. داخليا حونالناز( 9)الالجئون، و( 8)

.إليها توصلوا

 البحثية المجموعات تتمكن لم. المستمر للصراع نتيجة متزايد بشكل متقلبًا اليمن في األمني الوضع أصبح البحث، عملية خالل
 عالٍ  مستوى وجود افتراض دون 2016 وسبتمبر/ أيلول يناير/كانون الثاني د أو توثيق ما بينرص أي إجراء من األساسية الخمس

 البحثية المجموعات من أربع استأنفت. معهم التحدث يريدون الذين األشخاص وسالمة الشخصية سالمتهم من لكل المخاطر من
 مواصلة من يتمكنوا لم أنهم حيث آخر بباحث الخامسة المجموعة استبدال مع ،2016 أكتوبر/ تشرين األول في أبحاثها الخمس
 ُكلفت التي- واحدة مجموعة تتمكن لم ،2016 أكتوبر/ تشرين األول في المعينين الباحثين من الثانية بين المجموعة من. عملهم
 جميع اختتمت. منطقةال في االستقرار عدم بسبب 2017 فبراير/ شباط حتى عملهم بدء من- الحديدة محافظة في الحاالت بتوثيق

 .2017 مارس/ آذار نهاية في أعمالها البحثية المجموعات

 من حالة 6000 من يقرب ما قامت بتوثيق البحث إال أ، فرق المعينون، الباحثون واجهها التي الكبيرة التحديات من الرغم على
 وأبين ومأرب والجوف والبيضاء وتعز ولحج وعدن صنعاء أنحاء جميع في اإلنسان حقوق انتهاكات من وغيرها التمييز حاالت

 والمحويت، والحديدة، وصعدة، وحضرموت، والمهرة، وصعدة، وحجة، وذمار، العاصمة، وأمانة وعمران، وشبوة، والضالع،
 هذا ألغراض البيانات جميع وتحليل مراجعة تعذر إلى أدى مما بكثير، الشهادات ما فاق عن التوقعات وبلغ عدد. وريمة وإب،

 عينة من والشهادات النتائج وأدراج منها، والتحقق البيانات من عينة وتحليل قامت المؤسسة بمراجعة ذلك، من وبدالً . لتقريرا
على  بالكامل كنشاط منفصل، البيانات لمجموعة ونوعي كمي تحليل إلجراء المؤسسة وتخطط. التقرير من 3 الجزء في هذه البيانات
.الحق تاريخ في ثاٍن، تقرير في يلالتحل هذا نتائج نشر أن يتم

األسماء والمعلومات الشخصية  وعائالتهم، تم حذف جميع التمييز لضحايا مباشرة شهادات استعراض عند التقرير، مراحل جميع في
ً  التي من شأنها أن تكشف عن هويتهم،  على شخصي خطر ألي وإزالة هويتهم عن الكشف عدم في الضحايا لرغبات احتراما

 على للحفاظ فريًدا، رمًزا أُعطيت 3 الجزء في عنها نقلت أو إليها اإلشارة تمت مقابلة كل. هويتهم عن الكشف في حال ياالضحا
.المؤسسة لدى ملف في مقابلتهم تمت الذين األشخاص بهويات المتعلقة بالمعلومات االحتفاظ يتم. السرية

 ومن ثم، قام. المؤسسة إشراف تحت العاملين الباحثين قبل من مكتبي حثب تم إجراء ،2018 ومارس/ آذار 2017 أبريل/ نيسان بين
 التفصيلية البحثية التوجيهية المبادئ بموجب وذلك ،2 بالجزء الخاصة اليمنية والسياسة القانون حول بحث بإجراء يمني قانوني باحث
 بااللتزامات المتعلق البحث استفاد. المحلي يكناالمؤسسة وشر من وبمساعدة في التحرير مؤسسة الحقوق المتساوية، قدمتها التي
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 األمم المتحدة لحقوق لمفوضية اإللكتروني والموقع المتحدة التابعة لمعاهدات األمم قاعدة جمع البيانات من لليمن الدولية القانونية
 التي األساسية، المصادر مراجعة ة،الوطني والقوانين الدستور ذلك في بما اليمني، بالتشريع المتعلق البحث كما تضمن .اإلنسان

 خالل من أيًضا استكمالها وتم للحكومة، التابع الوطني المعلومات مركز عبر ذلك في بما شبكة اإلنترنت، عبر إليها الوصول يمكن
 اإللكترونية عالمواق من جمعها تم التي المتحدة، إلى جانب الوثائق لألمم التابعة المعاهدات هيئات إلى الدولة تقارير مراجعة

.الحكومية

 المصادر مكتبي في على بحث التقرير من 3 بالجزء أحتوى البحث الخاص أعاله، المذكور األساسي الميداني البحث إلى باإلضافة
 الصلة ذات األدبيات مراجعة ذلك وتضمن. اليمن في الرئيسية التمييز أنماط وتوضيح تحديد على ساعد مما والمتوفرة، المنشورة

 لألمم التابعة المعاهدات هيئات إلى الحكومية غير والمنظمات الحكومة من كالً  تقارير ذلك في بما اليمن، في المساواة وعدم تمييزبال
 غير المنظمات نشرتها التي واألبحاث الدولية، والحكومية الحكومية والتقارير والبيانات الشاملة، الدورية واالستعراضات المتحدة

 لتحسين اإلحصائية البيانات على االعتماد تم ممكنا، ذلك كان وكلما. واإلعالمية األكاديمية والمؤسسات والوطنية ةالدولي الحكومية
 المباشرة الشهادات وتم استكمال. البيانات مصادر من متنوعة مجموعة على التقرير من 3 الجزء يعتمد وبالتالي،. المساواة عدم فهم
 الصادرة عن آخرون، والمنشورات األبحاث وتحليل بمراجعة التركيز ومجموعات المقابالت لخال من جمعها تم التي الصلة ذات
.أمكن حيثما اإلحصائية البيانات جانب إلى

 شباط /فبراير ما بين الفترة في. التحقق لعملية التقرير هذا خضعت مسودة التقرير، واستنتاجات نتائج دقة ضمان لغرض
 القانوني بالسياق معمقين وفهم معرفة لديهم خبراء سبعة قبل من مسودة التقرير من أقسام عةمراج تم ،2018 نيسان/وأبريل

 للوضع ونظًرا. المحلي قبل المؤسسة وشريكها من وتدقيق دقيقة تحريرية لمراجعة خضوعها إلى باإلضافة اليمن، في والسياسي
 عبر المسودة على المكتوبة تعليقاتهم المعنيين الخبراء مشاركة مع اإلنترنت، عبر صحة المعلومات من التحقق عملية تمت األمني،

.للتقرير النهائية المسودة وتضمينها في الخبراء من المقدمة والنقد والمالحظات التعليقات ومن ثم تم مناقشة. اإللكتروني البريد

وحدود التقرير نطاق

 التمييز وواقع. استثناءً  ليس التقرير وهذا ما، بلد في المساواة موعد عن التمييز شامل أن يقدم تحليل تقرير ألي الممكن من ليس
 وعدم التمييز من الخاصة تجاربه شخص لكل سيكون. أنفسهم اليمن سكان بكثرة واختالف ومتنوعة كثيرة ي المساواة وعدم

 المنظمات أو والمؤسسات صاألشخا مختلف مع وبالتعامل مختلفة، ظروف وفي الحياة، مجاالت مختلف في تنشأ التي المساواة،
 عن واسعة عامة نظرة تقديم هو التقرير هذا من 3 الجزء من الهدف فإن األسباب، ولهذه. هويتهم جوانب من أي أو مزيج وناجم عن

.اليمن في أهمية األكثر أنها يُعتقد التي المساواة وعدم للتمييز الرئيسية األنماط

 المعلومات من أخرى أشكال أو مصنفة إحصائية بيانات وجود عدم بسبب مقيًدا قريرالت الذي تم إجراءه لغرض هذا البحث كان
 مثل كبير، معينة بعمق قضايا تغطية يتم لم وبالتالي،. الحياة مجاالت وفي بعض معينة، جماعات بوضع المتعلقة والموثوقة المنشورة

الجنسانية  الهوية أساس على التمييز مثل اإلطالق، على األخرى المسائل لم تُذكر حين في الجنسي، التوجه أساس على التمييز
 والعدالة والعمل والتعليم السكن مثل ببعض مجاالت الحياة، يتعلق فيما المصنفة البيانات غياب أدى أوسع، نطاق وعلى. ]الجندرية[

. في التقرير شملناها جماعة لكل الحياة مجاالت جميع في المساواة عدم أوجه مناقشة على المؤلفين قدرة مدى من الحد إلى الجنائية،
. المحذوفة بالجماعات يتعلق فيما أو المحذوفة، المجاالت في حرمان أي وجود عدم على مؤشر أنه على الحذف هذا تفسير عدم يجب
 نقص مجرد هو ة،معين لمجموعة أو معين مجال في المساواة عدم أو للتمييز تقييم تضمين عدم قرار وراء الدافع كان ذلك، من وبدالً 

 يمكن معينة بجماعة يتعلق فيما أدلة وجود عدم فإن وبالفعل،. التقرير هذا إلنتاج والمكتبية الميدانية البحثية المراحل أثناء األدلة في
 يةالهو أساس على بالتمييز يتعلق وفيما. المساواة عدم تجربة معرفة عدم أو/و الحماية في فجوة وجود إلى ذاته حد في يشير أن

 باألقليات تحيط التي االجتماعية الوصمة على يدل إنه بل التمييز، غياب إلى األدلة غياب يشير ال المثال، سبيل على الجنسانية،
ً  المتحولين األشخاص أن وحقيقة اليمن، في والجنسانية الجنسية .الجنسانية هويتهم عن الكشف على بالقدرة يشعرون ال جنسيا

 تأثرت التي والطريقة المساواة، وعدم للتمييز الرئيسية األنماط تمثيل في خاصة تحديات بسرعة طابع المتغيرذو ال السياق خلق لقد
 سبيل على المجتمع البهائي، أعضاء أو الصحفيين، مثل- الجماعات بعض تواجهه الذي التمييز وبوجود. الصراع بسبب وتفاقمت بها

كان ال بد من  الصدد، هذا في التطورات ألحدث خريطة رسم التقرير هذا حاول حين وفي في تطور مستمر، الوضع كان- المثال

 United Nations Treaty Series Online Collection
 

  : على متاح اإلنسان، لحقوق السامي المفوض مكتب 

  : على متاح الوطني، المعلومات مركز الجمهورية، رئاسة 

 2018 مايو/ أيار 28 ، صنعاء من محام قبل من وق المتساويةمؤسسة الحق إلى المقدمة المعلومات 

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى 

وعرفانشكر   من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : 

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : قائمة االختصارات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : ملخص تنفيذي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : المقدمة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : السياق االجتماعي والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : اإلطار القانوني والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : أنماط التمييز وعدم المساواة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : التوصيات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى المراجع

المفاهيمي للتقرير اإلطار

المساواة على اإلنسان لحقوق الموحد اإلطار تطبيق  

التقريروحدود  نطاق  

البلد سياق  

والسياسات والحكومة التاريخ  

 اإلطار القانوني المتعلق بالمساواة وعدم التمييز

 نظرة عامة على نظام العدالة اليمني

 االستنتاج

 التمييز على أساس الرأي السياسي

 التمييز على أساس الدين أو المعتقد

أساس نوع الجنس "التمييز التمييز القائم على 
 الجنساني"

 التمييز على أساس العرق والنسب

 التمييز على أساس اإلعاقة

 التمييز القائم على أساس الوضع الصحي

 التمييز القائم على التوجه الجنسي
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 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى 

وعرفانشكر   من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : 

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : قائمة االختصارات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : ملخص تنفيذي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : المقدمة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : السياق االجتماعي والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : اإلطار القانوني والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : أنماط التمييز وعدم المساواة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : التوصيات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى المراجع

المفاهيمي للتقرير اإلطار

المساواة على اإلنسان لحقوق الموحد اإلطار تطبيق  

التقريروحدود  نطاق  

البلد سياق  

والسياسات والحكومة التاريخ  

 اإلطار القانوني المتعلق بالمساواة وعدم التمييز
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8

 يتعلق فيما نفسه الشيء وينطبق. الوقائعية المعلومات تحديث ألغراض 2018 أبريل/ نيسان 30 في نهائي االمتثال لموعد
.1 الجزء في السياسي الوضع في بالتطورات المتعلقة بالتحديثات

 بها المعترف هادي الرئيس وحكومة هللا أنصار قوات بين للبلد جغرافي تقسيم من عليه يترتب وما الحالي، الصراع نشوب أن كما
ً  شكل قد دولياً،  أن هو الحالي الوضع على المترتبة النتائج إحدى. 3 الجزء في التمييز أنماط تحليل لنهج بالنسبة تحديات أيضا

 القوى بعض على فعالً السيطرة يمكنها ويمكن القول بأنه ال بأكملها، البالد على ليةصاحبة السلطة الفع ليست بها المعترف الحكومة
 أن بتقييم باليمن المعني المتحدة األمم خبراء فريق خرج ،2018 الثاني كانون يناير/ في الواقع، في. عنها نيابة ظاهريا تعمل التي

 التقرير هذا يحلل ال .الحكومة عن نيابة العاملة واألمنية العسكرية قواتال على الفعلية والسيطرة القيادة لديه يعد لم هادي الرئيس
 الفعلية السيطرة في غير الحكومية المسلحة الجماعات ذلك في بما) اليمن في المختلفة الفاعلة الجهات التزام لمدى المعقدة القضية

ً  مسؤوالً  منهم كال يكون مدى اليوبالت اإلنسان، لحقوق الدولي القانون باحترام( البالد من أجزاء على  الحقوق انتهاكات عن قانونيا
 من 3 الجزء في المناقشة تعرض ذلك، من بدالً . الدولي بالقانون تتعلق كمسألة 3 الجزء في نوقشت التي التمييز وعدم المساواة في

 القانونية المسؤولية إسناد محاولة من بدالً  متأثرة،ال والجماعات األفراد يالحظها كما المساواة وعدم للتمييز الرئيسية األنماط التقرير
(.حكومية أو غير حكومية كانت سواء) الفاعلة الجهات من معينة جماعة أو طرف أي إلى

 اإلطار هو ليس اإلنسان لحقوق الدولي القانون أن اليمن في الدائر المسلح النزاع المترتبة عن وجود األخرى الرئيسية النتائج من
 غير حقيقة وهي- مسلح نزاع يوجد فحيثما: البالد على فعليًا يسيطرون الذين أولئك سلوك تنظيم على ينطبق الذي الوحيد القانوني
 تقديم وغرضه التقرير هذا نطاق الدولي. يتجاوز اإلنساني وهو القانون متميز، آخر قانون أيضا ينطبق- اليمن في عليها متنازع
 القانون مالءمة إلى وبالنظر ذلك، ومع. الحالي النزاع أطراف مختلف قبل من الدولي اإلنساني القانون لمعايير لالمتثال متعمق تحليل
 القانون مع وعالقته اإلنساني، الدولي القانون لتطبيق الموجز العرض فإن ،3 الجزء في نوقشت التي القضايا لبعض اإلنساني الدولي
 .2 الجزء في مبين المسلح، النزاع أثناء اإلنسان لحقوق الدولي

 

 

 

  ،. المتحدة األمم وثيقة ،(2017) 2342 القرار من 6 للفقرة وفقا الخبراء لفريق النهائي التقرير الدولي، االمن مجلس 
 2018 الثاني كانونيناير/ 

من " أن اإلنسان الحظ لحقوق السامي المفوض إال أن مكتب الدول، ومسؤوليات بدور غالبال في يهتم اإلنسان لحقوق الدولي القانون أن ورغم 
احترام  اإلقليم فعلية على وسيطرة الحكومة مهام شبيهه بمهام تمارس التي الدول غير من الفاعلة على الجهات أن متزايد الممكن القبول بشكل

 األمم مفوضة تقرير اإلنسان، حقوق مجلس انظر": سيطرتهم تحت لألفراد إلنسانا على حقوق سلوكهم يؤثر عندما اإلنسان حقوق معايير
 السامي المفوض مكتب ؛10 الفقرة ،2016 أغسطس/ آب- ،. المتحدة األمم وثيقة اإلنسان، لحقوق السامية المتحدة
: على متوفر ،25-24 ص ،2011 لمسلحة،ا النزاعات في اإلنسان لحقوق الدولية القانونية الحماية اإلنسان، لحقوق

 

 اإلنسان، لحقوق السامية المتحدة األمم مفوضية تقرير- اليمن في اإلنسان حقوق حالة اإلنسان، حقوق مجلس أنظر 
ً  الخبراء لفريق النهائي التقرير المتحدة، لألمم التابع األمن مجلس ؛ ، ،  2266 القرار من 6 للفقرة وفقا

(2016)،  ، 
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والسياسي االجتماعي السياق 

البلد سياق 
 العربية" بـ الرومان لدى معروفة منطقة وهي العربية، الجزيرة شبه طرف على قعي بالسكان ومكتظ صغير بلد اليمنية الجمهورية

 عدن، وخليج العرب بحر الجنوب ومن السعودية، العربية كةالممل الشمال من يحدها. وسميت كذلك نظراً لمواردها الوفيرة السعيدة"
 .مربع كيلومتر ألف 527 مساحتها تبلغو المجاورة، عمان سلطنة من بقليل أكبر. األحمر البحر الغرب ومن عمان، الشرق ومن

 والجزر. والصحراء والهضاب الساحلية والمناطق الجبال مع بتنوعها الجغرافي، وتتصف البلد

 المطاف نهاية في اليمن وجنوب شمال ظهور مع مختلفة، دولة عشر اثني قبل من الحالي اليمن يقيم عليها التي األراضي اُستعمرت
ً  ،1990مايو/ أيار 22 في .منفصلتين كدولتين ً  الحالي لليمن والجنوب الشمال شطري اتحد رسميا . اليمنية الجمهورية ليكونا معا

 ،2015 عام مطلع في: الزالت مستمرة أهلية لحرب نتيجة جغرافيًا في الوقت الراهن مقسم بلدال أن إلى اإلشارة تجدر ذلك، ومع
 صنعاء، العاصمة ذلك في بما البالد، شمال من كبير جزء على السيطرة"( الحوثيين" باسم أيًضا المعروفة) هللا أنصار قوات تولت
.عدن في دوليا بها المعترف الحكومة قبل من عاصمة فعلية أسيست تم حين في صالح، السابق للرئيس الموالية القوات من بدعم

 في السكان عدد حيث من 48 المرتبة يحتل يجعله مما نسمة، 27,584,213 بقرابة اليمن سكان تعداد قُدر ،2016 عاممطلع  في
 2.9 تضم التي) صنعاء منها براألك تعد التي المدن في السكان باقي يعيش حين في الريف، في السكان من٪ 54.2 يعيش .العالم
ً  (.نسمة مليون 0.8 موطن) وعدن( نسمة مليون  السكان عدد كان فقد األهلية، الحرب اندالع قبل جمعها تم التي للبيانات ووفقا
ً  الوفيات معدالت وانخفاض المواليد، معدالت ارتفاع نتيجة الخمسينات منذ باستمرار يتزايد  2005 يعام بين. الهجرة وزيادة نسبيا

 لكل 32.4 المواليد معدل بلغ- الحالي الصراع بدء قبل- 2014 عام في .ماليين خمسة من بأكثر السكان عدد ارتفع ،2015و
 للنساء، سنة 65.2 الوالدة عند المتوقع العمر متوسط وكان .6.9 نفسه العام في الوفيات معدل كان حين في ،شخص 1,000
 األهلية الحرب عن الناجم اإلنساني الوضع تدهور ضوء على البيانات هذه في النظر ويجب .لللرجا سنة 62.4 مع بالمقارنة

.الحالية

ً  متجانسا ليس البلد  الجماعات من لعدد موطن الواقع في وهو ذلك، عكس على الحكومة تأكيدات من الرغم على عنصرياَ، أو عرقيا
 البيانات غياب( ) العنصري التمييز على القضاء التفاقية المتحدة ألمما لجنة الحظت. المختلفة والدينية والعنصرية العرقية

 ,Arabia Felix: an exploration of the archaeological history of Yemenأنظر:  
 

Yemen General Information أنظر:  
 

Doctoral dissertation, -he International History of the Yemen Civil War, 1962T .1968أنظر:  

 

 .أدناه النقاش التفصيلي من المزيد انظر 

Populationانظر:  
  

 Yemen 

.5ر أعاله، المالحظة انظ 
Birth rate, crude (per 1,000 peopleانظر:  

المرجع السابق. 

 Life Expectancy (All); Life Expectancy (Female); Life expectancy (Male)

 Concluding Observations: 
Yemen,  
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من بينهم العرب  خاصة، أهمية ذات العنصرية األقليات من كبيرة جماعات هناك ذلك، ومع .للبالد العرقي التكوين عن اإلحصائية
 يصل ويمثلون ما ،"األخدام" اليمني بـ المجتمع الكثيرون في ويطلق عليهم" المهمشين" بـ أنفسهم أعضاؤها يصف األفارقة التي

 تعز، عدن، صنعاء،) الرئيسية المدن " حولي"المحاو الصفيح مدن في للمهمشين العظمى الغالبية تتركز .السكان من٪  12.7 إلى
(.وأبين لحج ذمار، إب،

 ويلعب .للقبيلة ينتمون السكان من٪ 80 ىإل يصل ما أن إلى التقديرات بعض تشير حيث مهم، اجتماعي دور اليمن في للقبائل
ً  المحليون الشيوخ ً  دورا  القبائل وأبرز .الخاصة مصالحهم يحمون بينما القبيلة عن نيابة الحكومة مع والوساطة التعامل في رئيسيا
 بما الكبيرتين، القبيلتين هذه من كالً  إلى األصغر القبلية الفرعية المجموعات من العديد وتنتمي .وبكيل حاشد قبائل هي اليمنية

 أعضائها من وعائلته صالح السابق الرئيس بكون تباهت التي حاشد قبائل مجموعة في عضو وهي سنحان قبيلة خاص بشكل ذلك في
 في عليه هي مما وضوحا أقل اليمن جنوب في القبلية وجود أصبح بريطانية، محمية كونها من الحقة سنوات عدة وبعد .البارزين

.لالشما

 أن إلى األمريكية الخارجية وزارة من األخيرة التقديرات تشير للبالد، الدينية عن الديموغرافية الرسمية البيانات في حين ال تتوفر
 األقليات وتشمل .الشيعة مذهب إلى ينتمون٪ 35 بـ مقارنة السنة، ينتمون إلى مذهب اليمن في المسلمين جميع من٪ 65 حوالي
 هللا أنصار أعضاء ويُعّرف غالبية .البهائي المجتمع وأعضاء والهندوس والمسيحيين واليهود اإلسماعيلية مدرسةال أتباع الدينية

.السنة من أنصاره بعض أن من الرغم على البالد، شمال على يسيطر الذي الشيعي، الزيدي المذهب من على أنهم ومؤيديه

 ¸ available at: ountry or territory of origin, YemenRefugee population by c
 

 ”, “” Muhamesheen-Al“
away from the derogatory label “Al-Akhdam” (Servants); however, in practice the two are used 

‘Even War 
Discriminates’: Yemen’s Minorities, Exiled at Home

 

 Muhamesheen Mapping Update, 

 

 ”, “
Durham Middle East Papers: Sir William Luce Publication Series,

 

 The Republic of Yemen, Unlocking the Potential for Economic Growth: A Country 
Economic Memorandum

 

 ”, 2012, “

 

 المرجع السابق. 

 .24-23، ص16ظر أعاله، الحاشية ان 

 .9، ص 15انظر أعاله، الحاشية  

 International Religious Freedom Report: Yemen
 

 8. ص ،13الحاشية  أيضا انظر. 6-4 الفقرات السابق، المرجع 

“ ,”Asian Affairsانظر:  
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 شرق في شخص 101,000 بـ يقدر بما المهرية وجود أقليات تتحدث اللغة من رغمال على للبالد، الرسمية اللغة هي العربية اللغة
.البالد جنوب في الجزر بعض في السقطرية وأقليات تتحدث اللغة اليمن

 في المتوازن غير االقتصادي التطور أدى. الخليج ودول األفريقي القرن بين طبيعية عبور نقطة اليمن تُعد الجغرافي، لموقعها نظًرا
 الصراعات جانب إلى- العربية الجزيرة شبه في المزدهرة النفط ممالك إلى األفريقي القرن في المدقع الفقر من بدًءا- المناطق هذه

 الطريق وهي وجيبوتي اليمن بين كم 30 طوله مضيق خالل من لالجئين، مسبوق غير تدفق إلى- إفريقيا شرق شمال في المستمرة
 في يعيشون كانوا صوماليًا الجئًا 244,204 من يقارب ما أن ويُذكر .الدولية الحماية إلى يسعون ينالذ ألولئك مالءمة األكثر

 في ،2013و 2010 عامي بين منهم 80,000 وصل حيث الحالي، النزاع تصاعد قبل اليمن في حضرية مناطق أو مخيمات
 تموز/يوليو في .الفترة نفس خالل اليمن( إلثيوبيينا المواطنين من معظمهم) صومالي غير مهاجر 250,000 حوالي دخل حين

.اليمن في صوماليًا الجئًا 256,169 بتسجيلالالجئين لشؤون المتحدة لألمم السامية المفوضية قامت ،2017

 .2014و 2009 عامي بين الخمس السنوات في اليمن اقتصاد نما ،2008 لعام المالية األزمة أعقاب في الحاد الهبوط وعقب
 كان ،2015 عام في. البالد في السياسي االستقرار تدهور مع ،2014 عام في٪ 28 بنسبة االقتصادي النمو انخفض ذلك، ومع

 اقتصادات 207 بين من 88 المركزاليمن  ليحتل أمريكي، دوالر مليار 37,374 اليمن في اإلجمالي المحلي الناتج من الفرد نصيب
 القوة بما يعادل) اليمن في للفرد اإلجمالي المحلي الناتج بلغ ،2015 عام في .الدولي للبنك إلجماليا المحلي الناتج قائمة في

 دوالًرا 2,720( الشرائية القوة ما يعادل) اإلجمالي القومي الدخل من الفرد نصيب وكان أمريكيًا، دوالًرا 820.8، 2( الشرائية
 ً .أمريكيا

 مؤشر مع ،2015 لعام( ) البشرية التنمية مؤشر في 168 المرتبة في اليمن (ي )اإلنمائ المتحدة األمم برنامج صنف
 تصنيف تم( الحالي الصراع بدء قبل) 2014 لعام البشرية التنمية مؤشر في المقارنة، سبيل علىو. 0.482 البالغ البشرية التنمية

 “ ,”Yemen Timesانظر:  

’ ,Summary Report for Yemenانظر:  

 

 Migration Between the Horn of Africa and Yemen: a Study of Puntland, 
Djibouti and Yemen

 

 27 ص السابق، المرجع 

 ”, “
The Humanitarian Situation in Yemen

 

 2013-New Arrivals in Yemen Comparison 2010

 

 Horn of Africa  –Operational Portal Refugees Situation 
Situation 

 

 Gross Domestic Product Ranking Table, 

 Data: GDP, Yemen
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 .البالد في معاقلهم معظم من العثمانيين وحرموا الزيديون ثار القانوني، سليمان والده وفاة بعد إمبراطوًرا( 1574-1566) الثاني
.صنعاء في الزيدية ومعقل وعدن تعز احتل الذي باشا، سنان كوجا الجديد، مصر حاكم قبل من الثورة قمع تم سنوات، ثالث وبعد

 األراضي معظم في سلطتهم ووسعوا عشر، التاسع القرن ثالثينيات في العثمانيين على التغلب في الزيديون نجح األمر، نهاية في
ً  تضم التي  في ييرالتغ أدى .اإلقليم على السيطرة تفقد الزيدية اإلمامة بدأت الزمان، من قرن من أقل بعد ذلك، ومع .اليمن حاليا

 للحاكم العثمانيين مطالبة إلى العربية، الجزيرة في الوهابية انتشار جانب إلى عشر، والتاسع عشر الثامن القرنين في اإلمامة هيمنة
 على إلى السيطرة البريطانيون دفع بدوره وهذا .1811 عام في العربية الجزيرة على سيطرته بتأكيد علي، محمد آنذاك، المصري

 من علي محمد انسحب .الهند في نفوذهم العربية الجزيرة في علي محمد حكم يهدد أن من خوفًا ،1839 عام يف عدن ميناء
 .المعاصر لليمن الشمالية األراضي على بالسيادة للمطالبة 1849 عام في العثمانيين عودة مع ،1840 عام في العربية الجزيرة

 اليمن جمهورية: منفصلتين دولتين لظهور الطريق للشمال العثمانيين احتالل وإعادة البريطانيين قبل من عدن على االستيالء مهد وقد
.الشمال في (اليمنية ) العربية والجمهورية الجنوب، ( في) الشعبية الديمقراطية

 (PDRYالشعبية ) الديمقراطية اليمن جمهورية ظهور: اليمن جنوب

 اإلمبراطورية سيطرة إلى نقلوها قصير بوقت ذلك وبعد ،1839 عام في بها طةالمحي واألراضي عدن على البريطانيون سيطر
 أهميتها وزادت العربية، الجزيرة إلى الهند من المرغوب التجاري الطريق على" للفحم" كميناء عدن عملت .الهندية البريطانية

 الهند لوالية خاضعة كمستعمرة المدينة ُحكمت عدن، خليج احتالل بعد .1871 عام في السويس قناة افتتاح بعد االستراتيجية
 من من قبل عدًدا المجاورة المناطق تم احتالل"(. عدن مستعمرة)" التاج مستعمرة إنشاء تم عندما ،1937 عام حتى البريطانية

ً  إخضاعها تم التي القبائل،  النهاية وفي ،1914و 1839 بين الفترة في الحماية اتفاقات طريق عن البريطانية للسيطرة تدريجيا
ً معرفة باليمن بأكملها والتي المنطقة عدن، مستعمرة مع عدن، محمية شكلت". عدن محمية" تحت مسمى توحدت  أصبحت الحقا
.الجنوبي

 شبه في بريطانية مستعمرة لوجود المنطقي األساس تغير ،1947 عام في البريطاني االستعماري الحكم عن الهند استقالل بعد
 خالل من ازدادت أهميتها أن إال الهند، على السيطرة أجل من للمنطقة حاجة هناك تعد لم حين في .جذري بشكل بيةالعر الجزيرة
 أنحاء جميع في انتشرت التي العربية للقومية المفاجئ التنامي أدى الخمسينات، في ذلك، ومع .األوسط الشرق في النفط اكتشاف
 محمية مشكلةً  المنطقة في الجنوبية العربية اإلمارات اتحاد إنشاء إلى االستعمار، إلنهاء بريطانية خطط جانب إلى األوسط، الشرق
 كان بموجبها والتي بريطانيا، مع" والحماية الصداقة معاهدة" االتحاد وقع ،1959 شباط/فبراير 11 في. 1959 عام في عدن،
.الكامل االستقالل تحقيق من االتحاد نتمكي أجل من والعسكرية المالية المساعدة تقديم البريطانيين على
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 الجبهة ذلك في بما االتحاد، وقيادة البريطانية االستعمارية القوات ضد عنيف تمرد إلى الستينات أوائل في القومية النزعة ارتفاع أدى
 والذي المحتل، يمنال جنوب تحرير وجبهة عدن مستعمرة من سياسيون ناشطون أسسها عسكرية شبه منظمة وهي للتحرير، القومية
 في للتحرير القومية الجبهة نجاح عقب ،1967 الثاني تشرين /نوفمبر في المنطقة من أخيًرا بريطانيا انسحبت .بمصر بشدة تأثرت
.االنهيار على االتحاد إجبار

 الوقت وفي. 1967 لثانيا تشرين نوفمبر/ 30 في" الشعبية اليمن جنوب جمهورية" كـ للتحرير استقاللها القومية الجبهة أعلنت
 بعد فيما الدولة تسمية إعادة تمت. (اليمني ) االشتراكي الحزب لتصبح الجنوب في السياسية األحزاب جميع اندمجت نفسه،

تحّدد نفسها على أنها  العربي العالم دولة في أول لتصبح ،1970 عام في( ) الشعبية الديمقراطية اليمن بجمهورية
 السوفيتية الجمهوريات اتحاد مع بتحالف( ) الشعبية الديمقراطية اليمن جمهورية رحبت المرحلة، هذه في .ماركسية

 بعد ما أفريقيا في استراتيجي كمدخل عدن ميناء () االشتراكية السوفيتية الجمهوريات اتحاد واستخدم ،() االشتراكية
.االستعمار

 اليمنية بيةالعر الجمهورية ظهور: اليمن شمال

 في ،1872 عام في الشمال، عاصمة صنعاء، على االستيالء من النهاية في العثمانيون تمكن ،1849 عام في اليمن إلى عودتهم بعد
 اإلمبراطورية واليات إحدى وهي ،"والية اليمن" تشكيل إلى العثماني الفتح أدى .القبلية والخالفات والمرض المجاعة أعقاب

 وأوائل عشر التاسع القرن أواخر في ذلك، ومع .عشر التاسع القرن من تبقى ما لمعظم هادئًا اإلقليم على حكمهم وكان العثمانية،
 تعزيز في العثمانيين بمساعدة يحيى وقيام اإلمام الزيدي العثماني، الحكم ضد القبلية الثورات من سلسلة هناك كانت العشرين، القرن

.المتمردة القبائل على سيطرتهم

 قسمت والتي سيطرتهما، تحت الواقعة المناطق فصل أجل من وضع حدود على والعثمانيون البريطانيون وافق ،1904 عام في
 األولى، العالمية الحرب ، عقب1918 عام في العثمانية اإلمبراطورية انهارت عندما. بريطاني وجنوب عثماني شمال إلى اليمن

ً  يحيى الزيدي اإلمام وأصبح المتوكلية، بالمملكة تعرف مستقلة دولة العثمانية الدولة أصبحت .لها قائدا

 المملكة في انكسار حدوث في تسببت والخارجية الداخلية الضغوطات إال أن دوليا، بها معترف اإلمامة حكومة كانت وبينما
 القبلية الفصائل ومختلف( ذلك بعد أحمد ولدهو ،1948 عام اغتياله حتى يحيى) الحاكمة الزيدية اإلمامة بين العالقة كانت. المتوكلية
 مصر مع أقوى عالقات عن البحث إلى الزيديين كبار المنطقة في العربية القومية الحركات ظهور دفع ،1959 عام في. مضطربة
 القومية نحو لوجياأليديو التحرك يقودان وكانا العربية المتحدة للواليات المكونتين الدولتين الوقت ذلك في كانت والتي وسوريا،
.العربية

 14، ص 59، والحاشية 57انظر الحاشية أعاله، الحاشية  

.32، ص 59انظر الحاشية أعاله، الحاشية  

.1، الفصل 55انظر الحاشية أعاله، الحاشية  
المرجع السابق. 

orld Statesman: Timeline of Yemen, Wانظر:  

a Social and Cultural History-The Arabs of the Ottoman Empire, 1516 :1918انظر:  

 Encyclopaedia of the Ottoman Empire

 Time”, “

.45. ص ،56 الحاشية أعاله، انظر 

 .11المرجع السابق، ص   

Timeline of Yemen from 1900- ,2000انظر:  



15
7

 لإلمامة الموالين الملكيين ضد بالسلطة( مصر من بدعم) القومية الفصائل نادت ،1961 عام في الحاكم الزيدي اإلمام توفي عندما
 والذي ل،السال هللا عبد خلع ،1962 عام في الفاشلة، االنقالبات من العديد بعد. السعودية العربية المملكة من المدعومة الزيدية

 (.) اليمنية العربية الجمهورية وأنشئ السلطة عن البدر، محمد متوكلي، حاكم آخر عسكرياً، مسؤوالً  كان

 المملكة من مدعومة البدر، المخلوع محمد الصفوف حول بتوحيد الملكية القوات بدأت ،1962 عام انقالب من قصير وقت عقب
 من كبير دعم على حصلت التي () اليمنية العربية وبين الجمهورية القوات هذه نبي مسلح صراع نشب وقد. السعودية العربية

 مصر وحد الذي العهد القصير السياسي الكيان-المتحدة  العربية والواليات () االشتراكية السوفيتية الجمهوريات اتحاد
 التوصل وتم الجمهورية قوات انتصرت المطاف، يةنها وفي. الستينات أواخر حتى على فترات متوالية الصراع استمر .وسوريا

 .1968 عام في وقوات الملكية الجمهورية بين اتفاق إلى

 في الغشمي حسين بن أحمد السابق الرئيس اغتيال بعد( ) العربية اليمنية للجمهورية رئيًسا صالح هللا عبد علي العقيد أصبح
ً  .1978 عام ً  متواضعة عائلة من قادما . عائلته أفراد حوله ليضم المحسوبية نظام بناء في صالح بدأ قوية، قبيلة إلى تنتمي ال نسبيا
 العقود مدى على( ) العربية اليمنية للجمهورية واالجتماعي السياسي الهيكل تغذية هو هذا المحسوبية نظام من الغرض كان

.القادمة

 االجتماعية الهياكل في التغييرات

 في األساسية التركيبة من يعتبر القبلي االنتماء أن حين وفي. األخيرة العقود مدى على تطورت وقد معقدة لليمن االجتماعية التركيبة
ً  تشابهت للبلد االجتماعية البنية فإن النظام، هذا  القائمة فئاتها لمختلف" الموروث أو المنسوب الطابع" بسبب الطبقات بنظام أيضا

 النسب يّدعون والذين ،"الهاشميين" بـ أيضا المعروفين ،"السيد" السادة، فئة الهرمي، التسلسل قمة أعلى في وتأتي .المهنة نوع على
 تأتي .لألراضي مالك كونهم جانب إلى والسياسية، والقضائية الدينية الحياة في بارًزا دوًرا تقليديًا احتلوا فقد .محمد النبي من

 تكون ما الغالب في القاضي صفة أن حين في أنه لوحظ وقد. تعليمهم خالل من المميزين األفراد وهم ،"القاضي" القضاة، فئة تحتهم،
 الفئتين هاتين تحت وتأتي ".الدينية والدراسات الشخصي تفوقه خالل من قاضي يصبح أن شخص ألي يمكن" أنه إال وراثي، لقب
 تلك تأتي ،"القبائل" فئة وتحت. التاريخيين المزارعين من ومعظمهم ،"اليمني المجتمع في السائد التيار" وهم ،"القبائل" فئة

 أنه يُعتقد الذين األفراد هما اليمن في اجتماعيين مستويين واألدنى .التجارية الطبقة تضم والتي ،"ضعيفة" تعتبر التي الجماعات
 ،"المهمشين" فئة تأتي وتحتهم والحالقين، المطاعم أصحاب مثل الخدمات مقدمو ذلك في بما ،(األصل ناقصيّ " )أصل لهم ليس"

.والتسول التنظيف في الرئيسية مهنتهم تتمثل الذين

.3انظر أعاله، الحاشية  

ص. ،نظر أعاله، الحاشية ا 

المرجع السابق. 

.118المرجع السابق، ص  

kGovernance in the Middle East and North Africa: A Handbooانظر:  

 المرجع السابق، أنظر مزيدًا من النقاش باألسفل.  

.5، ص 17أنظر أعاله، الحاشية  
“ ,”Open Democracyانظر:  

“ ,” AAS Working Papers Inانظر:  
Social Anthropology

.4. ص ،15 الحاشية أعاله، انظر 

.4. ص ،15 الحاشية أعاله، أيضا انظر. 9. ص ،17 الحاشية أعاله، انظر 

.الكنير نفسه، المرجع 

.5و 4 الصفحتان ،15 الحاشية أعاله، انظر 

.5. ص ،15 الحاشية أعاله، أيضا انظر .79 الحاشية أعاله، انظر 

المرجع السابق، الكنير. 
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 الهجرة منها االقتصادية بالعوامل األول المقام في مدفوعة تحول، بفترة االجتماعية الطبقات مرت فصاعًدا، 1960 عام حوالي ومنذ
 من" اآلالف مئات" سافر الماضي، القرن وثمانينيات سبعينيات لخال .المجاورة والدول السعودية العربية المملكة إلى الموسعة
ً  عن بحثًا الخارج إلى اليمنيين  اليمنيون الرجال اكتسب الفترة، هذه خالل والثروة األموال تراكم ومع .المالية الفرص من مزيدا

".والقريّة األسرة داخل السلطة هيكل قوضوا" وبالتالي المحلية، مجتمعاتهم داخل متزايدة مكانة

 القوية القبلية النخب استمالة خالل من الناشئة االجتماعية الهياكل هذه صالح الرئيس استغل ،1978 عام في السلطة إلى وصوله بعد
 .والسياسي والعسكري القبلي النفوذ لتعزيز الرئيسية الدولة وموارد الحكومية المناصب تبادل تم السياسية، للرعاية نظام وإنشاء

 وجدت التقليدي، نفوذهم نمط خارج البلد، عاصمة نحو القبائل شيوخ بعض وتحرك لسلطتهم، جدد قبائل رجال ممارسة ومع
 وكان. نفوذه صالح الرئيس أكد ما سرعان سنحان، قبيلته من وبدعم .القبلية الشؤون في" للتدخل" متزايدة مساحة الحكومة

 حاشد قبائل في القوية النخب أصحاب أولئك سيما وال الشمالية، المرتفعة المناطق في القبلية الجماعات هم الرئيسيون المستفيدون
.رئيسية وحكومية عسكرية مناصب في تعيينهم تم الذين الرئيس عائلة أفراد من العديد ذلك في بما وسنحان،

 من الواردات زادت المحلي(، اإلنتاج على اعتماًدا وأقل) الخارجية الدخل مصادر على أكبر معتمداً بشكل المحلي االقتصاد نمو ومع
قبل الكنير: من موضح هو كما .اجتماعية مكانة التجارية الطبقة واكتسبت اليمن خارج

 جديدة معايير ظهور بفضل كبير بشكل االجتماعية البنى تصميم أعيد ،1990 عام الوحدة بحلول باختصار،
 الثروة إلى ،(السادة القبائل، التاجر،/  الحرفي) لمهنةا أساس على االنتساب من والتحول المكانة، لتعريف

 لتلقي الالزمة صالح نظام دعم على تقوم التي) والسلطة،( والفساد األراضي وحيازة والتجارة، الهجرة، من)
94(.العسكرية/  األمنية األجهزة قوة وزيادة النقدية المساعدات

 الوحدة

 والجمهورية( ) الشعبية الديمقراطية اليمن جمهورية بين والجيوسياسية لوجيةاأليديو االختالفات عن الرسمي اإلعالن تم
 مع متماشية لينينية ماركسية اشتراكية جمهورية( ) الشعبية الديمقراطية اليمن جمهورية كانت حيث(: ) اليمنية العربية

 المملكة أموال على تعتمد جمهورية دولة( ) اليمنية ربيةالع الجمهورية كانت حين في االشتراكية، السوفيتية الجمهوريات اتحاد
 الديمقراطية اليمن وجمهورية( ) اليمنية العربية الجمهورية بين إقليمية حروب اندلعت .للشيوعية المناهضة السعودية العربية
 في المشاركة الفاعلة الدولية هاتالج من لضغوط لتعرضهما نتيجة تأسيسهما من قصير وقت بعد ،1972 عام في( ) الشعبية
 القاهرة اتفاقية على الدولتين قادة وقع ،1972 أكتوبر/ تشرين األول وفي طويال، تدم لم العدائية األعمال أن بيد .الباردة الحرب

.الدولتين لتوحيد طريق بخارطة التزامهما حددت التي

 المعارضة منها ذلك، وراء العوامل من عدد إلى المؤرخون أشار حيث العقد، هذا خالل الوحدة اتفاقات أُحبطت فقد ذلك، ومع
 استفادة وحقيقة ،"الشيوعي والملحد" الجنوب مع الوحدة على (الجمهورية العربية اليمنية ) في القبائل بعض قبل من القوية

.9-8. ص ،17 الحاشية أعاله، انظر 

.8-7 الصفحتان ،15 الحاشية أعاله، انظر 

المرجع السابق. 

.7. ص ،16 الحاشية أعاله، انظر 

9-8. ص ،17 الحاشية أعاله، انظر 

.13-12 ص السابق، المرجع 

المرجع السابق. 

.8. ص ،15 الحاشية أعاله، انظر 

.3 الحاشية أعاله، انظر 

“ ,”The Middle East Journalانظر:  
المرجع السابق. 

.1 الفصل ،55 الحاشية أعاله، انظر 

المرجع السابق. 
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 الشحن في موسكو من االستثمار على وحصولها الشيوعية، هويتها من كبير بشكل (الشعبية ) الديمقراطية جمهورية اليمن
.والصناعات النفطية

 اليمن وجمهورية (الجمهورية العربية اليمنية ) بين الحدود على مأرب، في 1984 عام في النفط حقول اكتشاف فإن ذلك، ومع
 تفاوضت ،1988 عام وفي .ينالدولت قبل من الطبيعية للموارد المنسق باالستغالل االهتمام عزز (،الشعبية ) الديمقراطية
.والمعدنية النفطية لالستثمارات اليمنية الشركة وإنشاء حدودهما طول على مشتركة استكشاف منطقة إنشاء على الحكومتان

 يةاليمن العربية الجمهورية من كال في السياسية الهياكل في والتغييرات السوفياتي االتحاد انهيار مع جنب إلى جنبا التطورات، هذه
 جمهورية وفي .الوحدة تحقيق نحو الجهود من المزيد بذل إلى أدت ،() الشعبية الديمقراطية اليمن وجمهورية( )

 انقالب تسبب ،1986 عام ففي: للبالد السياسية الوحدة تدهور على االقتصاد انخفاض انعكس ،() الشعبية الديمقراطية اليمن
 منذ .الحكومة في الخبرة ذوي من أعضاء بينهم من شخًصا، 4,330 وفاة في اليمني اكياالشتر الحزب في أعضاء به قام

 وزيًرا السابق في كان الذي الب ي ض، الرئيس( ) الشعبية الديمقراطية اليمن جمهورية حكومة يقود كان وصاعداً، 1986
 اليمنية العربية الجمهورية سيطرت يعني كان () الشعبية الديمقراطية اليمن جمهورية في السياسي الضعف .للدفاع

.الوحدة مفاوضات على صالح الرئيس بقيادة( )

 .1990 مايو/ أيار 22 في"( اليمن)" اليمنية الجمهورية وُولدت ،1990 مايو/ أيار في ثمارها تؤتي الوحدة مفاوضات بدأت وقد
.للرئيس الب ي ض نائب كما انتُخب الرئاسة، لمجلس رئيسا-النواب لمجلس السابق الرئيس-صالح  هللا عبد علي وانتُخب

اليمنية الجمهورية

 حيث بسرعة، والشمالية الجنوبية القيادة بين العالقات وتدهورت .رافقت الخمس السنوات األولى للوحدة مشاكل تأسيسية كبيرة
 شكل حزب المؤتمر ،1993 عام في البرلمانية االنتخابات جرت وعندما .القرار صنع من مراكز استبعادهم الجنوبيون أدعى

 وهو الحزب لإلصالح، اليمني التجمع) اإلصالح وحزب ،(1982 عام صالح أسسه الذي "العام " الشعبي المؤتمر)
 56 على األخير حصل ذلك، ومع .الحكومة( ) الجنوبي اليمني االشتراكي والحزب( اليمن في الرئيسي الُسني اإلسالمي

.301 أصل من فقط امقعدً 

المرجع السابق. 

.160. ص ،56 الحاشية أعاله، انظر 
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.1 الفصل ،55 الحاشية أعاله، انظر 

uring and after the 1994 WarHuman Rights in Yemen dانظر:  
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 21 وفي .1994.أيار مايو/  4 في صنعاء الجنوبيون المتمردون قصف سياسي، إقصاء حالة في الجنوب وقوع أن من وخشيةً 
نجم  الجنوبيين واالنفصاليين الحكومة بين وجيزة أهلية حرب نشوب إلى أدى مما اليمن، انفصال جنوب أعلنوا ،1994أيار مايو/ 
 الجنوبي الحراك هزيمة مع 1994 تموزيوليو/  في الحرب انتهت .المدنيين على وهجمات األرواح في ةكبير خسائر عنها

.الحكومة من اليمني االشتراكي الحزب وطرد االنفصالي

 يسالرئ حكم تحت ،1997 انتخابات في العام الشعبي المؤتمر وفاز الهيمنة، موقع في الشمالية النخبة تُركت األهلية، الحرب بعد
 تكتل بين تحالف على مرتكزة صنعاء في القائم للنظام والعسكرية والسياسية االقتصادية القوة كانت لقد .ساحقة بأغلبية صالح،

 لهذين المشتركة القوة إن .بها خاص عسكري جناح التكتلين من ولكال اإلصالح، بحزب محيط وآخر صالح الرئيس حول
 من مكنته ،(الرئاسة مجلس إلغاء مثل) الدستورية اإلصالحات من عدد خالل من صالح ئيسالر موقف تعزيز جانب إلى التكتلين،

.البالد قيادة في االستمرار

 "اإلرهاب على الحرب"و اليمن

 المتعلقة المخاوف بسبب متزايد، بشكل الغربية األمنية السياسة صنّاع انتباه محل اليمن أصبح الماضي، القرن تسعينات أواخر منذ
 ،2000 األول تشرين /أكتوبر في(. بالقاعدة المرتبطة الجماعات ذلك في بما" )إرهابية" بأنها وصفت التي المسلحة التنظيمات تشاربان
 بحارا 17 مقتل عن أسفر مما عدن، ميناء في انتحاريين مهاجمين قبل من" كول إس إس يو" األمريكية المدمرة على الهجوم تم

 مع) 2001 أيلول /سبتمبر 11 في التوأمين البرجين على اإلرهابية الهجمات عن مسؤوليتها القاعدة علنتأ عام من أقل بعد. أمريكيا
(.يمنية مواطن بأنه يُزعم" المدبرة العقول" من واحد وجود

 بالحر" في كشريك المتحدة الواليات مع تصطف أن صالح الرئيس حكومة اختارت سبتمبر/ أيلول، من عشر الحادي هجمات بعد
 جهود دعم أجل من والعسكرية المالية المساعدات من بكالً  اليمنية الحكومة تزويد في المتحدة الواليات وبدأت ،"اإلرهاب على

 اليمن في المستهدف القتل عمليات برنامج تنفيذ في المتحدة الواليات بدأت ،2002 عام في .اإلرهاب مكافحة في صالح الرئيس
 شبه في القاعدة تنظيم ذلك في بما إرهابية، منظمات في مزعومين أعضاء الستهداف ،"الدرونز" رطيا بدون طائرات باستخدام
 طيار بدون طائرة باستخدام مستهدفة قتل عملية لتنفيذ األول الموقع اليمن كان .الشريعة وأنصار( ) العربية الجزيرة

 عام حتى اليمن في معروفة أخرى مستهدفة قتل عمليات هناك تكن لم وبينما ،2002 الثاني تشرين /نوفمبر 3 في األمريكية
 .الحين ذلك منذ بانتظام تزايد قد طيار بدون الطائرات هجمات عدد أن إال ،2009

.106 الحاشية أعاله، انظر 

.196. ص ،56 الحاشية أعاله، انظر 

.8. ص ،110 الحاشية أعاله، انظر 

ع السابق.المرج 

.14 ، الفصل55 الحاشية أعاله، انظر السابق. المرجع 

“انظر:  
building”, Chatham House Briefing Paper

المرجع السابق. 

Regime and Periphery in Northern Yemen: the Huthi Phenomenonانظر:  

 ,Drone Wars Yemen: Analysisانظر:  
 

“ed Killings in The Civilian Cost of US Target”Qaeda-Between a Drone and Alانظر:  
Yemen

Investigative Journalism, “Yemen: Reported US covert actions 2001 2011”, available at: 

“انظر:  
Trump”, NBC News
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الحديث التاريخ 

 نهاأ شعرت التي والجماعات الحكومة بين متقطعة عدائية أعمال هناك كانت والعشرين، الحادي القرن من األول العقد أوائل منذ
 محافظة من شيعية زيدية حركة وهي هللا، وأنصار الجنوبيين االنفصاليين ذلك في بما صالح، للرئيس المحسوبية نظام من مستبعدة

 والذي صالح لنظام البارزين المنتقدين أحد الحوثي، حسين الزيدي اإلمام يد على هللا أنصار حركة تأسيس تم .الشمالية صعدة
 تهميش على هللا أنصار مؤيدو اعترض كما". اإلرهاب على الحرب" في المتحدة الواليات مع الدولة تحالفب صالح قرار بقوة عارض
 من واحدة .والمدارس المساجد في السني السلفي للمذهب وترويجها( الزيدية موطن) صعدة لمحافظة وعزلها الحكومة

 فطري حق" لديها- محمد النبي من النسب تدّعي التي- االجتماعية السادة فئة بأن إيمانها هي هللا أنصار لحركة الرئيسية األيديولوجيات
 الحوثي حسين قُتل حيث ،"صعدة حرب" أثناء 2004 عام في والحكومة هللا أنصار بين عنف فترة أخطر وحدثت ".الحكم في

.بعد فيما اسمه على هللا أنصار حركة واستحوذت الصراع، هذا أثناء

 تطورت إال أنها. الجنوب في المعاشات وتحسين الوظائف توفير إلى للدعوة البداية في الجنوبي الحراك كيلتش تم اليمن، جنوب في
 يناير/ كانون بين السلمية االعتصامات من سلسلة بعد .الجماعة مظالم مع التعامل في صالح نظام فشل بعد انفصالية حركة إلى

 األول تشرين /أكتوبر في .الجنوبية السياسية المعارضة في البارزين األعضاء من العديد اعتقال تم ،2007 ومايو/ أيار الثاني
 منظمات سجلت ،2010 عام وبحلول .المتظاهرين على النار األمن قوات فتحت عندما الحبيلين في أشخاص أربعة قُتل ،2007
 بينما تغطيتهم لالحتجاجات، بعد الصحف نتراخيص العديد م تعليق تم وقد .الحوادث المماثلة هذه من العديد اإلنسان حقوق
.األمن قوات من قبل أفراد عليهم واُعتدي الصحفيون اُعتقل

 الرئيس حاول حيث سنوات، عشر من أكثر منذ تتصاعد واإلصالح صالح تكتالت بين التوترات كانت الصراعات، هذه جانب إلى
 االقتصادية للظروف نتيجة تتزايد الشعبية االضطرابات انتك نفسه، الوقت في .وعائلته نفسه حول السلطة تركيز صالح

 أفاد ،2005 عام في. المنطقة في آخر مكان أي من بكثير أسوأ كانت والتي اليمنيون، المواطنون منها يعاني التي السيئة واالجتماعية
 سوريا، في٪ 16.9 مقابل ،(اليوم في والرد 1.25 من أقل أي) مدقع فقر في يعيشون اليمنيين المواطنين من٪ 46.6 أن الدولي البنك

 بلغ العالمي، الركود أعقاب في 2008-2007 في الغذائية المواد أسعار ارتفعت عندما .المغرب في٪ 14و مصر، في٪ 15.4و
 سوق لخلق صالح لنظام الهيكلي العجز تفاقم إلى العوامل هذه أدت وقد ٪.20 من أكثر اليمن في الغذائية المواد أسعار في التضخم

 غير القطاع في يعملون كانوا اليمنيين العمال من٪ 90 حوالي أن قُدّر ،2011 عام في. الكافي االجتماعي الضمان وتوفير فعال عمل
.االجتماعية الحماية أشكال من شكل أي خارج الرسمي،

.11 ص ،110 الحاشية أعاله، انظر 
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 مدة حدود إزالة إلى سعت التي حةالمقتر الدستورية التعديالت بعد 2010 عام أواخر في ذروتها إلى التوترات هذه وصلت
-اإلصالح حزب فيها بما مستقلة، سياسية مجموعات عدة من تحالف وهو- () أحزاب اللقاء المشترك عارض .الرئاسة

 .البالد أنحاء جميع في المظاهرات اندلعت ما وسرعان التغييرات

 تكثفت ،2011 الثاني يناير / كانون في ومصر 2010 األول نديسمبر/ كانو في تونس في الواسعة الشعبية االحتجاجات اندالع بعد
 سرعان التي االحتجاجات، إلى اليمنيين من اآلالف انضم ،2011 شباط/  فبراير وبحلول. البالد أنحاء جميع في االحتجاجات حركة

 لجمهورية السابقة ة كانت العاصمةاألخير-وعدن صنعاء في سيما ال المتظاهرين، قمع في الحكومة بدء مع الدماء إراقة إلى أدت ما
 في الشرطة وقوات المتظاهرين بين المصادمات أدت .الجنوبي للحراك الثقافي والموطن-( ) الشعبية الديمقراطية اليمن

 المفرط االستخدام توثيق تم .عاًما 33 استمر الذي صالح الرئيس حكم ضد وعدن صنعاء في" الغضب يوم" إلى صنعاء العاصمة
 تسعة عن يقل ال ما الحية الذخيرة قُتل باستخدام حيث عدن، في واسع نطاق على صالح للرئيس األمنية األجهزة قبل من لقوةل

.آخرين 150 حوالي وإصابة متظاهرين

 11 بين. االحتجاجات استمرت ذلك، ومع .رئاسية أخرى لوالية يسعى لن أنه صالح الرئيس أعلن ،2011 شباط/  فبراير 2 في
 فيها استخدمت ضحايا حادثة ذلك في بما وتعز، عدن في آخرون كثيرون وأصيب أشخاص ستة قُتل ،2011 شباط/  فبراير 18و

مارس  13و 12 بين الفترة في آخرون أربعة وقتل شخصاً، 12 عن يقل ال ما قُتل ،2011 شباط/  فبراير 25 في .يدوية قنبلة
.المتظاهرين على" للدموع المسيل والغاز الحية الذخيرة" الحكومية ناألم قوات استخدمت أن بعد 2011 آذار /

 مارس / آذار 18 في كبير بشكل صنعاء في المتظاهرين ضد القوة استخدام تصاعد المتزايدة، الدولية الضغوط من الرغم وعلى
 صالح الرئيس وأعلن .إلصالحوا صالح تكتالت بين التحالف وانتهاء الجرحى ومئات شخصا 45 مقتل عن أسفر مما ،2011

.القانون سيادة في وتدهور والتجمع التعبير حرية على قيود فرض إلى أدى مما الطوارئ، حالة

 Submission to the Human Rights Committee on Yemen, 

 ttee on YemenSubmission to the Human Rights Commi

 Yemen: Days of Bloodshed in Aden

 The forgotten war,  –Yemen 

.141 الحاشية أعاله، انظر 

.19 الفقرة ،139 الحاشية أعاله، 

 Killings” Friday of Dignity“s Failed Response to the ’Unpunished Massacre Yemen

 , Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights

 ee on YemenSubmission to the Human Rights Committ

.17. ص ،145 الحاشية أعاله، انظر 

 “
Warns against Use of Force”, OHCHR, 

and European Union, “Statement by EU High Representative Catherine Ashton on Yemen”, European 
Union
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 في التغيير ساحة في المتظاهرين ضد القوة استخدام بشدة المتحدة لألمم التابع اإلنسان لحقوق السامي المفوض مكتب وانتقد
 استقالة سبقت التي الفترة في اإلنسان حقوق منظمات وثقتها كبيرة عنف حوادث مع حتجاجات،اال قمع استمر ذلك، ومع .صنعاء
 وشابت القتل، عمليات لها في تورط أي الحكومة ونفت .2011الثاني  تشرين في نوفمبر/ المطاف نهاية في صالح الرئيس

  مزعومة سياسية وتدخالت فعالة غير محاكمات الالحقة التحقيقات

 السياسي تحالفهم انهيار نتيجة اليمن، غرب شمال في واإلصالح صالح تكتالت بين السلطة على الصراع أعطى نفسه، وقتال وفي
 االنفصال إلى دعوته الجنوبي الحراك كثف حين في صعدة، محافظة كامل على للسيطرة هللا ألنصار فرصة عقود، ثالثة دام الذي

.الجنوب في المنطقة على سيطرتها( ) العربية الجزيرة شبه في ووسعت القاعدة الجنوبي

 الجزيرة شبه في القاعدة انتشار إلى يؤدي أن شأنه من ما-والسياسي  االقتصادي االنهيار حافة على اليمن وقوع من المخاوف قادت
 في ،() الخليجي اونالتع مجلس مبادرة باسم المعروف السلطة، نقل اتفاق لصياغة الخليجي التعاون مجلس-( )العربية 

 .جديدة وطنية وحدة حكومة وإنشاء التنحي عن السلطة إلى صالح الرئيس الخليجي التعاون مجلس ودعا ،2011 أبريل/ نيسان
أبريل/  في منفصلة مناسبات ثالث في () الخليجي التعاون على مبادرة مجلس توقيعه عن صالح الرئيس تراجع ذلك، ومع

 11 مقتل عن أسفر مما بصنعاء، الرئاسي القصر في قنبلة انفجرت ،2011 يونيو/ حزيران 3 وفي .2011 أيار نيسان، ومايو /
 ً .أشهر عدة إليها بعد ليعود البالد، على مغادرة أُجبر الذي صالح، الرئيس وإصابة شخصا

ً  المتحدة لألمم التابع األمن مجلس تبنى ،2011 األول تشرين/  أكتوبر في  والقانون اإلنسان لحقوق الدولي القانون انتهاكات ينيد قرارا
 كبار من انشقاقات عدة بعد .(الخليجي ) التعاون مبادرة مجلس توقيع على صالح الرئيس وحث الدولة داخل الدولي اإلنساني

 باالنتخاب هادي، منصور ربه عبد الرئيس، لنائب وسمح ،2011 الثاني نوفمبر/ تشرين 22 في صالح الرئيس استقال السياسيين،
.سنتان مدتها انتقالية لفترة البالد لحكم التوافقي

 المبعوث فيها توسط صفقة في ،2011 الثاني تشرين/  نوفمبر 23 في( ) الخليجي التعاون مجلس مبادرة على التوقيع تم
 من كل من٪ 50 بنسبة ممثلين تضم يوطن وفاق حكومة إنشاء على المبادرة شروط نصت .اليمن إلى المتحدة لألمم الخاص
 اللقاء أحزاب حصة في الرئيسية بالمناصب اإلصالح حزب احتفاظ مع ،() المشترك اللقاء وأحزاب العام الشعبي المؤتمر

". يةوالقضائ القانونية المالحقة" من حصانة ورفاقه صالح السابق الرئيس يمنح قانون واعتماد الوزراء، مجلس مقاعد في المشترك
 صياغة لجنة تعيين يليها يوما، 60 غضون في رئاسية انتخابات عقد المقرر من كان ،() الخليجي التعاون مجلس لمبادة وفقا

.29. ص ،145 ملحوظة أعاله، انظر 

.9. ص ،110 الحاشية أعاله، انظر 

.33. ، ص145 الحاشية أعاله، انظر 

 ”, “
OHCHR

.9. ص ،147الحاشية  المثال، سبيل على انظر، 

 ’
Ibid

    .13و 9، ص 110انظر أعاله، الحاشية  

 .20، الفقرة 139،2012انظر أعاله، الحاشية  

 Reuters”, “

.22، الفقرة 139انظر أعاله، الحاشية  

 Resolution 2014

 
Yemen Country Report on Out of School Children, 

.22، الفقرة 139انظر أعاله، الحاشية  

 Gulf Cooperation Council Initiative Agreement (UN Translation)
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 كما .جديدة حكومة وتشكيل البرلمانية االنتخابات من المزيد إجراء قبل لالستفتاء الدستور تقديم المقرر من كان كما الدستور،
".السياسيين والممثلين القوى لجميع( ") الشامل الوطني الحوار مؤتمر عقد المبادرة إطار في تقاليةاالن اآلليات تضمنت

 رأس على كرئيس السلطة في هادي أقامت التي 2012 شباط /فبراير في السلمية باالنتخابات للمرحلة االنتقالية األولي النجاح تميز
 عقد تم (.) الوطني الشامل الحوار مؤتمر مضمون حول الجماعات مختلف مع للتشاور لجان وإنشاء وطنية، وحدة حكومة
 الحوار مؤتمر أُسند إلى وقد. 2014الثاني  ويناير/ كانون 2013 مارس/ آذار بين ما الفترة في الوطني الشامل الحوار مؤتمر

 قضية"و الدستور، صياغة لجنة إنشاء لخال من جديد دستور صياغة فيها بما القضايا، من عدد مناقشة () الوطني الشامل
 والنهوض الضعيفة الفئات وحقوق حماية لتعزيز وغيرها قانونية وسائل واعتماد االنتقالية، الوطنية والعدالة والمصالحة ،"الجنوب
 أصحاب ئاتف لمختلف واسع نطاق على ممثالً  () الوطني الشامل الحوار مؤتمر يكون أن هو ذلك من الهدف وكان .بالمرأة

 آخرين٪ 50( والعام ) الشعبي المؤتمر الوطني من الحوار مؤتمر أعضاء من٪ 50 انتخاب يتم بحيث: الرئيسيين المصلحة
 المقاعد من٪ 40 التوالي: على والشمال الجنوب من للممثلين المقاعد من٪ 50 تخصيص مع (،المشترك ) اللقاء أحزاب من

.للشباب مخصصة٪ 20و للنساء،

 هللا أنصار سيطرة

 ظل ،() الخليجي التعاون مجلس مبادرة تبني أعقاب في سياسية شاملة انتقالية مرحلة لتشكيل المحاوالت هذه من الرغم على
ً  االستقرار عدم  أو الشفافية من مزيد إلى يفضي لم أنه إال شاملة، عملية بأنها( ) الوطني الحوار مؤتمر زعم وبينما. قائما
 عالوة .صحيح بشكل تمثيلها يتم لم مصالحها أن- الجنوبي الحراك ذلك في بما- الفصائل بعض وادعت الحكم، في ساءلةالم

 بما الحكومية غير الجماعات مختلف مع العدائية األعمال في المتنامية هللا أنصار حركة انخرطت االنتقالية، الفترة خالل ذلك، على
 للرئيس الموالية القوات مع الجنوبية الحركة اشتبكت حين في اإلصالح، لحزب المنتمية والقبائل منافسينال السُّنة اإلسالميين ذلك في

 تمويل في الحكومة أخفقت حيث الهش، البلد القتصاد نتيجة المعيشة مستويات وتدهورت .الضالع محافظة في صالح السابق
 .والكهرباء الماء مثل ةاألساسي الراحة وسائل توفير أو للدولة اليومية اإلدارة

 المتحالفة والقوات الحكومة ضد صالح السابق والرئيس هللا أنصار مع المتحالفة المسلحة الجماعات حاربت ،2014 عام منتصف في
 العاصمة في الحكومة ضد مظاهرات أعقب ذلك ما سرعان .الضحايا من مئات عن أسفر مما اليمن، شمال في الحكومة مع

ً  أوقدتها والتي- صنعاء  عبد وإصدار-السنة  من تلك سابق وقت في على المشتقات النفطية الدعم بإلغاء الحكومة قرار جزئيا
ً - هللا أنصار جماعة قائد- الحوثي المالك ً  تحذيرا  بحلول .الوقود أسعار تخفيض يتم لم إذا بالحكومة لإلطاحة سيدعو بأنه علنيا

.9-5المرجع السابق، الفقرة  

 Agreement on the implementation mechanism for the transition process in 
Yemen in accordance with the initiative of the Gulf Cooperation Council

.9، الفقرة 146انظر أعاله، الحاشية  

.21، الفقرة 166انظر أعاله، الحاشية  

 المتحدة، لألمم التابع اإلنسان لحقوق السامي للمفوض 2013 عام تقرير في ذُكر وكما. الصدد هذا في دامحدو كان النجاح أن من الرغم على 
 انظر". تمثيل أي على واإلسماعيلية اليهودية المجتمعات تحصل لم" بينما المهمشين، مجتمع من فقط واحد عضو المؤتمر في شارك فقد

.،اإلنسان،  لحقوق السامي ةالمتحد األمم مفوض تقرير اإلنسان، حقوق مجلس

.7 الفقرة ،146 الحاشية أعاله، انظر 

.انظر:  

.15. ص ،110 الحاشية أعاله، انظر 

17ق، ص المرجع الساب 
المرجع السابق 

.19-18، ص 110انظر أعاله، الحاشية  

 , Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights

.6المرجع السابق، الفقرة  

.21، ص110انظر أعاله، الحاشية  
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 ،2014 أيلول /سبتمبر 21 في .الحكومية المباني من العديد على االستيالء وتم نعاء،ص في القتال اندلع ،2014 أيلول /سبتمبر
 ذلك، ومع .الرئيسية السياسية األحزاب وممثلي هللا أنصار وفريق هادي، الرئيس بين الوطنية والشراكة السالم اتفاقية توقيع تم

 .هللا أنصار بها قام التي والهجمات المظاهرات استمرت

ً  37 مقتل عن مفخخة سيارة انفجار أسفر اليوم، نفس في ،2015 الثاني كانون /نايري 7 في  وتم صنعاء، في األقل على شخصا
 الذين هللا، أنصار حركة باستثناء والمندوبين المشروع، السياسية األحزاب جميع وقبلت .هادي الرئيس إلى دستور مشروع تقديم

 الحوار لمؤتمر العام األمين اختُطف ،2015 الثاني كانون/  يناير 17 في فقط، أيام 10 بعد .اتحادية دولة إنشاء عارضوا
فرض  إلى أدى مما هللا، وأنصار الحكومة بين القتال تصاعد التالية الثالثة األيام كما شهدت .مبارك بن عواد أحمد الوطني،

 .هللا أنصار قوات قبل من الرئاسة قصر في هادي الرئيس على األمر نهاية في اإلقامة الجبرية

مراجعة  على يحتوي نقاط 10 مكون من جديد اتفاق عن هللا وأنصار هادي الرئيس أعلن ،2015 الثاني كانون /يناير  21 في
 الحكومة واستقالت هادي الرئيس استقال التالي، اليوم وفي .الحكومة في جدد أعضاء بتعيين هللا ألنصار ويسمح الدستور مشروع
 بعد عدن إلى هادي الرئيس هرب ،2015 فبراير / شباط 25 في .استقالتهم على عدم مصادقة البرلمان من الرغم على بأكملها،
 25 في السعودية العربية المملكة إلى ومن ثم هرب ،(هللا الموالية ألنصار يُزعم بأنهم من القوات) عدن في الرئاسي القصر مهاجمة

 .2015 مارس / آذار

 في هللا أنصار قوات بدأت هادي، رحلة بعد األثناء، هذه في. عدن خارج" المنفى في"في مزاولة العمل  ديها حكومة شرعت
 الخاضعة األخرى المحافظات في المحلية والحكومة صنعاء في المركزية الحكومة مؤسسات على الفعلية السيطرة ممارسة

 في صالح السابق للرئيس الموالية القوات مع والعسكري السياسي فالتحال توطيد خالل من هللا أنصار سلطة تعزيز تم. لسيطرتها
 .2016 أغسطس/ آب

 الصراع تدويل

الصراع،  في األجنبية الدول مختلف إشراك إلى أدى مما اليمني، الصراع في حاسمة نقطة صنعاء على هللا أنصار استيالء شّكل
ً  أوسع إقليمية صراعات في اليمن أوقع مما فيه، عةرج ال بشكل الحرب طبيعة األجنبية الدول مشاركة غيرت حيث  على نطاقا

 .السلطة

 وجامعة الخليجي التعاون مجلس هادي الرئيس دعا السعودية، العربية المملكة إلى فراره من يوم قبل ،2015 آذار/  مارس 24 في
ً  اليمن، في للتدخل العربية الدول  النحو على المسلح، الهجوم حالة في" ماعيوالج الفردي النفس عن الدفاع" في بالحق متذرعا

 في" الحزم عاصفة" بـ تسمى مشتركة عملية إطالق تم ذلك، على وبناءً  .المتحدة األمم ميثاق من 51 المادة في عليه المنصوص
 ماراتواإل والكويت قطر) وأفريقيا األوسط الشرق من دول عشر يضم السعودية بقيادة تحالف قبل من 2015 آذار/  مارس 26

.9، الفقرة 176انظر أعاله، الحاشية  
.10المرجع السابق، الفقرة  

.10المرجع السابق، الفقرة  

 United Nations Press”, “

.12، الفقرة 176انظر أعاله، الحاشية  

.12المرجع السابق، الفقرة  

المرجع السابق. 

المرجع السابق. 

.13المرجع السابق، الفقرة  

المرجع السابق. 

المرجع السابق. 

 accordance with paragraph 6 of Final report of the Panel of Experts in 
resolution 2266 (2016)

 Yemen Country Hiba! A könyvjelző nem létezik.
Report 2016, 

See above, note 176
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 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : السياق االجتماعي والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : اإلطار القانوني والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : أنماط التمييز وعدم المساواة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : التوصيات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى المراجع

المفاهيمي للتقرير اإلطار

المساواة على اإلنسان لحقوق الموحد اإلطار تطبيق  

التقريروحدود  نطاق  

البلد سياق  

والسياسات والحكومة التاريخ  

 اإلطار القانوني المتعلق بالمساواة وعدم التمييز

 نظرة عامة على نظام العدالة اليمني

 االستنتاج

 التمييز على أساس الرأي السياسي

 التمييز على أساس الدين أو المعتقد

أساس نوع الجنس "التمييز التمييز القائم على 
 الجنساني"

 التمييز على أساس العرق والنسب

 التمييز على أساس اإلعاقة

 التمييز القائم على أساس الوضع الصحي

 التمييز القائم على التوجه الجنسي
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 بقيادة التحالف قام (.السعودية العربية والمملكة والسنغال والسودان واألردن والمغرب ومصر والبحرين المتحدة العربية
 أن إال .صنعاء محافظة ذلك في بما هللا، أنصار سيطرة تحت الشمالية المناطق ضد جوية بضربات األمر بداية في السعودية

 ونشر هللا أنصار سيطرة تحت والواقع األحمر البحر في الساحلية للمناطق البحري الحصار ليشمل تدريجيا توسع العمليات نطاق
 غير لألهداف واستهدافها العنقودية للذخائر السعودية تقوده الذي التحالف لقوات المزعم االستخدام أدى كما. البر على الجنود

 .اإلنساني الدولي للقانون انتهاكات ارتكبت بأنها دعاءاتا إلى( الطبية والمرافق المدنية المناطق مثل) العسكرية

ً  هناك  األمن مجلس ذكرها والتي السعودية، تقوده الذي التحالف أعضاء قبل من ودعمها تشكيلها تم التي الوكيلة القوات من عدد أيضا
 آذار/  مارس في تأسيسها تم التي-" ياألمن الحزام قوات" تعتبر ".اليمن واستقرار وأمن لسالم تهديًدا تشكل" بأنها الدولي

 التدريب توفر بدورها والتي المتحدة، العربية اإلمارات دولة سيطرة تحت- هادي حكومة سيطرة تحت أنها يُزعم والتي ،2016
 ليمنا جنوب أنحاء جميع في نشطت وقد جندي، 15,000 إلى يصل ما لديها األمني الحزام قوات إن ويقال .والتمويل والمعدات

 ،"الشبوانية النخبة قوات" و" الحضرمية النخبة قوات" ومولت المتحدة العربية اإلمارات دولة أنشأت كما .2016 عام منذ
 اإلنسان حقوق انتهاكات ووتش رايتس هيومن وثقت وقد .اليمني للجيش العسكرية والقيادة السيطرة نطاق خارج يعمل وكالهما

ً  أنشأت بأنها وأفادت المختلفة، القوات هذه قبل من ً  نظاما ً  أمنيا  واضح جغرافي ترسيم هناك .هادي حكومة تديرها التي لتلك موازيا
ً  اإلمارات دولة تلعب حيث السعودية، بقيادة التحالف أعضاء إشراك في ً  دورا  حين في الوكيلة، قواتها عبر اليمن جنوب في بارزا

 .البالد شمال يف الجوية الحملة السعودية العربية المملكة تقود

 وقد .البالد شمال في هللا أنصار لقوات عسكرية مساعدة قدمت اإلسالمية إيران جمهورية أن على أدلة هناك نفسه، الوقت وفي
 المتعلقة المواد لتوريد قوية مؤشرات( "2140 األمن مجلس قرار بموجب المعين) باليمن المعني المتحدة األمم خبراء فريق حدد

 جوية ومركبات المدى قصيرة بالستية صواريخ ذلك في بما ،"عنها المنبثقة أو اإلسالمية إيران جمهورية في مصنعةال باألسلحة
 .طيار بدون

 آخر المستجدات

 في االستقرار عدم يُخيم حيث الدولة، تفتيت عن الصراع في ودولية وطنية حكومية وغير حكومية فاعلة جهات عدة مشاركة أسفرت
 متحاربة، دويالت هناك بات واحدة، دولة وجود من بدالً " بأنه باليمن المعني المتحدة األمم خبراء فريق أشار كما: بالدال أرجاء جميع
 ساحة في النصر تحقيق أو البالد توحيد إلعادة العسكرية القوة أو السياسي الدعم يملك من الكيانات هذه من أي لدى وليس

 ".المعركة

 s forgotten war, ’emenY

 Unlawful Coalition Airstrikes in ” s House’What Military Target Was in My Brother“
Yemen

.142الحاشية  أعاله، أيضا . انظر53-44 الفقرات ،176 الحاشية أعاله، انظر 

 Final report of the Panel of Experts in accordance with paragraph 6 of 
resolution 2342 (2017)

“ ,”073.، ص55 الفقرة السابق، المرجع 

.41 الفقرة ،190 الحاشية أعاله، أيضا انظر .، ص.55 الفقرة ،195 لحاشيةا أعاله، انظر 

.58و 57 الفقرات ،195 الحاشية أعاله، انظر 

 Yemen: UAE Backs Abusive Local Forces

.ساليسبري، ص ،196 الحاشية أعاله، انظر 

“’ ,”Reutersانظر على سبيل المثال، رويترز:  

.79 الفقرة ،195 الحاشية أعاله، انظر 

.الملخص السابق، المرجع 
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توترات  وجود مع ،"متباينة ألجندات" وفقًا تعمل أنها متزايد بشكل الصراع في المشاركة الدولية ةالفاعل الجهات أظهرت لقد
 المتحدة العربية اإلمارات تعتبر ورد، ما وبحسب السعودية. تقوده الذي التحالف دول وباقي اإلمارات بين ظاهرة بشكل خاص ما

 – هادي حكومة في رئيسية مناصب يشغل الذي- اإلصالح لحزب تابعين أفراد باستهداف وقد اتُهمت ،"للتقدم عائقًا" هادي الرئيس
 .اإلقليمي السياسي لالستقرار تهديًدا اإلمارات والذي تعتبره

 في( ) الجنوبي االنتقالي المجلس إنشاء خالل من دوليا بها المعترف هادي الرئيس حكومة سلطة تقويض تم اليمن، جنوب في
 المجلس ويعتبر .المتحدة العربية اإلمارات دولة من بدعم الزبيدي، عيدروس السابق، عدن محافظ قبل نم ،2017 مايو/ أيار

 قوات من الدعم تتلقى أنها على أدلة وهناك. اليمن لجنوب االنفصال تحقيق إلى تهدف انفصالية جماعة( ) الجنوبي االنتقالي
 أحمد الوزراء رئيس اتهم ،2018 الثاني كانون يناير/ أواخر في .الحضرمية بةالنخ وقوات اإلمارات من المدعوم األمني الحزام

 المجلس في االنفصاليون استولى حيث عدن، في االشتباكات اندالع بعد" انقالب" بتدبير( ) الجنوبي االنتقالي المجلس دغر بن
وعلى الرغم من أنه لم  .الحكومة باستقالة وطالبوا حكوميةال المباني من عدد على األمني الحزام وقوات( ) الجنوبي االنتقالي

 والكراهية الطائفي االنقسام يثير" زال ما( ) الجنوبي االنتقالي المجلس بأن مزاعم إال أن هناك النجاح،" االنقالب" يكتب لهذا
 العربية اإلمارات من المدعومة القوات بمساعدة اليمن شمال من النازحين واحتجاز ترحيل خالل من ذلك في بما ،"عدن في

 .المتحدة

 والقوات هللا أنصار قوات بين والسياسي العسكري التحالف انهيار 2018 عام ومطلع 2017 عام أواخر شهد نفسه، الوقت في
 يننوفمبر/ تشر وفي 2017 أغسطس/ آب في وصالح هللا أنصار بين التوترات زيادة أعقاب في. صالح السابق للرئيس الموالية

 حملة ذلك وأعقب .2017 األول ديسمبر/ كانون 4 في صالح وفاة عن صنعاء في أيام خمسة لمدة اشتباك أسفر ،2017 الثاني
 مع على صلة أو موالين كانوا الذين األفراد من ( وغيره) العام الشعبي المؤتمر أعضاء ضد هللا أنصار قوات قبل من قمع

 .اليمن الشم على سيطرتهم تعزيز بغرض صالح،

 محافظة في السعودية قادتها جوية غارة في الصماد صالح هللا أنصار جماعة في بارز عضو قُتل ،2018 أبريل/ نيسان 19 في
 إلى يؤدي هذا أن أمكانية أن من مخاوف أثيرت وقد. الصراع خالل قُتل الذي هللا األكبر ألنصار المسؤول الصماد وكان .الحديدة

 أنصار حركة داخل" المتشدد" يعتبر الذي المشاط مهدي محله حل قد الصماد وأن سيما ال البالد، في قراراالست عدم من مزيد
 .هللا

.6ساليسبري، ص. ،196 لحاشيةا أعاله، انظر 

 de facto”, “’Islah 
Hiba! A könyvjelző nem létezik.

 Middle East Monitor”, ’ ‘“

. “?What is going on in southern Yemen ,”20-19 الفقرة ،519 مالحظة أعاله، انظر 

“ ,”Al Jazeeraانظر:  

“ 23 ,”انظر:  

.28-26 الفقرات ،195الحاشية  أعاله، انظر 

.29 الفقرة السابق، المرجع 

 BBC”, “

“ ,”Al Jazeeraانظر:  
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 ح٠ْ فٟ ،اٌٚو٠ٍح لٚاذٙا عتر ا٠ٌِْ جٔٚب فٟ تارزاً  دٚراً  اإلِاراخ دٌٚح ذٍعب ح٠ز اٌسعٚد٠ح، تم٠ادج اٌذحاٌؾ أعضاء إشران فٟ
 200.اٌتالد شِاي فٟ اٌج٠ٚح اٌحٍِح اٌسعٚد٠ح اٌعرت٠ح اٌٍِِوح ذمٚد

 ٚلد 201.اٌتالد شِاي فٟ هللا أٔصار ٌمٚاخ عسور٠ح ِساعدج لدِخ اإلسال٠ِح إ٠راْ جِٙٚر٠ح أْ عٍٝ أدٌح ٘ٔان ٔفسٗ، اٌٚلخ ٚفٟ
 اٌِذعٍمح اٌِٚاد ٌذٚر٠د ل٠ٚح ِإشراخ( "2140 األِْ ِجٍس لرار تِٚجب اٌِع٠ْ) تا٠ٌِْ اٌِعٟٔ اٌِذحدج األَِ ختراء فر٠ق حدد

 ج٠ٚح ِٚروتاخ اٌِدٜ لص٠رج تاٌسذ٠ح صٚار٠خ ذٌن فٟ تِا ،"عٔٙا أٌِتثمح أٚ اإلسال٠ِح إ٠راْ جِٙٚر٠ح فٟ اٌِصٔعح تاألسٍحح
 202.ط٠ار تدْٚ

 آخر المستجدات

 فٟ االسذمرار عدَ خ٠َ٠ُ  ح٠ز اٌدٌٚح، ذفذ٠خ عْ اٌصراع فٟ ٚد٠ٌٚح ٚط٠ٔح حو٠ِٚح ٚؼ٠ر حو٠ِٚح فاعٍح جٙاخ عدج ِشاروح أسفرخ
 ِذحارتح، د٠ٚالخ ٘ٔان تاخ ٚاحدج، دٌٚح ٚجٚد ِْ تدالً " تؤٔٗ تا٠ٌِْ اٌِعٟٔ اٌِذحدج األَِ ختراء فر٠ق أشار وِا: اٌتالد أرجاء ج٠ِع
 ساحح فٟ أٌصر ذحم٠ق أٚ اٌتالد ذٚح٠د إلعادج اٌعسور٠ح اٌمٚج أٚ اٌس٠اسٟ اٌدعَ ٠ٍِن ِْ اٌو٠أاخ ٘ذٖ ِْ أٞ ٌدٜ ٠ٌٚس

 203".اٌِعروح

 ذٚذراخ ٚجٚد ِع 204،"ِذتا٠ٔح ألجٔداخ" ٚفًما ذعِي أٔٙا ِذزا٠د تشوي اٌصراع فٟ اٌِشاروح اٌد٠ٌٚح اٌفاعٍح اٌجٙاخ أظٙرخ ٌمد
 اٌِذحدج اٌعرت٠ح اإلِاراخ ذعذتر ،ٚرد ِا ٚتحسب .اٌسعٚد٠ح ذمٚدٖ اٌذٞ اٌذحاٌؾ دٚي ٚتالٟ اإلِاراخ ت٠ْ ظا٘رج تشوي خاص ِا

 – ٘ادٞ حوِٚح فٟ رب٠س٠ح ِٔاصب ٠شؽي اٌذٞ- اإلصالح ٌحزب ذاتع٠ْ أفراد تاسذٙداؾ اُذِٙخٚلد  ،"ٌٍذمدَ عابًما" ٘ادٞ اٌرب٠س
 205.اإلل٠ٍِٟ اٌس٠اسٟ ٌالسذمرار ذٙد٠ًدا اإلِاراخ ٚاٌذٞ ذعذترٖ

 فٟ( STC) اٌجٔٚتٟ االٔذماٌٟ اٌِجٍس إٔشاء خالي ِْ د٠ٌٚا تٙا اٌِعذرؾ ٘ادٞ اٌرب٠س حوِٚح سٍطح ذم٠ٚض ذَ ا٠ٌِْ، جٔٚب فٟ
 اٌِجٍس ٠ٚعذتر 206.اٌِذحدج اٌعرت٠ح اإلِاراخ دٌٚح ِْ تدعَ اٌزت٠دٞ، ع٠درٚس اٌساتق، عدْ ِحافظ لتي ِْ ،2017 أ٠ار/ ِا٠ٚ

 لٚاخ ِْ اٌدعَ ذذٍمٝ أٔٙا عٍٝ أدٌح ٚ٘ٔان. ا٠ٌِْ ٌجٔٚب االٔفصاي ذحم٠ق إٌٝ ذٙدؾ أفصا٠ٌح جِاعح( STC) اٌجٔٚتٟ االٔذماٌٟ
 أحِد اٌٚزراء رب٠س اذَٙ ،2018 اٌثأٟ وأْٚ ٠ٔا٠ر/ أٚاخر فٟ 207.اٌحضر٠ِح أٌختح ٚلٚاخ اإلِاراخ ِْ اٌِدعَٚ األِٟٔ اٌحزاَ

 اٌِجٍس فٟ االٔفصا٠ٌْٚ اسذٌٚٝ ح٠ز عدْ، فٟ االشذتاواخ أدالع تعد" أمالب" تذدت٠ر( STC) اٌجٔٚتٟ االٔذماٌٟ اٌِجٍس دؼر تْ
ٚعٍٝ اٌرؼَ ِْ أٔٗ ٌَ  208.اٌحوِٚح تاسذماٌح ٚطاٌتٚا اٌحو٠ِٚح اٌِتأٟ ِْ عدد عٍٝ األِٟٔ اٌحزاَ ٚلٚاخ( STC) اٌجٔٚتٟ االٔذماٌٟ

 ٚاٌورا٠٘ح اٌطابفٟ االٔمساَ ث٠ر٠" زاي ِا( STC) اٌجٔٚتٟ االٔذماٌٟ اٌِجٍس تؤْ ِزاعَ إال أْ ٘ٔان ،أٌجاح" االٔمالب" ٠وذب ٌٙذا
 اٌعرت٠ح اإلِاراخ ِْ اٌِدعِٚح اٌمٚاخ تِساعدج ا٠ٌِْ شِاي ِْ أٌازح٠ْ ٚاحذجاز ذرح٠ي خالي ِْ ذٌن فٟ تِا ،"عدْ فٟ

 209.اٌِذحدج

                                                             
 .11سا٠ٌسترٞ، ص ،196 اٌحاش٠ح أعالٖ، أظر 200
 Exclusive, Iran steps up support for Houthis in Yemen’s war”, Reuters, 22“أظر عٍٝ ست٠ي اٌِثاي، ر٠ٚذرز:  201

May 2017 
 .79 اٌفمرج ،195 اٌحاش٠ح أعالٖ، أظر 202
 .اٌٍِخص اٌساتق، اٌِرجع 203
 .6سا٠ٌسترٞ، ص. ،196 اٌحاش٠ح أعالٖ، أظر 204
205 The Islah party is often described as Yemen’s “Muslim Brotherhood”, which is abhorred by the de facto 

ruler of the UAE: see above, note .خطأ! اإلشارة المرجعٌة غٌر معّرفة, Salisbury, pp. 12 and 16. 
206 Middle East Monitor, “UAE is leading a ‘coup’ in south Yemen, says Hadi”, Middle East Monitor, 29 

January 2018, available at: https://www.middleeastmonitor.com/20180129-uae-is-leading-a-coup-
in-south-yemen-says-hadi/. 

 02Gasim, G. “What is going on in southern Yemen?”, Al Jazeera, 29-19 اٌفمرج ،195 ِالحظح أعالٖ، أظر 207
January . 2018, available at: https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/south-yemen-secession-

aden-180129095311293.html. 
 Al-Batati, S., “UAE-backed separatists launch 'coup' in southern Yemen”, Al Jazeera, 28 Januaryأظر:  208

2018, available at: https://www.aljazeera.com/news/2018/01/separatists-government-
headquarters-aden-180128073439998.html 

 ,Al Jazeera, “UAE-backed militia deports Yemenis from southern Yemen”, 23 March 2018أظر:  209
available at: https://www.aljazeera.com/news/2018/03/uae-backed-militia-deports-yemenis-

southern-yemen-180322142103465.html 

The Islah party is often described as Yemen's "Muslim Brotherhood", which is abhorred by the de facto 
, Salisbury, pp. 12 and 16. Ruler of the UAE: see above, note 

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى 

وعرفانشكر   من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : 

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : قائمة االختصارات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : ملخص تنفيذي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : المقدمة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : السياق االجتماعي والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : اإلطار القانوني والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : أنماط التمييز وعدم المساواة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : التوصيات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى المراجع

المفاهيمي للتقرير اإلطار

المساواة على اإلنسان لحقوق الموحد اإلطار تطبيق  

التقريروحدود  نطاق  

البلد سياق  

والسياسات والحكومة التاريخ  

 اإلطار القانوني المتعلق بالمساواة وعدم التمييز

 نظرة عامة على نظام العدالة اليمني

 االستنتاج

 التمييز على أساس الرأي السياسي

 التمييز على أساس الدين أو المعتقد
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 العربية الجزيرة شبه في القاعدة تنظيم ذلك في بما المتطرفة، المنظمات بانتشار الصراع أوجده الذي األمني الفراغ سمح لقد
(AQAP.) حيث الحرب، من المستفيدين أكبر من واحدة" كانت العربية الجزيرة شبه في اعدةالق بإن ساليسبري، الحظت وكما 

 القاعدة تنظيم كرس ،2015 عام أوائل منذ ".والحوثيين هادي لحكومة محلي كبديل نفسها وصفت)...(  حين في إقليميا توسعت
(AQAP )ظل فقد ذلك، ومع. المنطقة على السيطرة أجل من األمني الحزام قوات ومهاجمة هللا أنصار لمحاربة كبيرة جهوًدا 

ً  التنظيم  بالعبوات وهجمات واغتياالت، هاون، بقذائف وهجمات الطرق، جوانب على وتفجيرات انتحارية، بهجمات القيام في نشطا
 لها العربية زيرةالج شبه في القاعدة بأن باليمن المعني المتحدة األمم خبراء فريق صرح .ضيق نطاق على واالعتداءات الناسفة،

 الغرب في يعيشون الذين األفراد تحريض أو وإلهام اليمن، في قاعدتها من غربية أهداف ضد هجمات شن وهما ،"دوليان" هدفان
 تنظيم من اليمن في بكثير أقل بحضور تتمتع والتي والشام، العراق في اإلسالمية الدولة نشطت كما .إرهابية هجمات لتنفيذ

 والوسطى الجنوبية المحافظات في وجودها تركيز مع واالغتياالت، االنتحارية التفجيرات تنفيذ في العربية، الجزيرة شبه في القاعدة
 .لليمن

 المتحدة الواليات تعمل حيث المتحدة، الواليات في اإلرهاب مكافحة عمليات تسهيل في اليمن جنوب في المتزايد اإلمارات دور ساهم
 /يناير في .االستخباراتية المعلومات وجمع العربية الجزيرة شبه في القاعدة الستهداف المتحدة لعربيةا اإلمارات مع بالتعاون

 بدون الطائرات هجمات عدد في كبير ارتفاع هناك وكان اليمن، وسط في برية غارة أمريكيون جنود شن ،2017 الثاني كانون
 عام في ضربة 21 بـ مقارنة 2017 عام خالل ضربة 131 عوقو ذكرت تقارير :2017 الثاني كانون /يناير منذ طيار

 359,1-001,1 بين ما عنها نتج ،2002 عام منذ اليمن في ضربة 314 قُدرت ،2018 أبريل / نيسان 30 وحتى .2016
 اعالنز سياق خارج الضربات هذه حدثت وقد .األطفال من كانوا 50-44و المدنيين من كانوا 215-116 بين من وفاة، حالة

 .المميتة القوة باستخدام المتعلقة الدولي القانون لمعايير انتهاك في تجري لكونها النتقادات تعرضت وقد الدائر، المسلح

 إنسانية أزمة

 وفاة حالة 7575 عن اإلبالغ تم ،2017 األول أكتوبر/ تشرين 15 من فاعتبارا. البالد في إنسانية أزمة المستمر الصراع خلق
 صندوق قّدر ،2018 الثاني يناير/ كانون في .الصحية الرعاية مرافق قبل من إصابة 610,50 من وأكثر اعناجمة عن الصر

 شخص مليون 11.3 من بينهم إنسانية، مساعدات إلى بحاجة كانوا( السكان من٪ 75) شخص مليون 22.2 أن للسكان المتحدة األمم
 انعدام من شخص مليون 17 من يقرب ما ويعاني .الحياة قيد بقاء علىال أجل من فورية مساعدة إلى السرعة وجه على يحتاجون

.الحاد التغذية سوء من يعانون طفل مليون 1.8 عن تم اإلبالغ حيث الغذائي، األمن

.9. ص ،110 الحاشية أعاله، انظر 

.34. ص السابق، المرجع 

.66 الفقرة ،195 الحاشية أيًضا انظر ،52-51الفقرات  ،190 الحاشية أعاله، انظر 

.67 الفقرة المتحدة، ألممل التابع األمن مجلس السابق، المرجع 

.74 الفقرة ،195 الحاشية أيضا انظر .55 الفقرة ،190 الحاشية أعاله، انظر 

.وعموما ،ساليسبري، ص  ،196 مالحظة أعاله، انظر 

s secret ’Game Changer: An investigation by Reprieve into President Donald Trumpانظر:  
assassination programme and the massacre of Yemeni civilians in the villages of Yakla and Al Jubah

.124انظر أعاله، الحاشية  

“ ,”انظر:  

.ووتش رايتس هيومن ،123 الحاشية المثال، سبيل على انظر، 

 Humanitarian Needs Overview
Yemen

 ,Yemen Monthly Situation Reportانظر:  

المرجع السابق. 
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وأمانة  وتعز حجة إلى حيث انتقل معظمهم محافظة، 21 في داخليًا( أسرة 334,536) فرًدا 2,007,216 بـ يقدر ما نزوح تم وقد
 المقدمة من المواطنين اللجوء عدد طلبات زيادة من يتضح كما البالد، من اليمنيين من العديد وفر .ومحافظة صنعاء اصمةالع

.896,15إلى  631,2 من ،2015و 2014 عامي بين العالم أنحاء جميع في أضعاف ثمانية اليمنيين

 بين ما الفترة في الكوليرا حاالت من بها مشتبه حالة 771.945 عن اإلبالغ تم حيث الكوليرا، وباء انتشار في الصراع تسبب وقد
عدم التغطية الكاملة لحملة  عن الناجم (الخناق) الدفتيريا مرض تفشى كما .2017 أيلول /سبتمبر 30و نيسان/  أبريل 27

 شخًصا 70 من تريا وأكثرشخص مصاب بالدف 1,300 من أكثر هناك كان حيث الصحية، الرعاية نظام الروتينية وانهيار التطعيم
.2017 أكتوبر/ تشرين األول منذ قتلوا
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اإلطار القانوني والسياسي 
 

ية يدرس هذا الجزء من التقرير اإلطار القانوني المتعلق بالمساواة وعدم التمييز في اليمن، وذلك بالنظر إلى االلتزامات القانونية الدول
وهي حقيقة غير متنازع - لليمن واإلطار القانوني المحلي. فيما يتعلق بااللتزامات القانونية الدولية لليمن، حيثما يوجد نزاع مسلح

ً ولكن "يعزز كالً منهما اآلخر" وهما: – 1عليها في اليمن ( IHLالقانون اإلنساني الدولي ) 2فيتم تطبيق مرجعين متباينين قانونيا
نظمها مما يعني أن العمليات العدائية ت 3والقانون الدولي لحقوق اإلنسان. أفضل وصف للصراع في اليمن هو أنه غير دولي بطبيعته،

قواعد القانون الدولي اإلنساني التي تنطبق على النزاعات المسلحة غير الدولية. ومع ذلك، يستمر تطبيق القانون الدولي لحقوق 
اإلنسان بالتزامن مع القانون الدولي اإلنساني في حاالت النزاع المسلح، مما يعني أن اليمن يجب أن يظل ممتثالً بالتزاماته بموجب 

 ولي لحقوق اإلنسان.القانون الد

ويبدأ التقرير بمناقشة التزامات اليمن الدولية فيما يتعلق بالحق في المساواة وعدم التمييز، مع مراعاة مصادقة اليمن على المعاهدات 
القانونية الدولية الرئيسية ذات الصلة بالمساواة والتزاماتها بموجب القانون الدولي العرفي. ومن ثم يقدم لمحة موجزة عن األنظمة 

المطبقة أثناء النزاع المسلح غير الدولي، بالنظر إلى الترابط بين القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان. وفيما 
 يتعلق بالقانون المحلي، يتناول هذا الجزء الدستور، والقوانين الخاصة بمناهضة التمييز، وأحكام عدم التمييز في التشريعات األخرى،

ولغرض تقييم الصورة الكاملة لإلطار القانوني اليمني من حيث صلته بالمساواة، يجب  .والسياسات الرامية إلى ضمان المساواة
، الذي يحتوي على تقييم للقوانين التي تميز بشكل صريح أو تخضع للتطبيق التمييزي. 3قراءة هذا الجزء مع وفي سياق الجزء 

دهور سيادة القانون في البالد في سياق النزاع المستمر قد أثر على فعالية اإلطار القانوني لليمن، مع وتجدر اإلشارة أيًضا إلى أن ت
. 3نفاذ القوانين الحالية وتنفيذها بطريقة غير متسقة، وتعليق سياسات مختلفة. تمت مناقشة هذا األمر بمزيد من التفصيل في الجزء 

ام العدالة اليمني، بالنظر إلى التعايش بين النظام القضائي الرسمي ونظام العدالة القبلي وينتهي هذا الجزء بتقديم نظرة عامة عن نظ
 غير الرسمي، وكيف تأثر أدائهما بالصراع القائم.

 

اإلطار القانوني المتعلق بالمساواة وعدم التمييز 
القانون الدولي 

بالحقوق في المساواة وعدم التمييز. من المالحظ أن اليمن إما أن  يقدم هذا القسم لمحة عامة عن التزامات اليمن الدولية فيما يتعلق
يكون قد صادق على سبعة من معاهدات حقوق اإلنسان التسعة الرئيسية أو أنضم إليها، وبالتالي وافقت صراحة على حماية الحقوق 

ة فيها. وباإلضافة إلى ذلك، فإن اليمن ملتزم الواردة في هذه الصكوك واحترامها وإعمالها واالمتثال بااللتزامات القانونية الوارد
 بالقانون الدولي العرفي الذي يوفر بعض الحماية الهامة فيما يتعلق بالحق في عدم التمييز ألسباب معينة.

معاهدات األمم المتحدة الرئيسية ذات الصلة بالمساواة 
علقة بحقوق اإلنسان أو انضم إليها، باستثناء ملحوظ على صادق اليمن على سبعة من معاهدات األمم المتحدة التسع األساسية المت

( واالتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء ICMWحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ) اتفاقية

، اإلنسان لحقوق السامية المتحدة األمم مفوضية تقرير- اليمن في اإلنسان حقوق حالة، اإلنسان حقوق أنظر مجلس   
ً  الخبراء لفريق النهائي يرالتقر، المتحدة لألمم التابع األمن مجلس ؛ ، ،  من 6 للفقرة وفقا

 ، ،.2017 يناير/ كانون الثاني ، (، 2016) 2266 القرار
ً  الخبراء لفريق النهائي التقرير المتحدة، لألمم التابع األمن مجلس .  (،2016) 2266 القرار من 6 للفقرة وفقا

 .2017 يناير/ كانون الثاني  ،

: على متاح، 1. ص، 2011، المسلح النزاع في اإلنسان لحقوق الدولية القانونية الحماية، اإلنسان لحقوق السامي المفوض مكتب  
. 

.أدناه 2.1.1.6 القسم في لمناقشةا من أنظر المزيد   
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 .2017 يناير/ كانون الثاني  ،

: على متاح، 1. ص، 2011، المسلح النزاع في اإلنسان لحقوق الدولية القانونية الحماية، اإلنسان لحقوق السامي المفوض مكتب  
. 

.أدناه 2.1.1.6 القسم في لمناقشةا من أنظر المزيد   
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جميع األشخاص من االختفاء  (. في حين وافقت الحكومة اليمنية على انضمام اليمن إلى االتفاقية الدولية لحمايةICPPEDالقسري )
 إال أن عملية التصديق لم تكتمل. 2013،4( في عام ICPPEDالقسري )

ال يجوز تقديم الشكاوى الفردية إلى لجنة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة بموجب البروتوكول االختياري بشأن حقوق األشخاص ذوي 
يات الشكاوى الفردية بموجب أي من معاهدات حقوق اإلنسان األساسية اإلعاقة، ويعود السبب في ذلك إلى أن اليمن لم يوافق على آل

األخرى. في حين تمت الموافقة على البروتوكول االختياري الثالث التفاقية حقوق الطفل، والذي يتعلق بإجراءات البالغات الفردية، 
تنضم اليمن إلى البروتوكول االختياري التفاقية  كما لم 5، إال أنه لم يتم التصديق عليه.2013لعام  129بقرار مجلس الوزراء رقم 

 6القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، على الرغم من توصية اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بأن تفعل ذلك.
المدنية والسياسية والمتعلق كما رفضت اليمن التصديق على البروتوكول االختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق 

 7بالقضاء على عقوبة اإلعدام، بحجة موقفها بأن الشريعة اإلسالمية تفرض عقوبة اإلعدام كعقوبة لعدد من الجرائم.

 

 : المعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان التي صادق عليها اليمن1الجدول 

 

 المصادقة/ االنضمام التوقيع المعاهدات ذات الصلة بالمساواة

 ال يوجد (1966العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )
 م1987فبراير/ شباط  9

 )تم االنضمام(

البروتوكول االختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق 
 لم يتم لم يتم (ICCPR-OP( )1966المدنية والسياسية )

ص البروتوكول االختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخا
 لم يتم لم يتم (1989) (ICCPR-OP IIبالحقوق المدنية والسياسية )

العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية 
 ال يوجد (ICESCR( )1966والثقافية )
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البروتوكول االختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق 
( ICESCR -OPتماعية والثقافية )االقتصادية واالج

(2008) 
 لم يتم لم يتم

االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 
(ICERD( )1965) ال يوجد 
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. لمتحدةا األمم وثيقة اليمن،: العالمية الدورية المراجعة حول العمل مجموعة تقرير الشاملة، الدورية المراجعة
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126 الفقرة اإلنسان، حقوق مجلس السابق، المرجع 
 يوليو/ تموز ، ، اليمن: ختامية مالحظات المرأة، ضد التمييز على بالقضاء المعنية اللجنة 
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جميع األشخاص من االختفاء  (. في حين وافقت الحكومة اليمنية على انضمام اليمن إلى االتفاقية الدولية لحمايةICPPEDالقسري )
 إال أن عملية التصديق لم تكتمل. 2013،4( في عام ICPPEDالقسري )

ال يجوز تقديم الشكاوى الفردية إلى لجنة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة بموجب البروتوكول االختياري بشأن حقوق األشخاص ذوي 
يات الشكاوى الفردية بموجب أي من معاهدات حقوق اإلنسان األساسية اإلعاقة، ويعود السبب في ذلك إلى أن اليمن لم يوافق على آل

األخرى. في حين تمت الموافقة على البروتوكول االختياري الثالث التفاقية حقوق الطفل، والذي يتعلق بإجراءات البالغات الفردية، 
تنضم اليمن إلى البروتوكول االختياري التفاقية  كما لم 5، إال أنه لم يتم التصديق عليه.2013لعام  129بقرار مجلس الوزراء رقم 

 6القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، على الرغم من توصية اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بأن تفعل ذلك.
المدنية والسياسية والمتعلق كما رفضت اليمن التصديق على البروتوكول االختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق 

 7بالقضاء على عقوبة اإلعدام، بحجة موقفها بأن الشريعة اإلسالمية تفرض عقوبة اإلعدام كعقوبة لعدد من الجرائم.

 

 : المعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان التي صادق عليها اليمن1الجدول 

 

 المصادقة/ االنضمام التوقيع المعاهدات ذات الصلة بالمساواة

 ال يوجد (1966العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )
 م1987فبراير/ شباط  9

 )تم االنضمام(

البروتوكول االختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق 
 لم يتم لم يتم (ICCPR-OP( )1966المدنية والسياسية )

ص البروتوكول االختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخا
 لم يتم لم يتم (1989) (ICCPR-OP IIبالحقوق المدنية والسياسية )

العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية 
 ال يوجد (ICESCR( )1966والثقافية )

 م1987فبراير/ شباط  9

 )تم االنضمام(

البروتوكول االختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق 
( ICESCR -OPتماعية والثقافية )االقتصادية واالج

(2008) 
 لم يتم لم يتم

االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 
(ICERD( )1965) ال يوجد 

 1972 تشرين األولأكتوبر/  18

 )تم االنضمام(

 اإلنسان، حقوق مجلس: أنظر ،"إليها واالنضمام القسري االختفاء بشأن الدولية االتفاقية على التصديق بشأن” 2013 لسنة 127 رقم القانون 
. لمتحدةا األمم وثيقة اليمن،: العالمية الدورية المراجعة حول العمل مجموعة تقرير الشاملة، الدورية المراجعة

.126 و 40 الفقرتان، 2013 نوفمبر/ تشرين الثاني ، 

126 الفقرة اإلنسان، حقوق مجلس السابق، المرجع 
 يوليو/ تموز ، ، اليمن: ختامية مالحظات المرأة، ضد التمييز على بالقضاء المعنية اللجنة 

2008 

 ، ، ،، اليمن: ختامية مالحظات(، ) اإلنسان حقوق أنظر لجنة 
’، 
2 الفقرة، 2014 نيسان /أبريل ،  ،

 

جميع األشخاص من االختفاء  (. في حين وافقت الحكومة اليمنية على انضمام اليمن إلى االتفاقية الدولية لحمايةICPPEDالقسري )
 إال أن عملية التصديق لم تكتمل. 2013،4( في عام ICPPEDالقسري )

ال يجوز تقديم الشكاوى الفردية إلى لجنة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة بموجب البروتوكول االختياري بشأن حقوق األشخاص ذوي 
يات الشكاوى الفردية بموجب أي من معاهدات حقوق اإلنسان األساسية اإلعاقة، ويعود السبب في ذلك إلى أن اليمن لم يوافق على آل

األخرى. في حين تمت الموافقة على البروتوكول االختياري الثالث التفاقية حقوق الطفل، والذي يتعلق بإجراءات البالغات الفردية، 
تنضم اليمن إلى البروتوكول االختياري التفاقية  كما لم 5، إال أنه لم يتم التصديق عليه.2013لعام  129بقرار مجلس الوزراء رقم 

 6القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، على الرغم من توصية اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بأن تفعل ذلك.
المدنية والسياسية والمتعلق كما رفضت اليمن التصديق على البروتوكول االختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق 

 7بالقضاء على عقوبة اإلعدام، بحجة موقفها بأن الشريعة اإلسالمية تفرض عقوبة اإلعدام كعقوبة لعدد من الجرائم.

 

 : المعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان التي صادق عليها اليمن1الجدول 

 

 المصادقة/ االنضمام التوقيع المعاهدات ذات الصلة بالمساواة

 ال يوجد (1966العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )
 م1987فبراير/ شباط  9

 )تم االنضمام(

البروتوكول االختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق 
 لم يتم لم يتم (ICCPR-OP( )1966المدنية والسياسية )

ص البروتوكول االختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخا
 لم يتم لم يتم (1989) (ICCPR-OP IIبالحقوق المدنية والسياسية )

العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية 
 ال يوجد (ICESCR( )1966والثقافية )

 م1987فبراير/ شباط  9

 )تم االنضمام(

البروتوكول االختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق 
( ICESCR -OPتماعية والثقافية )االقتصادية واالج

(2008) 
 لم يتم لم يتم

االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 
(ICERD( )1965) ال يوجد 

 1972 تشرين األولأكتوبر/  18

 )تم االنضمام(

 اإلنسان، حقوق مجلس: أنظر ،"إليها واالنضمام القسري االختفاء بشأن الدولية االتفاقية على التصديق بشأن” 2013 لسنة 127 رقم القانون 
. لمتحدةا األمم وثيقة اليمن،: العالمية الدورية المراجعة حول العمل مجموعة تقرير الشاملة، الدورية المراجعة

.126 و 40 الفقرتان، 2013 نوفمبر/ تشرين الثاني ، 

126 الفقرة اإلنسان، حقوق مجلس السابق، المرجع 
 يوليو/ تموز ، ، اليمن: ختامية مالحظات المرأة، ضد التمييز على بالقضاء المعنية اللجنة 

2008 

 ، ، ،، اليمن: ختامية مالحظات(، ) اإلنسان حقوق أنظر لجنة 
’، 
2 الفقرة، 2014 نيسان /أبريل ،  ،

 

جميع األشخاص من االختفاء  (. في حين وافقت الحكومة اليمنية على انضمام اليمن إلى االتفاقية الدولية لحمايةICPPEDالقسري )
 إال أن عملية التصديق لم تكتمل. 2013،4( في عام ICPPEDالقسري )

ال يجوز تقديم الشكاوى الفردية إلى لجنة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة بموجب البروتوكول االختياري بشأن حقوق األشخاص ذوي 
يات الشكاوى الفردية بموجب أي من معاهدات حقوق اإلنسان األساسية اإلعاقة، ويعود السبب في ذلك إلى أن اليمن لم يوافق على آل

األخرى. في حين تمت الموافقة على البروتوكول االختياري الثالث التفاقية حقوق الطفل، والذي يتعلق بإجراءات البالغات الفردية، 
تنضم اليمن إلى البروتوكول االختياري التفاقية  كما لم 5، إال أنه لم يتم التصديق عليه.2013لعام  129بقرار مجلس الوزراء رقم 

 6القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، على الرغم من توصية اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بأن تفعل ذلك.
المدنية والسياسية والمتعلق كما رفضت اليمن التصديق على البروتوكول االختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق 

 7بالقضاء على عقوبة اإلعدام، بحجة موقفها بأن الشريعة اإلسالمية تفرض عقوبة اإلعدام كعقوبة لعدد من الجرائم.

 

 : المعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان التي صادق عليها اليمن1الجدول 

 

 المصادقة/ االنضمام التوقيع المعاهدات ذات الصلة بالمساواة

 ال يوجد (1966العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )
 م1987فبراير/ شباط  9

 )تم االنضمام(

البروتوكول االختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق 
 لم يتم لم يتم (ICCPR-OP( )1966المدنية والسياسية )

ص البروتوكول االختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخا
 لم يتم لم يتم (1989) (ICCPR-OP IIبالحقوق المدنية والسياسية )

العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية 
 ال يوجد (ICESCR( )1966والثقافية )

 م1987فبراير/ شباط  9

 )تم االنضمام(

البروتوكول االختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق 
( ICESCR -OPتماعية والثقافية )االقتصادية واالج

(2008) 
 لم يتم لم يتم

االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 
(ICERD( )1965) ال يوجد 

 1972 تشرين األولأكتوبر/  18

 )تم االنضمام(

 اإلنسان، حقوق مجلس: أنظر ،"إليها واالنضمام القسري االختفاء بشأن الدولية االتفاقية على التصديق بشأن” 2013 لسنة 127 رقم القانون 
. لمتحدةا األمم وثيقة اليمن،: العالمية الدورية المراجعة حول العمل مجموعة تقرير الشاملة، الدورية المراجعة

.126 و 40 الفقرتان، 2013 نوفمبر/ تشرين الثاني ، 

126 الفقرة اإلنسان، حقوق مجلس السابق، المرجع 
 يوليو/ تموز ، ، اليمن: ختامية مالحظات المرأة، ضد التمييز على بالقضاء المعنية اللجنة 

2008 

 ، ، ،، اليمن: ختامية مالحظات(، ) اإلنسان حقوق أنظر لجنة 
’، 
2 الفقرة، 2014 نيسان /أبريل ،  ،

 

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى 

وعرفانشكر   من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : 

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : قائمة االختصارات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : ملخص تنفيذي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : المقدمة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : السياق االجتماعي والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : اإلطار القانوني والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : أنماط التمييز وعدم المساواة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : التوصيات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى المراجع

المفاهيمي للتقرير اإلطار

المساواة على اإلنسان لحقوق الموحد اإلطار تطبيق  

التقريروحدود  نطاق  

البلد سياق  

والسياسات والحكومة التاريخ  

 اإلطار القانوني المتعلق بالمساواة وعدم التمييز

 نظرة عامة على نظام العدالة اليمني

 االستنتاج

 التمييز على أساس الرأي السياسي

 التمييز على أساس الدين أو المعتقد

أساس نوع الجنس "التمييز التمييز القائم على 
 الجنساني"

 التمييز على أساس العرق والنسب

 التمييز على أساس اإلعاقة

 التمييز القائم على أساس الوضع الصحي

 التمييز القائم على التوجه الجنسي
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 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى 

وعرفانشكر   من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : 

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : قائمة االختصارات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : ملخص تنفيذي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : المقدمة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : السياق االجتماعي والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : اإلطار القانوني والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : أنماط التمييز وعدم المساواة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : التوصيات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى المراجع

المفاهيمي للتقرير اإلطار

المساواة على اإلنسان لحقوق الموحد اإلطار تطبيق  

التقريروحدود  نطاق  

البلد سياق  

والسياسات والحكومة التاريخ  

 اإلطار القانوني المتعلق بالمساواة وعدم التمييز

 نظرة عامة على نظام العدالة اليمني

 االستنتاج

 التمييز على أساس الرأي السياسي

 التمييز على أساس الدين أو المعتقد

أساس نوع الجنس "التمييز التمييز القائم على 
 الجنساني"

 التمييز على أساس العرق والنسب

 التمييز على أساس اإلعاقة

 التمييز القائم على أساس الوضع الصحي

 التمييز القائم على التوجه الجنسي

من االتفاقية الدولية للقضاء على  14اإلعالن بموجب المادة 
 ال يوجد ال يوجد )السماح بالشكاوى الفردية( جميع أشكال التمييز العنصري

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 
(CEDAW) (1980 ) ال يوجد 

 1984 أيارمايو/  30

 )تم االنضمام(

البروتوكول االختياري التفاقية القضاء على جميع أشكال 
 لم يتم لم يتم (1999) (CEDAW-OP)التمييز ضد المرأة 

اقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو اتف
 ال يوجد (CAT( )1984العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة )

 1991نوفمبر / تشرين الثاني  15

 )تم االنضمام(

البروتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغيره من 
أو المهينة ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية 

(CAT-OP) (2002) 
 لم يتم لم يتم

 (CRC( )1989اتفاقية حقوق الطفل )
 1990فبراير/ شباط  13

 1991مايو/ أيار   1

 )تم االنضمام(

البروتوكول االختياري األول التفاقية حقوق الطفل بشأن 
 CRC-OP))إشراك األطفال في النزاعات المسلحة( )

(2000) 
 ال يوجد

 2007مارس/ آذار   2

 )تم االنضمام(

( 2000البروتوكول االختياري الثاني التفاقية حقوق الطفل )
بشأن )بيع األطفال واستغالل األطفال في البغاء والمواد 

 (CRC-OP IIاإلباحية )
 ال يوجد

 2004ديسمبر/ كانون األول   15

 )تم االنضمام(

البروتوكول االختياري الثالث التفاقية حقوق الطفل بشأن 
 لم يتم لم يتم (2011) (CRC-OP III)راءات تقديم البالغات( )إج

 2009مارس/ آذار   26 2007مارس/ آذار   30 (CRPD( )2006اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة )

 )مصادق عليه(

البروتوكول االختياري بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 
(CRPD-OP( )2006) 

 2009آذار  /مارس  26 2007أبريل/ نيسان   11

 )مصادق عليه(

اتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم 
(ICRMW( )1990) لم يتم لم يتم 

االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري 
(ICPPED( )2006) لم يتم لم يتم 

 

قام اليمن بصياغة  8اإلعالنات والتحفظات. وعلى وجه الخصوص،فيما يتعلق بالمعاهدات التي صدقت عليها، قدم اليمن عددا من 
( التي تحد من نطاق الحماية ICERDالعديد من التحفظات على االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري )

في التمتع بالحقوق السياسية،  )ج( ذات الصلة بالقضاء على التمييز العنصري 5بموجب االتفاقية، بما في ذلك ما يتعلق بالمادة 

 أشكال جميع على القضاء اتفاقية من( 1) 29 المادة على بالتحفظ 1983 لسنة 169 رقم األعلى الشعب مجلس قرار نص، المثال سبيل فعلى 
 من 29 المادة نم( 1) بالفقرة ملزمة غير نفسها تعلن”اليمن  أن على (،، ، المرأة ضد التمييز

".االتفاقية تفسير أو تطبيق حول تنشأ قد التي النزاعات بحسم يتعلق فيما المذكورة االتفاقية
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" بشأن عدم التمييز في ممارسة حق التزوج واختيار الزوج، وحق الميراث، والحق في حرية 7" و "6" و "4)د( )" 5والمادة 
ى دعت لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري الحكومة اليمنية مراراً إلى سحب هذه التحفظات عل 9الفكر والعقيدة والدين.

 10االتفاقية.

المعاهدات األخرى المتعلقة بالمساواة 
لدى اليمن سجل متوسط فيما يتعلق بالمعاهدات الدولية األخرى التي لها تأثير على التمتع بجميع الحقوق في المساواة وعدم التمييز. 

 1951الخاصة بوضع الالجئين لعام وهي إحدى الدول الوحيدة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا التي صادقت على االتفاقية 
واتفاقية  1954الملحق بها، ولكنها لم تصادق على االتفاقية الخاصة بوضع األشخاص عديمي الجنسية لعام  1967وبروتوكول عام 

(، ILOاتفاقية لمنظمة العمل الدولية ) 30. أما في مجال معايير العمل، صادق اليمن على 1961خفض حاالت انعدام الجنسية لعام 
 بما في ذلك ثمانية من اتفاقيات منظمة العمل الدولية األساسية مثل اتفاقية المساواة في األجور واتفاقية التمييز )في مجال االستخدام

 والمهنة(.

نظام ومع ذلك، لم يصادق اليمن بعد على نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية. على الرغم من تصديق البرلمان اليمني على 
بأغلبية ثلثي األصوات، فقد تم إحالة القرار إلى الرئيس صالح للموافقة النهائية وبعد  2007 آذارمارس/  24روما األساسي في 

 7عضًوا في البرلمان يطعن في مشروعية التصويت السابق، تراجع البرلمان عن قراره في  50الجدل الكبير وتقديم طلب من 
، أعرب مجلس حقوق اإلنسان عن قلقه فيما يتعلق بعدم التصديق على نظام روما األساسي 4201في  2007.11أبريل/ نيسان 

ووافقت الحكومة فيما بعد على انضمام اليمن إلى نظام روما األساسي بموجب قرار  12وحث الحكومة على التصديق على المعاهدة.
صديق بسبب األمن وعدم االستقرار السياسي في لكن البرلمان لم يصوت لصالح الت 2013،13لعام  128مجلس الوزراء رقم 

 14البلد.

 

 : المعاهدات الدولية األخرى المتعلقة بالمساواة وعدم التمييز2الجدول 

 المصادقة/ االنضمام التوقيع المعاهدات ذات الصلة بالمساواة

 1980يناير/ كانون الثاني   18 ال يوجد (1951االتفاقية المتعلقة بوضع الالجئين )

 االنضمام( )تم

البروتوكول المتعلق بوضع الالجئين 
(1967) 

 1980يناير/ كانون الثاني  18 ال يوجد

 )تم االنضمام(

 والسويد والنرويج ونيوزيلندا وهولندا والمكسيك وإيطاليا وألمانيا وفرنسا وفنلندا والدانمرك وكندا وبلجيكا أستراليا حكومات اعترضت وقد 
أنظر ": وغرضها االتفاقية هذه موضوع مع تتنافى”عليها على أنها  التصديق عند اليمن صاغها التي لتحفظاتا على المتحدة والمملكة
: على المتاحة، العنصري التمييز أشكال جميع على للقضاء الدولية االتفاقية، اإلنسان حقوق: الرابع الفصل، المتحدة األمم معاهدات مجموعة

.؟

، اليمن: ختامية مالحظات(، ) العنصري التمييز على القضاء لجنة، المثال سبيل على أنظر، 
.13 الفقرة، 2006 أكتوبر/  األول تشرين ، 

 في النظر إلعادة الوقت: الدولية الجنائية المحكمة إلى االنضمام على اليمن يحث العالمي التحالف” ،الدولية يةالجنائ المحكمة أجل من االئتالف 
: على متاح، 2008 ديسمبر/ كانون األول 22، الدولية الجنائية المحكمة أجل من االئتالف"، 2007 لعام التصديق تصويت

.

 ،، اإلنسان لحقوق السامي المتحدة األمم مفوض تقرير، اليمن في اإلنسان حقوق حالة، اإلنسان حقوق مجلس 
.

126 الفقرة، اإلنسان حقوق مجلس، 4 الحاشية، أنظر أعاله 
 on Yemen Inches Towards Rome StatuteRevoluti-Post

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى 

وعرفانشكر   من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : 

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : قائمة االختصارات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : ملخص تنفيذي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : المقدمة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : السياق االجتماعي والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : اإلطار القانوني والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : أنماط التمييز وعدم المساواة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : التوصيات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى المراجع

المفاهيمي للتقرير اإلطار

المساواة على اإلنسان لحقوق الموحد اإلطار تطبيق  

التقريروحدود  نطاق  

البلد سياق  

والسياسات والحكومة التاريخ  

 اإلطار القانوني المتعلق بالمساواة وعدم التمييز

 نظرة عامة على نظام العدالة اليمني

 االستنتاج

 التمييز على أساس الرأي السياسي

 التمييز على أساس الدين أو المعتقد

أساس نوع الجنس "التمييز التمييز القائم على 
 الجنساني"

 التمييز على أساس العرق والنسب

 التمييز على أساس اإلعاقة

 التمييز القائم على أساس الوضع الصحي

 التمييز القائم على التوجه الجنسي
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 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى 

وعرفانشكر   من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : 

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : قائمة االختصارات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : ملخص تنفيذي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : المقدمة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : السياق االجتماعي والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : اإلطار القانوني والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : أنماط التمييز وعدم المساواة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : التوصيات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى المراجع

المفاهيمي للتقرير اإلطار

المساواة على اإلنسان لحقوق الموحد اإلطار تطبيق  

التقريروحدود  نطاق  

البلد سياق  

والسياسات والحكومة التاريخ  

 اإلطار القانوني المتعلق بالمساواة وعدم التمييز

 نظرة عامة على نظام العدالة اليمني

 االستنتاج

 التمييز على أساس الرأي السياسي

 التمييز على أساس الدين أو المعتقد

أساس نوع الجنس "التمييز التمييز القائم على 
 الجنساني"

 التمييز على أساس العرق والنسب

 التمييز على أساس اإلعاقة

 التمييز القائم على أساس الوضع الصحي

 التمييز القائم على التوجه الجنسي

اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة 
 (1948عليها )

 1987فبراير/ شباط   9 ال يوجد

 

االتفاقية المتعلقة بوضع األشخاص عديمي 
 تملم ي لم يتم (1954الجنسية )

 لم يتم لم يتم (1961اتفاقية خفض حاالت انعدام الجنسية )

االتفاقية التكميلية إلبطال الرق وتجارة الرقيق 
واألعراف والممارسات الشبيهة بالرق 

(1956) 
 لم يتم لم يتم

اتفاقية الرضا بالزواج والحد األدنى لسن 
 (1962الزواج وتسجيل عقود الزواج )

 1987فبراير/ شباط  9 ال يوجد

 )تم االنضمام(

نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية 
(1998) 

 لم يتم 2000ديسمبر/ كانون األول  28

اتفاقية اليونسكو لمناهضة التمييز في التعليم 
 لم يتم لم يتم (1960)

( )اتفاقية منظمة 1930اتفاقية العمل الجبري )
 (29العمل الدولية رقم 

 1969نيسان أبريل/   14 ال يوجد

 )تم االنضمام(

( )اتفاقية 1951اتفاقية المساواة في األجور )
 (100منظمة العمل الدولية رقم 

 1976يوليو/ تموز   29 ال يوجد

 )تم االنضمام(

اتفاقية التمييز )في االستخدام والمهنة( 
( )اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 1958)

111) 

 1969أغسطس/ آب  22 ال يوجد

 االنضمام()تم 

اتفاقية بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال 
( 1999واإلجراءات الفورية للقضاء عليها )

 (182)اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 

 2000يونيو/ حزيران   15 ال يوجد

 )تم االنضمام(

اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة 
 (2000عبر الوطنية )

 2010فبراير/ شباط  8 2000األول ديسمبر/ كانون  15

 )تم التصديق(

بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار 
باألشخاص، وبخاصة النساء واألطفال 

(2000) 

 لم يتم لم يتم

 

الصكوك اإلقليمية 
(، وبذلك تخضع اليمن ACHRاليمن عضو مؤسس في جامعة الدول العربية وهي طرف في الميثاق العربي لحقوق اإلنسان )

(. ACHRالمكلفة بمراقبة ومتابعة االمتثال للميثاق العربي لحقوق اإلنسان ) 15لمراجعة من قبل اللجنة العربية لحقوق اإلنسان،ل
على أن تتخذ الدول األطراف تدابير "لضمان المساواة الفعلية  3( في المادة ACHRوبينما يؤكد الميثاق العربي لحقوق اإلنسان )

2004، اإلنسان لحقوق العربي الميثاق 
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والحريات المنصوص عليها في هذا الميثاق من أجل ضمان الحماية من جميع أشكال التمييز"، إال أن في التمتع بجميع الحقوق 
( ليست شاملةً، وانتقد المفوض السامي السابق لحقوق اإلنسان التابع لألمم 1) 3القائمة المغلقة ألسباب التمييز الواردة في المادة 

فإن أحكام اللجنة االستشارية لحقوق اإلنسان فيما  16إلنسان. وعلى وجه الخصوص،المتحدة لعدم وفائه بالمعايير الدولية لحقوق ا
يتعلق بمعاملة النساء وغير المواطنين ال تتسق مع الحق في المساواة وعدم التمييز كما هو مفهوم في الصكوك الدولية لحقوق 

 17اإلنسان.

 القانون الدولي العرفي 
القانونية الملزمة للدول تستمد من القانون الدولي العرفي وكذلك من قانون المعاهدة، مع بموجب القانون الدولي، فإن االلتزامات 

بعض مبادئ القانون الدولي، مثل حظر التعذيب،  18استخالص القانون الدولي العرفي بمرور الوقت من ممارسات الدول وسلوكها.
ً أن حظر  19.القواعد القطعيةوالمعروفة باسم  تعتبر أساسية للغاية لدرجة ال يُسمح بأي استثناء من هذه القواعد ومن المسلّم به كثيرا

وباإلضافة إلى ذلك، يمكن القول إن حظر التمييز ألسباب أخرى،  20التمييز العنصري هو قاعدة قطعية في القانون الدولي العرفي.
 21نه لم يصل بعد إلى مرتبة القاعدة القطعية.مثل نوع الجنس والدين، قد يكون اآلن جزءا من القانون الدولي العرفي، على الرغم أ

وقد ذهبت بعض الجهات منها محكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان إلى القول بأن مبدأ عدم التمييز قاعدة قطعية من قواعد 
 23ومع ذلك، ال يزال هذا األمر خاضعاً للنقاش. 22القانون الدولي العرفي،

 l standards, says UN officialArab rights charter deviates from internationa
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 اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اٌؼشفٟ 2.1.1.4
ْ االٌذزاِاخ اٌما٠ٔٚٔح اٌٍِزِح ٌٍدٚي ذسذِد ِْ اٌمأْٚ اٌدٌٟٚ اٌعرفٟ ٚوذٌن ِْ لأْٚ اٌِعا٘دج، ِع تِٚجب اٌمأْٚ اٌدٌٟٚ، فإ

تعض ِتادئ اٌمأْٚ اٌدٌٟٚ، ِثي حظر اٌذعذ٠ب،  18اسذخالص اٌمأْٚ اٌدٌٟٚ اٌعرفٟ تِرٚر اٌٚلخ ِْ ِِارساخ اٌدٚي ٚسٍٚوٙا.
ِْٚ اٌِسٍَّ تٗ وث٠راً أْ حظر  19.اٌمٚاعد اٌمطع٠حْ ٘ذٖ اٌمٚاعد ٚاٌِعرٚفح تاسَ ذعذتر أساس٠ح ٌٍؽا٠ح ٌدرجح ال ٠ُسِح تؤٞ اسذثٔاء ِ

ٚتاإلضافح إٌٝ ذٌن، ٠ِوْ اٌمٚي إْ حظر اٌذ٠٠ِز ألستاب أخرٜ،  20اٌذ٠٠ِز اٌعٔصرٞ ٘ٚ لاعدج لطع٠ح فٟ اٌمأْٚ اٌدٌٟٚ اٌعرفٟ.
 21ِثي ٔٚع اٌجٔس ٚاٌد٠ْ، لد ٠وْٚ ا٢ْ جزءا ِْ اٌمأْٚ اٌدٌٟٚ اٌعرفٟ، عٍٝ اٌرؼَ أٔٗ ٌَ ٠صي تعد إٌٝ ِرذتح اٌماعدج اٌمطع٠ح.

تدأ عدَ اٌذ٠٠ِز لاعدج لطع٠ح ِْ لٚاعد ٚلد ذ٘تخ تعض اٌجٙاخ ِٔٙا ِحوِح اٌتٍداْ األِر٠و٠ح ٌحمٚق اإلٔساْ إٌٝ اٌمٚي تؤْ ِ
 23ِٚع ذٌن، ال ٠زاي ٘ذا األِر خاضعاً ٌٍٔماش. 22اٌمأْٚ اٌدٌٟٚ اٌعرفٟ،

 

 ٚمغ االٌزضاِبد اٌذ١ٌٚخ فٟ اٌمبْٔٛ اٌٛهٕٟ ا١ٌّٕٟ 2.1.1.5
اٌٚط٠ٔح ِْ جأب  ٠ُعّد ٚضع االٌذزاِاخ اٌما٠ٔٚٔح اٌد٠ٌٚح فٟ أٌظاَ اٌمأٟٚٔ اٌداخٍٟ ٠ٌٍِْ، ٚاٌعاللح ت٠ْ اٌدسذٚر ٚاٌمٚا٠ْٔ

ا. ذٔص اٌِادج  ًِ ِْ اٌدسذٚر ا٠ٌِٟٔ عٍٝ أْ اٌجِٙٚر٠ح ا٠ِٔ٠ٌح "ذإود اٌذزاِٙا  6ٚاالٌذزاِاخ اٌد٠ٌٚح ِْ جأب آخر، ٠ٌس ٚاضًحا ذِا
رج ت٠ِثاق األَِ اٌِذحدج ٚاإلعالْ اٌعاٌِٟ ٌحمٚق اإلٔساْ ٠ِٚثاق جاِعح اٌدٚي اٌعرت٠ح ِٚتادئ اٌمأْٚ اٌدٌٟٚ اٌِعذرؾ تٙا تصٚ

ِْ  3عاِح"، ِِا ٠ش٠ر إٌٝ أْ ا٠ٌِْ ٍِزِح تاالِذثاي ٌِتادئ اٌمأْٚ اٌدٌٟٚ اٌعرفٟ. إال أْ ٘ذا االٌذزاَ ِشرٚط تِٚجب اٌِادج 
اٌدسذٚر ٚاٌذٟ ذٔص عٍٝ أْ اٌشر٠عح اإلسال٠ِح ٟ٘ "ِصدر ج٠ِع اٌذشر٠عاخ". ٚلد الحظ عٍِاء اٌمأْٚ أْ اٌِعا٘داخ اٌد٠ٌٚح اٌذٟ 

ْ ذحذي ِرذتح أدٔٝ ِْ اٌدسذٚر ٌٚوْ أعٍٝ ِْ اٌذشر٠عاخ اٌٚط٠ٔح، شر٠طح أال ذذعارض أحواَ ٘ذٖ اٌِعا٘داخ صادلخ ع٠ٍٙا ا٠ٌِ
 أدٔاٖ. 2.1.2ٚذذَ ِٔالشح ِوأح اٌشر٠عح اإلسال٠ِح فٟ ا٠ٌِْ تِز٠د ِْ اٌذفص٠ي فٟ اٌمسَ  24ِع اٌشر٠عح اإلسال٠ِح.

                                                             
 اٌعرؾ”٘ٚ اٌدٌٟٚ اٌمأْٚ ِصادر أحد، U.N.T.S. 3، 1998 0187، اٌد٠ٌٚح اٌجٔاب٠ح ٌٍِحوِح األساسٟ رِٚا ٔظاَ ِْ( ب) 28 ٌٍِادج ٚفما 18

 ".ومأْٚ ِمتٌٚح عاِح ِِارسح عٍٝ ود٠ٌي، اٌدٌٟٚ
19 Prosecutor v Anto Furundzija, International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia,Case No. IT-95-

17/1-T, 1998, Para 153; Parker, K. and Neylon, L. B.,”Jus Cogens: Compelling the Law of Human 
Rights”, Hastings International and Comparative Law Review, Vol. 12, 1988–1989, p. 417. See also 
Vienna Convention on the Law of Treaties, 1155 U.N.T.S. 331, 1969, Article 53; CEDAW Committee, 
General recommendation No. 35 on gender-based violence against women, updating general 

recommendation No. 19, UN Doc. CEDAW/C/GC/35, 14 July 2017, Para 25. 
20 De Schutter, O., International Human Rights Law: Cases, Materials, Commentary, Cambridge University 

Press, 2010, pp. 64–68, and the materials referred to therein; Pellett, A.,”Comments in Response to 
Christine Chinkin and in Defense of Jus Cogens as the Best Bastion against the Excesses of 
Fragmentation”, Finnish Yearbook of International Law, Vol. 17, 2006, p. 85; cf Shaw, M., International 
Law, Sixth edition, Cambridge University Press, 2008, p. 287, who refers to it as part of customary 
international law, with no reference to it being a peremptory norm; Tanaka, J. (in dissent), South-West 
Africa Cases (Ethiopia v South Africa; Liberia v South Africa), International Court of Justice 1996, pp. 

293, 299–300. 
 Shaw, p. 287; Ibid., Pellett, p. 85; Cassel, D.,”Equal Labour Rights for Undocumented ,ق،اٌِرجع اٌسات 21

Migrant Workers”, in Bayefsky, A. (ed), Human Rights and Refugees, Internally Displaced Persons and 
Migrant Workers: Essays in Memory of Joan Fitzpatrick and Arthur Helton, Martius Nijhoff Publishers, 

2006, pp. 511–512. 
22 Juridical Condition and Rights of Undocumented Migrants, Inter-American Court of Human Rights, 

Advisory Opinion OC-18/03, No. 18, 17 September 2003, p. 23. See also, by way of example, Martin, F. 
F. et al, International Human Rights and Humanitarian Law: Cases, Treaties and Analysis, Cambridge 

University Press, 2006, pp. 34–35. 
 Bianchi, A.,”Human Rights and the Magic of Jus Cogens”, The European Journal of International أٔظر:  23

Law, Vol. 19, 2008, p. 506; see Cassel, above, note .خطأ! اإلشارة المرجعٌة غٌر معّرفة, pp. 511–512; see Pellett, 
above, note .خطأ! اإلشارة المرجعٌة غٌر معّرفة, p. 85. 

 ,Al-Joubiاإلٔساْ.  ٌحمٚق ا٠ِٔ٠ٌح اٌِجٍح ،"اإلٔساْ ٌحمٚق اٌد٠ٌٚح االٌذزاِاخ ِع ا٠ِٔ٠ٌح اٌمٚا٠ْٔ ِٚاءِح" ،أحِد اٌعت٠د. د اٌعت٠د،  24
J.M.,“اٌصوٚن اٌد٠ٌٚح اٌمٚج اإلٌزا٠ِح ٌٔصٚص” (The Compulsory Power of International Instruments), Sana'a, 

Yemeni Bar Association in cooperation with Farid Reish Foundation, 2009, p. 37  
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 ن الوطني اليمنيوضع االلتزامات الدولية في القانو 
يُعّد وضع االلتزامات القانونية الدولية في النظام القانوني الداخلي لليمن، والعالقة بين الدستور والقوانين الوطنية من جانب 

ها من الدستور اليمني على أن الجمهورية اليمنية "تؤكد التزام 6وااللتزامات الدولية من جانب آخر، ليس واضًحا تماًما. تنص المادة 
بميثاق األمم المتحدة واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وميثاق جامعة الدول العربية ومبادئ القانون الدولي المعترف بها بصورة 

من  3عامة"، مما يشير إلى أن اليمن ملزمة باالمتثال لمبادئ القانون الدولي العرفي. إال أن هذا االلتزام مشروط بموجب المادة 
نص على أن الشريعة اإلسالمية هي "مصدر جميع التشريعات". وقد الحظ علماء القانون أن المعاهدات الدولية التي الدستور والتي ت

صادقت عليها اليمن تحتل مرتبة أدنى من الدستور ولكن أعلى من التشريعات الوطنية، شريطة أال تتعارض أحكام هذه المعاهدات 
 أدناه. 2.1.2ة الشريعة اإلسالمية في اليمن بمزيد من التفصيل في القسم وتتم مناقشة مكان 24مع الشريعة اإلسالمية.

اليمن دولة ثنائية القانون، بمعنى أنه يجب تحويل أي اتفاقيات دولية صادقت عليها اليمن إلى قانون وطني من خالل سن تشريع 
ً قانونياً. يمنية مستعدة لفرض التزامات اليمن الدولية في غياب ومع ذلك، فقد كانت المحاكم ال 25وطني إذا كان لها أن تُحدث تأثيرا

التشريعات التنفيذية: على سبيل المثال، في قضية لجوء معروفة شملت امرأة شابة من المملكة العربية السعودية، أمرت محكمة 
ئين، مع التأكيد على أن اليمن من اتفاقية الالج 31جنوب شرق صنعاء االبتدائية بأن تعطى فترة لتسوية وضعها القانوني وفقا للمادة 

قبل النزاع، كلفت الدولة عدًدا من اللجان البرلمانية بصياغة ومراجعة  26ملزمة بتنفيذ االتفاقيات الدولية التي صادقت عليها.
نونية، ولجنة التشريعات إلدراج االلتزامات الواردة في المعاهدات التي صّدق عليها اليمن، بما في ذلك لجنة الشؤون الدستورية والقا

األخيرة مسؤولة عن مراجعة توافق التشريعات المقترحة مع –الحريات العامة وحقوق اإلنسان ولجنة تقنين أحكام الشريعة اإلسالمية 
 27الشريعة اإلسالمية.

 عامةظرة لمسلح: نزاع النء اثناق أبیطللتل لقاباني ولقانر ااطإلا 
فيتم تطبيق مرجعين متباينين قانونياً ولكن "يعزز كالً - 28يقة ال جدال فيها في اليمنوهي حق-في الحاالت التي يوجد فيها نزاع مسلح 

هما: القانون اإلنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق اإلنسان. وكما هو موضح في المقدمة، فإن نطاق هذا التقرير  29منهما اآلخر"
أدلة  3من قبل مختلف أطراف النزاع. وبالتالي، فإنه بينما يقدم الجزء  ال يشمل تقديم تحليل مدى االمتثال للقانون الدولي اإلنساني

على السلوك التمييزي الذي حدث أثناء النزاع الحالي، إال أنه في الوقت نفسه ال يحاول مناقشة تحديد ما إذا كان هذا السلوك ينتهك 
لهذين النظامين القانونيين في اليمن، وعالقة القانون الدولي  معايير القانون الدولي اإلنساني. وعليه، وبالنظر إلى التطبيق المتزامن

، فإن نظرة عامة موجزة حول تطبيق القانون الدولي اإلنساني وعالقته مع القانون 3اإلنساني ببعض القضايا التي نوقشت في الجزء 
 الدولي لحقوق اإلنسان أثناء النزاع المسلح مبينة أدناه.

غير المشاركين في األعمال العدائية  اني إلى تنظيم وتقييد آثار النزاع المسلح وحماية أولئك األشخاصيسعى القانون الدولي اإلنس
. وعلى هذا النحو، ال ينطبق القانون الدولي اإلنساني إال في حالة وجود نزاع مسلح. إن مسألة واألشخاص الذين ألقوا عنهم أسلحتهم

تعتمد معايير تحديد وجود نزاع مسلح على ما إذا كانت األعمال العدائية تحدث بين وجود نزاع مسلح من عدمه هي مسألة حقيقة، و
( بين دولة واحدة أو أكثر من الجماعات المسلحة المنظمة، أو فيما 2أو ) 30( دولتين أو أكثر )تعرف باسم "نزاع مسلح دولي"(،1)

اإلنسان.  لحقوق اليمنية المجلة ،"اإلنسان لحقوق الدولية االلتزامات مع اليمنية القوانين مواءمة" ،أحمد العبيد. د العبيد،  
 ”القوة اإللزامية لنصوص الصكوك الدولية“

 

الحقوق المدنية والشخصية للمرأة في الدستور اليمن “ 

ً  أنظر ؛1435 لسنة 53 رقم الحكم، صنعاء شرق جنوب محكمة عن صادر قضائي حكم   قضية في المقاطعة شرق جنوب محكمة حكم أيضا
هـ 1424 لسنة 37 رقم المدني العمل قانون في. هـ 1427 لسنة 153 رقم الحكم الصوماليين؛ الالجئين

49و 31و 28 لموادا"، النواب لمجلس الداخلية اللوائح "إصدار بشأن 2006 لسنة 1 رقم القانون 
المتحدة لألمم التابع األمن مجلس، 1 المالحظة، أعاله أنظر ؛24-20 الفقرة، اإلنسان حقوق مجلس، 1 الحاشية، أعاله أنظر 

.2 الحاشية، أعاله أنظر 

 األحمر للصليب الدولية اللجنة تعليقل وفقًا ؛1949 لعام جنيف التفاقيات 2 المشتركة المادة من" الدولي المسلح للنزاع”التعريف  هذا وينبع 
 مسلح نزاع وجود قبل الشدة من معين مستوى إلى المسلحة القوة استخدام يصل بأن شرط أي يوجد ال، المشتركة الثانية المادة على 2016
 :على متاح ،2016 االتفاقية، تطبيق: 2 المادة. 2016 عام تعليق، األحمر للصليب الدولية اللجنة أنظر. دولي
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وفيما يتعلق باألخيرة، فإن  31اع مسلح غير دولي "داخلي"(.بين واحدة أو أكثر من الجماعات المسلحة المنظمة )المعروفة باسم نز
الجماعات المسلحة المنظمة، أو فيما بين هذه الجماعات المسلحة المنظمة، يجب أن يصل إلى  العنف بين سلطات الدولة والجماعة أو

ية مختلفة اعتماًدا على ما إذا كان النزاع وتنطبق معايير قانون 32مستوى معين من الشدة قبل اعتبار النزاع المسلح غير الدولي قائماً.
 مصنفًا كنزاع مسلح دولي أو نزاع مسلح غير دولي.

تصنيف طبيعة النزاع في اليمن فيما إذا كان دولي أو غير دولي أمر معقد، نظراً لمشاركة عدد من مختلف الجهات الحكومية وغير 
على هذا النحو، يتم تنظيم األعمال العدائية وفًقا  34ه غير دولي.ومع ذلك، يتم تصنيف الصراع بشكل أفضل على أن 33الحكومية.

لقواعد القانون الدولي اإلنساني التي تنطبق على النزاعات المسلحة غير الدولية. وتُستمد هذه المعايير من عدد من المعاهدات الدولية 
وبروتوكولها اإلضافي  1949أغسطس/ آب  12 التفاقيات جنيف في 3التي صادقت عليها اليمن، بما في ذلك المادة المشتركة 

وكذلك القانون الدولي العرفي. يفرض القانون الدولي اإلنساني التزامات محددة على  1977،35يونيو/ حزيران  8الثاني الصادر في 
اليمن ملزمة بهذه كل من الدول واألطراف من غير الدول في النزاعات المسلحة غير الدولية، مما يعني أن جميع أطراف النزاع في 

 المعايير.

 

 ”
territory of one of the High Contracting Parties”; ICRC, Commentary on the 

First Geneva Convention, 

 Decision on the sko Tadic, The Prosecutor v Du
Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction

international armed conflict exists where there is”
groups or between such groups within a State”.

.1 الجزء أنظر، المعلومات من لمزيد 

ً  النزاع يجعل ال السعودية تقوده الذي التحالف خالل من النزاع في تدخلت األخرى الدول من عدداً  أن حقيقة   حدث التدخل ألن نظراً ، دوليا
، االتفاقية تطبيق: 2 المادة، 2016 عام تعليق، األحمر للصليب الدولية اللجنة: أنظر، دولياً  بها المعترف هادي الرئيس حكومة من بطلب
: على متاح، 259 الفقرة، 2016

؟
 هناك أن ينح في، ذلك على عالوة ؛

 هناك كانت إذا ما الواضح غير من فإنه، لألسلحة المزعوم اإلمداد خالل من ذلك في بما، إيران من مدعومة هللا أنصار قوات أن على أدلة
 الدولي القانون كمسألة إيران إلى السلوك يعزى أن يمكن بحيث هللا أنصار قوات تصرفات على شاملة سيطرة لديها إيران أن تثبت كافية أدلة

، الدولية اللجنة، المذكرة هذه أنظر ؛ 541 الفقرة، 2012، لوبانغا محاكمة، الدولية الجنائية المحكمة ؛ 32 الحاشية، أعاله أنظر، العرفي
 سبيل على، أنظر ؛ اآلخرين اإلنسان حقوق وخبراء منظمات قبل من بطبيعته دولي غير أنه على النزاع تصنيف تم لقد. 273-265 الفقرات

 متاح، 20. ص، 2016 اليمن، في التحالف السعودي على البنى االقتصادية غارات: قصف المنشآت التجارية، ووتش رايتس هيومن، المثال
: على

، اليمن في الدولية غير المسلحة النزاعات، اإلنسان وحقوق الدولي اإلنساني للقانون نيفج وأكاديمية ؛
: على متاحة وهي، 2018 مارس/ آذار

.

 الدولية غير المسلحة النزاعات ضحايا بحماية والمتعلق 1949 آب أغسطس/ 12 في ودةالمعق جنيف التفاقيات اإلضافي البروتوكول 
 جميع أي، جنيف اتفاقيات في المشتركة 3 المادة من أكثر للغاية محدودة ظروف في ينطبق 1977، 3. ش 1125(، الثاني البروتوكول)

 مسلحة نظامية جماعات أو منشقة مسلحة وقوات المسلحة قواته بين عاقدةالمت السامية األطراف أحد إقليم على تدور والتي ”المسلحة النزاعات
 تنفيذ وتستطيع, ومنسقة متواصلة عسكرية بعمليات القيام من يمكنها ما السيطرة من إقليمه من جزء على مسئولة قيادة تحت وتمارس أخرى

 تم قد العتبة هذه إن القول يمكن، اليمن في االقليم على هللا أنصار قوات سيطرة مدى إلى بالنظر ؛( 1 المادة”")البروتوكول” اللحق هذا
.استيفائها

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى 

وعرفانشكر   من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : 

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : قائمة االختصارات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : ملخص تنفيذي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : المقدمة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : السياق االجتماعي والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : اإلطار القانوني والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : أنماط التمييز وعدم المساواة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : التوصيات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى المراجع

المفاهيمي للتقرير اإلطار

المساواة على اإلنسان لحقوق الموحد اإلطار تطبيق  

التقريروحدود  نطاق  

البلد سياق  

والسياسات والحكومة التاريخ  

 اإلطار القانوني المتعلق بالمساواة وعدم التمييز

 نظرة عامة على نظام العدالة اليمني

 االستنتاج

 التمييز على أساس الرأي السياسي

 التمييز على أساس الدين أو المعتقد

أساس نوع الجنس "التمييز التمييز القائم على 
 الجنساني"

 التمييز على أساس العرق والنسب

 التمييز على أساس اإلعاقة

 التمييز القائم على أساس الوضع الصحي

 التمييز القائم على التوجه الجنسي
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 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى 

وعرفانشكر   من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : 

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : قائمة االختصارات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : ملخص تنفيذي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : المقدمة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : السياق االجتماعي والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : اإلطار القانوني والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : أنماط التمييز وعدم المساواة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : التوصيات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى المراجع

المفاهيمي للتقرير اإلطار

المساواة على اإلنسان لحقوق الموحد اإلطار تطبيق  

التقريروحدود  نطاق  

البلد سياق  

والسياسات والحكومة التاريخ  

 اإلطار القانوني المتعلق بالمساواة وعدم التمييز

 نظرة عامة على نظام العدالة اليمني

 االستنتاج

 التمييز على أساس الرأي السياسي

 التمييز على أساس الدين أو المعتقد

أساس نوع الجنس "التمييز التمييز القائم على 
 الجنساني"

 التمييز على أساس العرق والنسب

 التمييز على أساس اإلعاقة

 التمييز القائم على أساس الوضع الصحي

 التمييز القائم على التوجه الجنسي

 : مصادقة اليمن على اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها اإلضافيين3الجدول 

 االتفاقية التوقيع المصادقة/ االنضمام

 تموزيوليو/   16
1970 

اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في  ال يوجد
 1949الميدان، 

 تموزيوليو/   16
1970 

اتفاقية جنيف المتعلقة بتحسين حالة الجرحى والمرضى والغرقى من  يوجد ال
 1949أفراد القوات المسلحة في البحر، 

 تموزيوليو/   16
1970 

 1949اتفاقية جنيف المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب،  ال يوجد

 تموزيوليو/   16
1970 

 1949حرب، اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين في وقت ال ال يوجد

أبريل/نيسان  17
1990 

فبراير/شباط   14
1978 

البروتوكول اإلضافي التفاقيات جنيف المتعلقة بحماية ضحايا 
 1977النزاعات المسلحة، 

أبريل/نيسان  17
1990 

فبراير/شباط   14
1978 

البروتوكول الثاني اإلضافي التفاقيات جنيف المتعلقة بحماية ضحايا 
 1977الدولية،  النزاعات المسلحة غير

 

على أن "عدم التمييز عقيدة أساسية ليس لقانون حقوق اإلنسان فحسب، بل  (ICRC)وقد أكدت اللجنة الدولية للصليب األحمر 
، والتي يمكن القول بأنها من أهم نصوص 1949المشتركة بين اتفاقيات جنيف لعام  3تنص المادة  36للقانون اإلنساني الدولي".

اإلنساني المطبقة في النزاعات المسلحة غير الدولية، على أن "المعاملة اإلنسانية وعدم التمييز هما المبدئين األساسيين القانون الدولي 
المشتركة  3تنص المادة  37اللذان يجب أن يوجهان سلوك أطراف النزاع ضد األشخاص الذين ال يشاركون فيه ")التأكيد مضاف(.

لذين ال يشاركون في النزاع يجب أن "يعاملون في جميع األحوال معاملة إنسانية، دون أي على وجه التحديد على أن األشخاص ا
وتحظر  38تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة، أو أي معيار مماثل آخر."،

البدنية" )بما في ذلك التعذيب(، وأخذ الرهائن، و"االعتداء على  االعتداء على الحياة والسالمة بعض السلوكيات بما في ذلك "
كما يؤكد  39إصدار األحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيال قانونيا". الكرامة الشخصية" و"

( على أن أحكام 1) 2وتنص المادة  40لح.البروتوكول اإلضافي الثاني التفاقيات جنيف أهمية مبدأ عدم التمييز في النزاع المس
البروتوكول تسري "دون أي تمييز مجحف ينبني على العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو اآلراء السياسية أو 

لة )...(على كافة غيرها أو االنتماء الوطني أو االجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر أو على أية معايير أخرى مماث
المشتركة لتشمل أسباب  3األشخاص الذين يتأثرون بنزاع مسلح"، وبالتالي فإن ذلك يُعتبر توسيع نطاق الحماية الوارد في المادة 

 41أخرى مثل الرأي السياسي واالنتماء االجتماعي.

 Discrimination and Armed Conflict-Non

.المرجع السابق 

(.1) 3 المشتركة المادة، ،  75، الحرب وقت في لمدنيينا بحماية المتعلقة جنيف اتفاقية 

(.د) -( أ( )1) 3 المشتركة المادة، السابق المرجع 

36 الحاشية، أعاله أنظر 
(.1) 2 المادة، 35 الحاشية، أعاله أنظر 
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انون الدولي اإلنساني في حاالت النزاع من المهم مالحظة أن القانون الدولي لحقوق اإلنسان ال يزال يسري بالتزامن مع الق
عندما ينظم حكمان متعارضان من أحكام القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان نفس الوضع ولكن  42المسلح.

، "ينبغي إعطاء ووفقاً لهذا المبدأ 43بطريقة مختلفة، يستخدم المبدأ القانوني لقانون التخصيص لتجنب أي تعارض محتمل بين القواعد.
ً من بعض  األولوية للحكم الذي يعطي التوجيه األكثر تفصيالً على القاعدة األكثر عمومية". وبينما يجوز لدولة ما الخروج مؤقتا

ً فيها.  44التزاماتها المتعلقة بحقوق اإلنسان في حالة الطوارئ، فإن اليمن لم يفعل ذلك فيما يتعلق بأي معاهدات دولية يكون طرفا
ى أية حال، فقد أوضحت هيئات األمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات أن بعض االلتزامات ال تزال سارية حتى خالل وعل

وأكد  46وأن "هناك عناصر أو أبعاد للحق في عدم التمييز ال يمكن االنتقاص منها في أي ظرف من الظروف". 45النزاعات المسلحة
كراراً على ضرورة امتثال  جميع أطراف النزاع في اليمن اللتزاماتهم بموجب القانون مجلس األمن ومجلس حقوق اإلنسان مراراً وت

لـ "واجبات  2017مع تأكيد مجلس حقوق اإلنسان في سبتمبر/ أيلول  47الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان،
األفراد داخل أراضيها والخاضعين لواليتها  والتزامات" الحكومة اليمن لضمان احترام وتعزيز وحماية حقوق اإلنسان لجميع

( والعهد الدولي الخاص ICCPRالقضائية"، وإذ يشير إلى أن اليمن طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )
( واالتفاقية DICER( واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري )ICESCRبالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية )

(،واتفاقية حقوق الطفل CAT( واتفاقية مناهضة التعذيب )CEDAWالدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة )
(CRC( واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة )CRPD.واالتفاقية المتعلقة بوضع الالجئين )48 

 

اإلطار القانوني الوطني للمساواة وعدم التمييز 
( YAR( والجمهورية العربية اليمنية )PDRY، كان لدى جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية )1990يد اليمن في عام قبل توح

نظامين قانونيين متميزين. وتم توحيد هذين النظامين معاً عند إنشاء الجمهورية اليمنية الجديدة، حيث تم اإلعالن رسمياً بأن قوانين 
 49( هي التشريع "الرسمي" للبلد.ARYالجمهورية العربية اليمنية )

ً إلى جنب مع اإلطار  يتكون النظام القانوني اليمني من مجموعة متنوعة من القواعد الدينية والعرفية والقبلية التي تتعايش جنبا
( واللوائح اإلدارية. القانوني الذي أعلنته الدولة. ويشمل هذا األخير الدستور والتشريعات العادية والقرارات الجمهورية )أو الرئاسية

تجدر اإلشارة إلى أن العالقة الدقيقة بين القانون الصادر من الدولة والشريعة اإلسالمية في اليمن يخضع للنقاش. كان الدستور األول 
ريعة منه على أن "الش 3عقب توحيد البالد، ينص في المادة  1991للجمهورية اليمنية، الذي تم اعتماده عن طريق االستفتاء عام 

لينص على أن "الشريعة اإلسالمية مصدر  1994اإلسالمية هي المصدر الرئيسي للتشريع"، إال أنه تم تعديل هذا النص في عام 

، الطوارئ حالة أثناء االستثناءات: 4 المادة: 29 رقم العام التعليق،  ؛ 56-55 و 6 الصفحتان، 2 الحاشية، أعاله أنظر 
 العام القانوني االلتزام طبيعة: 31 رقم العام التعليق،  ؛ ، ،

 محكمة ؛ ، ،، العهد في األطراف الدول على المفروضة
 محكمة ؛ 25 الفقرة، 1996 يوليو/ تموز 8، االستشاري الرأي، استخدامها أو النووية باألسلحة التهديد مشروعية(، ) الدولية العدل
.106 الفقرة، 2004 يوليو/ تموز 9، المحتلة الفلسطينية األرض في جدار لبناء القانونية اآلثار بشأن استشاري رأي، الدولية العدل

 Hiba! A könyvjelző nem létezik.
Yearbook of the International Law Commission

.4 المادة، ) والسياسية المدنية وقبالحق الخاص الدولي العهد أنظر 

.3 الفقرة، الطوارئ حالة خالل االستثناءات: 4 المادة: 29 رقم العام التعليق، ، 42 الحاشية، المثال سبيل على أنظر 

.8 الفقرة، السابق المرجع 
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عاٍِح اإلٔسا٠ٔح ٚعدَ اٌذ٠٠ِز ِ٘ا اٌِتدب٠ْ األساس٠٠ْ اٌمأْٚ اٌدٌٟٚ اإلٔسأٟ اٌِطتمح فٟ أٌزاعاخ اٌِسٍحح ؼ٠ر اٌد٠ٌٚح، عٍٝ أْ "اٌِ
اٌِشذروح  3ذٔص اٌِادج  37اٌٍذاْ ٠جب أْ ٠ٚجٙاْ سٍٚن أطراؾ أٌزاع ضد األشخاص اٌذ٠ْ ال ٠شاروْٚ ف٠ٗ ")اٌذؤو٠د ِضاؾ(.

ٍِح إٔسا٠ٔح، دْٚ أٞ عٍٝ ٚجٗ اٌذحد٠د عٍٝ أْ األشخاص اٌذ٠ْ ال ٠شاروْٚ فٟ أٌزاع ٠جب أْ "٠عاٍِْٚ فٟ ج٠ِع األحٚاي ِعا
ٚذحظر  38ذ٠٠ِز ضار ٠مَٚ عٍٝ اٌعٔصر أٚ اٌٍْٚ، أٚ اٌد٠ْ أٚ اٌِعذمد، أٚ اٌجٔس، أٚ اٌٌِٚد أٚ اٌثرٚج، أٚ أٞ ِع٠ار ِِاثي آخر."،

االعذداء عٍٝ اٌح٠اج ٚاٌسالِح اٌتد٠ٔح" )تِا فٟ ذٌن اٌذعذ٠ب(، ٚأخذ اٌر٘ابْ، ٚ"االعذداء عٍٝ  تعض اٌسٍٚو٠اخ تِا فٟ ذٌن "
وِا ٠إود  39إصدار األحواَ ٚذٔف٠ذ اٌعمٚتاخ دْٚ إجراء ِحاوِح ساتمح أِاَ ِحوِح ِشوٍح ذشو٠ال لا٠ٔٚٔا". اٌوراِح اٌشخص٠ح" ٚ"

( عٍٝ أْ أحواَ 1) 2ٚذٔص اٌِادج  40اٌترٚذٚوٚي اإلضافٟ اٌثأٟ الذفال٠اخ ج٠ٔؾ أ٠ِ٘ح ِتدأ عدَ اٌذ٠٠ِز فٟ أٌزاع اٌِسٍح.
٠٠ِز ِجحؾ ٠ٔتٟٔ عٍٝ اٌعٔصر أٚ اٌٍْٚ أٚ اٌجٔس أٚ اٌٍؽح أٚ اٌد٠ْ أٚ اٌعم٠دج أٚ ا٢راء اٌس٠اس٠ح أٚ اٌترٚذٚوٚي ذسرٞ "دْٚ أٞ ذ

ؼ٠ر٘ا أٚ االٔذِاء اٌٚطٟٔ أٚ االجذِاعٟ أٚ اٌثرٚج أٚ اٌٌِٚد أٚ أٞ ٚضع آخر أٚ عٍٝ أ٠ح ِعا٠٠ر أخرٜ ِِاثٍح )...(عٍٝ وافح 
اٌِشذروح ٌذشِي أستاب  3فإْ ذٌن ٠ُعذتر ذٚس٠ع ٔطاق اٌحِا٠ح اٌٚارد فٟ اٌِادج األشخاص اٌذ٠ْ ٠ذؤثرْٚ تٔزاع ِسٍح"، ٚتاٌذاٌٟ 

 41أخرٜ ِثي اٌرأٞ اٌس٠اسٟ ٚاالٔذِاء االجذِاعٟ.

ِْ اٌَِٙ ِالحظح أْ اٌمأْٚ اٌدٌٟٚ ٌحمٚق اإلٔساْ ال ٠زاي ٠سرٞ تاٌذزاِْ ِع اٌمأْٚ اٌدٌٟٚ اإلٔسأٟ فٟ حاالخ أٌزاع 
ْ ِذعارضاْ ِْ أحواَ اٌمأْٚ اٌدٌٟٚ اإلٔسأٟ ٚاٌمأْٚ اٌدٌٟٚ ٌحمٚق اإلٔساْ ٔفس اٌٚضع ٌٚوْ عٔدِا ٠ٔظَ حوِا 42اٌِسٍح.

ٚٚفماً ٌٙذا اٌِتدأ، "٠ٔتؽٟ إعطاء  43تطر٠مح ِخذٍفح، ٠سذخدَ اٌِتدأ اٌمأٟٚٔ ٌمأْٚ اٌذخص٠ص ٌذجٔب أٞ ذعارض ِحذِي ت٠ْ اٌمٚاعد.
عٍٝ اٌماعدج األوثر ع٠ِِٚح". ٚت٠ِٔا ٠جٚز ٌدٌٚح ِا اٌخرٚج ِإلذاً ِْ تعض  األ٠ٌٚٚح ٌٍحوَ اٌذٞ ٠عطٟ اٌذٚج٠ٗ األوثر ذفص٠الً 

فإْ ا٠ٌِْ ٌَ ٠فعي ذٌن ف٠ِا ٠ذعٍق تؤٞ ِعا٘داخ د٠ٌٚح ٠وْٚ طرفاً ف٠ٙا.  44اٌذزاِاذٙا اٌِذعٍمح تحمٚق اإلٔساْ فٟ حاٌح اٌطٚارئ،
خ أْ تعض االٌذزاِاخ ال ذزاي سار٠ح حذٝ خالي ٚعٍٝ أ٠ح حاي، فمد أٚضحخ ٠٘باخ األَِ اٌِذحدج أٌِشؤج تِٚجب ِعا٘دا

ٚأود  46ٚأْ "٘ٔان عٔاصر أٚ أتعاد ٌٍحق فٟ عدَ اٌذ٠٠ِز ال ٠ِوْ االٔذماص ِٔٙا فٟ أٞ ظرؾ ِْ اٌظرٚؾ". 45أٌزاعاخ اٌِسٍحح
َٙ تِٚجب اٌمأْٚ ِجٍس األِْ ِٚجٍس حمٚق اإلٔساْ ِراراً ٚذوراراً عٍٝ ضرٚرج اِذثاي  ج٠ِع أطراؾ أٌزاع فٟ ا٠ٌِْ الٌذزاِاذ

ٌـ "ٚاجتاخ  2017ِع ذؤو٠د ِجٍس حمٚق اإلٔساْ فٟ ستذِتر/ أ٠ٍٚي  47اٌدٌٟٚ اإلٔسأٟ ٚاٌمأْٚ اٌدٌٟٚ ٌحمٚق اإلٔساْ،
ٚاٌذزاِاخ" اٌحوِٚح ا٠ٌِْ ٌضِاْ احذراَ ٚذعز٠ز ٚحِا٠ح حمٚق اإلٔساْ ٌج٠ِع األفراد داخي أراض٠ٙا ٚاٌخاضع٠ْ ٌٚال٠ذٙا 

( ٚاٌعٙد اٌدٌٟٚ اٌخاص ICCPRإٌٝ أْ ا٠ٌِْ طرؾ فٟ اٌعٙد اٌدٌٟٚ اٌخاص تاٌحمٚق اٌِد٠ٔح ٚاٌس٠اس٠ح )اٌمضاب٠ح"، ٚإذ ٠ش٠ر 
( ٚاالذفال٠ح ICERD( ٚاذفال٠ح اٌمضاء عٍٝ ج٠ِع أشواي اٌذ٠٠ِز اٌعٔصرٞ )ICESCRتاٌحمٚق االلذصاد٠ح ٚاالجذِاع٠ح ٚاٌثماف٠ح )

(،ٚاذفال٠ح حمٚق اٌطفي CAT( ٚاذفال٠ح ِٔا٘ضح اٌذعذ٠ب )CEDAW) اٌد٠ٌٚح ٌٍمضاء عٍٝ ج٠ِع أشواي اٌذ٠٠ِز ضد اٌِرأج
(CRC( ٚاذفال٠ح حمٚق األشخاص ذٚٞ اإلعالح )CRPD.ْٚاالذفال٠ح اٌِذعٍمح تٚضع اٌالجب٠ )48 
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جميع التشريعات". وعلى هذا النحو، يذهب غالبية القضاة والباحثين والمحامين في اليمن إلى القول بأن الشريعة تتفوق على كل 
ومع ذلك، تؤكد مجموعة أخرى )األقليّة( من المحامين والقضاة والباحثين أن القانون الذي أصدرته  50دولة.القوانين التي تصدرها ال

 مع كون الدولة "المشرع الوحيد". كما الحظ الزويني: 51الدولة قد حل محل الشريعة كمصدر وحيد للقانون،

وبواسطة من ينبغي تفسير الشريعة على الرغم من أن ال أحد يوافق فعليًا على ما تعنيه الشريعة فعاًل، 
يتواجدان اليوم في جميع مستويات الدولة والسياسة -وكثيرين بينهما -بشكل حاسم، فإن كال الوجهين 

 52والقضاء والتعليم والمجتمع في اليمن.

نين أحكام الشريعة اإلسالمية، عمليا، يتم مراجعة جميع القوانين اليمنية الجديدة لتتوافق مع مبادئ الشريعة اإلسالمية من قبل لجنة تق
وعلى هذا النحو، يستند قانون األحوال الشخصية اليمني وقانون األسرة  53من الدستور". 3التي تعتبر نفسها "الوصي على المادة 

ى مبادئ كما يشير القضاة اليمنيون إل 54والقوانين الجنائية والمدنية )ضمن أمور أخرى( إلى قواعد الشريعة اإلسالمية التقليدية.
الشريعة في تفسير التشريعات اليمنية، مع وصف أدلة الفقه )الفقه اإلسالمي( رسميًا الستخدامها من قبل القضاة "لمواءمة تفسير 

 55القواعد اإلسالمية" المفتوحة "في التشريعات اليمنية".

اليمني من حيث صلته بالمساواة فيجب قراءة هذا وكما لوحظ في بداية هذا الجزء أنه من أجل تقييم الصورة الكاملة لإلطار القانوني 
، الذي يحتوي على تقييم للقوانين التي تنص على تمييز علني أو تخضع للتطبيق التمييزي. ومن 3الجزء مع، وفي سياق الجزء 

طار القانوني لليمن وذلك المهم أيضا التأكيد على أن تدهور سيادة القانون في البالد في سياق النزاع المستمر قد أثر على فعالية اإل
من خالل تنفيذ وإنفاذ القوانين الحالية بطريقة غير متناسقة، وتعليق سياسات مختلفة. تمت مناقشة هذا بمزيد من التفصيل في الجزء 

3. 

 الدستور 
تعديالت، حيث بالنظر إلى التاريخ السياسي لليمن، فربما لن يكون من الغريب أن يخضع دستورها إلى سلسلة من المفاوضات وال

وعقب الحرب األهلية  1991.56وتمت الموافقة عليه عن طريق استفتاء عام  1990صدر أول دستور لليمن كدولة موحدة في عام 
بين الحكومة واالنفصاليين الجنوبيين، تم إدخال عدد من التعديالت على الدستور، بما في ذلك النص على أن الشريعة  1994عام 

وينظر هذا القسم في  2001.58فبراير/ شباط  20واعتُمدت تعديالت أخرى في  57ميع التشريعات.اإلسالمية هي مصدر ج
الذي لم يُعتمد  2015النصوص الرئيسية للدستور الحالي المتعلقة بالمساواة وعدم التمييز، فضالً عن نصوص مشروع الدستور لعام 

 قط.

 2أن الجمهورية اليمنية دولة عربية إسالمية، وتنص المادة  1لن المادة ينص الباب األول من الدستور على "أُسس الدولة"، حيث تع
 24على أن اإلسالم دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية. وبموجب الفصل الثالث من الباب األول من الدستور، تنص المادة 

ماعياً وثقافياً، وتصدر القوانين لتحقيق ذلك"، وتواصل على أن "تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين سياسياً واقتصادياً واجت
 .القول بأن المجتمع اليمني يقوم على مبادئ العدل والحرية والمساواة وفقاً للقانون 25المادة 

حقوق  يتناول الباب الثاني من الدستور "الحقوق والواجبات المواطنين األساسية". ومن عنوانه، يخلق هذا الباب تمييًزا مؤسفًا بين
على ضمانة عامة بأن  41وحريات المواطنين وغير المواطنين، والذي يستمر طيلة األحكام الالحقة من الدستور. تنص المادة 

مقتصر فقط على  41"المواطنون جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة". إن حقيقة كون ضمان المساواة في المادة 

.السابق المرجع 
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وأفضل الممارسات التي تنص على أن الحق  59يتناقض مع كال من القانون الدولي لحقوق اإلنسان المواطنين يمثل قصور كبيرة: فهو
على أن لكل مواطن حق  42وتنص المادة  60في المساواة يمتد إلى "جميع البشر" وغير مقتصر في التطبيق على مواطني الدولة.

ً "حرية الفكر واإلعراب عن الرأي )...( في حدود اإلسهام في الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية ، كما تكفل أيضا
القانون". تنص األحكام الالحقة على حقوق وحريات أساسية أخرى، بما في ذلك الحق في الحرية الشخصية والكرامة واألمن )المادة 

(، والحق في الرعاية الصحية )المادة 54 )ب((، والحق في التعليم )المادة 48)أ((، وحظر التعذيب البدني والنفسي )المادة  48
(. ومع ذلك، فإن التمتع بهذه الحقوق والحريات يقتصر على 58( وحرية تكوين الجمعيات )المادة 57(، وحرية التنقل )المادة 55

 المواطنين فقط.

مواطنين ممتدة لغير المواطنين، إال في حين أن القانون الدولي لحقوق اإلنسان ال يتطلب أن تكون جميع الحقوق والحريات المكفولة لل
أن االستثناءات من المبدأ العام للمساواة بين المواطنين وغير المواطنين محدودة للغاية. على سبيل المثال، بموجب العهد الدولي 

طنين فقط، مضمونة للموا 25(، فإن الحقوق السياسية المحددة الواردة في المادة ICCPRالخاص بالحقوق المدنية والسياسية )
 ( مضمون فقط لألشخاص "بشكل قانوني داخل إقليم الدولة".1) 12والحق في حرية التنقل واختيار مكان اإلقامة بموجب المادة 

على أن "المواطنين متساوون أمام القانون ومتساوون في الحقوق والواجبات العامة وال  1990وبينما تنص نسخة الدستور للعام 
تمت إزالة  61لى أساس الجنس أو اللون أو األصل أو اللغة أو المهنة أو الوضع االجتماعي أو العرق"،يجوز التمييز ضدهم ع

 على الدستور. وعلى هذا النحو، ال يوجد حظر صريح للتمييز في الدستور. 1994الصياغة األخيرة في تعديالت عام 

باالقتران  41حيث يجب قراءة بند المساواة الوارد في المادة  وثمة عيب رئيسي آخر يتمثل في التعامل مع حقوق المرأة في الدستور،
ف النساء بأنهن "شقائق الرجال"، وتنص على أن "لهن من الحقوق وعليهن من الواجبات ما تكفله وتوجبه 31مع المادة  ّ ، التي تُعر 

ألنه يعني ضمناً أن  62االجتماعية الضارة، الشريعة وينص عليها القانون". وهذا تصنيف غير مفيد قد يكون له أثر في تعزيز القواعد
، القسم 3سيتم مناقشة هذه المادة بمزيد من التفصيل في الجزء  63الرجال والنساء لهم حقوق والتزامات مختلفة بموجب الدستور.

3.3. 

هو جزء إلزامي من وأخيًرا، ال يفي الدستور بأفضل الممارسات الدولية عن طريق اإلخفاق في النص على أن اإلجراء اإليجابي 
، ”يتطلب الحق في المساواة إجراءات إيجابية ليصبح فعااًل  من إعالن المبادئ بشأن المساواة، " 3الحق في المساواة: وفقًا للمبدأ 

المعايير والسياسات التشريعية واإلدارية من أجل التغلب على األضرار التي حصلت في الماضي ولتسريع التقدم نحو  وتشمل "
 64اة السيما في جماعات معينة".المساو

 مسودة الدستور

، 2011نوفمبر/ تشرين الثاني  23( في GCCI، تم التوقيع على مبادرة مجلس التعاون الخليجي )1كما هو موضح في الجزء 
 (GCCIوالتي قضت بنقل السلطة من الرئيس صالح وإنشاء حكومة وفاق وطني جديدة. وتنص مبادرة مجلس التعاون الخليجي )

ً على عقد مؤتمر الحوار  65على أن "يشكل الرئيس الجديد لجنة دستورية لإلشراف على إعداد دستور جديد."، كما تنص أيضا
( هو توفير منتدى إلجراء NDC( كأحد اآلليات االنتقالية. وكان الهدف من مؤتمر الحوار الوطني الشامل )NDCالوطني الشامل )

 جميع”يشمل  الذي والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد من 26 المادة بموجب التمييز عدم شرط، المثال سبيل على، أنظر 
.26 المادة، والسياسية المدنية لحقوقبا الخاص الدولي العهد أنظر". األشخاص

.1 المبدأ، 2008، لندن المساواة، مؤسسة الحقوق المتساوية، المبادئ بشأن إعالن 

27 المادة، 56 الحاشية، أعاله أنظر 
: على متاح، 6-5 الصفحات، 2012، اليمن في اإلنسان حقوق لجنة إلى مقدم تقرير، الدولية العفو منظمة أنظر 

٪
.

 ”, ’”
and Röder, T.J. (eds.), Constitutionalism, Human Rights and Islam After the Arab Spring

.3 المبدأ، 60 رقم الحاشية، أعاله أنظر 

 Gulf Cooperation Council Initiative Agreement (UN Translation)

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى 

وعرفانشكر   من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : 

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : قائمة االختصارات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : ملخص تنفيذي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : المقدمة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : السياق االجتماعي والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : اإلطار القانوني والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : أنماط التمييز وعدم المساواة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : التوصيات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى المراجع

المفاهيمي للتقرير اإلطار

المساواة على اإلنسان لحقوق الموحد اإلطار تطبيق  

التقريروحدود  نطاق  

البلد سياق  

والسياسات والحكومة التاريخ  

 اإلطار القانوني المتعلق بالمساواة وعدم التمييز

 نظرة عامة على نظام العدالة اليمني

 االستنتاج

 التمييز على أساس الرأي السياسي

 التمييز على أساس الدين أو المعتقد

أساس نوع الجنس "التمييز التمييز القائم على 
 الجنساني"

 التمييز على أساس العرق والنسب

 التمييز على أساس اإلعاقة

 التمييز القائم على أساس الوضع الصحي

 التمييز القائم على التوجه الجنسي
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 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى 

وعرفانشكر   من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : 

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : قائمة االختصارات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : ملخص تنفيذي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : المقدمة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : السياق االجتماعي والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : اإلطار القانوني والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : أنماط التمييز وعدم المساواة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : التوصيات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى المراجع

المفاهيمي للتقرير اإلطار

المساواة على اإلنسان لحقوق الموحد اإلطار تطبيق  

التقريروحدود  نطاق  

البلد سياق  

والسياسات والحكومة التاريخ  

 اإلطار القانوني المتعلق بالمساواة وعدم التمييز

 نظرة عامة على نظام العدالة اليمني

 االستنتاج

 التمييز على أساس الرأي السياسي

 التمييز على أساس الدين أو المعتقد

أساس نوع الجنس "التمييز التمييز القائم على 
 الجنساني"

 التمييز على أساس العرق والنسب

 التمييز على أساس اإلعاقة

 التمييز القائم على أساس الوضع الصحي

 التمييز القائم على التوجه الجنسي

 2013ات المؤسسية ومختلف قضايا السياسات. وعليه، ُعقد المؤتمر بين مارس/ آذار مفاوضات شاملة فيما يتعلق باإلصالح
، وتولى مناقشة عدد من القضايا، بما في ذلك صياغة مشروع دستور جديد من خالل إنشاء لجنة صياغة 2014ويناير/كانون الثاني 

 66الدستور.

ور الجديد )مسودة الدستور( رسميًا على اإلنترنت، وتم تقديمها الحقًا ، تم نشر المسودة األولى للدست2015 كانون الثاني/يناير 3في 
وكما هو مذكور في الجزء األول، تم قبول المسودة من قبل جميع األحزاب  2015.67 كانون الثاني /يناير 7إلى الرئيس هادي في 

 68ذين عارضوا إنشاء دولة اتحادية.السياسية والممثلين، باستثناء أنصار هللا )المعروفين أيضا باسم "الحوثيين"(، ال

وهناك عدد  69يمثل مشروع الدستور تحسنا كبيرا في األحكام المتعلقة بالمساواة وعدم التمييز المنصوص عليها في الدستور الحالي.
 من األحكام ذات الصلة في هذا الصدد:

)التي تنص على أن  41ة السابقة الباب الثاني من مسودة الدستور، والذي يتعلق بالحقوق والحريات، يحذف الماد •
بأن "الناس  74بضمانة واردة في مشروع المادة  70المواطنون جميعهم "متساوون في الحقوق والواجبات العامة"(

 متساوون أمام القانون" )التأكيد مضاف(.
 :75يتضمن الباب الثاني من مسودة الدستور ضمانة موضوعية لعدم التمييز بموجب مشروع المادة  •

واطنون متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة دون تمييز، بسبب الجنس أو اللون أو الم
العرق أو األصل أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع االقتصادي أو االجتماعي أو 

 اإلعاقة أو االنتماء السياسي أو الجغرافي أو الوظيفة أو المولد أو أي اعتبارات أخرى.

ت •
راءات "للنهوض بأوضاع الفئات جذ إنها ستتخألی رةً إمشي، يجابيةراءات إجذ إلة باتخادولزام التإ 62دة لماروع امشناول 

في ج المهمشين ماو "إدالجتماعية" واية دالقتصاوالسياسية ة الحياافي الفاعلة کتها رمشاز يزتع، ولمهمشةالضعيفة وا
 لمجتمع". ا

ب •
 71على الدولة كذلك ضمان "صون التنوع الثقافي واللغوي للمجتمع". ، يتعين63موجب مشروع المادة 

و •
على أنه "تفعيالً لمبدأ المواطنة المتساوية"، يتعين  76فيما يتعلق بمشاركة المرأة في الحياة السياسية، ينص مشروع المادة 

من الوصول إلى نسبة ال تقل عن على الدولة "سن تشريعات واتخاذ إجراءات لتحقيق مشاركة سياسية فاعلة للنساء بما يض
 ٪ في مختلف السلطات والهيئات".30

ف •
على سن تشريع يهدف إلى  128يما يتعلق باألحكام األخرى التي تؤثر على المساواة بين الجنسين، ينص مشروع المادة 

نية عشر عاماً في مشروع حماية المرأة من العنف وتوفير المواطنة المتساوية. كما تم تحديد الحد األدنى لسن الزواج بثما
، المتعلق بالجنسية اليمنية، على أن الجنسية هي "حق لكل من ولد ألب يمني أو ألم 7، وينص مشروع المادة 124المادة 
 72يمنية".

 

 Agreement on the implementation mechanism for the transition process in Yemen in 
accordance with the initiative of the Gulf Cooperation Council

.12 الفقرة، اإلنسان حقوق مجلس، 1 الحاشية، أعاله أنظر 

.المرجع السابق 

: على متاح، 2015، اليمنية الجمهورية دستور مسودة ترجمة، المتحدة األمم 

.41 المادة، 56 الحاشية، أعاله أنظر 

.63 المادة، السابق المرجع 

.7 المادة، 69 الحاشية، أعاله أنظر 
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ت •
من مسودة الدستور بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة بنصها على وجوب "تمكينهم من كافة حقوقهم  130عترف المادة 

ادية واالجتماعية والثقافية". وينبغي منح "الرعاية الكاملة لهم وتوفير كل احتياجاتهم للتغلب على السياسية واالقتص
 اإلعاقة"، التعليم والتأهيل الجيد والمالئم وتهيئة البنى، واالرتقاء بالثقافة االجتماعية في التعامل معهم بكرامة واحترام.

ي •
لى أن "يتمتع الالجئون بحقوق اإلنسان األساسية وفقا لما يحدده الحق في اللجوء وتنص ع 118تناول مشروع المادة 

 الدستور والقانون".
ي •

ً بنصها على أن للنازحين " الحق في الحماية والمساعدة  121وفر مشروع المادة  حماية لألشخاص النازحين داخليا
 رعاية الصحية المناسبة دون تمييز".اإلنسانية" كما تنص أيضاً على أن "تكفل لهم الدولة العيش الكريم والتعليم وال

ت •
وفر مسودة الدستور أيضا بعض الوضوح فيما يتعلق بوضع االلتزامات الدولية في النظام القانوني المحلي، حيث ينص 

على أن تلتزم الدولة " بالمواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها السلطة التشريعية، والقواعد  10مشروع المادة 
 رة في القانون الدولي".المستق

ليشمل غير  74يحتوي مشروع الدستور على عدد من التحسينات الرئيسية، ال سيما توسيع بند المساواة العامة بموجب المادة 
إجراءات إيجابية تدابير بموجب  باتخاذ، وإدراج أحكام متعلقة 75المواطنين، وإدراج ضمانة جوهرية لعدم التمييز بموجب المادة 

. كما يعتبر االعتراف الدستوري بحق المرأة اليمنية في منح الجنسية ألطفالها تطوراً إيجابياً، وهو يتناقض مع 76و 63و 62د الموا
 73من الدستور الحالي، والتي تنص فقط على أن "ينظم القانون الجنسية اليمنية ". 44المادة 

التمييز ال تزال غير شاملة وتعاني من بعض أوجه القصور الرئيسية،  ومع ذلك، فإن أحكام مشروع الدستور المتعلقة بالمساواة وعدم
 والتي ينبغي معالجتها عند أي مراجعة دستورية مستقبلية.

يعتبر تحسناً، فإنه ال يزال أقل من أفضل الممارسات الدولية  75أوالً، في حين أن إدراج ضمان عدم التمييز بموجب مشروع المادة 
ينص على أن جميع الناس )على العكس من المواطنين  74دير باألهمية، أنه في حين أن مشروع المادة في عدد من الطرق. والج

يضمن الحماية من التمييز ضد المواطنين فقط. وكما ذُكر أعاله، فإن هذا  75فقط( "متساوون أمام القانون"، إال أن مشروع المادة 
، التي تنص على أن الحق في المساواة )بما في ذلك الحق الممارساتوأفضل  74يتناقض مع كال من القانون الدولي لحقوق اإلنسان

 75في عدم التمييز( يمتد إلى "جميع البشر" وال يقتصر على تطبيقه على مواطني الدولة.

للقضاء  أي تدابير باتخاذ، كما ال يلزم مشروع الدستور الدولة 75عالوة على ذلك، لم يتم تعريف التمييز في إطار مشروع المادة 
على التمييز من خالل سن التشريعات والسياسات ذات الصلة. وفي حين أن مصطلح "أي اعتبارات أخرى" لم يتم تعريفه بشكل 

" الموجودة في العديد من صكوك  أكبر، فإن هذا المصطلح لديه القدرة على العمل بطريقة مماثلة لفئة "أو غير ذلك من األسباب
ربما يوسع نطاق تطبيق هذا الحكم ليشمل قائمة خصائص غير محددة، تتوافق مع أفضل الممارسات و 76حقوق اإلنسان الدولية،

 77الدولية. ومع ذلك، فإن معايير تحديد ما يشكل "أي ظروف أخرى" غير مدرجة في مسودة الدستور.

ً من حيث أنها تلزم الدولة  63و 62وتمثل المادتان  ً إيجابيا ً تطورا هيل تحسين واستمرار تمتع الفئات المهمشة تدابير لتس باتخاذمعا
واألقليات اللغوية بحقوقها، وبالتالي تمكين مشاركتها على قدم المساواة في الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية. ومع ذلك، في 

السياسي للجماعات يعد تحسنا رئيسيا، فإن عدم توفير حصص للتمثيل  63و 62حين أن إدراج اإلجراء اإليجابي في المادتين 
في الهيئات السياسية واإلدارية الرئيسية قد نُظر إليه بخيبة أمل، بالنظر إلى جهود الدعوة -مثل المهمشين -الضعيفة والمهمشة 

.44 المادة، 56 الحاشية، أعاله أنظر 

".األشخاص جميع”إلى  تمتد تيال، 26 المادة، والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد في التمييز عدم شرط، المثال سبيل على، أنظر 

.1 المبدأ، 60 الحاشية، أعاله أنظر 

 االقتصادية بالحقوق الخاص الدولي والعهد ؛(1) 2 المادة، والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد، المثال سبيل على، أنظر 
(.2) 2 المادة،  993، والثقافية واالجتماعية

.5 المبدأ، 60 لحاشيةا، أعاله أنظر 

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى 

وعرفانشكر   من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : 

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : قائمة االختصارات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : ملخص تنفيذي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : المقدمة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : السياق االجتماعي والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : اإلطار القانوني والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : أنماط التمييز وعدم المساواة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : التوصيات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى المراجع

المفاهيمي للتقرير اإلطار

المساواة على اإلنسان لحقوق الموحد اإلطار تطبيق  

التقريروحدود  نطاق  

البلد سياق  

والسياسات والحكومة التاريخ  

 اإلطار القانوني المتعلق بالمساواة وعدم التمييز

 نظرة عامة على نظام العدالة اليمني

 االستنتاج

 التمييز على أساس الرأي السياسي

 التمييز على أساس الدين أو المعتقد

أساس نوع الجنس "التمييز التمييز القائم على 
 الجنساني"

 التمييز على أساس العرق والنسب

 التمييز على أساس اإلعاقة

 التمييز القائم على أساس الوضع الصحي

 التمييز القائم على التوجه الجنسي
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 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى 

وعرفانشكر   من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : 

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : قائمة االختصارات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : ملخص تنفيذي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : المقدمة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : السياق االجتماعي والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : اإلطار القانوني والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : أنماط التمييز وعدم المساواة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : التوصيات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى المراجع

المفاهيمي للتقرير اإلطار

المساواة على اإلنسان لحقوق الموحد اإلطار تطبيق  

التقريروحدود  نطاق  

البلد سياق  

والسياسات والحكومة التاريخ  

 اإلطار القانوني المتعلق بالمساواة وعدم التمييز

 نظرة عامة على نظام العدالة اليمني

 االستنتاج

 التمييز على أساس الرأي السياسي

 التمييز على أساس الدين أو المعتقد

أساس نوع الجنس "التمييز التمييز القائم على 
 الجنساني"

 التمييز على أساس العرق والنسب

 التمييز على أساس اإلعاقة

 التمييز القائم على أساس الوضع الصحي

 التمييز القائم على التوجه الجنسي

( واالتحاد اليمني للمهمشين إلدراج NDCالمستمرة للفريق العامل المعني بالحقوق والحريات في مؤتمر الحوار الوطني الشامل )
 78ألدنى من نسبة المشاركة لصالح مجتمع المهمشين.الحد ا

للمرأة كافة الحقوق المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية ، تم االعتراف بأن "128بموجب مشروع المادة 
المعنى الدقيق "، كما تتطلب المادة من الدولة "تمكينها من التوفيق بين الواجبات األسرية ومتطلبات عملها". ووالثقافية دون تمييز

لهذه الفقرة األخيرة وأثرها غير واضحين، كما أن اإلشارة إلى الواجبات األسرية تُعد مشكلة، رغم أن أي اعتراف دستوري محتمل 
 79بحق المرأة في العمل سيكون مهما بالنظر إلى أنه قد تُمنع المرأة من العمل من قبل زوجها بموجب التشريع الحالي.

، والتي حثت فيها اليمن 2009إلى حد ما نحو تنفيذ توصيات لجنة السيداو في مالحظاتها الختامية لعام  76 ويذهب مشروع المادة
على "اتخاذ تدابير قانونية فعالة ومستمرة، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة" من أجل زيادة تمثيل المرأة في مناصب صنع 

ً إيجابياً، إال أنه ال يزال ال يستهدف التمثيل المتكافئ للنساء ٪ لمشاركة 30في حين أن تخصيص نسبة  80القرار. النساء يعد تطورا
على أي قيود زمنية على النحو  76وعالوة على ذلك، ال يحتوي مشروع المادة  81٪ من السكان اليمنيين.49.5الالئي يشكلن حوالي 

(، التي تنص على وقف العمل CEDAWمييز ضد المرأة )( من اتفاقية القضاء على جميع أشكال الت1) 4المطلوب بموجب المادة 
 بأي تدابير خاصة مؤقتة "متى تحققت أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة ".

بما فيها الحق في السكن والصرف الصحي، والحق في غذاء مناسب وكافي، -وعالوة على ذلك، تظل ضمانات الحقوق األساسية 
- 82مان االجتماعي، والحق في الرعاية الصحية، والحق في تعليم مناسب، والحق في العملوالحق في الرعاية االجتماعية والض

مكفولة  102مقتصرة على المواطنين، فيما عدا فقط "الحق في الحصول على مياه نظيفة وبكميات كافية" بموجب مشروع المادة 
هذه الحقوق االجتماعية واالقتصادية األساسية يقف أمام "لكل فرد". ومن غير الواضح كيف أن استبعاد غير المواطنين من التمتع ب

، الذي ينص على أن "يتمتع الالجئون بحقوق اإلنسان األساسية وفقا لما يحدده الدستور والقانون". وفيما يتعلق 118مشروع المادة 
بر غير كاٍف ألنه ال يعترف إال بحقوق نفسها، في حين أن إدراجها يعد تحسناً على الدستور الحالي، إال أنه يعت 118بمشروع المادة 

 83الالجئين المكفولة بموجب القانون الوطني، بدالً من ضمان حقوقهم بموجب القانون الدولي.

وفي حين أن هذا الجزء ال يهدف إلى تحليل األحكام المتبقية لمشروع الدستور بأي قدر من التفصيل، ينبغي مالحظة أن هناك عددا 
لتي تتعارض مع أو تتعارض مع أفضل الممارسات الدولية. وفيما يتعلق بمعاملة الالجئين، فإن مشروع المادة من األحكام األخرى ا

وهو أضيق من التزام الدولة بموجب اتفاقية  84يحظر فقط اإلبعاد القسري لألفراد "إذا كان في ذلك خطر على حياتهم"، 118
األفراد قسراً إلى أي دولة" حيث توجد أسباب حقيقية لالعتقاد بأنه سيكون (، الذي يحظر على الدول إعادة CATمناهضة التعذيب )

الذي ينص على أنه "يُجرم إزداء وسب الدين  – 56باإلضافة إلى ذلك، فإن مشروع المادة  85في خطر التعرض للتعذيب".
ء األديان، خالفا لمتطلبات القانون الدولي تشكل تجريم فعلي الزدرا-اإلسالمي وكافة األديان السماوية" و"اإلساءة لألنبياء والرسل"

اعتماد عقوبات جنائية على أي فرد يفرض "أي رأي أو فكر أو  82وعالوة على ذلك، يتطلب مشروع المادة  86لحقوق اإلنسان.
ير، وهو ما معتقد على أي انسان بالقوة". وعند تطبيقها عملياً، فإنه يمكن استخدام هذا النص لتبرير الحظر الجنائي على التبش

يقيدان حقوق األقليات الدينية وغير  82و 56كما أن مشروع المادتين  87يتعارض مع القانون الدولي وأفضل الممارسات معاً.
 المؤمنين في اليمن.

.أدناه 4-2-1-2 القسم أيضا أنظر .77 الفقرة، اإلنسان حقوق مجلس، 1 الحاشية، أعاله أنظر 

.3.3 القسم، 3 الجزء في المناقشة من ومزيد(، 4) 40 المادة"، الشخصية األحوال قانون بشأن” 1992 لعام 20 رقم القانون أنظر 

.23 الفقرة، 6 الحاشية، أعاله أنظر 

 PopulationData: 
 

.109و 108و 106و 105و 104و 103 المواد، 69 الحاشية، أعاله أنظر 

المرجع السابق. 

.أوطانهم إلى ترحيلهم" يُحظر”الذين  السياسيين الالجئين يستثني 118 المادة مشروع أن من الرغم على 

(.1) 3 المادة، ، المهينة أو الالإنسانية أو القاسية العقوبة أو المعاملة ضروب من وغيره التعذيب مناهضة اتفاقية 

 سبتمبر/ أيلول ، ، والتعبير الرأي حريات: 43 رقم العام التعليق،  أنظر لجنة حقوق االنسان 
.48 الفقرة، 2011

.3.2 القسم، 3 الجزء في المناقشة من المزيد أنظر 
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على أن "جميع الحقوق والحريات مكفولة، بما ال يتعارض مع األحكام القطعية للشريعة  135وأخيراً، ينص مشروع المادة 
ية ووفقاً ألحكام هذا الدستور." وعليه، فإنه على الرغم من وجود عددا من التعديالت اإليجابية في مشروع الدستور، ال سيما اإلسالم

 فيما يتعلق بحقوق المرأة، إال أنه من غير الواضح ما إذا كانت هذه الضمانات ستُطبق من الناحية العملية بالنظر إلى األولوية التي ال
 ريعة اإلسالمية.تزال ممنوحة للش

 تشریعات محددة بشأن المساواة ومكافحة التمييز 
أبرز أوجه القصور في اإلطار القانوني اليمني للمساواة هو عدم وجود أي تشريع خاص بالمساواة أو عدم التمييز. وكما هو مذكور 

اسات للمساواة تكون شاملة ومفصلة في إعالن المبادئ بشأن المساواة، "يتطلب إعمال الحق في المساواة اعتماد قوانين وسي
في حين اعتمد اليمن أحكاماً تشريعية بشأن المساواة وعدم  88وتفصيلية بما يكفي لتشمل مختلف أشكال ومظاهر التمييز والحرمان".

 م التمييز.التمييز في عدد من القوانين، إال أن هذه األحكام ال تصل إلى حد توفير حماية تشريعية شاملة للحق في المساواة وعد

 قانون رعاية وتأهيل المعاقين

"( هو التشريع األساسي الذي ينظم قانون رعاية وتأهيل المعاقين"بشأن رعاية وتأهيل المعاقين" )" 1999لسنة  61القانون رقم 
 حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في اليمن.

واة وعدم التمييز، إال أنه ليس قانوناً لمكافحة التمييز في حين يتضمن قانون رعاية وتأهيل المعاقين بعض النصوص المتعلقة بالمسا
على أن يتمتع كل شخص معاق بممارسة كافة الحقوق التي يكفلها الدستور والقوانين النافذة األخرى،  3في حد ذاته. تنص المادة 

وية للمعاقين. وتشمل هذه التدابير توفير كما تحدد األحكام الالحقة التدابير التي يتعين على الدولة اتخاذها لتيسير المشاركة المتسا
(، وإعداد المناهج الدراسية والوسائل التعليمية )المادة 4برنامج التأهيل المهني والرعاية االجتماعية لألشخاص ذوي اإلعاقة )المادة 

تي تعيق سير المعاقين إلى (، وإزالة الحواجز ال8(، وإنشاء مرافق ترفيهية يمكن لألشخاص ذوي اإلعاقة الوصول إليها )المادة 6
على أهمية السماح بااللتحاق بالكليات والجامعات للمعاقين الحاصلين على شهادات  9(. وتشدد المادة 10المباني العامة )المادة 

٪ من الوظائف الشاغرة لكال من 5على تخصيص  19و 18ومعدالت علمية تتناسب وشروط القبول فيها، في حين تنص المادتان 
ين العام والخاص لألشخاص ذوي اإلعاقة. مثل هذه اإلجراءات اإليجابية مسموح بها ومطلوبة بموجب القانون الدولي لحقوق القطاع

اإلنسان، شريطة أن تكون التدابير التي يتم تبنيها متناسبة مع الهدف المنشود ونافذة فقط ما دامت ضرورية لتصحيح عدم المساواة 
ً ألحكام هذا القانون من أية مزايا أو  23وتنص المادة  89بين الجماعات. على أنه ال يجوز حرمان المعاقين الذين تم تشغيلهم طبقا

 حقوق مقررة للعاملين اآلخرين من الجهات األخرى بسبب أعاقتهم.

، 3ي الجزء ومع ذلك، فإن قانون رعاية وتأهيل المعاقين يعاني من عدد من نقاط الضعف التي يتم استكشافها بمزيد من التفصيل ف
يتبع نموذًجا طبيًا لإلعاقة، حيث يعّرف الشخص المصاب  2. وعلى وجه الخصوص، فإن تعريف اإلعاقة في المادة 3.5القسم 

كل شخص ذكر كان أو أنثى ثبت بالفحص الطبي انه مصاب بعجز كلي أو جزئي مستديم بسبب عاهة أو إصابة أو  بإعاقة بأنه "
لتعلم أو مزاولة أي نشاط بصورة كلية أو جزئية مستمدة." وفي ذلك تعارض مع أفضل مرض تسبب في عدم قدرته على ا

(، التي تتبنى نموذج "اجتماعي" لإلعاقة. CRPDالممارسات الدولية، كما هو موضح في اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة )
، التي تتعلق بسياق العمل 23طلحات العامة في المادة كما أن القانون ال يحدد التمييز القائم على اإلعاقة أو يحظره )بخالف المص

( من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي 3) 5فقط(، وال يفّصل بوضوح واجب توفير االستيعاب المعقول كما هو مطلوب بموجب المادة 
نتصاف القضائي (. وعالوة على ذلك، ال يوفر القانون سبل انتصاف كافية عند خرق القانون، حيث يقتصر االCRPD) اإلعاقة

لاير  10,000على سياق العمل. أي فشل في االمتثال لألحكام المتعلقة بنظام الحصص الوظيفية يفضي إلى دفع غرامة ال تتجاوز 
ً كبيراً، إلى جانب وجود نقص في اإلنفاذ الكافي في  90دوالر أمريكي(، 25)حوالي  ً للحد الذي ال يمثل رادعا وهذا قليالً جدا

 91الممارسة.

.15و 3 المبدأين، 60 الحاشية، أعاله أنظر 

 التمييز على للقضاء الدولية االتفاقية في الخاصة التدابير ونطاق معنى: 32 رقم العامة التوصية، و ،4 المادة،  أنظر 
.التوالي على، 16 الفقرة، 2009 سبتمبر ، ، العنصري

.25 المادة"، المعاقين وتأهيل رعاية بشأن” 1999 لسنة 61 رقم القانون 

: على متاح، 8. ص، 2010، لإلعاقة الوطنية جيةاالستراتي، والعمل االجتماعية الشؤون وزارة، اليمنية الجمهورية 

٪٪٪٪٪.

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى 

وعرفانشكر   من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : 

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : قائمة االختصارات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : ملخص تنفيذي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : المقدمة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : السياق االجتماعي والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : اإلطار القانوني والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : أنماط التمييز وعدم المساواة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : التوصيات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى المراجع

المفاهيمي للتقرير اإلطار

المساواة على اإلنسان لحقوق الموحد اإلطار تطبيق  

التقريروحدود  نطاق  

البلد سياق  

والسياسات والحكومة التاريخ  

 اإلطار القانوني المتعلق بالمساواة وعدم التمييز

 نظرة عامة على نظام العدالة اليمني

 االستنتاج

 التمييز على أساس الرأي السياسي

 التمييز على أساس الدين أو المعتقد

أساس نوع الجنس "التمييز التمييز القائم على 
 الجنساني"

 التمييز على أساس العرق والنسب

 التمييز على أساس اإلعاقة

 التمييز القائم على أساس الوضع الصحي

 التمييز القائم على التوجه الجنسي
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 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى 

وعرفانشكر   من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : 

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : قائمة االختصارات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : ملخص تنفيذي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : المقدمة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : السياق االجتماعي والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : اإلطار القانوني والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : أنماط التمييز وعدم المساواة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : التوصيات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى المراجع

المفاهيمي للتقرير اإلطار

المساواة على اإلنسان لحقوق الموحد اإلطار تطبيق  

التقريروحدود  نطاق  

البلد سياق  

والسياسات والحكومة التاريخ  

 اإلطار القانوني المتعلق بالمساواة وعدم التمييز

 نظرة عامة على نظام العدالة اليمني

 االستنتاج

 التمييز على أساس الرأي السياسي

 التمييز على أساس الدين أو المعتقد

أساس نوع الجنس "التمييز التمييز القائم على 
 الجنساني"

 التمييز على أساس العرق والنسب

 التمييز على أساس اإلعاقة

 التمييز القائم على أساس الوضع الصحي

 التمييز القائم على التوجه الجنسي

 م بشأن وقاية المجتمع من اإليدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس 2009( لسنة 30انون رقم )ق

أغسطس/  30" في وقاية المجتمع من اإليدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروسبشأن " 2009لسنة  30صدر القانون رقم 
لالزمة لجميع المتعايشين مع الفيروس/ اإليدز، وتنسيق الجهود وتشمل أهداف القانون توفير العالج والرعاية الطبية ا 2009.92آب 

للحد من انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/ اإليدز، وزيادة الوعي المجتمعي بحقوق المتعايشين مع فيروس نقص المناعة 
وضمان حقوق المتعايشين مع  البشرية/ اإليدز، وتنمية الوعي الصحي بين المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية/ اإليدز،

 فيروس نقص المناعة البشرية / اإليدز دون تمييز على أساس وضعهم الصحي.

على تمتع المتعايشون مع فيروس نقص المناعة البشرية/ اإليدز "بممارسة كافة الحقوق التي يكفلها الدستور والقوانين  5تنص المادة 
. يحظر قانون وقاية المجتمع من اإليدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس فصل النافذة واالتفاقيات الدولية المصادق عليها"

كما يحظر القانون التمييز ضد األطفال  93الموظف بسبب حالته الصحية، ويفرض عقوبات على أصحاب العمل الذين يخالفون ذلك.
أن لألطفال المتعايشين مع الفيروس الحق في على  8المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية/ اإليدز، حيث تنص المادة 

المؤسسات التعليمية  10الحصول على الرعاية الصحية والمشورة الطبية وتتكفل الدولة باحترام حقوقهم األساسية، كما تحظر المادة 
 حية.من فصل أو نقل األطفال المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية/ اإليدز من المدارس بسبب حالتها الص

ومع ذلك، فإن الحماية المنصوص عليها في قانون وقاية المجتمع من اإليدز وحماية حقوق المتعايشين مع فيروس نقص المناعة 
البشرية/ اإليدز يقوضها عدد من األحكام التي تزيد من الوصمة التي يعاني منها المتعايشون مع الفيروس، وبالتالي فإنها تتعارض 

التي تنص على حق المرأة في طلب الفسخ للضرر في حال أُصيب زوجها بفيروس  19لى سبيل المثال، المادة مع أهدافه المعلنة، ع
 نقص المناعة البشرية/ اإليدز.

 أحكام عدم التمييز في مواد تشریعية أخرى 
مع الفيروس، هناك تشريعات باإلضافة إلى قانون رعاية وتأهيل المعاقين قانون وقاية المجتمع من اإليدز وحماية حقوق المتعايشين 

أخرى في اليمن تحتوي على نصوص خاصة بالمساواة وعدم التمييز. ومع ذلك، ال يتضمن أي من القوانين التي نوقشت أدناه تعريفاً 
ّل واجب الدولة بتوفير االستيعا ب للتمييز، ناهيك عن تعريفات التمييز والمضايقات المباشرة وغير المباشرة، كما أنها ال تفص 

 المعقول.

 قانون جنائي

"( واإلجراءات الجزائية قانون العقوبات، على التوالي بشأن الجرائم والعقوبات )"1994لسنة  13و 12القراران الجمهوريان رقم 
ليمن. )"قانون اإلجراءات الجزائية"(، هما أهم الصكوك القانونية التي تنظم إقامة العدل الجنائي من خالل نظام العدالة الرسمي في ا

ينظم القانون األول ويحدد أنواع األفعال اإلجرامية التي يعاقب عليها القانون، في حين يحدد األخير اإلجراءات الواجبة اتباعها في 
 القضايا الجنائية.

سبب من قانون اإلجراءات الجزائية على "المواطنون سواء أمام القانون وال يجوز تعقب إنسان أو اإلضرار به ب 5تنص المادة 
الجنسية أو العنصر أو األصل أو اللغة أو العقيدة أو المهنة أو درجة التعليم أو المركز االجتماعي". باإلضافة إلى تطبيقها على 
المواطنين اليمنيين فقط، تستثني هذه المادة العديد من الخصائص المعترف على أنها محمية بموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان، 

أي -جنس والرأي السياسي. كما ينص قانون اإلجراءات الجزائية على توفير احتياجات بعض األشخاص ذوي اإلعاقة بما في ذلك ال
ومع ذلك، ال  94من خالل تعيين من اعتاد مخاطبة أمثالهم باإلشارة أو الوسائل الفنية األخرى.-المتهمين أو الشهود "الصم أو البكم" 

 ً بتوفير استيعاب معقول، كما ال توجد نصوص تتعلق باستيعاب حاالت اإلعاقة األخرى أثناء  يفرض هذا النص على المحكمة التزاما
 اإلجراءات الجزائية.

.2009 لعام 16 رقم العدد، الرسمية الجريدة في القانون هذا نشر تم 

.38و 6 المادتان"، الفيروس مع المتعايشين حقوق وحماية اإليدز من المجتمع وقاية ”بشأن 2009 لعام 30 رقم القانون 

.337 المادة"، الجنائية اإلجراءات بشأن” 1994 لسنة 13 رقم الجمهوري القرار 
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 العنف بدافع الكراهية 

تتطلب أفضل الممارسات الدولية، في معظمها، التعامل مع التمييز على أنه قضية مدنية وليس جنائية. ومع ذلك، لتوفير الحماية 
من إعالن المبادئ بشأن  7ييز، يمكن التعامل مع بعض مظاهر التمييز الشديدة بموجب القانون الجنائي. ينص المبدأ الشاملة من التم

 المساواة على ما يلي:

أي فعل من أفعال العنف أو التحريض على العنف مدفوعاً بشكل كامل أو جزئي كون أن للضحية 
التالي يشكل له حرماًنا جسيماً من الحق في خصائص أو وضع ما مرتبط بأحد األسباب المحظورة، وب

المساواة. وهذا، ويجب التعامل مع هذا الدافع على انه ظرف مشدد في ارتكاب جرائم العنف والتحريض 
على العنف، وعلى الدول أن تتخذ اإلجراءات المناسبة لمعاقبة مثل هذه األفعال ومنعها والحد من 

 95حدوثها.

اإلنسان، تلتزم الدول باتخاذ اإلجراءات المناسبة لحماية األفراد من العنف على أيدي الجهات الفاعلة  بموجب القانون الدولي لحقوق
العامة أو الخاصة. ويشمل ذلك العنف المرتكب ضد فئات معينة من األفراد مثل النساء واألشخاص ذوي اإلعاقة واألقليات الجنسية 

ويحق لألفراد الذين اُنتهكت حقوقهم الحصول على تعويض  97اة مثل هذه األفعال.كما أن الدول مطالبة بمنع ومقاض 96والجنسانية.
ولهذه الغاية، يجب على الدول "أن  98(.ICCPR( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )3) 2فعال بموجب المادة 

 99تأخذ بعين االعتبار حالة الضعف الخاص بفئات معينة من األشخاص".

نف المرتكب ضد شخص ما بسبب خصائصه الشخصية الفعلية أو المتصورة، أو ارتباطه بشخص محمي أو جماعة يشكل الع
ً من أشكال التمييز بشكل خاص، وقد يختلف اإلجراء المناسب في مثل هذه الحاالت عن اإلجراء الذي يتعين  محمية، شكالً خطيرا

على سبيل المثال، من أجل تطبيق مبدأ  100كبت دون وجود دافع تمييزي.اتخاذه فيما يتعلق بممارسات مشابهة للحاالت التي ارت
 101المساواة بشكل كامل، يجب اعتبار الدافع التمييزي في التحريض أو ارتكاب العنف عامالً مشدًدا أثناء الحكم.

إلى وجود دافع تمييزي  ومع ذلك، ال يعالج قانون العقوبات بصورة مرضية ظاهرة العنف بدافع الكراهية. كما ال ينظر القانون
 102كظرف مشدد في ارتكاب جرائم العنف، بالشكل المطلوب كأحد أفضل الممارسات الدولية.

 التحريض على الكراهية

من العهد الدولي الخاص  19وقد تم االعتراف بالحق في حرية التعبير كشرط مسبق أساسي إلعمال حقوق اإلنسان. بموجب المادة 
وال يخضع إال لقيود محددة بدقة منصوص عليها في  103(، فإن الحق في حرية التعبير مكفول،ICCPRسية )بالحقوق المدنية والسيا

(، وتحديداً أي قيود "محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية الحترام حقوق اآلخرين أو سمعتهم، ]أو[ لحماية األمن 3) 19المادة 
أو اآلداب العامة." وفي الوقت نفسه، يعترف القانون الدولي لحقوق اإلنسان بشكل  القومي )...( النظام العام، أو )...( الصحة العامة

.7 المبدأ، 60 الحاشية، أعاله أنظر 

. ، ،، الشخصي واألمن الحرية: 35 رقم العام التعليق، اإلنسان حقوق لجنة 

المرجع السابق 

(.أ( )3) 2 المادة(، ) والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد 

 األطراف الدول على ضةالمفرو العام القانوني االلتزام طبيعة: 31 رقم العام التعليق،  لجنة حقوق اإلنسان ،42 المالحظة، أعاله أنظر 
 لضمان خاصة تدابير اعتماد ينبغي] ”اإلصالح  آليات إلى الوصول أجل من أنه التعذيب مناهضة لجنة أقرت، وبالمثل. 15 الفقرة، العهد في

 المادة يذتنف، 3 رقم العام التعليق، التعذيب مناهضة لجنة أنظر”.للتضرر معرضة أو مهمشة جماعات إلى ينتمون الذين األشخاص وصول
. ، ،، األطراف الدول قبل من 14

 مع المساواة قدم على تمييزي بقصد والوحشية العنف معالجة”أن ( ) اإلنسان لحقوق األوروبية المحكمة أدركت، المثال سبيل على 
  أنظر". األساسية للحقوق المدمرة لألفعال المحددة الطبيعة عن الطرف تغض قد، اإليحاءات هذه مثل تحمل ال حاالت

. ، ، ،و

.7 المبدأ، 60 الحاشية، أعاله أنظر 

.المرجع السابق 

.3 الفقرة، 86 المالحظة، أعاله أنظر 

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى 

وعرفانشكر   من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : 

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : قائمة االختصارات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : ملخص تنفيذي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : المقدمة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : السياق االجتماعي والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : اإلطار القانوني والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : أنماط التمييز وعدم المساواة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : التوصيات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى المراجع

المفاهيمي للتقرير اإلطار

المساواة على اإلنسان لحقوق الموحد اإلطار تطبيق  

التقريروحدود  نطاق  

البلد سياق  

والسياسات والحكومة التاريخ  

 اإلطار القانوني المتعلق بالمساواة وعدم التمييز

 نظرة عامة على نظام العدالة اليمني

 االستنتاج

 التمييز على أساس الرأي السياسي

 التمييز على أساس الدين أو المعتقد

أساس نوع الجنس "التمييز التمييز القائم على 
 الجنساني"

 التمييز على أساس العرق والنسب

 التمييز على أساس اإلعاقة

 التمييز القائم على أساس الوضع الصحي

 التمييز القائم على التوجه الجنسي
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 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى 

وعرفانشكر   من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : 

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : قائمة االختصارات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : ملخص تنفيذي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : المقدمة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : السياق االجتماعي والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : اإلطار القانوني والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : أنماط التمييز وعدم المساواة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : التوصيات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى المراجع

المفاهيمي للتقرير اإلطار

المساواة على اإلنسان لحقوق الموحد اإلطار تطبيق  

التقريروحدود  نطاق  

البلد سياق  

والسياسات والحكومة التاريخ  

 اإلطار القانوني المتعلق بالمساواة وعدم التمييز

 نظرة عامة على نظام العدالة اليمني

 االستنتاج

 التمييز على أساس الرأي السياسي

 التمييز على أساس الدين أو المعتقد

أساس نوع الجنس "التمييز التمييز القائم على 
 الجنساني"

 التمييز على أساس العرق والنسب

 التمييز على أساس اإلعاقة

 التمييز القائم على أساس الوضع الصحي

 التمييز القائم على التوجه الجنسي

من العهد الدولي  20متزايد بالحاجة إلى حماية األفراد من "الدعوة إلى الكراهية"، والذي غالباً ما يتم تحديده بالرجوع إلى المادة 
 (.ICCPRالخاص بالحقوق المدنية والسياسية )

(، تلتزم الدول بحظر أي "دعوة إلى ICCPR( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )2) 20بموجب المادة 
ً على التمييز أو العداوة أو العنف". والجدير بالذكر أن المادة  ( ال 2) 20الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا

. وعالوة على ذلك، أكدت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان على العالقة الهامة بين تنص على استخدام القانون الجنائي لهذا الغرض
، فإن 20في حين أن الدول ملزمة بحظر "الدعوة إلى الكراهية" كما هو محدد في المادة  104( من العهد.3) 19والمادة  20المادة 

 تشريعات أن تقيد الحق في حرية التعبير بال مبرر.(، أي أنه ال يجوز لل3) 19أي قيود يجب أن تبرر أيضاً متطلبات المادة 

من قانون العقوبات، فإن أي شخص "حرض علنا على ازدراء طائفة من الناس او تغليب طائفة وكان من  194وبموجب المادة 
طائفة من يعتبر تجريم التحريض على "ازدراء  105شان ذلك تكدير السلم العام " يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ثالث سنوات.

 106.(ICCPR)( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 2) 20الناس أو تغليب طائفة" أوسع بكثير من صياغة المادة 
وعالوة على ذلك، فإن اللغة الفضفاضة للتحذير التي يفرضها هذا التقييد "وكان من شان ذلك تكدير السلم العام" يمكن القول بأنها 

التي تنص على أن (، ICCPR)( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 3) 19اء شروط المادة تعجز عن استيف
األهداف المشروعة لتقييد الحق في حرية الرأي والتعبير هو احترام حقوق اآلخرين أو سمعتهم وحماية األمن القومي أو النظام العام 

لقمع األقليات بدالً من حمايتها.  194محتمل أن تُستخدم جرائم مثل تلك الواردة في المادة أو الصحة العامة أو اآلداب العامة. ومن ال
لتوجيه االتهام إلى المتظاهرين السلميين  194، فإنه في الواقع تم استخدام األحكام الجنائية بما في ذلك المادة 3وكما يشير الجزء 

   في اليمن.

 قانون العمل

العالقة بين أصحاب العمل "( قانون العمل)" 107م بشأن العمل وتعديالته1995( لسنة 5لقانون رقم )وينظم القرار الجمهوري با
وتأمينات ، والسالمة والصحة المهنية، والتدريب المهني والتلمذة المهنية، فضالً عن القضايا المتعلقة والعمال في القطاع الخاص

 .القانون احكاما تتعلق بالمساواة وعدم التمييز وتضمن. الخدمة والعمل النقابي وتسوية منازعات العمل

 من قانون العمل على أن: 5تنص المادة 

العمل حق طبيعي لكل مواطن وواجب على كل قادر عليه بشروط وفرص وضمانات وحقوق متكافئة 
 .دون تمييز بسبب الجنس أو السن أو العرق أو اللون أو العقيدة أو اللغة

تتضمن فقط قائمة محدودة بالخصائص المعترف بها في القانون الدولي  5المواطنين من نطاقه، فإن المادة باإلضافة إلى استثناء غير 
لحقوق اإلنسان، كما لم يتم تعريف مصطلح "التمييز" هنا أو في أي مكان آخر من قانون العمل. وقد أوصت لجنة الخبراء التابعة 

(، المكلفة بدراسة تطبيق معايير العمل الدولية بموجب CEACRت والتوصيات )لمنظمة العمل الدولية المعنية بتطبيق االتفاقيا
ً بأن تنقح اليمن قانون العمل لغرض حظر التمييز  ً وتكرارا اتفاقيات منظمة العمل الدولية المصادق عليها من قبل بلد ما، مرارا

 108ر، الرأي السياسي واألصل االجتماعي.المباشر وغير المباشر وتوسيع قائمة األسباب المحظورة لتشمل، في جملة أمو

(، بما في ذلك األشخاص الذين يعملون بصفة غير 2) 3تم استبعاد عدد من فئات األشخاص من نطاق قانون العمل بموجب المادة 
عولهم أياً دائمة، وخدم المنازل، واألجانب المعارون للعمل مع الدولة، واألشخاص التابعين لصاحب العمل العاملين معه "والذين ي

ً ألن النساء أكثر عرضة من الرجال  109كانت درجة القرابة". وهذا الحكم تمييزي بشكل غير مباشر على أساس نوع الجنس )نظرا

.52-50 رةالفق السابق، المرجع 

.194 المواد"، والعقوبات الجرائم بشأن” 1994 لسنة 12 رقم الجمهوري القرار أنظر 

 أو القومية الكراهية إلى الدعوة القانون يحظر”أنه  على (والسياسية ) المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد من( 2) 20 المادة تنص 
".العنف أو العداوة أو مييزالت على تحريضا تشكل الدينية أو العنصرية

( 25) رقم والقانون 2001 لسنة( 11) رقم والقانون 1997 لسنة( 25) رقم بالقانون المعدل، العمل بشأن 1995 لسنة 5 رقم جمهوري قرار 
2008 لسنة( 15) رقم والقانون 2003 لسنة

 نشرت، 2017 عام اعتمدت- اليمن على المراقبة(، ) توصياتوال االتفاقيات بتطبيق المعنية( ) الدولية العمل منظمة خبراء لجنة 
.،  دورة 107

(.ط) و( ح(، )ز(، )د( )2) 3 المواد"، العمل بشأن” 1995 لسنة 5 رقم الجمهوري القرار  



47

للعمل كخادمات للمنازل ومن في حكمهن(، وكذلك التمييز بشكل مباشر على أساس الجنسية والوضع العائلي. وفيما يتعلق بهذه 
استبعاد المعالين على أساس أن الروابط األسرية توفر إطاراً أفضل لحماية العمال من القانون. ومع ذلك، فإنه األخيرة، فقد تم تبرير 

 110من الممكن أن تعرض العمال المعالين من صاحب عملهم إلى اإلساءة واالستغالل.

 من قانون العمل صراحة مسألة المساواة بين الجنسين: 42تتناول المادة 

ع الرجل في كافة شروط العمل وحقوقه وواجباته وعالقاته دون أي تمييز، كما يجب تتساوى المرأة م
تحقيق التكافؤ بينها وبين الرجل في االستخدام والترقي واألجور والتدريب والتأهيل والتأمينات 

 مواصفات العمل أو المهنة. تقتضيهاالجتماعية وال يعتبر في حكم التمييز ما 

خيرة في أن أي متطلبات لفرد معين المتالك مؤهالت أو خبرات معينة من أجل القيام بعمل معين ال يمكن ويكمن تأثير الجملة األ
من قانون العمل تشغيل النساء في بعض الصناعات واألعمال "الخطرة  46اعتبارها تمييزية. وعالوة على ذلك، تحظر المادة 

ً واجتماعياً"، أو العمل ليالً )ب استثناء شهر رمضان أو تلك االعمال التي تُحدد بقرار من وزير التأمينات والشاقة والمضرة صحيا
تمييزية بشكل مباشر على أساس نوع الجنس، حيث  46والشؤون االجتماعية والعمل(. تعتبر األحكام المنصوص عليها في المادة 

اء المرأة ألشكال معينة من األعمال "الخطيرة" أكدت اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أنواع التمييز ضد المرأة أن الحظر على أد
 .111قد يؤدي إلى إدامة الصور النمطية التمييزية ضد المرأة

( على أنه "تستحق المرأة العاملة أجرا مساوياً ألجر الرجل العامل إذا كانت 1) 67وفيما يتعلق بالمساواة في األجر، تنص المادة 
وقد علقت لجنة الخبراء التابعة لمنظمة العمل الدولية المعنية بتطبيق االتفاقيات  تؤدى نفس العمل وبنفس شروطه ومواصفاته."

( أكثر تقييدا من أحكام المساواة في األجور المنصوص عليها في اتفاقية منظمة العمل 1) 67( بأن المادة CEACRوالتوصيات )
 112األجر عن عمل ذي قيمة متساوية. ، ألنها ال تعطي التعبير الكامل عن مبدأ المساواة في100الدولية رقم 

( على تخفيض إلزامي لساعات العمل للنساء الحوامل 1) 43كما يتناول قانون العمل قضايا الحمل واألمومة. تنص المادة 
تحدد ساعات عمل المرأة اليومية بخمس ساعات إذا كانت حامل في شهرها السادس أو إذا كانت  والمرضعات، مشيرة إلى أن "

ى نهاية الشهر السادس". يعتبر هذا الحكم تمييز مباشر على أساس الحمل واألمومة عن طريق إزالة االستقالل الذاتي مرضع حت
يوماً، وهي أقل بدرجة كبيرة  60( للعاملة الحاملة إجازة وضع بأجر كامل مدتها 1) 45للنساء لتحديد ساعات عملهن. وتوفر المادة 

 113أسبوعاً التي دعت إليها منظمة العمل الدولية. 14غة عن الحد األدنى من اإلجازة البال

 من قانون العمل نسبة معينة لتشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة: 15تحدد المادة 

يتولى أصحاب األعمال بحسب اإلمكانيات والفرص المتاحة تشغيل المعوقين الذين ترشحهم الوزارة أو 
لكلية لصاحب العمل ويتم التشغيل في األعمال % من حجم العمالة ا5فروعها بما ال يزيد عن نسبة 

 114والمهن التي تتناسب وقدراتهم وإمكانياتهم بحيث يتمتعون بكافة الحقوق المقررة في هذا القانون.

ال يفرض قانون العمل على أصحاب العمل التزاما للقيام باالستيعاب المعقول لألشخاص ذوي اإلعاقة، كما هو مطلوب بموجب 
تنص على أن يحدد وزير  108(، على الرغم من أن المادة CRPDمن اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة )( 3) 5المادة 

 التأمينات والشئون االجتماعية والعمل شروط مشاركة أصحاب العمل بتدريب وتأهيل األشخاص ذوي اإلعاقة.

 قانون الجنسية

وعند سنّه في  115.أحكام الجنسية واكتسابها وانهائها"( نون الجنسيةقام بشأن الجنسية اليمنية )"1990لسنة  6ينظم القانون رقم 
بداية األمر، استبعد القانون الجنسية اليمنية من األطفال المولودين ألم يمنية وأب غير يمني، مع تمديد الجنسية لألطفال المولودين 

2013، والتوزيع والنشر للطباعة الصادق مركز مكتبة ،"العمل قانون أحكام شرح”، علي د. محمد الشرفي، 
، 60/2013 رقم البالغ، الروسي االتحاد ضد ميدفيديفا سفيتالنا، المرأة ضد التمييز على بالقضاء المعنية اللجنة 

 ،.

 adopted 2017, published 107th ILC session -to Yemen Direct Request 

(.1) 4 المادة، ،  األمومة حماية اتفاقية، دوليةال العمل منظمة 

.ونظام الحصص )الكوتا( اإليجابية العمل تدابير لمناقشة، 2.1.2.2 القسم، أعاله أنظر 

".اليمنية "الجنسية بشأن 1990 لسنة 6 رقم القانون 

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى 

وعرفانشكر   من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : 

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : قائمة االختصارات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : ملخص تنفيذي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : المقدمة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : السياق االجتماعي والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : اإلطار القانوني والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : أنماط التمييز وعدم المساواة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : التوصيات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى المراجع

المفاهيمي للتقرير اإلطار

المساواة على اإلنسان لحقوق الموحد اإلطار تطبيق  

التقريروحدود  نطاق  

البلد سياق  

والسياسات والحكومة التاريخ  

 اإلطار القانوني المتعلق بالمساواة وعدم التمييز

 نظرة عامة على نظام العدالة اليمني

 االستنتاج

 التمييز على أساس الرأي السياسي

 التمييز على أساس الدين أو المعتقد

أساس نوع الجنس "التمييز التمييز القائم على 
 الجنساني"

 التمييز على أساس العرق والنسب

 التمييز على أساس اإلعاقة

 التمييز القائم على أساس الوضع الصحي

 التمييز القائم على التوجه الجنسي
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 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى 

وعرفانشكر   من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : 

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : قائمة االختصارات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : ملخص تنفيذي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : المقدمة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : السياق االجتماعي والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : اإلطار القانوني والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : أنماط التمييز وعدم المساواة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : التوصيات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى المراجع

المفاهيمي للتقرير اإلطار

المساواة على اإلنسان لحقوق الموحد اإلطار تطبيق  

التقريروحدود  نطاق  

البلد سياق  

والسياسات والحكومة التاريخ  

 اإلطار القانوني المتعلق بالمساواة وعدم التمييز

 نظرة عامة على نظام العدالة اليمني

 االستنتاج

 التمييز على أساس الرأي السياسي

 التمييز على أساس الدين أو المعتقد

أساس نوع الجنس "التمييز التمييز القائم على 
 الجنساني"

 التمييز على أساس العرق والنسب

 التمييز على أساس اإلعاقة

 التمييز القائم على أساس الوضع الصحي

 التمييز القائم على التوجه الجنسي

ون الجنسية بحيث يحق للمرأة اليمنية المتزوجة من تم توسيع قان 116آلباء يمنيين وأمهات غير يمنيات. وعقب سلسلة من التعديالت،
وبالتالي تم إزالة الحرمان التمييزي من الجنسية اليمنية  117غير اليمني أن تمنح الجنسية ألطفالها على قدم المساواة مع الرجل.

 لألطفال المولودين من أمهات يمنيات وآباء غير يمنيين.

ث يحق لألطفال المولودين قبل صدوره طلب الحصول على الجنسية اليمنية عن طريق وكان لهذا التعديل التشريعي أثر رجعي بحي
ومع ذلك،  119يتم اتخاذ القرار النهائي بشأن اكتساب الجنسية اليمنية حسب تقدير وزارة الداخلية. 118تقديم طلب لدى وزير الداخلية.

ين تم حرمانهم من الجنسية اليمنية بموجب األحكام التمييزية فإن هذه اآللية متاحة فقط لألطفال القصر، مما يعني أن البالغين الذ
  120السابقة لقانون الجنسية ال يمكنهم اللجوء إلى أي تعويض.

 قانون األحزاب والتنظيمات السياسية

يم لتنظ"( قانون األحزاب والتنظيمات السياسية"بشأن األحزاب والتنظيمات السياسية" )" 66، صدر القانون رقم 1991في عام 
. وتضمن القانون نصوص ذات صلة بالمساواة وعدم األحكام واإلجراءات المتعلقة بتكوين األحزاب والتنظيمات السياسية ونشاطها

 .التمييز

الحق في المساواة الرسمية بين جميع األحزاب والتنظيمات السياسية، وتنص صراحة على إلزام أجهزة اإلعالم  31تتطلب المادة 
ميع األحزاب والتنظيمات السياسية بالسوية من استخدام وسائلها لنقل وجهات نظرها إلى المواطنين. وتنص المادة الرسمية بتمكين ج

ً دون تمييز في تكوين األحزاب والتنظيمات السياسية، في حين تحظر المادة  5 تشكيل األحزاب أو  8على حق اليمنيين جميعا
ر منها الوحدة الوطنية للمجتمع اليمني، والحريات والحقوق األساسية واإلعالنات المنظمات السياسية التي ال تتفق مع جملة أمو

)د( على أن شروط العضوية وإجراءات االنضمام إليه والفصل من عضويته  9وتنص المادة  121العالمية لحقوق اإلنسان.
بب الجنس أو اللون أو األصل أو اللغة واالنسحاب من أي حزب أو تنظيم سياسي ال تجوز ان تكون " قائمة على أساس التفرقة بس

أو المهنة أو المركز االجتماعي". وفي حين أن هذا النص، في الواجهة، يبدو أن له نوايا حسنة، فإن الحق في حرية تكوين 
في ( يستلزم أن تكون الجمعيات حرة ICCPRمن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ) 22الجمعيات بموجب المادة 

وبالتالي فإن هذا القيد على تلك الحرية ال يتماشى مع القانون  122اختيار أعضائها، بما في ذلك ما إذا كانت مفتوحة العضوية.
الدولي. وإن مثل هذا القيد يخاطر بمنع األقليات من إنشاء جمعيات تشكل على النحو الذي تهدف من خاللها إلى دعم أعضاءها 

 السابق، على سبيل المثال.للتغلب على ضرر أصابهم في 

ً محدودة لتوفير استيعابا بشكل معقول لألشخاص ذوي اإلعاقة. في حين  كما يتضمن قانون األحزاب والتنظيمات السياسية أحكاما
)ب( من قانون االنتخابات العامة واالستفتاء على أنه يجوز لألشخاص ذوي اإلعاقة أن يستعين بمن يثق به ليثبت  100تنص المادة 

رأيه في ورقة االقتراع، فال توجد متطلبات بأن تكون مرافق ومواد التصويت مناسبة وسهلة المنال وسهلة الفهم واالستخدام، حسب 
 (.CRPDمن اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ) 29االقتضاء بموجب المادة 

 قانون حقوق الطفل

"( الحقوق االجتماعية واالقتصادية والثقافية نون حقوق الطفلقام بشأن حقوق الطفل )"2002( لسنة 45ينظم القانون رقم )
حق الطفل في التمتع بكافة الحقوق والحريات على  9تنص المادة  123لألطفال، بما في ذلك الحق في الرعاية الصحية والتعليم.

ية ال تتوافق مع التزامات اليمن ". وهذه القائمة الضيقة من الخصائص المحمالعامة "دون تمييز بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد

 2010 لعام 25 رقم والقانون 2009 لعام 17 رقم القانون، 2003 لسنة 24 رقم القانون 

 القانون من 3 المادة عدلت القانون هذا من 1 المادة". اليمنية الجنسية بشأن 1990 لسنة 6 رقم القانون بتعديل” 2010 لسنة 5 رقم القانون 
 2009 لعام 17 رقم بالقانون المعدلة بصيغته" اليمنية الجنسية بشأن” 1990 لعام 6 رقم

 (.ب) 1 المادة، 2010 لعام 25 رقم القانون 

 المرجع السابق 

 المرجع السابق 

 .3.1 الجزء في السياسية األحزاب تشكيل على القيود من المزيد وتُناقش(. 1) 8 المادة، 1991 لسنة 66 رقم القانون 

 ،، الجمعيات وتكوين السلمي التجمع حرية في بالحق المعني الخاص المقرر تقرير، اإلنسان حقوق مجلس 
، . 

 .2002 لسنة 22 رقم الرسمية الجريدة في القانون نُشر 
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بموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان، حيث أن غالبية الخصائص المحمية المعترف بها صراحة في القانون الدولي تم حذفها من 
بينما  ،82. ومع ذلك، فإن قانون حقوق الطفل يعترف بتكافؤ الفرص بين الجنسين في سياق التعليم العالي كما في المادة 9المادة 

التزام الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص في التعليم ومساعدة األسر التي تمنعها الظروف االقتصادية واالجتماعية على  91تنص المادة 
 .من إلحاق أطفالها بالتعليم اإللزامي

على أن تكفل  115ادة يتناول الفصل الثالث من الباب السابع من قانون حقوق الطفل رعاية الطفل المعاق وتأهيله، وينص في الم
ً حق التمتع بحياة كريمة ورعاية اجتماعية وصحية ونفسية تسير اندماجه في المجتمع. فيما  ً أو جسديا الدولة للطفل المعوق عقليا

عليم إلزام وزارة التربية والتعليم بإنشاء فصوالً ملحقة بمدارس التعليم النظامي لتعلى " 118يتعلق بالحق في التعليم، تنص المادة 
". ال يمتثل إنشاء فصول منفصلة لألطفال ذوي اإلعاقة اللتزام اليمن بموجب المادة األطفال المعاقين بما يالئم قدراتهم واستعداداتهم

( بإعمال حق األطفال ذوي اإلعاقة في التعليم من خالل نظام التعليم CRPD( من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة )1) 24
لألطفال ذوي اإلعاقة فيما يتعلق بالحق في تدابير مناسبة من قانون حقوق الطفل أي أحكام تتعلق بااللتزام باتخاذ ال يتض 124الجامع.

 التعليم، أو في التمتع بالحقوق والحريات األخرى.

 قانون التعليم

"( على أن التعليم إلى جانب تعليمالقانون العام لل)" للتربية والتعليم 125م بشأن "القانون العام"1992( لسنة 45ينص القانون رقم )
ً فهو حق، ً تنمويا ً بشريا ( منه على مجانية التعليم في كل مراحله، وتعمل الدولة على وضع 8فيما تنص المادة ) 126كونه استثمارا
لفرص في التعليم، التزام الدولة بتحقيق العدالة والمساواة االجتماعية، وتحقيق تكافؤ اعلى " 9خطط لتحقيق هذا المبدأ. وتنص المادة 

". ومع ذلك، والعمل على تمكين األسر التي تقف الظروف االجتماعية واالقتصادية عائقاً أمامها لالستفادة من حق أبنائها في التعليم
ال يوجد ضمان لتكافؤ فرص الوصول إلى التعليم لجميع األطفال، كما ال يوجد أي حظر للتمييز في التعليم ألسباب معترف بها 

 ب القانون الدولي لحقوق اإلنسان.بموج

من "القانون العام للتعليم" على أن "التزام الدولة بإنشاء المدارس والمؤسسات  28وفيما يتعلق بتعليم األطفال المعاقين، تنص المادة 
إلعاقة لغرض تمكين التعليمية الخاصة لتعليم المعاقين ورعايتهم، وتوفير التعليم األساسي الذي يتالءم مع كل حالة من حاالت ا

من قانون حقوق الطفل، التي  118المتعلم في التكيف مع المجتمع واإلسهام في مجال نشاطاته". ويُستكمل ذلك بما ورد في المادة 
 إنشاء فصوالً ملحقة بمدارس التعليم النظامي لتعليم األطفال المعاقين بمانوقشت أعاله، والتي تتطلب من وزارة التربية والتعليم "

ومع ذلك، ال يزال الحفاظ على فصول منفصلة لألطفال ذوي اإلعاقة في المرافق التعليمية السائدة  127".يالئم قدراتهم واستعداداتهم
 128شكالً من أشكال الفصل، وبالتالي يُعتبر إجراء تمييزي.

 قانون الصحة

( الحصول على الرعاية الصحية ويحدد واجبات م "بشأن الصحة العامة" )"قانون الصحة العامة"2009لسنة  4ينظم القانون رقم 
ويضمن قانون الصحة العامة احترام كرامة المريض ومعتقداته الدينية والثقافية  129واختصاصات وزارة الصحة العامة والسكان.

 الصحية.، ولكنه ال يضمن المساواة في الوصول إلى الرعاية الصحية وال يحظر التمييز في توفير الرعاية 51بموجب المادة 

بأن "على الوزارة إعطاء األولوية لرعاية صحة المرأة والطفل واعتبارها جزًء ال يتجزأ من  5ينص قانون الصحة العامة في المادة 
االستراتيجية الوطنية"، مع التركيز بشكل خاص على الرعاية الصحية للمرأة أثناء فترات الحمل والوالدة، وتطعيم المواليد واألطفال 

تحتوي هذه األحكام على تمييز يقوم على أساس نوع الجنس والسن، حيث تمنح المرأة )وال سيما  130في سن اإلنجاب مجاناً. والنساء

 التعليم في الحق بشأن( 2016) 4 رقم العام التعليق(، اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق لجنة) اإلعاقة ذوي األشخاص بحقوق المعنية اللجنة 
 . ، ،، الشامل

 .1992 لسنة 24 رقم العدد الرسمية الجريدة في القانون هذا نُشر 

 .6 المادة"، العام للتربية والتعليم القانون”بشأن  1992 لسنة 45 رقم القانون 

 .118 المادة، السابق المرجع 

 ، ،، الجامع التعليم في لحقا: 24 المادة، 6 رقم العام التعليق، اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق لجنة 
. 

 .2009 لسنة 6 رقم العدد، الرسمية الجريدة في القانون هذا نشر تم 

.8و 6 المادتان، العامة الصحة بشأن 2009 لسنة 4 رقم القانون 
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( من 2) 4النساء في سن اإلنجاب( معاملة تفضيلية على الرجال. يعتبر هذا تمييز مباشر وال يمكن تبريره. في حين تنص المادة 
( على أن التدابير الخاصة الرامية إلى حماية األمومة "ال ينبغي CEDAWتمييز ضد المرأة )اتفاقية القضاء على جميع أشكال ال

 اعتبارها تمييزية"، إال أنه ال يمكن لهذا االستثناء أن يبرر منح معاملة تفضيلية للفئة األوسع من "النساء في سن اإلنجاب".

 مييزالسياسات الوطنية التي تؤثر على الحق في المساواة وعدم الت 
واستقالة الرئيس صالح، اعتمدت الحكومة سياسات اجتماعية مختلفة تهدف إلى  2011قبيل االحتجاجات الشعبية الواسعة عام 

ومع ذلك،  131وحماية الفئات الضعيفة.-مثل الحق في التعليم والعمل واإلسكان والرعاية الصحية -تعزيز التمتع بالحقوق األساسية 
ي للبلد خالل هذه الفترة وما تاله من اندالع للصراع الحالي قد أعاق تنفيذ هذه السياسات، وقوض قدرة فإن عدم االستقرار السياس

 الحكومة على صياغة وتنفيذ سياسات ومبادرات جديدة تتعلق بالمساواة وعدم التمييز.

 االستراتيجية الوطنية لحقوق اإلنسان

جنة وطنية )تضم مختلف الهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني( على إنشاء ل 2013لسنة  58نص قرار مجلس الوزراء رقم 
والجهود المتضافرة التي بذلتها مفوضية األمم  133في أعقاب عدة أحداث وأنشطة، 132لصياغة استراتيجية وطنية لحقوق اإلنسان.

مشروع  2014يلول أُنجز في سبتمبر/أ 134( والمعهد الدانماركي لحقوق اإلنسان،UNHCRالمتحدة لشؤون الالجئين )
، مع تأكيد وزير حقوق اإلنسان 2025-2015سنوات للفترة  10االستراتيجية الوطنية لحقوق اإلنسان محددةً جدول أعمال مدته 

وأعقب  135على أن االستراتيجية ركزت "بشكل خاص على حقوق الفئات الضعيفة مثل النساء واألطفال والمعاقين والمهمشين".
ستراتيجية فترة من التشاور مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك األكاديميين ومنظمات المجتمع االنتهاء من مشروع اال

ومع ذلك، فإن تدهور  136المدني والنشطاء وأعضاء الجماعات المهمشة، بهدف تقييم االستراتيجية ووضعها في صيغتها النهائية.
 جية الوطنية لحقوق اإلنسان لم يتم االنتهاء منها نهائياً أو تنفيذها.يعني أن االستراتي 2014في أواخر عام الوضع األمني 

 السياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وحقوق المرأة

، حيث تضطلع بدور رئيسي في 97بموجب قرار مجلس الوزراء رقم  1996( في عام WNCتم إنشاء اللجنة الوطنية للمرأة )
( في مارس/ آذار WNCوقد تعزز الهيكل التنظيمي اللجنة الوطنية للمرأة ) 137لقة بحقوق المرأة.تشكيل وتنفيذ سياسة الدولة المتع

 138من خالل إنشاء المجلس األعلى للمرأة، الذي يضم وزراء حكوميين ومدراء فروع اللجنة الوطنية للمرأة في المحافظات. 2000

، 2014-2005 للفترة المهني للتعليم الوطنية واالستراتيجية، 5201-2006 للفترة الثانوي للتعليم الوطنية االستراتيجية وشمل ذلك 
 الخمسية والخطة، 2015-2011 للفترة اإلنجابية للصحة الوطنية واالستراتيجية، 2014-2005 للفترة العالي للتعليم الوطنية واالستراتيجية

-2010 الوطنية الصحية االستراتيجية، 2013-2010 االجتماعية الحماية استراتيجية، 2015-2011 الفقر من للتنمية والحد الرابعة
لحكومة  المرحلي والبرنامج، 2015-2010 الغذائي لألمن الوطنية االستراتيجية، 2015-2010 للتوظيف الوطنية االستراتيجية، 2015

.2014-2012 الوفاق الوطني

.37 الفقرة، اإلنسان حقوق مجلس، 4 الحاشية، أعاله أنظر 

 /يونيو 13 زار لألنباء، سبأ وكالة ،"اإلنسان لحقوق الوطنية االستراتيجية إعداد لمناقشة صنعاء في استشاري اجتماع”نباء، لأل سبأ وكالة 
.هتم. : على متاح ،2018 حزيران

: على متاح، 2016، اليمن في( ) اإلنسان لحقوق الدانماركي المعهد، اإلنسان لحقوق الدانماركي المعهد 

.

: على متاح، 2014 سبتمبر/ أيلول 5، الحياة"، اإلنسان لحقوق الوطنية لإلستراتيجية مسودة يضع اليمن” ،الحياة 
/

 ،"المكال مدينة في اإلنسان لحقوق الوطنية االستراتيجية توجيهات مشروع لمناقشة العمل ورشة اختتام”،  السابق؛ المرجع 
./: على متاح وهو ،2016 حزيران /يونيو 13 زار ،

، للمرأة الوطنية اللجنة: المرأة ضد العنف حول العالمية البيانات قاعدة"، العالم في المرأة”أنظر . 1996 لعام 97 رقم الوزراء مجلس قرار 
 جانالل بين النساء/  1996/  اليمن /: على متاح، 2017
.الوطنية

.المرجع السابق 
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( WNCلتعزيز حقوق المرأة. أعدت اللجنة الوطنية للمرأة )قبل تدهور الوضع السياسي، وافقت الحكومة على سياسات مختلفة 
تهدف إلى زيادة تمثيل المرأة في العملية السياسية وفي الحياة العامة.  2015،139-2006استراتيجية وطنية للنهوض بالمرأة للفترة 

زيادة مشاركة المرأة في  ، تهدف إلى2011-2003وفي الوقت نفسه، تم صياغة استراتيجية للنهوض بالمرأة العاملة للفترة 
وعالوة على ذلك، اعتمدت استراتيجيات للنهوض بالمرأة الريفية وللقطاع  140القطاعات االقتصادية الرسمية وغير الرسمية.

، وضع تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين اليمن في المرتبة 2017ومع ذلك، اعتباًرا من عام  2015.141-2011الزراعي للفترة 
 0.014.142بلًدا في مجال التمكين السياسي للنساء برصيد  144 من بين 144

إلى  19، ُعقد مؤتمر وطني للمرأة في الفترة من 2012وانتخاب الرئيس هادي في عام  2011في أعقاب االحتجاجات في عام 
ً من المطالب، بما في ذلك 2012مارس/ آذار  21 تحديد حصة "الكوتا" . وقد وضع المؤتمر جدول أعمال للمرأة ُحدد فيه عددا

( إلدراجه في مسودة الدستور. ومع NDCوتم تقديم جدول األعمال هذا إلى مؤتمر الحوار الوطني ) 143للمرأة في هيئات الدولة.
 مسودة الدستور التي تضمنت حصة لمشاركة المرأة السياسية. اعتمادذلك، وكما تم مناقشته أعاله، لم يتم قط 

 نالسياسات المتعلقة بالمهمشي

ينتمون إلى العرب األفارقة لُقبوا بشكل كبير بـ "األخدام" من قبل الكثيرين  –، فإن المهمشين هم جماعة 1كما هو مذكور في الجزء 
في حين لم يتم تبني أي استراتيجية أو سياسة  145ويعانون من عزلة اقتصادية وثقافية وسياسية متجذرة. 144في المجتمع اليمني،

قوق المهمشين، فقد تم اتخاذ عدد من اإلجراءات خالل العقدين الماضيين لتعزيز رفاهيتهم. وقد شمل ذلك: حكومية محددة لتعزيز ح
إنشاء مركزين للخدمات االجتماعية في صنعاء وعدن لتوفير خدمات تعليمية وتدريبية ورعاية صحية لألسر الفقيرة بشكل عام 

مقعداً  150تخصيص  146ت المجانية من قبل مستشفيين في صنعاء،وللمهمشين على وجه الخصوص، توفير الخدمات واإلجراءا
ً في جامعة صنعاء للمهمشين، 30مجانيًا في جامعة تعز و وظيفة في القوات المسلحة للمهمشين بين  1500وتخصيص  147مقعدا

تمع ونقل ملكية المنازل في المجمعات السكنية في صنعاء وتعز وعدن والحديدة ألعضاء مج 148؛2010و 2009عامي 
 149المهمشين.

، استطاع المهمشين مناصرة تضمين 2014-2013( في الفترة NDCمن خالل المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل )
حقوقهم، بما في ذلك ما يتعلق بالمشاركة المتساوية في الحياة العامة والمدنية والسياسية، مع رئيس االتحاد اليمني للمهمشين )الذي 

 :على متاحة، 2005-2003 المرأة لتنمية الوطنية االستراتيجية 

؟

: 2013 عام في تقديمها المقرر افاألطر للدول الثالثة الدورية التقارير(، ) والثقافية واالجتماعية االقتصادية بالحقوق المعنية اللجنة 
 ، ،، اليمن

.49 الفقرة، السابق المرجع 

 The Global Gender Gap Report

.88 الفقرة، اإلنسان حقوق مجلس، 4 الحاشية، أعاله أنظر 

 Even War Discriminates: Yemen's Minorities, Exiled 
at Home

.المناقشة من لمزيد، 3.4 القسم، 3 الجزء أنظر .32 الفقرة، 140 الحاشية، أعاله أنظر 

.37 الفقرة ،المرجع السابق 

.المرجع السابق 

.المرجع السابق 

.المرجع السابق 
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 150٪ في المناصب التشريعية والقيادية العليا لألفراد من المجتمعات المهمشة.10ي مؤتمر الحوار( يطالبون بحصة يمثل المهمشين ف
 151ومع ذلك، تم رفض هذه التوصية نهائيًا ولم تظهر في مسودة الدستور النهائية.

 السياسات المتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة

والتي تحدد رؤية اليمن لخلق "مجتمع للجميع"، حيث يتم منح  152شأن اإلعاقة،وطنية ب استراتيجية، تبنت اليمن 2010في عام 
األشخاص ذوي اإلعاقة إمكانية الوصول إلى حقوقهم على أساس المساواة مع اآلخرين، بهدف خلق بيئة شاملة للجميع وإزالة 

ئيسية التي يواجهها األشخاص ذوو اإلعاقة في وتحلل االستراتيجية بإيجاز التحديات والعقبات الر 153الحواجز االجتماعية والمادية.
ومن بين أهدافها المعلنة، مراجعة وتعديل  156وسهولة الوصول. 155والتوظيف 154العديد من مجاالت الحياة، بما في ذلك التعليم

صى ، أو2014وفي عام  157(.CRPDاتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ) يوائمالتشريعات الوطنية المتعلقة باإلعاقة يما 
( بإنشاء هيئة وطنية مستقلة لألشخاص ذوي اإلعاقة القتراح قوانين وسياسات لرعاية المعاقين، NDCمؤتمر الحوار الوطني )

بسبب النزاع المستمر، كان هناك تقدم محدود فيما يتعلق بتنفيذ االستراتيجية الوطنية  158وكذلك لمتابعة تنفيذ هذه القوانين والسياسات.
 159إنشاء الهيئة الوطنية المستقلة لألشخاص ذوي اإلعاقة.لإلعاقة، ولم يتم 

( البلدان في المنطقة، فقد قام بتشغيل عدد من األموال التي إما SWFعلى الرغم من كون اليمن من صندوق الرعاية االجتماعية )
شاريع التنمية االجتماعية مباشرة )في حالة التحويالت المالية المباشرة(، أو بشكل غير مباشر )من خالل تخصيص األموال لم

وخدمات إعادة التأهيل( لدعم األشخاص ذوي اإلعاقة. المصدر الرئيسي للمساعدات المالية لألشخاص ذوي اإلعاقة في اليمن هو 
والذي يوفر تحويالت  1996،160لعام  31، الذي أنشئ بموجب القانون رقم 1996( لعام SWFصندوق الرعاية االجتماعية )

( على مجموعة SWFالمعوزين المحتاجين إلى المساعدة االجتماعية. في البداية، اقتصر صندوق الرعاية االجتماعية )نقدية لألفراد 
، تم 2010و 2008بين عامي  161صغيرة من المستفيدين الضعفاء، بما في ذلك األشخاص ذوي اإلعاقات الخطيرة أو المعتدلة.

وللحصول على  162توسيع معايير تحديد األشخاص الذين يمكنهم تلقي المساعدة لتشمل جميع "األسر التي تعيش تحت خط الفقر".
(، يجب على األفراد تقديم طلب إلى جانب دليل على إعاقتهم و "قلة الدخل أو إمكانية SWFأموال من صندوق الرعاية االجتماعية )

، كان هناك 2012ومع ذلك، فمن بين األفراد الذين أجرى معهد التنمية في الخارج مقابالت معهم ألغراض تقرير عام  163ب".الكس

.36المرجع السابق، الفقرة  

.77 الفقرة، اإلنسان حقوق مجلس، 1 الحاشية، أعاله أنظر 

: على متاح، 3. ص، 2010، لإلعاقة الوطنية االستراتيجية، والعمل االجتماعية الشؤون وزارة، اليمنية الجمهورية 

٪٪٪٪٪.
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.20. ص، السابق المرجع 

.27. ص، السابق المرجع 

.2. ص، السابق المرجع 

.2014 اليمنية بالجمهورية الوطني الحوار مؤتمر 

 رعاية صندوق”،ءلألنبا سبأ وكالة .2018 أيار /مايو 21 في صنعاء من محام قبل من مؤسسة الحقوق المتساوية إلى المقدمة المعلومات 
 المؤسسي التقييم حول عمل ورشة وتأهيل المعاقين رعاية صندوق ينظم" )للصندوق المؤسسي بالتقييم خاصة عمل ورشة ينظم المعاقين

.: على متاح، 2016 يوليو/ تموز 20(، للصندوق

".الجتماعيةا الرعاية”بشأن  1996 لسنة 31 رقم القانون 

، 2012، اليمن في االجتماعية الرعاية صندوق في والمجتمع المستفيدين منظور: النقدية التحويالت تحويل، البحار وراء لما التنمية معهد 
: على متاح، 30. ص
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وكان  164(أم ال،SWFعدم وضوح فيما يتعلق بما إذا كان األشخاص ذوو اإلعاقة يمكنهم التسجيل في صندوق الرعاية االجتماعية )
بالنسبة لألشخاص ذوي اإلعاقة واألفراد المهمشون اآلخرون، مثل المهمشين، الذين غالباً ما  هناك دليل على أن التسجيل كان مشكلة

كانت المخصصات من صندوق الرعاية االجتماعية  165يفتقرون إلى الشهادة المطلوبة )مثل شهادات اإلعاقة وشهادات الميالد(.
(SWF صغيرة، تتراوح ما بين )واعتبرت بشكل  2011،166أمريكي( شهريًا في عام دوالر  13.5- 6.7لاير ) 4000و 2000

، مع انخفاض مخصصات األموال 2015( عن العمل في أوائل عام SWFتوقف صندوق الرعاية االجتماعية ) 167عام غير كافية.
 2016.168٪ "إلى الصفر" في عام 25.3من حوالي 

ويعمل الصندوق جنبا إلى  1996.169أنشئ في عام (، الذي SFDوتشمل المصادر الرئيسية األخرى الصندوق االجتماعي للتنمية )
جنب مع المنظمات غير الحكومية لتنفيذ برامج تركز على التخفيف من حدة الفقر، بما في ذلك ما يتعلق باألشخاص الذين يطلق 

أثير على كان لها ت 2015مشروًعا في عام  22وفقًا ألحدث تقرير سنوي، أنجز الصندوق  170عليهم "ذوي االحتياجات الخاصة".
األشخاص ذوي اإلعاقة، ركزت غالبيتها على الدمج داخل المدارس، بما في ذلك من خالل توفير فصول دراسية ومرافق ومعدات 

، تم إنشاء صندوق رعاية وتأهيل المعاقين 2002باإلضافة إلى ذلك، في عام  171جديدة وتدريب المعلمين وإدراكهم أنشطة إثارة.
(DWRFوالذي يشمل مخصصا ،) ت سنوية من الميزانية العامة للدولة، باإلضافة إلى أموال من فرض الضرائب على المنتجات

مثل السجائر وتذاكر الطائرة، ومن ثم يتم إعادة توزيع هذه األموال من أجل توفير خدمات إعادة التأهيل والرعاية الصحية وغيرها 
، كانت الحكومة تعاني من صعوبات في تخصيص 2014ل في ديسمبر/ كانون األو 172من الخدمات لألشخاص ذوي اإلعاقة.

وفقًا لتقرير مجلس األبحاث والتبادل  174، توقف التمويل الحكومي من خالل الصندوق.2015وفي عام  173األموال إلى الصندوق،
رعاية وتأهيل جمعية معنية بالمعاقين من قبل صندوق  125، تم تقديم "النفقات التشغيلية" لحوالي 2016لعام  (IREXالدولي )

مما أدى إلى "الشلل الكلي لجميع  2015(في عام DWRF(، مع إغالق صندوق رعاية وتأهيل المعاقين )DWRFالمعاقين )
 175الجمعيات التي تتعامل مع األشخاص ذوي اإلعاقة والتوقف التام أو الجزئي ألنشطتها ".
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٠ٚعِي اٌصٔدٚق جٔتا إٌٝ  1996.169(، اٌذٞ أٔشا فٟ عاَ SFDجذِاعٟ ٌٍذ٠ِٔح )ٚذشِي اٌِصادر اٌرب٠س٠ح األخرٜ اٌصٔدٚق اال
جٔب ِع أٌِظِاخ ؼ٠ر اٌحو٠ِٚح ٌذٔف٠ذ تراِج ذروز عٍٝ اٌذخف٠ؾ ِْ حدج اٌفمر، تِا فٟ ذٌن ِا ٠ذعٍق تاألشخاص اٌذ٠ْ ٠طٍق 

واْ ٌٙا ذؤث٠ر عٍٝ  2015شرًٚعا فٟ عاَ ِ 22ٚفًما ألحدز ذمر٠ر سٔٚٞ، أٔجز اٌصٔدٚق  170ع٠ٍَٙ "ذٚٞ االحذ٠اجاخ اٌخاصح".
األشخاص ذٚٞ اإلعالح، روزخ ؼاٌت٠ذٙا عٍٝ اٌدِج داخي اٌِدارس، تِا فٟ ذٌن ِْ خالي ذٚف٠ر فصٚي دراس٠ح ِٚرافق ِٚعداخ 

ل٠ْ ، ذَ إٔشاء صٔدٚق رعا٠ح ٚذؤ٠٘ي اٌِعا2002تاإلضافح إٌٝ ذٌن، فٟ عاَ  171جد٠دج ٚذدر٠ب اٌِع٠ٍِْ ٚإدراوَٙ أٔشطح إثارج.
(DWRF ٚاٌذٞ ٠شِي ِخصصاخ س٠ٚٔح ِْ ا٠ٌِزا٠ٔح اٌعاِح ٌٍدٌٚح، تاإلضافح إٌٝ أِٚاي ِْ فرض اٌضرابب عٍٝ أٌِذجاخ ،)

ِثي اٌسجابر ٚذذاور اٌطابرج، ِْٚ ثَ ٠ذَ إعادج ذٚز٠ع ٘ذٖ األِٚاي ِْ أجي ذٚف٠ر خدِاخ إعادج اٌذؤ٠٘ي ٚاٌرعا٠ح اٌصح٠ح ٚؼ٠ر٘ا 
، وأخ اٌحوِٚح ذعأٟ ِْ صعٚتاخ فٟ ذخص٠ص 2014فٟ د٠سِتر/ وأْٚ األٚي  172عالح.ِْ اٌخدِاخ ٌألشخاص ذٚٞ اإل

ٚفًما ٌذمر٠ر ِجٍس األتحاز ٚاٌذتادي  174، ذٚلؾ اٌذ٠ِٚي اٌحوِٟٚ ِْ خالي اٌصٔدٚق.2015ٚفٟ عاَ  173األِٚاي إٌٝ اٌصٔدٚق،
ِع٠ٔح تاٌِعال٠ْ ِْ لتي صٔدٚق رعا٠ح ٚذؤ٠٘ي جِع٠ح  125، ذَ ذمد٠َ "أٌفماخ اٌذشؽ٠ٍ٠ح" ٌحٚاٌٟ 2016ٌعاَ  (IREXاٌدٌٟٚ )

ِِا أدٜ إٌٝ "اٌشٍي اٌوٍٟ ٌج٠ِع  2015(فٟ عاَ DWRF(، ِع إؼالق صٔدٚق رعا٠ح ٚذؤ٠٘ي اٌِعال٠ْ )DWRFاٌِعال٠ْ )
 175اٌجِع٠اخ اٌذٟ ذذعاِي ِع األشخاص ذٚٞ اإلعالح ٚاٌذٚلؾ اٌذاَ أٚ اٌجزبٟ ألٔشطذٙا ".

 سٌاسات التعلٌم

، سعخ اٌحوِٚح ا٠ِٔ٠ٌح إٌٝ ذٔف٠ذ عدد ِْ اسذراذ٠ج٠اخ اٌذع٠ٍَ اٌذٟ ذذعاِي ِع تعض اٌِشاوي األوثر 2015ٚ 2000ت٠ْ عاِٟ 
اٌذٟ اعذِد٘ا  2015،176-2003إٌحاًحا فٟ ٔظاَ اٌذع٠ٍَ فٟ ا٠ٌِْ. شوٍخ االسذراذ٠ج٠ح اٌٚط٠ٔح ٌذط٠ٚر اٌذع٠ٍَ األساسٟ ٌٍفذرج 

إٌٝ األِاَ ِْ ح٠ز ذعز٠ز اٌِساٚاج فٟ اٌذع٠ٍَ، ح٠ز وأخ ذٙدؾ إٌٝ ِعاٌجح ، خطٚج ٘اِح 2001ٌسٔح  144اٌمرار اٌٚزارٞ رلَ 
أخفاض ِسذٜٚ ذع٠ٍَ اٌفذ٠اخ فٟ ا٠ٌِْ )ِع اٌذرو٠ز تشوي خاص عٍٝ أٌٚبن اٌذ٠ْ ٠ع٠شْٚ فٟ أٌِاطق اٌر٠ف٠ح(، ٚز٠ادج اٌٚعٟ 

ٚلد ُوٍفخ ٚزارج  177ألسر اٌفم٠رج إٌٝ اٌذع٠ٍَ.ٚذخص٠ص اٌِٚارد ٔحٚ األطفاي ذٚٞ اإلعالح، ٚز٠ادج إِوا٠ٔح ٚصٚي األطفاي ِْ ا
اٌذرت٠ح ٚاٌذع٠ٍَ تاإلشراؾ عٍٝ ذٔف٠ذ االسذراذ٠ج٠ح. ِٚع ذٌن، فإْ االسذراذ٠ج٠ح ٌَ ذٔص عٍٝ ٔظاَ ٚاضح ٌٍِذاتعح ٚاٌذم٠٠َ ِِا 

 178أضعؾ ذؤث٠ر٘ا ٚفعا٠ٌذٙا.

اٌِِٙشح، ِثي االسذراذ٠ج٠ح اٌٚط٠ٔح ٌٍذع٠ٍَ اٌثأٚٞ ٌٍفذرج ٚضع عدد ِْ االسذراذ٠ج٠اخ األخرٜ ٌز٠ادج اٌِشاروح اٌذع٠ِ٠ٍح ٌٍفباخ 
، ٚاٌٚط٠ٔح 2005، ٚاالسذراذ٠ج٠ح اٌٚط٠ٔح ٌٍذع٠ٍَ اٌعاٌٟ 2014-2005، ٚاالسذراذ٠ج٠ح اٌٚط٠ٔح ٌٍذدر٠ب اٌِٟٙٔ 2006-2015

٠ز اٌِساٚاج ٚعدَ اٌذ٠٠ِز: ألرخ . ٚشٍِخ ج٠ِع ٘ذٖ االسذراذ٠ج٠اخ ذدات٠ر ٌذعز2015-2003اسذراذ٠ج٠ح ٌِحٚ األ٠ِح ٚذع٠ٍَ اٌوتار 
االسذراذ٠ج٠ح اٌٚط٠ٔح ٌٍذدر٠ب اٌِٟٙٔ تاٌحاجح إٌٝ أْ ذوْٚ ِسذج٠تح الحذ٠اجاخ أٌساء ٚاألشخاص ذٚٞ اإلعالح ٚذٙدؾ إٌٝ ز٠ادج 

ؾ" ٚ "ذم٠ٍي فٟ ح٠ْ أشارخ االسذراذ٠ج٠ح اٌٚط٠ٔح ٌٍذع٠ٍَ إٌٝ "اٌرؼتح اٌس٠اس٠ح فٟ ز٠ادج ِشاروح أٌساء ٚسواْ اٌر٠ 179ِشاروذَٙ،

                                                             
 ".ٌٍذ٠ِٔح االجذِاعٟ "اٌصٔدٚق تشؤ1997ْ ٌسٔح 12 رلَ اٌمأْٚ 169
: عٍٝ ِذاح، 0217 ذِٚز٠ٌٚ٠ٚ/  06 فٟ اٌز٠ارج ذِخ، ٚاأل٘داؾ األساس٠ح اٌِعٍِٚاخ، ٌٍذ٠ِٔح االجذِاعٟ اٌصٔدٚق أٔظر 170

http://www.sfd-yemen.org/content/1/42. 
-http://www.sfd: عٍٝ ِذاح، 06. ص، 0216، 0215: اٌسٔٚٞ اٌذمر٠ر، ٌٍذ٠ِٔح االجذِاعٟ اٌصٔدٚق 171

yemen.org/uploads/issues/Annual٪20Report٪202015-20170322-184619.pdf. 
 ".اإلعالح ذٚٞ ٌألشخاص اٌذؤ٠٘ي ٚإعادج رعا٠ح صٔدٚق تشؤْ” 0220 ٌسٔح 0 رلَ اٌمأْٚ 172
173 International Research & Exchanges Board, Disability Inclusion Among Refugees in the Middle East and 

North Africa: A Needs Assessment of Libya, Egypt, Yemen, Jordan, and Turkey, 2016, p. 12, available at: 
http://www.disabledpeoplesinternational.org/documents/DPO-Report-FINAL.pdf. 

174 Machado, A. C. et al, International Policy Centre for Inclusive Growth, Overview of Non-contributory 
Social Protection Programmes in the Middle East and North Africa (MENA) Region Through a Child and 
Equity Lens, 2018, p. 327, available at: http://www.ipc-

undp.org/pub/eng/JP18_Overview_of_Non_contributory_Social_Protection_Programmers_in_MENA.p
df. 

 .00. ص، 172 الحظ، أعالٖ أٔظر 175
: عٍٝ ِذاح، 2003، 2011-2003 ا٠ِٔ٠ٌح اٌجِٙٚر٠ح فٟ األساسٟ اٌذع٠ٍَ ٌذط٠ٚر اٌٚط٠ٔح االسذراذ٠ج٠ح، ٠ِٔ٠حاٌ اٌجِٙٚر٠ح 176

https://www.yemen-nic.info/files/ministations/eduction/watanyaa.pdf. 
 .اٌساتق اٌِرجع 177
 .اٌساتق اٌِرجع 178
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٠ٚعِي اٌصٔدٚق جٔتا إٌٝ  1996.169(، اٌذٞ أٔشا فٟ عاَ SFDجذِاعٟ ٌٍذ٠ِٔح )ٚذشِي اٌِصادر اٌرب٠س٠ح األخرٜ اٌصٔدٚق اال
جٔب ِع أٌِظِاخ ؼ٠ر اٌحو٠ِٚح ٌذٔف٠ذ تراِج ذروز عٍٝ اٌذخف٠ؾ ِْ حدج اٌفمر، تِا فٟ ذٌن ِا ٠ذعٍق تاألشخاص اٌذ٠ْ ٠طٍق 

واْ ٌٙا ذؤث٠ر عٍٝ  2015شرًٚعا فٟ عاَ ِ 22ٚفًما ألحدز ذمر٠ر سٔٚٞ، أٔجز اٌصٔدٚق  170ع٠ٍَٙ "ذٚٞ االحذ٠اجاخ اٌخاصح".
األشخاص ذٚٞ اإلعالح، روزخ ؼاٌت٠ذٙا عٍٝ اٌدِج داخي اٌِدارس، تِا فٟ ذٌن ِْ خالي ذٚف٠ر فصٚي دراس٠ح ِٚرافق ِٚعداخ 

ل٠ْ ، ذَ إٔشاء صٔدٚق رعا٠ح ٚذؤ٠٘ي اٌِعا2002تاإلضافح إٌٝ ذٌن، فٟ عاَ  171جد٠دج ٚذدر٠ب اٌِع٠ٍِْ ٚإدراوَٙ أٔشطح إثارج.
(DWRF ٚاٌذٞ ٠شِي ِخصصاخ س٠ٚٔح ِْ ا٠ٌِزا٠ٔح اٌعاِح ٌٍدٌٚح، تاإلضافح إٌٝ أِٚاي ِْ فرض اٌضرابب عٍٝ أٌِذجاخ ،)

ِثي اٌسجابر ٚذذاور اٌطابرج، ِْٚ ثَ ٠ذَ إعادج ذٚز٠ع ٘ذٖ األِٚاي ِْ أجي ذٚف٠ر خدِاخ إعادج اٌذؤ٠٘ي ٚاٌرعا٠ح اٌصح٠ح ٚؼ٠ر٘ا 
، وأخ اٌحوِٚح ذعأٟ ِْ صعٚتاخ فٟ ذخص٠ص 2014فٟ د٠سِتر/ وأْٚ األٚي  172عالح.ِْ اٌخدِاخ ٌألشخاص ذٚٞ اإل

ٚفًما ٌذمر٠ر ِجٍس األتحاز ٚاٌذتادي  174، ذٚلؾ اٌذ٠ِٚي اٌحوِٟٚ ِْ خالي اٌصٔدٚق.2015ٚفٟ عاَ  173األِٚاي إٌٝ اٌصٔدٚق،
ِع٠ٔح تاٌِعال٠ْ ِْ لتي صٔدٚق رعا٠ح ٚذؤ٠٘ي جِع٠ح  125، ذَ ذمد٠َ "أٌفماخ اٌذشؽ٠ٍ٠ح" ٌحٚاٌٟ 2016ٌعاَ  (IREXاٌدٌٟٚ )

ِِا أدٜ إٌٝ "اٌشٍي اٌوٍٟ ٌج٠ِع  2015(فٟ عاَ DWRF(، ِع إؼالق صٔدٚق رعا٠ح ٚذؤ٠٘ي اٌِعال٠ْ )DWRFاٌِعال٠ْ )
 175اٌجِع٠اخ اٌذٟ ذذعاِي ِع األشخاص ذٚٞ اإلعالح ٚاٌذٚلؾ اٌذاَ أٚ اٌجزبٟ ألٔشطذٙا ".

 سٌاسات التعلٌم

، سعخ اٌحوِٚح ا٠ِٔ٠ٌح إٌٝ ذٔف٠ذ عدد ِْ اسذراذ٠ج٠اخ اٌذع٠ٍَ اٌذٟ ذذعاِي ِع تعض اٌِشاوي األوثر 2015ٚ 2000ت٠ْ عاِٟ 
اٌذٟ اعذِد٘ا  2015،176-2003إٌحاًحا فٟ ٔظاَ اٌذع٠ٍَ فٟ ا٠ٌِْ. شوٍخ االسذراذ٠ج٠ح اٌٚط٠ٔح ٌذط٠ٚر اٌذع٠ٍَ األساسٟ ٌٍفذرج 

إٌٝ األِاَ ِْ ح٠ز ذعز٠ز اٌِساٚاج فٟ اٌذع٠ٍَ، ح٠ز وأخ ذٙدؾ إٌٝ ِعاٌجح ، خطٚج ٘اِح 2001ٌسٔح  144اٌمرار اٌٚزارٞ رلَ 
أخفاض ِسذٜٚ ذع٠ٍَ اٌفذ٠اخ فٟ ا٠ٌِْ )ِع اٌذرو٠ز تشوي خاص عٍٝ أٌٚبن اٌذ٠ْ ٠ع٠شْٚ فٟ أٌِاطق اٌر٠ف٠ح(، ٚز٠ادج اٌٚعٟ 

ٚلد ُوٍفخ ٚزارج  177ألسر اٌفم٠رج إٌٝ اٌذع٠ٍَ.ٚذخص٠ص اٌِٚارد ٔحٚ األطفاي ذٚٞ اإلعالح، ٚز٠ادج إِوا٠ٔح ٚصٚي األطفاي ِْ ا
اٌذرت٠ح ٚاٌذع٠ٍَ تاإلشراؾ عٍٝ ذٔف٠ذ االسذراذ٠ج٠ح. ِٚع ذٌن، فإْ االسذراذ٠ج٠ح ٌَ ذٔص عٍٝ ٔظاَ ٚاضح ٌٍِذاتعح ٚاٌذم٠٠َ ِِا 

 178أضعؾ ذؤث٠ر٘ا ٚفعا٠ٌذٙا.

اٌِِٙشح، ِثي االسذراذ٠ج٠ح اٌٚط٠ٔح ٌٍذع٠ٍَ اٌثأٚٞ ٌٍفذرج ٚضع عدد ِْ االسذراذ٠ج٠اخ األخرٜ ٌز٠ادج اٌِشاروح اٌذع٠ِ٠ٍح ٌٍفباخ 
، ٚاٌٚط٠ٔح 2005، ٚاالسذراذ٠ج٠ح اٌٚط٠ٔح ٌٍذع٠ٍَ اٌعاٌٟ 2014-2005، ٚاالسذراذ٠ج٠ح اٌٚط٠ٔح ٌٍذدر٠ب اٌِٟٙٔ 2006-2015

٠ز اٌِساٚاج ٚعدَ اٌذ٠٠ِز: ألرخ . ٚشٍِخ ج٠ِع ٘ذٖ االسذراذ٠ج٠اخ ذدات٠ر ٌذعز2015-2003اسذراذ٠ج٠ح ٌِحٚ األ٠ِح ٚذع٠ٍَ اٌوتار 
االسذراذ٠ج٠ح اٌٚط٠ٔح ٌٍذدر٠ب اٌِٟٙٔ تاٌحاجح إٌٝ أْ ذوْٚ ِسذج٠تح الحذ٠اجاخ أٌساء ٚاألشخاص ذٚٞ اإلعالح ٚذٙدؾ إٌٝ ز٠ادج 

ؾ" ٚ "ذم٠ٍي فٟ ح٠ْ أشارخ االسذراذ٠ج٠ح اٌٚط٠ٔح ٌٍذع٠ٍَ إٌٝ "اٌرؼتح اٌس٠اس٠ح فٟ ز٠ادج ِشاروح أٌساء ٚسواْ اٌر٠ 179ِشاروذَٙ،

                                                             
 ".ٌٍذ٠ِٔح االجذِاعٟ "اٌصٔدٚق تشؤ1997ْ ٌسٔح 12 رلَ اٌمأْٚ 169
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٠ٚعِي اٌصٔدٚق جٔتا إٌٝ  1996.169(، اٌذٞ أٔشا فٟ عاَ SFDجذِاعٟ ٌٍذ٠ِٔح )ٚذشِي اٌِصادر اٌرب٠س٠ح األخرٜ اٌصٔدٚق اال
جٔب ِع أٌِظِاخ ؼ٠ر اٌحو٠ِٚح ٌذٔف٠ذ تراِج ذروز عٍٝ اٌذخف٠ؾ ِْ حدج اٌفمر، تِا فٟ ذٌن ِا ٠ذعٍق تاألشخاص اٌذ٠ْ ٠طٍق 

واْ ٌٙا ذؤث٠ر عٍٝ  2015شرًٚعا فٟ عاَ ِ 22ٚفًما ألحدز ذمر٠ر سٔٚٞ، أٔجز اٌصٔدٚق  170ع٠ٍَٙ "ذٚٞ االحذ٠اجاخ اٌخاصح".
األشخاص ذٚٞ اإلعالح، روزخ ؼاٌت٠ذٙا عٍٝ اٌدِج داخي اٌِدارس، تِا فٟ ذٌن ِْ خالي ذٚف٠ر فصٚي دراس٠ح ِٚرافق ِٚعداخ 

ل٠ْ ، ذَ إٔشاء صٔدٚق رعا٠ح ٚذؤ٠٘ي اٌِعا2002تاإلضافح إٌٝ ذٌن، فٟ عاَ  171جد٠دج ٚذدر٠ب اٌِع٠ٍِْ ٚإدراوَٙ أٔشطح إثارج.
(DWRF ٚاٌذٞ ٠شِي ِخصصاخ س٠ٚٔح ِْ ا٠ٌِزا٠ٔح اٌعاِح ٌٍدٌٚح، تاإلضافح إٌٝ أِٚاي ِْ فرض اٌضرابب عٍٝ أٌِذجاخ ،)

ِثي اٌسجابر ٚذذاور اٌطابرج، ِْٚ ثَ ٠ذَ إعادج ذٚز٠ع ٘ذٖ األِٚاي ِْ أجي ذٚف٠ر خدِاخ إعادج اٌذؤ٠٘ي ٚاٌرعا٠ح اٌصح٠ح ٚؼ٠ر٘ا 
، وأخ اٌحوِٚح ذعأٟ ِْ صعٚتاخ فٟ ذخص٠ص 2014فٟ د٠سِتر/ وأْٚ األٚي  172عالح.ِْ اٌخدِاخ ٌألشخاص ذٚٞ اإل

ٚفًما ٌذمر٠ر ِجٍس األتحاز ٚاٌذتادي  174، ذٚلؾ اٌذ٠ِٚي اٌحوِٟٚ ِْ خالي اٌصٔدٚق.2015ٚفٟ عاَ  173األِٚاي إٌٝ اٌصٔدٚق،
ِع٠ٔح تاٌِعال٠ْ ِْ لتي صٔدٚق رعا٠ح ٚذؤ٠٘ي جِع٠ح  125، ذَ ذمد٠َ "أٌفماخ اٌذشؽ٠ٍ٠ح" ٌحٚاٌٟ 2016ٌعاَ  (IREXاٌدٌٟٚ )

ِِا أدٜ إٌٝ "اٌشٍي اٌوٍٟ ٌج٠ِع  2015(فٟ عاَ DWRF(، ِع إؼالق صٔدٚق رعا٠ح ٚذؤ٠٘ي اٌِعال٠ْ )DWRFاٌِعال٠ْ )
 175اٌجِع٠اخ اٌذٟ ذذعاِي ِع األشخاص ذٚٞ اإلعالح ٚاٌذٚلؾ اٌذاَ أٚ اٌجزبٟ ألٔشطذٙا ".

 سٌاسات التعلٌم

، سعخ اٌحوِٚح ا٠ِٔ٠ٌح إٌٝ ذٔف٠ذ عدد ِْ اسذراذ٠ج٠اخ اٌذع٠ٍَ اٌذٟ ذذعاِي ِع تعض اٌِشاوي األوثر 2015ٚ 2000ت٠ْ عاِٟ 
اٌذٟ اعذِد٘ا  2015،176-2003إٌحاًحا فٟ ٔظاَ اٌذع٠ٍَ فٟ ا٠ٌِْ. شوٍخ االسذراذ٠ج٠ح اٌٚط٠ٔح ٌذط٠ٚر اٌذع٠ٍَ األساسٟ ٌٍفذرج 

إٌٝ األِاَ ِْ ح٠ز ذعز٠ز اٌِساٚاج فٟ اٌذع٠ٍَ، ح٠ز وأخ ذٙدؾ إٌٝ ِعاٌجح ، خطٚج ٘اِح 2001ٌسٔح  144اٌمرار اٌٚزارٞ رلَ 
أخفاض ِسذٜٚ ذع٠ٍَ اٌفذ٠اخ فٟ ا٠ٌِْ )ِع اٌذرو٠ز تشوي خاص عٍٝ أٌٚبن اٌذ٠ْ ٠ع٠شْٚ فٟ أٌِاطق اٌر٠ف٠ح(، ٚز٠ادج اٌٚعٟ 

ٚلد ُوٍفخ ٚزارج  177ألسر اٌفم٠رج إٌٝ اٌذع٠ٍَ.ٚذخص٠ص اٌِٚارد ٔحٚ األطفاي ذٚٞ اإلعالح، ٚز٠ادج إِوا٠ٔح ٚصٚي األطفاي ِْ ا
اٌذرت٠ح ٚاٌذع٠ٍَ تاإلشراؾ عٍٝ ذٔف٠ذ االسذراذ٠ج٠ح. ِٚع ذٌن، فإْ االسذراذ٠ج٠ح ٌَ ذٔص عٍٝ ٔظاَ ٚاضح ٌٍِذاتعح ٚاٌذم٠٠َ ِِا 

 178أضعؾ ذؤث٠ر٘ا ٚفعا٠ٌذٙا.

اٌِِٙشح، ِثي االسذراذ٠ج٠ح اٌٚط٠ٔح ٌٍذع٠ٍَ اٌثأٚٞ ٌٍفذرج ٚضع عدد ِْ االسذراذ٠ج٠اخ األخرٜ ٌز٠ادج اٌِشاروح اٌذع٠ِ٠ٍح ٌٍفباخ 
، ٚاٌٚط٠ٔح 2005، ٚاالسذراذ٠ج٠ح اٌٚط٠ٔح ٌٍذع٠ٍَ اٌعاٌٟ 2014-2005، ٚاالسذراذ٠ج٠ح اٌٚط٠ٔح ٌٍذدر٠ب اٌِٟٙٔ 2006-2015

٠ز اٌِساٚاج ٚعدَ اٌذ٠٠ِز: ألرخ . ٚشٍِخ ج٠ِع ٘ذٖ االسذراذ٠ج٠اخ ذدات٠ر ٌذعز2015-2003اسذراذ٠ج٠ح ٌِحٚ األ٠ِح ٚذع٠ٍَ اٌوتار 
االسذراذ٠ج٠ح اٌٚط٠ٔح ٌٍذدر٠ب اٌِٟٙٔ تاٌحاجح إٌٝ أْ ذوْٚ ِسذج٠تح الحذ٠اجاخ أٌساء ٚاألشخاص ذٚٞ اإلعالح ٚذٙدؾ إٌٝ ز٠ادج 

ؾ" ٚ "ذم٠ٍي فٟ ح٠ْ أشارخ االسذراذ٠ج٠ح اٌٚط٠ٔح ٌٍذع٠ٍَ إٌٝ "اٌرؼتح اٌس٠اس٠ح فٟ ز٠ادج ِشاروح أٌساء ٚسواْ اٌر٠ 179ِشاروذَٙ،
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 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى 

وعرفانشكر   من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : 

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : قائمة االختصارات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : ملخص تنفيذي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : المقدمة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : السياق االجتماعي والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : اإلطار القانوني والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : أنماط التمييز وعدم المساواة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : التوصيات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى المراجع

المفاهيمي للتقرير اإلطار

المساواة على اإلنسان لحقوق الموحد اإلطار تطبيق  

التقريروحدود  نطاق  

البلد سياق  

والسياسات والحكومة التاريخ  

 اإلطار القانوني المتعلق بالمساواة وعدم التمييز

 نظرة عامة على نظام العدالة اليمني

 االستنتاج

 التمييز على أساس الرأي السياسي

 التمييز على أساس الدين أو المعتقد

أساس نوع الجنس "التمييز التمييز القائم على 
 الجنساني"

 التمييز على أساس العرق والنسب

 التمييز على أساس اإلعاقة

 التمييز القائم على أساس الوضع الصحي

 التمييز القائم على التوجه الجنسي
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 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى 

وعرفانشكر   من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : 

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : قائمة االختصارات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : ملخص تنفيذي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : المقدمة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : السياق االجتماعي والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : اإلطار القانوني والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : أنماط التمييز وعدم المساواة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : التوصيات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى المراجع

المفاهيمي للتقرير اإلطار

المساواة على اإلنسان لحقوق الموحد اإلطار تطبيق  

التقريروحدود  نطاق  

البلد سياق  

والسياسات والحكومة التاريخ  

 اإلطار القانوني المتعلق بالمساواة وعدم التمييز

 نظرة عامة على نظام العدالة اليمني

 االستنتاج

 التمييز على أساس الرأي السياسي

 التمييز على أساس الدين أو المعتقد

أساس نوع الجنس "التمييز التمييز القائم على 
 الجنساني"

 التمييز على أساس العرق والنسب

 التمييز على أساس اإلعاقة

 التمييز القائم على أساس الوضع الصحي

 التمييز القائم على التوجه الجنسي

 سياسات التعليم

ى تنفيذ عدد من استراتيجيات التعليم التي تتعامل مع بعض المشاكل األكثر ، سعت الحكومة اليمنية إل2015و 2000بين عامي 
التي اعتمدها  2015،176-2003إلحاًحا في نظام التعليم في اليمن. شكلت االستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم األساسي للفترة 

اواة في التعليم، حيث كانت تهدف إلى معالجة ، خطوة هامة إلى األمام من حيث تعزيز المس2001لسنة  144القرار الوزاري رقم 
انخفاض مستوى تعليم الفتيات في اليمن )مع التركيز بشكل خاص على أولئك الذين يعيشون في المناطق الريفية(، وزيادة الوعي 

قد ُكلفت وزارة و 177وتخصيص الموارد نحو األطفال ذوي اإلعاقة، وزيادة إمكانية وصول األطفال من األسر الفقيرة إلى التعليم.
التربية والتعليم باإلشراف على تنفيذ االستراتيجية. ومع ذلك، فإن االستراتيجية لم تنص على نظام واضح للمتابعة والتقييم مما 

 178أضعف تأثيرها وفعاليتها.

ة للتعليم الثانوي للفترة وضع عدد من االستراتيجيات األخرى لزيادة المشاركة التعليمية للفئات المهمشة، مثل االستراتيجية الوطني
، والوطنية 2005، واالستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 2014-2005، واالستراتيجية الوطنية للتدريب المهني 2006-2015

. وشملت جميع هذه االستراتيجيات تدابير لتعزيز المساواة وعدم التمييز: أقرت 2015-2003استراتيجية لمحو األمية وتعليم الكبار 
الستراتيجية الوطنية للتدريب المهني بالحاجة إلى أن تكون مستجيبة الحتياجات النساء واألشخاص ذوي اإلعاقة وتهدف إلى زيادة ا

في حين أشارت االستراتيجية الوطنية للتعليم إلى "الرغبة السياسية في زيادة مشاركة النساء وسكان الريف" و "تقليل  179مشاركتهم،
ومع ذلك، فإن تدهور الوضع السياسي يعني أن طموحات هذه السياسات لم تترجم إلى  180بالمدن والريف". الفجوات بين االلتحاق

 واقع.

( عدد من القرارات في ميدان التعليم، بما في ذلك ما يتعلق بتعزيز تعليم الفتيات وإمكانية NDCأعتمد مؤتمر الحوار الوطني )
 181حصول األشخاص ذوي اإلعاقة على التعليم.

 

رة عامة على نظام العدالة اليمنينظ 
وقد سمحت هشاشة الدولة اليمنية إلى جانب تقلب وضعها السياسي المحلي، باستمرار المؤسسات غير الرسمية التي تعمل بالتوازي 

لعمل هذه الديناميكيات واضحة بشكل خاص في تعايش قوانين الدولة واألعراف الدائمة للقبائل اليمنية، وا 182مع أجهزة الدولة.
المستمر لكل من أنظمة حل النزاعات الرسمية )القضائية( وغير الرسمية )القبلية(. وفقا ألحد الروايات، فإن استمرار وجود األنظمة 
القبلية يضعف سلطة الدولة. ومع ذلك، فإن وجهة نظر بديلة يفترضها بعض شيوخ القبائل واألكاديميين اليمنيين تقول بأن "بقاء 

: على متاح، 2003، 2011-2003 نيةاليم الجمهورية في األساسي التعليم لتطوير الوطنية االستراتيجية، اليمنية الجمهورية 
.

السابق المرجع 

السابق المرجع 

 متاح ،25. ص ،2005 ،2014-2005 المهني للتدريب الوطنية االستراتيجية المهني، والتدريب الفني التعليم وزارة اليمنية، الجمهورية 
.: على

: على متاح، 159-49. ص، 2005 للتعليم الوطنية االستراتيجية، العلمي والبحث العالي التعليم وزارة، اليمنية الجمهورية 
 .

.الوطني الحوار وثيقة 2014 اليمنية الجمهورية 

، متوفر على: 2013أيلول  /سبتمبر 6بالجزار،  وتنتهي باألشعار تبدأ اليمن في العرفية العدالة رأي اليوم، 
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ن ضعف الدولة "، مع اللجوء إلى القانون القبلي "ليس لمحاولة إضعاف الدولة، بل محاولة للبقاء نظراً للضعف القبائل ناجم ع
 183المسبق للدولة ".

التحكيم القبلي هو وسيلة غير رسمية لتسوية النزاع تقوم على االعتراف بسلطة القبائل، وزعمائهم )شيوخ القبائل( والمعايير العرفية 
تهم االجتماعية الموثوقة. يعرض هذا القسم لمحة عامة عن أداء النظام القضائي الرسمي ونظام التحكيم القبلي غير التي تدعم وظيف

 الرسمي، مع األخذ في االعتبار الكيفية التي تأثر بها تشغيل هذه األنظمة بالنزاع المستمر.

 

النظام القضائي الرسمي 
تتمتع السلطة القضائية باستقالل  184الثالث من دستور الجمهورية اليمنية )الدستور(. الفصليتم مناقشة النظام القضائي الرسمي في 

من الدستور على أنه ال يجوز للتشريع التدخل في القضايا  149رسمي عن السلطتين التشريعية والتنفيذية للدولة، حيث تنص المادة 
ية المنازعات. يعتبر تدخل هيئات الدولة األخرى في أنشطة السلطة المرفوعة أمام المحاكم، وأن يكون هذا األخير حراً تماماً في تسو

 185القضائية جريمة جنائية.

الذي ينظم مهام المحاكم،  186)"قانون السلطة القضائية"( وتعديالته، 1991لسنة  1يخضع تنظيم السلطة القضائية للقانون رقم 
(. يتم تعيين المناصب SJCنيابة العامة ومجلس القضاء األعلى )واختصاصاتها، وترتيب أولويات عملها، فضالً عن تنظيمها. من ال

( عن طريق التعيين الرئاسي المباشر. يكلف مجلس القضاء األعلى بالرقابة على سير عمل SJCالعليا داخل مجلس القضاء األعلى )
ن القضاة وترقيتهم وتعليقهم وفصلهم المحاكم والقضاة، ويسعى إلى تنفيذ الضمانات المنصوص عليها في الدستور فيما يتعلق بتعيي

ً للقانون. يحدد  188وكان الغرض من هذه الوالية من مجلس القضاء األعلى هو ضمان حيادية القضاء ونزاهته واستقالله. 187وفقا
تساوون التي تعلن أن المتقاضين م 2قانون السلطة القضائية المبادئ الرئيسية للمساواة في المجال القضائي، ال سيما في المادة 

 ومتساوون في الحقوق أمام المحكمة، بغض النظر عن أصلهم أو جنسهم أو لونهم أو إيمانهم أو رأيهم الشخصي.

على عكس الدول العربية األخرى، مثل مصر وسوريا، يقوم النظام القضائي في اليمن على مبدأ نظام القضاء الموحد، مما يعني أنه 
عادي واإلداري والدستوري. تتمتع المحاكم الرسمية في اليمن باالختصاص في الفصل في ال يوجد فرق بين اختصاصات القضاء ال

 189جميع الحاالت، سواء كانت مدنية أو جنائية أو إدارية أو دستورية، وتخضع لنظام استئناف واحد.

كم االستئناف والمحكمة العليا. تنشأ هناك ثالثة مستويات للهيكل القضائي الرسمي للمحاكم "السلم القضائي": المحاكم االبتدائية ومحا
وتنظر محاكم  190المحاكم االبتدائية على مستوى المديريات، بينما يتم إنشاء محاكم االستئناف على مستوى مراكز المحافظات.

ى أي االستئناف بالفصل في القضايا التي أجاز القانون الطعن فيها باالستئناف والقضايا األخرى التي هي من اختصاصها بمقتض

 Tribes and the Rule of Law in  
Yemen

.154-149 المواد، 56 الحاشية، أعاله أنظر 

 هذا مثل ويعتبر العدالة شئون من شأن في أو القضايا في التدخل صورة وبأية جهة يةأل يجوز ال ”أنه على 149 المادة تنص، السابق المرجع 
."بالتقـادم فيهـا الدعـوى تسقط وال القانون، عليها يعاقب جريمة التدخل

.2013 لسنة( 27) رقم والقانون 2006 لسنة( 15) رقم والقانون 1994 لسنة( 3) رقم بالقانون المعدل 1991 لسنة 1 رقم القانون 

(.د) و( ج) و( ب) 109 المواد، 1991 لسنة 1 رقم القانون 

 قبل من مؤسسة الحقوق المتساوية إلى المقدمة المعلومات ؛ 109 المادة، 1991 لعام 1 رقم القانون .152 المادة، 56 الحاشية، أعاله أنظر 
.2017 نوفمبر/ تشرين الثاني 15 في صنعاء من محام

: الرئيسية الصفحة اليمنية الكتب قائمة في الكتاب رقم ،"مقارنة دراسة اليمنية، الجمهورية في القضاء استقالل" مان،نع محمد.د األمير، 
 أن على تنص الدستور من 150 المادة فإن القضائي، للنظام الموحد الطابع صراحة يذكر ال الدستور أن من الرغم على. 656/2013

 كلية الحديدة، جامعة ،"اليمنية الدساتير في وتطبيقاتها العامة الدستورية المبادئ" أحمد، عبد الرحمن. د المختار،": متكاملة وحدة القضاء"
.276 ص ،2014- 2013 الثانية، الطبعة والشريعة، الحقوق

.22. ص، 49 الحاشية، أعاله أنظر 

ن ضعف الدولة "، مع اللجوء إلى القانون القبلي "ليس لمحاولة إضعاف الدولة، بل محاولة للبقاء نظراً للضعف القبائل ناجم ع
 183المسبق للدولة ".

التحكيم القبلي هو وسيلة غير رسمية لتسوية النزاع تقوم على االعتراف بسلطة القبائل، وزعمائهم )شيوخ القبائل( والمعايير العرفية 
تهم االجتماعية الموثوقة. يعرض هذا القسم لمحة عامة عن أداء النظام القضائي الرسمي ونظام التحكيم القبلي غير التي تدعم وظيف

 الرسمي، مع األخذ في االعتبار الكيفية التي تأثر بها تشغيل هذه األنظمة بالنزاع المستمر.

 

النظام القضائي الرسمي 
تتمتع السلطة القضائية باستقالل  184الثالث من دستور الجمهورية اليمنية )الدستور(. الفصليتم مناقشة النظام القضائي الرسمي في 

من الدستور على أنه ال يجوز للتشريع التدخل في القضايا  149رسمي عن السلطتين التشريعية والتنفيذية للدولة، حيث تنص المادة 
ية المنازعات. يعتبر تدخل هيئات الدولة األخرى في أنشطة السلطة المرفوعة أمام المحاكم، وأن يكون هذا األخير حراً تماماً في تسو

 185القضائية جريمة جنائية.

الذي ينظم مهام المحاكم،  186)"قانون السلطة القضائية"( وتعديالته، 1991لسنة  1يخضع تنظيم السلطة القضائية للقانون رقم 
(. يتم تعيين المناصب SJCنيابة العامة ومجلس القضاء األعلى )واختصاصاتها، وترتيب أولويات عملها، فضالً عن تنظيمها. من ال

( عن طريق التعيين الرئاسي المباشر. يكلف مجلس القضاء األعلى بالرقابة على سير عمل SJCالعليا داخل مجلس القضاء األعلى )
ن القضاة وترقيتهم وتعليقهم وفصلهم المحاكم والقضاة، ويسعى إلى تنفيذ الضمانات المنصوص عليها في الدستور فيما يتعلق بتعيي

ً للقانون. يحدد  188وكان الغرض من هذه الوالية من مجلس القضاء األعلى هو ضمان حيادية القضاء ونزاهته واستقالله. 187وفقا
تساوون التي تعلن أن المتقاضين م 2قانون السلطة القضائية المبادئ الرئيسية للمساواة في المجال القضائي، ال سيما في المادة 

 ومتساوون في الحقوق أمام المحكمة، بغض النظر عن أصلهم أو جنسهم أو لونهم أو إيمانهم أو رأيهم الشخصي.

على عكس الدول العربية األخرى، مثل مصر وسوريا، يقوم النظام القضائي في اليمن على مبدأ نظام القضاء الموحد، مما يعني أنه 
عادي واإلداري والدستوري. تتمتع المحاكم الرسمية في اليمن باالختصاص في الفصل في ال يوجد فرق بين اختصاصات القضاء ال

 189جميع الحاالت، سواء كانت مدنية أو جنائية أو إدارية أو دستورية، وتخضع لنظام استئناف واحد.

كم االستئناف والمحكمة العليا. تنشأ هناك ثالثة مستويات للهيكل القضائي الرسمي للمحاكم "السلم القضائي": المحاكم االبتدائية ومحا
وتنظر محاكم  190المحاكم االبتدائية على مستوى المديريات، بينما يتم إنشاء محاكم االستئناف على مستوى مراكز المحافظات.
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 هذا مثل ويعتبر العدالة شئون من شأن في أو القضايا في التدخل صورة وبأية جهة يةأل يجوز ال ”أنه على 149 المادة تنص، السابق المرجع 
."بالتقـادم فيهـا الدعـوى تسقط وال القانون، عليها يعاقب جريمة التدخل
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 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى 

وعرفانشكر   من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : 

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : قائمة االختصارات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : ملخص تنفيذي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : المقدمة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : السياق االجتماعي والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : اإلطار القانوني والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : أنماط التمييز وعدم المساواة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : التوصيات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى المراجع

المفاهيمي للتقرير اإلطار

المساواة على اإلنسان لحقوق الموحد اإلطار تطبيق  

التقريروحدود  نطاق  

البلد سياق  

والسياسات والحكومة التاريخ  

 اإلطار القانوني المتعلق بالمساواة وعدم التمييز

 نظرة عامة على نظام العدالة اليمني

 االستنتاج

 التمييز على أساس الرأي السياسي

 التمييز على أساس الدين أو المعتقد

أساس نوع الجنس "التمييز التمييز القائم على 
 الجنساني"

 التمييز على أساس العرق والنسب

 التمييز على أساس اإلعاقة

 التمييز القائم على أساس الوضع الصحي

 التمييز القائم على التوجه الجنسي
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 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى 

وعرفانشكر   من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : 

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : قائمة االختصارات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : ملخص تنفيذي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : المقدمة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : السياق االجتماعي والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : اإلطار القانوني والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : أنماط التمييز وعدم المساواة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : التوصيات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى المراجع

المفاهيمي للتقرير اإلطار

المساواة على اإلنسان لحقوق الموحد اإلطار تطبيق  

التقريروحدود  نطاق  

البلد سياق  

والسياسات والحكومة التاريخ  

 اإلطار القانوني المتعلق بالمساواة وعدم التمييز

 نظرة عامة على نظام العدالة اليمني

 االستنتاج

 التمييز على أساس الرأي السياسي

 التمييز على أساس الدين أو المعتقد

أساس نوع الجنس "التمييز التمييز القائم على 
 الجنساني"

 التمييز على أساس العرق والنسب

 التمييز على أساس اإلعاقة

 التمييز القائم على أساس الوضع الصحي

 التمييز القائم على التوجه الجنسي

قانون آخر. كما يمكن الطعن في األحكام الصادرة عن محاكم االستئناف أمام المحكمة العليا، وهي أعلى سلطة قضائية في اليمن. بعد 
شمال اليمن سابقا والمحكمة العليا في  توحيد البالد، قامت هذه المحكمة على أنقاض كال من المحكمة العليا للنقض واالقرار في

قع المحكمة العليا في صنعاء وتتألف من ثماني دوائر، وهي: الدائرة الدستورية، والدائرة التجارية، والدائرة الجنائية، جنوب اليمن. وت
ً جمعية عامة،  191ودائرة األحوال الشخصية، والدائرة اإلدارية، والدارة العسكرية، ودائرة فحص الطعون. وللمحكمة العليا أيضا

 ت المتعلقة باختصاصات وأداء الثمان الدوائر.مسؤولة عن النظر في االستفسارا

يتضمن إجراء  192.والنقض والتماس إعادة النظريعطي النظام القضائي اليمني ثالث طرق للطعن في األحكام القضائية: االستئناف 
 193كم الدرجة األولى.االستئناف إعادة النظر في حكم المحكمة االبتدائية أمام محاكم االستئناف، والتي تتفوق بشكل هرمي على محا

 194أما النقض هو المستوى األخير من االستئناف الداخلي، بموجبه تحدد النقاط القانونية وتنازع االختصاص من قبل المحكمة العليا.
 هي آلية استثنائية يمكن ألي طرف في القضية من خاللها التماس المحكمة إلعادة النظر في-المراجعة بااللتماس -الطريقة األخيرة 

 195قرارها في ظروف محددة بدقة.

 المحاكم المتخصصة

فقد استخدم مجلس القضاء  196على الرغم من أن الدستور ينص على أنه "ال يجوز إنشاء محاكم استثنائية بأي حال من األحوال"،
والنشر في صنعاء، األعلى سلطاته إلنشاء عدد من المحاكم االبتدائية المتخصصة. وتشمل هذه القضايا المحكمة الخاصة للصحافة 

التي تتمتع باختصاص لمحاكمة مجموعة من القضايا المتعلقة بوسائل اإلعالم، بموجب قانون الصحافة والمطبوعات وقانون الجرائم 
ً في صنعاء بواسطة قرار  197والعقوبات، وعدد من المحاكم الجزائية المتخصصة. أنشئت المحكمة الجزائية المتخصصة أساسا

بالتعامل مع القضايا المتعلقة باإلرهاب، وتم تمديد اختصاصها بشكل كبير في  1999لسنة  391( المرسوم رقم جمهوري )بالرئاسة
في عام  198ليشمل جرائم ضارة باألمن القومي والجرائم ذات الصلة. تداعيات كبيرة على االقتصاد أو المجتمع اليمني. 2004عام 

نائية متخصصة جديدة في محافظات الحديدة، وعدن وحضرموت، لكل منها ، أنشأ مجلس القضاء األعلى ثالثة محاكم ج2009
وعلى الرغم من عدم دستورية هذه المحاكم المتخصصة، فقد ظلت تعمل وأثبتت أنها  199محكمة ادعاء ومحكمة استئناف خاصة بها.

 200مات المجتمع المدني والصحفيين.واحدة من أكثر وسائل السيطرة والقمع كفاءة ليس فقط المعارضين السياسيين، ولكن أيضا منظ

 سابقة قضائية

ية يستند النظام القانوني اليمني إلى حد كبير إلى مبادئ القانون المدني. وبناء على ذلك، يتم نقل المبادئ القانونية الجوهرية واإلجرائ
القضائية على أنها سوابق ملزمة: أي أن  إلى نظام مقنن يكون بمثابة المصدر الرئيسي للقانون. ضمن هذا النظام، ال يُعترف باألحكام

.16و 11و 10 المواد، 186 الحاشية، أعاله أنظر 

.577اليمني"، ص  المدني المرافعات قانون أصول في جزالمو”، سعيد د. الشرعبي، 

، األولى الطبعة، األول الجزء والتوزيع، اإلعالمية للخدمات أوان االنسان"، حقوق في وبحوث دراسات”، علي د.محمد الشرفي، 
298. ص صنعاء - مكتبة الوليد بن خالد، والتوزيع اإلعالمية للخدمات أوان الناشر، 1430/2010

.22. ص، 49 الحاشية، أعاله أنظر 

.457 المادة، الجزائية اإلجراءات وقانون 304 المادة القانون المدني، 

.150 المادة، 56 الحاشية، أعاله أنظر 

.3.1 القسم، 3 الجزء في والمطبوعات الصحافة حول محكمة المناقشة من المزيد أنظر 

.24. ص، 49 حاشيةال أنظر. 2004 لسنة 8 رقم الرئاسي القرار 

.2009 مايو/ أيار 11 بتاريخ( 131) رقم للقضاء األعلى المجلس قرار 

، المتخصصة الحزائية المحاكم أمام الرئيسيين السياسيين المعارضين من عدد محاكمة تمت، صالح الرئيس نظام ظل في، المثال سبيل على 
” :أنظر. مفتاح ومحمد الخيواني الكريم عبد الصحفيين مثل

Human Rights Award Condemned”, Amnesty International, 9 June 2008, available at: 

.
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)الذي يلزم المحاكم بإتباع قواعد المبادئ المنصوص عليها في األحكام السابقة( ال يتم العمل به،  مبدأ مراعاة السوابق القضائية
 201قانون التشريعي.كمصدر ثانوي توضيحي يخضع لل ويعمل القانون القضائي )أي القانون المبني على األحكام والسوابق القضائية(

وتنص المادة  202تُعرف التفسيرات القضائية للمحكمة العليا باسم "االجتهاد القضائي"، مع عدم تفضيل مصطلح "السابق" في اليمن.
من قانون اإلجراءات المدنية على أنه إذا رغبت إحدى شعب المحكمة العليا في إصدار قرار يتناقض مع التفسيرات القضائية  302

بشأن نفس المسألة، تقدم القضية إلى رئيس المحكمة، الذي بدوره يمكن تقديمها إلى الجمعية العامة للمحكمة العليا. ثم يصدر السابقة 
األخير قراراً يحدد التفسير الفقهي للقضية المطروحة. وللمحكمة العليا أيضا مكتب فني مكلف باالستدالل على المبادئ القانونية التي 

 203عليا ونشر مجموعات قرارات وقرارات المحكمة العليا.أقرتها المحكمة ال

 الوصول إلى العدالة

من دستور الجمهورية اليمنية حق جميع المواطنين في "اللجوء إلى المحاكم لحماية حقوقهم ومصالحهم  51تضمن المادة 
دستور تلزم الدولة "بضمان المساعدة من ال 49المشروعة". المساعدة القانونية متاحة نظريا لمن ال يستطيعون تحملها: المادة 

من قانون اإلجراءات الجنائية على أن مجلس يقوم الوزراء  9القضائية ألولئك الذين ال يستطيعون تحملها"، في حين تنص المادة 
قدمها الدولة محدودة "بإصدار قواعد إجرائية لتنظيم توفير محامي الدفاع للفقراء والمعاقين". ومع ذلك، فإن المساعدة القانونية التي ت

والمحاكم غير ملزمة  204للغاية وال تلبي احتياجات الغالبية العظمى من المتقاضين الذين ال يستطيعون دفع تكاليف المساعدة القانونية،
ليهم من قانون اإلجراءات الجنائية، باستثناء حالة المدعى ع 9بتوكيل محام ألولئك الذين ال يستطيعون دفع رسوم. بموجب المادة 

 205األحداث.

إجراءات المحاكم في اليمن عرضة لعدد كبير من التأجيالت، ويعود ذلك جزئياً إلى ساعات العمل المحدودة للمحاكم: من المعتاد أن 
ومن المعتاد أن  206تغلق المحاكم عقب فترة قصيرة من منتصف النهار، مما يؤدي إلى "التأجيالت المفرطة في إجراءات التقاضي".

 207لقضايا ما يصل إلى تسع سنوات للوصول إلى مرحلة النطق بالحكم.تستغرق ا

 حقوق المحاكمة العادلة

على الرغم من أن النيابة العامة  208وقد أثيرت مخاوف بشأن مدى احترام النظام القضائي اليمني لحقوق المحاكمة العادلة للمتهمين.
(DPPمسؤولة قانونًا عن مراقبة وإدارة السجون ومراكز اال ) حتجاز الحكومية، يبدو أن النيابة العامة ال تمارس سوى تأثير ضئيل

وفي بعض الحاالت تم حرمانهم من الوصول إلى أماكن احتجاز من قبل أفراد قوات األمن.  209للغاية في قرار اإلفراج عن النزالء،
من الضمانات القانونية حتجزون المما يُحرم  ًغالبا، ٢٠١٠عام في مناهضة التعذيب لجنة وكما الحظت  210،وبناء على ذلك

 211آلية اإلشراف فيما يتعلق بإجراءاهتم ومراجعتهم فيما يتعلق باحتجازهم ".، بما في ذلك األساسية

 Yearbook of Islamic and Middle Eastern Law”, ”
.22. ص، 49 الحاشية، أعاله أنظر 

.35 المادة، 186 الحاشية، أعاله أنظر 

.2017 رين الثانينوفمبر/ تش 15 في صنعاء من محام قبل من مؤسسة الحقوق المتساوية إلى المقدمة المعلومات 

(.أ) 130 المادة"، الطفل "حقوق بشأن 2002 لسنة 45 رقم القانون أنظر 

.67. ص، 49 الحاشية، أعاله أنظر 

، زوجها بميراث للمطالبة األمانة غرب محكمة في يمني ضد مواطن قضائية دعوى ألمانية أرملة رفعت، 2000 عام في، المثال سبيل فعلى 
.2008 لسنة 22 رقم القضية. 2008 األول ديسمبر/ كانون 16 حتى كمةالمح حكم تتلق ولم

.82. ص، 49 الحاشية، أعاله أنظر 

(.ز) 53 المادة، 186 الحاشية، أعاله أنظر 

 اليمن، في الحوثيين لسيطرة الخاضعة المناطق في واالختفاء االعتقال حاالت": أبي؟ أين” ،الدولية العفو منظمة ”،الدولية العفو منظمة 
./: على متاح، 16. ص، 2016

.10 الفقرة، 2010 أيار /مايو ، ، اليمن: ختامية مالحظات، التعذيب مناهضة لجنة 

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى 

وعرفانشكر   من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : 

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : قائمة االختصارات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : ملخص تنفيذي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : المقدمة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : السياق االجتماعي والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : اإلطار القانوني والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : أنماط التمييز وعدم المساواة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : التوصيات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى المراجع

المفاهيمي للتقرير اإلطار

المساواة على اإلنسان لحقوق الموحد اإلطار تطبيق  

التقريروحدود  نطاق  

البلد سياق  

والسياسات والحكومة التاريخ  

 اإلطار القانوني المتعلق بالمساواة وعدم التمييز

 نظرة عامة على نظام العدالة اليمني

 االستنتاج

 التمييز على أساس الرأي السياسي

 التمييز على أساس الدين أو المعتقد

أساس نوع الجنس "التمييز التمييز القائم على 
 الجنساني"

 التمييز على أساس العرق والنسب

 التمييز على أساس اإلعاقة

 التمييز القائم على أساس الوضع الصحي

 التمييز القائم على التوجه الجنسي
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 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى 

وعرفانشكر   من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : 

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : قائمة االختصارات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : ملخص تنفيذي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : المقدمة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : السياق االجتماعي والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : اإلطار القانوني والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : أنماط التمييز وعدم المساواة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : التوصيات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى المراجع

المفاهيمي للتقرير اإلطار

المساواة على اإلنسان لحقوق الموحد اإلطار تطبيق  

التقريروحدود  نطاق  

البلد سياق  

والسياسات والحكومة التاريخ  

 اإلطار القانوني المتعلق بالمساواة وعدم التمييز

 نظرة عامة على نظام العدالة اليمني

 االستنتاج

 التمييز على أساس الرأي السياسي

 التمييز على أساس الدين أو المعتقد

أساس نوع الجنس "التمييز التمييز القائم على 
 الجنساني"

 التمييز على أساس العرق والنسب

 التمييز على أساس اإلعاقة

 التمييز القائم على أساس الوضع الصحي

 التمييز القائم على التوجه الجنسي

( في أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء في الفترة ما بين HOODفي دراسة أجرتها المنظمة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات )
٪ من الحاالت التي تم رصدها ، تجاوزت الوالية الحد األقصى لفترة 75، في  2015وأبريل/ نيسان  2014ديسمبر/ كانون األول 

٪ من 46٪ من االعتقاالت دون أي تفويض أو أي تبرير قانوني آخر ؛ ُحرم 43االحتجاز االداري للمتهم ؛ تم إجراء -ما قبل 
٪ من 44٪ من المعتقلين لسوء المعاملة أثناء االحتجاز ؛ 25؛ تعرض المحتجزين من حقهم في االستعانة بمحاٍم واالتصال بأقاربهم 

٪ من الحاالت ، عقدت جلسات في غياب المدعى 18الحاالت شهدت توقف جلسات االستماع أو التأجيل المتكرر للجلسات ؛ وفي 
، حيث راقبت المنظمة 1420وأبريل/ نيسان  2013ديسمبر/ كانون األول وفي دراسة أخرى أجرتها منظمة هود بين  212عليهم.

مستجيب من وقف جلسات المحاكمة  100من  95انتهاكات حقوق المحاكمة العادلة في محافظتي أمانة العاصمة وصنعاء، اشتكى 
كما وجد التقرير أن الظروف المروعة واكتظاظ مراكز االحتجاز كان يعني أن المحتجزين شعروا  213وتأجيلها وبطء تقدم الحاالت.

 214هم خيار سوى قبول حل نزاعاتهم من خالل نظام العدالة غير الرسمي.بأن ليس لدي

على سبيل المثال، اشتكى  215تعرضت المحاكم المتخصصة النتقادات خاصة لعدم احترامها المعايير الدولية للمحاكمات العادلة.
د أخفقوا في التحقيق في مزاعم المتهمون من أن كل من المحكمة الجنائية المتخصصة والمحكمة المتخصصة للصحافة والنشر ق

و التعذيب وسوء المعاملة أثناء االحتجاز السابق للمحاكمة، وأدانوا أيضاً المدعى عليهم استناداً إلى اعترافات أدلى بها تحت التعذيب أ
 216اإلكراه.

 

غير الرسمي القبلينظام التحكيم  
وفي  217منيين بالكاد ]يعرفون[ أن القضاء الرسمي موجود".، وجدت بعثة سيادة القانون في اليمن أن "معظم الي2005في عام 

ً )الحديدة وتعز  اآلونة األخيرة، أشارت دراسة أجراها معهد الواليات المتحدة للسالم إلى أنه حتى في المحافظات األكثر تطورا
من  219ع من "األمية القانونية"وينشأ هذا الوض 218وصنعاء(، هناك العديد من المناطق التي لم تنشأ فيها أي محكمة على اإلطالق.

حيث ال يتم وضع عالمات على مباني المحاكم في العديد من المدن، وإجراءات رفع -عدم إمكانية الوصول إلى نظام العدالة الرسمي 
وتتفاقم أوجه  221وعدم ثقة عامة في مؤسسات الدولة بعد عقود من السلطة غير المقيدة والفساد المستشري.220-دعوى مغمورة 

صور في نظام العدالة الرسمي في المناطق الريفية، حيث يثني افتقار الهياكل األساسية والمحاكم القصيرة للموظفين المواطنين عن الق

ً  13و ابتدائية محكمة 12القضائية لدى  اإلجراءات برصد( وده) والحريات الحقوق عن للدفاع الوطنية الهيئة قامت   20و العامة للنيابة مكتبا
 ً ً  كيانا  واسعة مجموعة وشمل، القضائي النظام مستويات جميع على مقاضاتها تمت قضية 90 الفريق راقب. األدلة جمع مرحلة في تعمل أمنيا
 بين صنعاء ومحافظة العاصمة أمانة في واألحداث النساء محاكمة راءاتإج حول رصد تقرير، هود أنظر. اإلنسان حقوق انتهاكات من

: على متاح، 14. ص، 2015، 2015 أبريل/ نيسان – 2014 ديسمبر/ كانون األول
.

، 2014 أبريل/ نيسان – 2013 ر/ كانون األولديسمب خالل صنعاء ومحافظة العاصمة أمانة في العادلة المحاكمة إجراءات رصد، هود 
 على:  متاح، 2014
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٪ من مجموع السكان يعيشون في  35.8مثل هذه القضايا تؤثر على نسبة كبيرة من السكان: فقط  222المشاركة في نظام المحاكم.
 223٪ في الريف. 54.2يش المناطق الحضرية، في حين يع

وفي هذا اإلطار، لم تقدم المؤسسات القبلية دعماً اقتصادياً ألفراد مجتمعها فحسب، بل وفرت أيضاً وسيلة لفرض حقوقهم ومصالحهم 
وكما لوحظ أعاله، فإن النظام القضائي الرسمي يتعايش جنبا إلى جنب مع نظام تحكيم قبلي غير رسمي، يقوم على  224وفصلهم فيها.

٪ من النزاعات يتم تسويتها من خالل 80أن ما يقرب من  2006لطة العادات القبلية وينفذه القادة المحليون. وجد تقرير عام س
مع اعتبار اليمنيين أن العدالة القبلية غير الرسمية أكثر سهولة وفعالية وأرخص من النظام  225تطبيق القوانين العرفية القبلية،

، والتي اعتمدت منهجية مسح جماعي، أن العوامل التي حفزت 2008سة منفصلة نُشرت في عام وجدت درا 226القضائي الرسمي.
األفراد لتسوية نزاعاتهم الخاصة من خالل نظام التحكيم القبلية غير الرسمي كانت مرتبطة على نحو ضعيف بأوجه القصور المادية 

عالوة على ذلك، وجدت  227الشخصية لسيادة القانون وسلطة المحاكم. فقط للنظام القضائي الرسمي، وترتبط ارتباطا وثيقاً بالمفاهيم
الدراسة أنه بعد السيطرة على تأثير المتغيرات االجتماعية واالقتصادية والتعليمية والديموغرافية األساسية، كانت الخلفية الجغرافية 

يديين )الذين يهيمنون على شمال البالد( أكثر ميال نحو والدينية للمستجيبين ذات داللة إحصائية هامة، مع وجود اليمنيين الشيعة الز
 228العدالة القبلية من الشافعيين السُّنيين، الذين يقيمون أساسا في جنوب البالد.

التحكيم القبلي ال يقتصر على النزاعات المحلية: تاريخيا، لعبت الوساطة القبلية والتحكيم دورا حاسما في حل التوترات بين مختلف 
بين قوات أمن الدولة  2011السياسية والفصائل. على سبيل المثال، عندما اندلعت اشتباكات مسلحة في مايو/ أيار  األحزاب

والحرس القبلي للشيخ صادق األحمر في صنعاء، نجحت وساطة قبلية من قبل مشايخ قبليين من مختلف القبائل في منع أي تصعيد 
 229للنزاع.

 إجراءات التحكيم القبلي

القبلي هو آلية لتسوية النزاعات حيث يقرر طرفان أو أكثر إحالة فض النزاع إلى شيخ قبيلة ما. تكمن شرعية التحكيم القبلي التحكيم 
والمحّكم الذي اختاره أطراف النزاع في السلطة المستمدة من األصل التاريخي للعادات القبلية، وهي قواعد اجتماعية ودينية استقرت 

والعناصر الرئيسية للعادات القبلية تكمن في "الشفافية،  230لي تتمتع بقبول واسع بين المجتمعات القبلية.مع مرور الوقت، وبالتا
والمساءلة، والتضامن، والمسؤولية الجماعية، وحماية المصالح العامة وحقوق الضعفاء، وتغليب مصالح المجتمع على مصالح الفرد 

ات التحكيم هو تسهيل التفاوض بين أطراف النزاع ومجتمعاتهم لضمان أن الغرض النهائي من إجراء 231والتعاطف والمغفرة".
 232جميع األطراف راضية في حل القضايا والحفاظ على التوازن االجتماعي الضروري للمجتمعات القبلية.

: وجاهات اجتماعية أحد الجوانب الحاسمة للتحكيم القبلي هو اختيار المحّكم أو المحكمين. وهم في العادة ما يكونون من المشايخ
بالعادات القبلية والشريعة اإلسالمية في مجتمعاتهم. يكون المحّكم عادة طرفًا ثالثًا، محايًدا وغير منحاًزا بخبرتهم ومعرفتهم معترف 

م. في القضايا التي يرفعها الطرفين. في مثل هذه الحاالت، يعمل المجتمع كوسيط بين األطراف من أجل التفاوض على اختيار محك
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ومع ذلك، من الممكن  233ويتقاضى المحكم أجرته من قبل الطرفين بالتساوي، ما لم يتفق الطرفان على خالف ذلك في بداية التحكيم.
أيًضا اختيار أحد طرفي النزاع كمحكم. هذا النوع من التحكيم القبلي متعلق بالعادات القبلية اليمنية، حيث يجب على الشخص الذي 

كما يقوم الطرفان  234نوني باالمتثال طواعيةً إلى حكم الطرف المظلوم، وبذلك تخلى عن حقه في االتهام.ارتكب عمالً غير قا
باختيار ضمين )عادة عضو قبلي بارز(، والذي يتمثل دوره في ضمان احترام اإلجراء وقرار التحكيم النهائي الصادر عن الشخص 

 235الذي عين من خالله.

يصدر الحكم خطياً،  236بة الجاني، أو تقديم تعويض مادي ومعنوي عن الخسائر التي تكبدتها الضحية.قد يؤدي الحكم القبلي إلى معاق
وال سيما في القضايا الجنائية، مع إيداع الضمانات المالية )ما يسمى بالعدّل( من قبل األطراف أثناء اإلجراءات من أجل ضمان 

حق لألطراف المتنازعة استئناف الحكم أمام سلطات أعلى في االختصاص وبعد صدور الحكم القبلي، ي 237امتثالهم لقرار التحكيم.
 238القبلي.

 التفاعُل بين أنظمة العدالة الرسمية وغير الرسمية

كما لوحظ أعاله، فإن النظام القضائي الرسمي للدولة ونظام العدالة القبلية مترابطة: كلما انهار األول أو ضعف إلى درجة أنه ال 
على هذا النحو،  239دالة لمواطنيه، يتم إعادة تنشيط هذا األخير ويصبح خياًرا أكثر قابلية للتطبيق لتسوية النزاعات.يستطيع توفير الع

ينبغي النظر إلى النظامين على أنهما يعمالن بتسلسل متصل، حيث يعتمد اختيار أحد النظامين على من تعتبر سلطته أكثر موثوقية 
وبناء على ذلك، ال يوجد تقسيم واضح بين أنواع النزاعات التي قُدمت في المحاكم  240المحلي(. في سياق معين )الدولة أو المجتمع

وتلك التي تمت تسويتها عن طريق التحكيم القبلي. التحكيم القبلي لديه اختصاص قضائي "عاّم" على جميع المنازعات القانونية، 
 241ة والجنائية، بما في ذلك القتل وغيرها من الجرائم الجسيمة.تتراوح من القضايا ذات الطابع القبلي إلى القضايا المدني

سلطات الدولة ليست منفصلة تماماً عن هذه اإلجراءات، وتتعاون إلى حد ما مع السلطات القبلية. على سبيل المثال، أنه حتى عندما 
إذا كان هناك تحكيم قبلي معلّق بين تكون الشرطة أو النيابة العامة معنيين في قضية معينة، يجوز وقف اإلجراءات الرسمية 

 ، متاح على:2014أكتوبر/ تشرين األول  12 اليمن"، في والعرفي الرسمي التقاضي”، عبد الناصر ،المودع 
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49 الحاشية، أعاله أنظر 
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، الذي يعترف 1992كما حاولت الدولة اليمنية تنظيم العالقة بين النظامين القضائيين من خالل قانون التحكيم لعام  242المتقاضين.
 243بقرارات التحكيم القبلي باعتبارها ملزمة لألطراف، وتخضع للطعن أمام المحاكم العادية.

الحكومة اليمنية تقليديا بأهمية التحكيم القبلي في حل النزاعات الحساسة جدا، ال سيما تلك التي تشمل  عالوة على ذلك، اعترفت
رجال القبائل الذين يعارضون الحكومة أو الشركات العاملة في المناطق القبلية. على سبيل المثال، في أعقاب مقتل نائب محافظ 

 2010يونيو/ حزيران ، طلب الرئيس صالح في 2010 أيار /ار في مايومحافظة مأرب في غارة أمريكية بطائرات بدون طي
 244تشكيل لجنة مؤلفة من شيوخ بارزين من محافظة مأرب في التوسط في صدام محتمل بين الحكومة والقبائل.

 

أثر النزاع على أداء واستخدام نظام العدالة 
ضائي اليمني الرسمي. التآكل التدريجي لمؤسسات الدولة، كان للنزاع المستمر تأثير عميق على سير عمل وهيكل النظام الق

ومصادرة أراضي وموارد من قبل قوات أنصار هللا، واالستيالء على العديد من وظائف الدولة )بما في ذلك القضاء(، من قبل هذه 
ً لمؤشرات الحك 245القوات قد أدت إلى تشتت النظام القضائي وتدهور دراماتيكي لحكم القانون. م العالمية الصادرة عن البنك ووفقا

فإن مؤشر سيادة القانون )الذي يقيس العوامل بما في ذلك استقالل القضاء، وسرعة اإلجراءات القضائية، والقطاع غير  246الدولي،
، مع انخفاض حاد بشكل خاص في سيادة القانون تحقق 2016و 2010الرسمي، وكفاءة اإلطار القانوني( قد انخفض بين عامي 

فصاعدا عقب اندالع الصراع الحالي. يتزامن هذا االنخفاض في مؤشر سيادة القانون مع انخفاض في  2014منذ عام  ظهوره
المؤشرات األخرى بما في ذلك فعالية الحكومة وجودتها التنظيمية، والتي تقيس قدرة البنية التحتية للدولة على السيطرة على اإلقليم 

 والسكان واالقتصاد.

 247نك الدوليالمصدر: الب

226 الحاشية، أعاله أنظر 
 أو خالفات بينهما من فيما يقوم، المختصة المحكمة دون، بينهما شخصاً آخر أو أكثر للحكم برضائهما اختيار الطرفين ”بأنه التحكيم يُعّرف 

 15و 14و 9و 2 المواد في التحكيم تعريف تعديل تم(. 2) المادة، ”(اليمني التحكيم قانون)"  1994 لسنة 2 رقم للقانون وفقًا" نزاعات
.1997 لسنة 32 رقم القانون بموجب 48و 46و 45و 40و 37و 36و 35و 24و 22 للمواد و )ج( )أ( واألحكام

226، أنظر أعاله 
.9 ص، 183 الحاشية، أنظر أعاله 
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أساس نوع الجنس "التمييز التمييز القائم على 
 الجنساني"

 التمييز على أساس العرق والنسب

 التمييز على أساس اإلعاقة

 التمييز القائم على أساس الوضع الصحي

 التمييز القائم على التوجه الجنسي
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 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى 

وعرفانشكر   من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : 

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : قائمة االختصارات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : ملخص تنفيذي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : المقدمة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : السياق االجتماعي والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : اإلطار القانوني والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : أنماط التمييز وعدم المساواة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : التوصيات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى المراجع

المفاهيمي للتقرير اإلطار

المساواة على اإلنسان لحقوق الموحد اإلطار تطبيق  

التقريروحدود  نطاق  

البلد سياق  

والسياسات والحكومة التاريخ  

 اإلطار القانوني المتعلق بالمساواة وعدم التمييز

 نظرة عامة على نظام العدالة اليمني

 االستنتاج

 التمييز على أساس الرأي السياسي

 التمييز على أساس الدين أو المعتقد

أساس نوع الجنس "التمييز التمييز القائم على 
 الجنساني"

 التمييز على أساس العرق والنسب

 التمييز على أساس اإلعاقة

 التمييز القائم على أساس الوضع الصحي

 التمييز القائم على التوجه الجنسي

بعد مغادرة حكومة هادي إلى عدن واستيالء أنصار هللا على صنعاء، كان هناك توقف جزئي لنظام المحاكم في معظم محافظات 
ففي صنعاء والمحافظات الشمالية للبالد، أدى قيام أنصار هللا باالستيالء على مقر البرلمان، المحكمة  2015.248البالد خالل عام 
فبراير/ شباط  6ئب العام أدى إلى تجزؤ القضاء اليمني. وقام اللجنة الثورية العليا، الذي أنشأته أنصار هللا في العليا ومكتب النا

 250بتعيين وزير جديد للعدل، ونائب عام، وقضاة، وموظفين قضائيين. 249للعمل كهيئة تنفيذية عقب استقالة الرئيس هادي، 2015
 251إلى عدن، حيث عينت الحكومة المعترف بها دوليًا نائبها العام وقضاتها.( SJCى )مجلس القضاء األعلفي الوقت نفسه، انتقلت 

وقد أدى هذا التمزق في النظام القضائي الرسمي إلى إحداث إرباك إداري كبير فيه، مما أدى إلى تفاقم حاالت التأجيل بشكل واسع 
طق التي تسيطر عليها أنصار هللا بسبب الغياب المتكرر للقضاة وقد تم تقويض أداء المحاكم في المنا 252بالفعل في إجراءات المحاكم.

والمحامين الذين لم يعودوا يتلقون رواتبهم الشهرية بعد أن رفضت حكومة هادي دفع رواتب أي من القضاة أو الموظفين الذين تم 
اضطرت المحاكم في صنعاء كثيًرا على سبيل المثال،  253توظيفهم من قبل أنصار هللا، وكذلك بسبب الوضع األمني غير المستقر.

إلى إخالء موظفيها ومحاميها من مبنى المحكمة بعد سماع غارات جوية في المناطق المجاورة أو تلقي تحذيرات بأن المحكمة 
وقد أدى ضعف أداء النظام القضائي الرسمي إلى اعتماد المزيد من األشخاص على  254معرضة لخطر االستهداف بالغارات الجوية.

 255الة القبلية في حل نزاعاتهم.العد

التدهور الحاصل في سيادة القانون يعني أنه قد تم استغالل النظام القضائي من قبل كال من أنصار هللا وحكومة هادي "لتسوية 
على على سبيل المثال، بعد وقت قصير من سيطرتهم على صنعاء، أقدم أنصار هللا والقوات الموالية لصالح  256الحسابات السياسية".

 257محاكمة الرئيس هادي وغيره من كبار السياسيين بتهمة الخيانة غيابًيا أمام المحكمة الجنائية المتخصصة، وأدانوهم باإلعدام.
وعالوة على ذلك، قدم أنصار هللا في المحاكم الجنائية المتخصصة مئات النشطاء واألكاديميين والصحفيين وغيرهم من المواطنين 

ً لألمن القومي،للمحاكمة على أنهم ي حيث صدر حكم باإلعدام على الصحفي يحيى عبد الرقيب الجبيحي في عام  258شكلون تهديدا
2017.259 

 ”, ”
:

.58. ص، المتحدة لألمم التابع األمن مجلس، 1 الحاشية، أنظر أعاله 

 صنعاء في محامٍ  قبل من ق المتساويةمؤسسة الحقو إلى المعلومات تقديم تم. 2016 مايو/ أيار 15 بتاريخ 123 رقم اللجنة الثورية العليا قرار 
.2018 مايو/ أيار 28 في

.2018 مايو/ أيار 28 يوم صنعاء في محامٍ  قبل من مؤسسة الحقوق المتساوية إلى المقدمة المعلومات 

المرجع السابق 

المرجع السابق 

المرجع السابق 

239 الحاشية، أنظر أعاله 
 بتعرضهم واالدعاء قسراً  اختفائهم بعد مسيسة قضية في باإلعدام أشخاص ثالثة على تحكم للحوثيين محكمة: ناليم ”،الدولية العفو منظمة 

على:  متاحة، 2018 شباط /فبراير 15، الدولية العفو منظمة"، للتعذيب

/. 

 Reuters”, ”

 Middle ”, ’: ‘’“
East Eye

.المناقشة من لمزيد، 3.1 القسم، 3 أنظر الجزء 
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كما صاحب االضطراب الذي أصاب النظام القضائي اليمني، االعتقال واالحتجاز التعسفيين على نطاق واسع من جانب جميع 
وردت تقارير عن احتجاز أفراد في سجون  261تهم قوات أنصار هللا تعسفاً،باإلضافة إلى مئات األفراد الذين سجن 260أطراف النزاع.

تسيطر عليها ميليشيات تابعة للحراك الجنوبي وقوات الحزام األمني المدعومة من اإلمارات العربية المتحدة، حيث يخضع المعتقلون 
 262لسوء المعاملة وحرمانهم من حقوقهم القانونية.

 

االستنتاج 
المساواة وعدم التمييز. وعلى الرغم من أن اليمن صادقت على سبعة من الحق في لقانوني اليمني بشكل فعال ال يضمن اإلطار ا

معاهدات حقوق اإلنسان التسع الرئيسية أو انضمت إليها، ووافقت صراحة على حماية الحقوق الواردة في هذه الصكوك واحترامها 
دة فيها، إال أن وضع القانون الدولي في النظام القانوني الوطني لم يُحدد بشكل كاف، وإعمالها واالمتثال لاللتزامات القانونية الوار

 على جانب عجز الدولة عن التصديق على عدة معاهدات هامة لها تأثير على الحق في المساواة.

مييز في الدستور، والذي وعلى المستوى الوطني، يتمتع حق المساواة وعدم التمييز بحماية هشة، حيث ال يوجد حظر صريح على الت
تنص أحكام مختلفة منه على تمييز مؤسف بين حقوق وحريات المواطنين وغير المواطنين، إلى جانب كون الضمانة الدستورية 

المنعقد  (NDCالعامة للمساواة مقصوًرا على المواطنين فقط. يمثل مشروع الدستور المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل )
قبل نشوب الصراع، تحسنا كبيرا  2015، والذي تم تقديمه إلى الرئيس هادي في يناير/ كانون الثاني 2014-2013 خالل عامي

في األحكام المتعلقة بالمساواة وعدم التمييز في الدستور الحالي: فقد احتوى على ضمانة جوهريةً لعدم التمييز، ووسع من ضمان 
األحكام المتعلقة بالتدابير اإليجابية. ومع ذلك، فإن أحكام مشروع الدستور المتعلقة  المساواة لغير المواطنين، وتضمن عدًدا من

 بالمساواة وعدم التمييز ال تزال تعاني من بعض أوجه القصور الرئيسية التي ينبغي معالجتها في أي مراجعة دستورية مستقبلية.

وجود أي تشريع شامل للمساواة أو عدم التمييز. في حين اعتمد أبرز أوجه القصور في اإلطار القانوني اليمني للمساواة هو عدم 
ً عن توفير حماية تشريعية شاملة للحق  اليمن أحكاماً تشريعية بشأن المساواة وعدم التمييز في عدد من القوانين، إال أنها تعجز كثيرا

، والتي هدفت إلى 2014ور الوضع األمني في عام في المساواة وعدم التمييز. وبينما تم اعتماد عدد من السياسات الحكومية قبل تده
تعزيز التمتع بالحقوق األساسية وحماية الفئات الضعيفة، إال أن عدم االستقرار السياسي في البلد وما تاله من اندالع الصراع قد 

 بالمساواة وعدم التمييز. أعاق تنفيذ هذه السياسات، وقد حد من قدرة الحكومة على صياغة وتنفيذ سياسات ومبادرات جديدة تتعلق

إن اإلطار التشريعي الضعيف لحماية الحق في عدم التمييز يقابله ضعف في اإلنفاذ. تخضع إجراءات المحكمة في اليمن لعدد كبير 
ً ما تتاح المساعدة القانونية، على الرغم من أن الدستور يضمن تقديم المساعدة القضائية لمن ال يستطي عون من التأجيالت، ونادرا

تحمل تكاليفها. وقد تفاقمت هذه القضايا بسبب الصراع المستمر، الذي كان له تأثير عميق على سير عمل وهيكل النظام القضائي 
اليمني الرسمي. كما أن التدهور في سيادة القانون يعني أن استخدام المحاكم الجنائية المتخصصة قد انتشر، ووجود اعتقاالت تعسفية 

 المواطنين من قبل جميع أطراف النزاع. على نطاق واسع من

وقد سمحت هشاشة الدولة اليمنية، إلى جانب تقلب وضعها السياسي الداخلي، باستمرار وجود المؤسسات غير الرسمية المتوازية مع 
ر لكل من أنظمة أجهزة الدولة. وهذا واضح بشكل خاص في تعايش قوانين الدولة واألعراف الدائمة للقبائل اليمنية، والعمل المستم

حل النزاعات الرسمية )النظامية( وغير الرسمية )القبلية(. وقد أدى ضعف أداء النظام القضائي الرسمي إلى اعتماد المزيد من 
 األشخاص على العدالة القبلية لحل نزاعاتهم.

أمر غير -يذ القوانين والسياسات القائمة بما في ذلك عدم الوصول إلى العدالة، وسوء تنف-التدهور الحاد في سيادة القانون في اليمن 
ً للطبيعة المطولة واألثر المدمر للنزاع المستمر. ومع ذلك، فإن استعادة سيادة القانون ستكون حاسمة األهمية بالنسبة  مفاجئ نظرا

المساواة وعدم التمييز وفقاً  لإلنعاش الطويل األجل للبلد، وينبغي ألي عملية من هذا القبيل أن تكفل الحماية الشاملة وضمان الحق في
 اللتزامات اليمن الدولية.

: على متاح ،2017 حزيران /يونيو 22 انتهاكات، ترتكب محلية قوات تدعم اإلمارات: اليمن ووتش، رايتس يومنه: أنظر 
: اليمن ووتش، رايتس هيومن.  

: على متاح ،2016 الثاني تشرين/  نوفمبر 17 الحوثيين، سيطرة مناطق في التعسفي االحتجاز انتشار
.

المرجع السابق 

.المرجع السابق 

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى 

وعرفانشكر   من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : 

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : قائمة االختصارات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : ملخص تنفيذي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : المقدمة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : السياق االجتماعي والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : اإلطار القانوني والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : أنماط التمييز وعدم المساواة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : التوصيات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى المراجع

المفاهيمي للتقرير اإلطار

المساواة على اإلنسان لحقوق الموحد اإلطار تطبيق  

التقريروحدود  نطاق  

البلد سياق  

والسياسات والحكومة التاريخ  

 اإلطار القانوني المتعلق بالمساواة وعدم التمييز

 نظرة عامة على نظام العدالة اليمني

 االستنتاج

 التمييز على أساس الرأي السياسي

 التمييز على أساس الدين أو المعتقد

أساس نوع الجنس "التمييز التمييز القائم على 
 الجنساني"

 التمييز على أساس العرق والنسب

 التمييز على أساس اإلعاقة

 التمييز القائم على أساس الوضع الصحي

 التمييز القائم على التوجه الجنسي
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 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى 

وعرفانشكر   من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : 

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : قائمة االختصارات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : ملخص تنفيذي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : المقدمة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : السياق االجتماعي والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : اإلطار القانوني والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : أنماط التمييز وعدم المساواة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : التوصيات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى المراجع

المفاهيمي للتقرير اإلطار

المساواة على اإلنسان لحقوق الموحد اإلطار تطبيق  

التقريروحدود  نطاق  

البلد سياق  

والسياسات والحكومة التاريخ  

 اإلطار القانوني المتعلق بالمساواة وعدم التمييز

 نظرة عامة على نظام العدالة اليمني

 االستنتاج

 التمييز على أساس الرأي السياسي

 التمييز على أساس الدين أو المعتقد

أساس نوع الجنس "التمييز التمييز القائم على 
 الجنساني"

 التمييز على أساس العرق والنسب

 التمييز على أساس اإلعاقة

 التمييز القائم على أساس الوضع الصحي

 التمييز القائم على التوجه الجنسي

 

 

أنماط التمييز وعدم المساواة 
 

يناقش هذا الجزء من التقرير األنماط الرئيسية للتمييز وعدم المساواة في اليمن. ويسعى إلى تحديد المظاهر النمطية للتمييز وعدم 
موثوقة في السنوات الخمس المساواة كما يعاني منها الناس في اليمن. وهو يعتمد على كالً من تحليل األبحاث التي أجرتها مصادر 

األخيرة والشهادات المباشرة األصلية لمجموعة واسعة من األفراد التي تم جمعها من قبل الباحثين الميدانيين العاملين لدى مؤسسة 
 .اإلفاداتالحقوق المتساوية. سعت المؤسسة الى تأكيد جميع الحقائق وتقديم إسناد دقيق لجميع 

لجزء ال يسعى إلى تقديم صورة شاملة لجميع أنماط التمييز المرصودة في اليمن. بل يهدف إلى تقديم تجدر اإلشارة إلى أن هذا ا
نظرة ثاقبة لما يبدو أنه أهم القضايا المتعلقة بأهم أسباب التمييز في البالد. وفيما يتعلق بكل سبب، يناقش التقرير الطرق التي 

وعة من مجاالت الحياة، بما في ذلك نتيجة القوانين والسياسات التمييزية، يتعرض بها الناس للتمييز وعدم المساواة في مجم
وممارسات الحكومة وأولئك الذين يمارسون سلطة األمر الواقع على مناطق معينة من البالد، والتعرض للعنف التمييزي وعدم 

 دمات.المساواة في مجاالت مثل العمل والتعليم والرعاية الصحية والوصول إلى السلع والخ

( 1وجد البحث الخاص بهذا التقرير أدلة جوهرية على التمييز والحرمان الناشئين عن مجموعة من األسباب المختلفة، بما في ذلك )
( التوجه الجنسي، 7( الحالة الصحية، )6( اإلعاقة، )5( العرق والنسب، )4( الجنس، )3( الدين أو المعتقد، )2الرأي السياسي، )

 النزوح الداخلي. (9( الجنسية و)8)

 

 التمييز على أساس الرأي السياسي 
 2الحماية من التمييز في التمتع بحقوق اإلنسان األخرى على أساس "الرأي السياسي أو غير السياسي"، منصوص عليها في المادة 

اص بالحقوق االقتصادية ( من العهد الدولي الخ2)2( والمادة ICCPR( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )1)
من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  26(. باإلضافة إلى ذلك، تكفل المادة ICESCRواالجتماعية والثقافية )

(ICCPR)  الحماية المتساوية والفعالة من التمييز في جميع مجاالت الحياة التي ينظمها القانون، على أساس الرأي السياسي أو غير
(، أن تكون جميع الحقوق ICCPR( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )1) 2تشترط المادة  1سياسي.ال

المنصوص عليها في العهد مكفولة لجميع األشخاص دون تمييز، بما في ذلك على أساس الرأي السياسي. وعليه، فإن االلتزام 
متد إلى التمتع، في جملة أمور، بالحق في الحياة، والتحرر من التعذيب، والحرية، بضمان عدم التمييز على أساس الرأي السياسي ي

 22و 21و 19و 12و 9و 7و 6واألمن الشخصي، وحرية التنقل وحرية التعبير وحرية التجمع وتكوين الجمعيات، وتحميها المواد 
لك أن أي قيود على هذه الحريات يجب أن تحترم (. ويترتب على ذICCPRمن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )

وأن أي تقييد أو قيود أو إنكار لهذه الحقوق على أساس الرأي السياسي وحده هو انتهاك للعهد الدولي الخاص  2مبدأ عدم التمييز،
 (.ICCPRبالحقوق المدنية والسياسية )

فإن قمع النشاط السياسي للمعارضة، والصحافة المستقلة على عكس بعض أنماط التمييز األخرى التي نوقشت في هذا التقرير، 
مراسلون  4ومنظمة العفو الدولية، 3ونشاط المجتمع المدني في اليمن قد تم تغطيتها بشكل جيد نسبياً. فقد قامت هيومن رايتس ووتش،

خالل عهد صالح. وقد تعرضت وغيرهم، بتوثيق قمع المعارضة السياسية وحرية التعبير  6ولجنة حماية الصحفيين، 5بال حدود،
التعسفية واالحتجاز واإلخفاء القسري وانتهاكات حقوق  االعتقاالتالمحلية والدولية للمزيد من  (NGOs)المنظمات غير الحكومية 

،() . أنظر، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةالسياسي غيربما في ذلك على أساس الرأي السياسي و 
.المادة  

 .الفقرة  ، ، والتعبير، الرأي حريات:  رقم العام التعليق ،() اإلنسان حقوق أنظر، لجنة 

: على متاح، ص ، العالمي، التقرير ووتش، رايتس هيومن

: على متاح ثمن؟، بأي األمن: اليمن الدولية، العفو منظمة 
.

أكتوبر/  ، مراسلون بال حدود، " 
ين األول  ، متاح عىل: تشر

 .

: على متاح ، سبتمبر/ أيلول  الصحفيين، حماية لجنة ،"اليمنيين الصحفيين استهداف استمرار" الصحفيين، حماية لجنة 
.
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، حيث تم استهداف الصحفيين والمدافعين عن حقوق اإلنسان، ونشطاء المجتمع 2015أخرى منذ تصاعد الصراع الحالي في عام 
ي على حد سواء من قبل أنصار هللا )يشار إليها أحيانا باسم "الحوثيين"( وقوات التحالف على أساس آرائهم السياسية المدن

وعلى هذا النحو، فإن هذا القسم ال يسعى إلى تقديم أدلة جديدة إضافية، بل إلى تنظيم المعلومات المتاحة بالفعل، وتحليل  7المتصورة.
ثة النتهاكات حقوق اإلنسان ضد أولئك الذين لديهم، أو يُنظر إليهم على أن لديهم آراء معارضة ألولئك الطبيعة التمييزية المتوار

 الذين يتمتعون بسلطة األمر الواقع في منطقة معينة.

 السياق السياسي واالجتماعي

وتصعيد قمع المعارضة، من خالل السياق الذي يحدث فيه التمييز على أساس الرأي السياسي في اليمن هو واحد يتمثل في استمرار 
من -وبشكل متزايد -تطبيق القوانين التمييزية والتدخل المباشر في أداء النشطاء السياسيين وممثلي المجتمع المدني واإلعالميين، 

هللا صالح، خالل العنف واالعتقال واالحتجاز والتعذيب التمييزي. هذه األجواء القمعية لها جذورها في محاوالت الرئيس علي عبد 
الذي قضى فترة طويلة في الحكم، في السيطرة على الفصائل المختلفة التي عارضت نظامه. ومع ذلك، منذ سقوط نظام صالح، 

من قبل مجموعة أوسع من الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية -وخاصة القمع العنيف-وتصاعد الصراع في البالد، ازداد القمع
 عنف واالعتقال والتعذيب التمييزي.المسؤولة عن أعمال ال

 1978،8في يوليو/ تموز (YAR)وكما هو موضح في الجزء األول، أصبح علي عبد هللا صالح رئيسا ً للجمهورية العربية اليمنية 
ً لليمن، في إطار المؤتمر الشعبي العPDRYوالحقاً، بعد الوحدة مع جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ) ام (، أصبح رئيسا

(GPC.)9 اندلعت الحرب األهلية بين الحكومة واالنفصاليين الجنوبيين، مما أدى إلى وقوع أعداد كبيرة من 1994في عام ،
على مدار العقد التالي، استمرت األعمال العدائية بين الحكومة والقوات االنفصالية المختلفة  10الضحايا والهجمات على المدنيين.

 11خالل تمرد عسكري قادته حركة أنصار هللا. 2004ت أخطر موجة من أعمال العنف في عام على فترات متقطعة، حيث وقع

، كان لمشاركة اليمن فيما يسمى بـ "الحرب على اإلرهاب" تأثير عميق على وضع حقوق اإلنسان المحلي 1وكما نوقش في الجزء 
الحرب الدولية ضد اإلرهاب. وقد أدى ذلك إلى  في اليمن. ومع تقدم "الحرب على اإلرهاب"، اضطلع اليمن بدور مركزي في

وكما هو الحال في العديد من  12تدهور معايير حقوق اإلنسان، حيث تم احتجاز عدد كبير من األفراد في غياب ضمانات إجرائية.
ومقدمة ذرائع  البلدان األخرى في المنطقة، كانت "الحرب على اإلرهاب" مصحوبة بقيود صارمة على الحريات المدنية والسياسية

لها، مع تعرض الصحفيين والمدافعين عن حقوق اإلنسان والمعارضين إلدارة الرئيس صالح لمجموعة واسعة من انتهاكات حقوق 
 13اإلنسان.

واالنتخاب الذي تالها للرئيس هادي إلى مزيد من التدهور في الوضع  2011أدى اندالع االحتجاجات الشعبية الواسعة في عام 
صحفيين والمدافعين عن حقوق اإلنسان وغيرهم من األفراد الناشطين سياسياً. على الرغم من تأسيس مؤتمر الحوار بالنسبة لل

الوطني كمنبر إلدراج منظمات المجتمع المدني في العملية السياسية خالل الفترة االنتقالية، استمرت المنظمات غير الحكومية 
مواجهة االنتهاكات الخطيرة لحقوق اإلنسان على خلفية رأيهم السياسي، مع مئات من  والصحفيون والمدافعون عن حقوق اإلنسان في
وواجه الصحفيون مخاطر جديدة حيث أصبحت حدود البالغات "المقبولة" أكثر  14االعتقاالت واالعتداءات والتهديدات الموثقة.

 منذ الحوثية السلطة لدى المحتجزين الصحفيين عن باإلفراج الدولية تطالب الحكومية غير والمنظمات مواطنة اإلنسان، لحقوق مواطنة منظمة 
 .: الموقع متاح على ، عامين،

: على متاح ، ص ، ، ،
. 

’‘ ’ االنتخابية، والمساعدة للديمقراطية الدولي المعهد 
: على متاح ،ص  ،

. 

 . الحاشية أعاله، بشكل أوسع، أنظر

 متاح ،ص  ،‘ :’’ الدولية لحقوق األقليات، المجموعة
  :على

: على متاح ،ص  ، التغيير، أجل من اإلنسان حقوق أجندة: اليمن الدولية، العفو منظمة
/. 

 السابق. ص المرجع 

: على متاح ،ص  ، الجديدة، الحكومة حكم تحت الصحفيين على االعتداءات": الحياة تهدد مهنة" ووتش، رايتس هيومن 

.

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى 

وعرفانشكر   من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : 

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : قائمة االختصارات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : ملخص تنفيذي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : المقدمة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : السياق االجتماعي والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : اإلطار القانوني والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : أنماط التمييز وعدم المساواة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : التوصيات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى المراجع

المفاهيمي للتقرير اإلطار

المساواة على اإلنسان لحقوق الموحد اإلطار تطبيق  

التقريروحدود  نطاق  

البلد سياق  

والسياسات والحكومة التاريخ  

 اإلطار القانوني المتعلق بالمساواة وعدم التمييز

 نظرة عامة على نظام العدالة اليمني

 االستنتاج

 التمييز على أساس الرأي السياسي

 التمييز على أساس الدين أو المعتقد

أساس نوع الجنس "التمييز التمييز القائم على 
 الجنساني"

 التمييز على أساس العرق والنسب

 التمييز على أساس اإلعاقة

 التمييز القائم على أساس الوضع الصحي

 التمييز القائم على التوجه الجنسي
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 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى 

وعرفانشكر   من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : 

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : قائمة االختصارات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : ملخص تنفيذي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : المقدمة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : السياق االجتماعي والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : اإلطار القانوني والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : أنماط التمييز وعدم المساواة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : التوصيات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى المراجع

المفاهيمي للتقرير اإلطار

المساواة على اإلنسان لحقوق الموحد اإلطار تطبيق  

التقريروحدود  نطاق  

البلد سياق  

والسياسات والحكومة التاريخ  

 اإلطار القانوني المتعلق بالمساواة وعدم التمييز

 نظرة عامة على نظام العدالة اليمني

 االستنتاج

 التمييز على أساس الرأي السياسي

 التمييز على أساس الدين أو المعتقد

أساس نوع الجنس "التمييز التمييز القائم على 
 الجنساني"

 التمييز على أساس العرق والنسب

 التمييز على أساس اإلعاقة

 التمييز القائم على أساس الوضع الصحي

 التمييز القائم على التوجه الجنسي

ام المحكمة بعد أن أوردوا تقارير عن مواضيع صحفي أم 74بينما مثل  2013،16قُتل صحفي واحد على األقل في عام  15غموضاً.
أشخاص  10وبالمثل، استمرت حاالت العنف ضد النشطاء السياسيين والمتظاهرين. وقُتل ما ال يقل عن  17حساسة سياسياً.

 2013.18الجنوب في فبراير/ شباط  استقالل"بالرصاص" أثناء احتجاج 

ر الوضع بشكل أكثر. فقد تم إغالق العديد من المنظمات غير الحكومية ، تدهو2015منذ تصاعد الصراع الحالي في أوائل عام 
 19ووسائل اإلعالم. وُحكم على صحفي واحد على األقل باإلعدام من قبل أنصار هللا إثر محاكمة لم تلتزم بضمانات إجرائية أساسية،

ب بعد ممارسة حقوقهم في حرية الفكر بينما تعرض عدة أشخاص آخرين للقتل واالعتقال التعسفي واإلخفاء القسري والتعذي
، أصدر البنك المركزي الذي تديره جماعة أنصار هللا في صنعاء رسالة 2017في ديسمبر/ كانون األول  20والوجدان والتعبير.

شخًصا باعتبارهم "خونة"، بما في ذلك كبار  1,223موجهة إلى المصارف المحلية والمصارف الخاصة للحجز على حسابات 
 21.يين والنشطاء والمحامين، ووزراء في حكومة هاديالسياس

دولة، تم تحديد اليمن  210بعنوان "الحرية في العالم"، الذي يقوم بتحليل الحريات السياسية في  2018في تقرير فريدوم هاوس لعام 
وفي  22دولة. 210من أصل  188نقطة، وتحتل المرتبة  100من أصل  13على أنها بلد "غير حرة"، وحصلت اليمن على 

 23دولة. 180من بين  166العالمية لحرية الصحافة، تم وضع اليمن في المرتبة  2017تصنيفات 

 اإلطار القانوني والسياسي

ال ينص الدستور على الحق في عدم التمييز ألي سبب،  24بموجب الدستور اليمني، فإن جميع المواطنين يعاملون على قدم المساواة.
 25اسي. ومع ذلك، فإن العديد من المواد تنص على الحقوق السياسية األساسية.بما في ذلك الرأي السي

 26والثقافية للبلد "، واالجتماعية واالقتصاديةمن الدستور على أن "لكل مواطن حق اإلسهام في الحياة السياسية  42تنص المادة 
من العهد الدولي الخاص بالحقوق  25وبموجب المادة وبالتالي فإنه يحصر الحق في المشاركة السياسية للمواطنين اليمنيين فقط. 

بما في ذلك الحق في المشاركة في إدارة الشؤون العامة، والحق في -، يتم ضمان حقوق سياسية معينة (ICCPR)المدنية والسياسية 

 ”, “

 

.ص ،حاشيةال ،أعاله أنظر

ص السابق. المرجع الفساد، الخصوص، وجه على 

الفقرات  يوليو/ تموز  ،  اإلنسان، لحقوق السامي المتحدة األمم مفوض تقرير اإلنسان، حقوق مجلس 
. 

  حدود، بال مراسلون ،"الحوثيين قبل من المحتجز الصحفي ضد الصادر اإلعدام حكم يدين حدود بال مراسلون" حدود، بال مراسلون 
: ، متاح على أبريل/ نيسان
 

:على متاح ،ص،  اليمن، حوثيين فيفي المناطق الخاضعة لسيطرة ال واالختفاء حاالت االحتجاز": أبي؟ أين" الدولية، العفو منظمة 
. 

 :على متاح ، ديسمبر/ كانون األول  العربية، قناة مسؤوالً ومواطناً"، 1,223وممتلكات  حسابات يحجزون الحوثيون" إسالم، سيف، 

متاح على:   
 يمثل حيث ، المدنية الحريات وتقييم ، السياسية الحقوق وتقييم ،/  مطلقة حرية معدل مع .

 :على متاح ، هاوس، فريدوم أنظر. أقلها يمثل وسبعة الحرية، من مستوى أعلى المرء
 

 .:على متاح ، اليمن،: الصحافة لحرية العالمي القياسي الرقم حدود، بال مراسلون 

 .المادة  ، اليمنية الجمهورية دستور 

 الحركة حرية تكفل التي والمادة  االنتخابات في الترشح في الحق المواطنين تمنح التي  المادة المثال، سبيل على أنظر السابق. المرجع 
 .قانونية لقيود خاضعة للمواطنين،

 . المادة السابق. المرجع 
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 واالجتماعية قتصاديةاالمثل الحقوق -للمواطنين فقط. ومع ذلك، ال ينطبق هذا االستثناء على مجاالت الحياة األخرى-التصويت
 حيث ينبغي ضمان المشاركة بغض النظر عن الجنسية أو المواطنة.- 42والثقافية، على النحو المنصوص عليه في المادة 

من الدستور على أن الدولة "تكفل حرية الفكر واإلعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير في حدود  42كما تنص المادة 
والتي تنص على هذه الحقوق، ال تسمح بأي  (ICCPR)من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  19المادة  27القانون".

( بإخضاع الحق 3) 19( منه. ومن ناحية أخرى، تسمح المادة 1)19قيود على الحق في اعتناق آراء، على النحو الذي تحميه المادة 
كون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية "الحترام حقوق اآلخرين أو في حرية التعبير لبعض القيود ولكن شريطة أن ت

ال يفرض الدستور اليمني أي قيود من هذا  28سمعتهم، ولحماية األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة.".
 .(ICCPR)ياسية القبيل، وبالتالي فهو ال يتماشى مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والس

من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية  21ال يعترف الدستور بالحق في حرية التجمع، على النحو المنصوص عليه في المادة 
 .(ICCPR)والسياسية 

ومع ذلك، فإن  29من الدستور، فإن للمواطنين الحق في تكوين الجمعيات و"تنظيم أنفسهم سياسياً ومهنياً ونقابياً". 58وبموجب المادة 
تتجاوز  30مشروط بأن تخدم هذه الجمعيات "أهداف الدستور". وبالتالي يُحظر التنظيم السياسي "المخالف للدستور". 58نطاق المادة 

( من العهد الدولي 2) 22هذه القيود الحدود المفروضة على ممارسة الحق في حرية تكوين الجمعيات المنصوص عليها في المادة 
لصيانة األمن القومي أو  (، والتي يجب أن تكون ضرورية في مجتمع ديمقراطي،ICCPRق المدنية والسياسية )الخاص بالحقو

السالمة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو اآلداب العامة أو حماية حقوق اآلخرين وحرياتهم. وعالوة على ذلك، فإن 
ن الدستور تتيح الفرصة للتأويل والمخاطر المتعارضة مما يؤدي إلى حرمان األفراد من م 58الصياغة العريضة للتجاوز في المادة 

 31الحق في التنظيم على أسس سياسية.

 القوانين والسياسات التمييزية

ه إن الضمانات الدستورية للحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات والتعبير محدودة في القانون الذي يضع قيوًدا على التمتع بهذ
. عدد من هذه (ICCPR)الحقوق تتعارض مع تلك القيود المسموح بها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 

ما أنها تحتوي على نصوص تمييزية، بشكل مباشر أو غير مباشر، أو تسمح بالتطبيق التمييزي، ضد األفراد على أساس إاألحكام 
  الرأي السياسي.

الذي وصفته هيومن رايتس  32، بعد الوحدة بوقت قصير، تبنت اليمن قانون الصحافة والمطبوعات،1990ون األول في ديسمبر/ كان
ومع ذلك، فإن العديد من األحكام المشبوهة في القانون  33ووتش بأنه "واحد من أكثر قوانين الصحافة تحرراً في الشرق األوسط".

وعلى الرغم من  34ي حرية التعبير بما يتعارض مع المعايير القانونية الدولية.كان لها أثر مروع على الصحفيين وتعيق الحق ف
 1990.35، فإن قانون الصحافة والمطبوعات لم يتغير منذ اعتماده في عام 2005التعديالت المقترحة في عام 

 المرجع السابق. 

 (.)، المادة (ICCPR)أنظر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  

 .، المادة ة أنظر أعاله، الحاشي

 المرجع السابق.

متاح على: ص  ، أنظر المادة 
 

 بشأن "قانون الصحافة والمطبوعات". لسنة قانون رقم  

 :الموقع متاح على ، ، ص اليمن، حول اإلنسان حقوق لجنة إلى مقدم تقرير ووتش، يتسرا هيومن 

 

 .الفقرة  ، نيسان /أبريل،  اليمن،: ختامية مالحظات لجنة حقوق اإلنسان، أنظر 

 :على متاح ، الصحفيين، ضد استخدامه وكيفية اليمني القانون وستمنستر، جامعة لإلعالم، العربي المركز سي، باتريك،

. 

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى 

وعرفانشكر   من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : 

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : قائمة االختصارات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : ملخص تنفيذي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : المقدمة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : السياق االجتماعي والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : اإلطار القانوني والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : أنماط التمييز وعدم المساواة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : التوصيات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى المراجع

المفاهيمي للتقرير اإلطار

المساواة على اإلنسان لحقوق الموحد اإلطار تطبيق  

التقريروحدود  نطاق  

البلد سياق  

والسياسات والحكومة التاريخ  

 اإلطار القانوني المتعلق بالمساواة وعدم التمييز

 نظرة عامة على نظام العدالة اليمني

 االستنتاج

 التمييز على أساس الرأي السياسي

 التمييز على أساس الدين أو المعتقد

أساس نوع الجنس "التمييز التمييز القائم على 
 الجنساني"

 التمييز على أساس العرق والنسب

 التمييز على أساس اإلعاقة

 التمييز القائم على أساس الوضع الصحي

 التمييز القائم على التوجه الجنسي
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 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى 

وعرفانشكر   من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : 

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : قائمة االختصارات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : ملخص تنفيذي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : المقدمة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : السياق االجتماعي والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : اإلطار القانوني والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : أنماط التمييز وعدم المساواة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : التوصيات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى المراجع

المفاهيمي للتقرير اإلطار

المساواة على اإلنسان لحقوق الموحد اإلطار تطبيق  

التقريروحدود  نطاق  

البلد سياق  

والسياسات والحكومة التاريخ  

 اإلطار القانوني المتعلق بالمساواة وعدم التمييز

 نظرة عامة على نظام العدالة اليمني

 االستنتاج

 التمييز على أساس الرأي السياسي

 التمييز على أساس الدين أو المعتقد

أساس نوع الجنس "التمييز التمييز القائم على 
 الجنساني"

 التمييز على أساس العرق والنسب

 التمييز على أساس اإلعاقة

 التمييز القائم على أساس الوضع الصحي

 التمييز القائم على التوجه الجنسي

الذين تثبت إدانتهم بانتهاك هذه  قيًدا تتعلق بمحتوى المنشورات. ويخضع األفراد 12من القانون على قائمة تضم  103تحتوي المادة 
والكثير من  36دوالًرا أمريكي[ أو فترة سجن ال تتجاوز سنة واحدة". 34المادة "لغرامة ال تتجاوز عشرة آالف لاير ]حوالي 

فراد واسعة للغاية، بما في ذلك حظر نشر "ما يؤدي إلى )...( بث روح الشقاق والتفرقة بين أ 103المحظورات الواردة في المادة 
أو " ما يؤدي إلى ترويج االفكار المعادية ألهداف ومبادئ الثورة اليمنية أو المساس بالوحدة  37المجتمع أو ما يدعو إلى تكفيرهم"

يترك هذان الحكمان نطاقًا واسعًا من التأويل وإمكانية التطبيق  38الوطنية أو تشويه التراث والحضارة اليمنية والعربية واإلسالمية".
 39ي الذي يؤثر على الحق في حرية التعبير والحق في حرية الدين.التمييز

من قانون  197( من القانون التعرض بالنقد لشخص رئيس الدولة. وباإلضافة إلى ذلك، تنص المادة 12) 103تحظر المادة 
دوالر أمريكي على كل  15لي لاير )حوا 4,000العقوبات على عقوبة السجن لمدة ال تزيد على سنتين أو بغرامة مالية ال تزيد عن 

أوضحت  40من أهان الرئيس، أو ممثلين لدول أجنبية، أو الهيئات النيابية، أو الجيش، أو المحاكم أو "السلطات أو المصالح العامة".
تبنته  السياسي الذي-( أنه ال ينبغي معاقبة اإلعالم "فقط بسبب انتقاده للحكومة أو للنظام االجتماعيHRCلجنة حقوق اإلنسان )

عالوة على ذلك، عند مناقشة  41الحكومة"، مشيًرا إلى أن القيود من هذا النوع "ال يمكن اعتبارها تقييد ضروري على حرية التعبير".
قوانين التشهير، ذكرت لجنة حقوق اإلنسان أن "ال يجب على القوانين النص بعقوبات أشد على أساس هوية الشخص المطعون فيه" 

 42اص في مواقع السلطة.بما في ذلك األشخ

، تم إنشاء محكمة الصحافة والمطبوعات في صنعاء. تختص هذه المحكمة بالنظر في مجموعة من القضايا 2009في مايو/ أيار 
على الرغم من وجود نص واضح في الدستور  43المتعلقة باإلعالم بموجب كالً من قانون الصحافة والمطبوعات وقانون العقوبات،

في العامين التاليين لتأسيسها، ذكرت تقارير عن مئات الحاالت التي تم النظر فيها أمام  44شاء "محاكم استثنائية".اليمني يحظر إن
ووجود  46كانت هناك ادعاءات بأنه يتم النظر في القضايا بشكل انتقائي من قبل النائب العام، 45محكمة الصحافة والمطبوعات. 

، أوصت لجنة حقوق اإلنسان 2012في عام  47تكاليف المحاكمات المطولة في صنعاء.تقارير عن عدم قدرة الصحفيين على تحمل 
(HRC بإلغاء محكمة الصحافة والمطبوعات، وأصدرت تعليمات إلى اليمن "بمراجعة جميع القضايا المعلقة المتعلقة بتنفيذ قانون )

لت محكمة الصحافة والمطبوعات تعمل أثناء وظ 48الذي ينتهك بشكل خطير حرية الصحافة". 1990الصحافة والمطبوعات لعام 
 49الصراع الحالي، حيث أحال نظام أنصار هللا عدد من الصحفيين إلى هذه المحكمة.

 .، المادة أنظر أعاله، حاشية  

 (.)، المادة أنظر أعاله، حاشية  

 (.)، المادة أنظر أعاله، حاشية  

 ".الالزم من أكثر تكون أال يجب" التعبير حرية في الحق على المفروضة القيود أن على ، التأكيد، الفقرة أنظر أعاله، حاشية 

  المادة ،"(العقوبات قانون" )"والعقوبات "الجرائم بشأن لسنة القانون رقم 

 .، الفقرة أنظر أعاله، حاشية  

 الصحفيين من تطلب بأن للدول السماح يجوز حين في أنه التعبير بحرية المعنية الخاصة المقررة الحظت وبالمثل، المرجع السابق، الفقرة  
 كشروط الدولة سلطات قبل من الشروط هذه فرض الظروف من ظرف أي تحت يجوز ال" معينة، أحداث إلى الوصول أجل من التسجيل

 أنظر،. "والحماية للحرية كاملة ضمانات لديها كان إذا إال دورها تؤدي أن يمكن ال كمهنة الصحافة أن إلى بالنظر الصحافة، لممارسة مسبقة
 رو، ال فرانك والتعبير، الرأي حرية في الحق وحماية بتعزيز المعني الخاص المقرر تقرير اإلنسان، حقوق مجلس

 . الفقرة ، يونيو/ حزيران ، 

 :على متاحة ، الفقرة ، اليمن، في اإلنسان حقوق لجنة إلى تقديم الكرامة، مؤسسة 

. 

 . الفقرة السابق، المرجع أيضا، أنظر.  المادة ، الحاشية أعاله، أنظر 

 .ص ، الحاشية أعاله، أنظر 

 في" ، عام في ووتش رايتس هيومن لـ حريات،وال الحقوق عن للدفاع الوطنية للمنظمة التنفيذي المدير بارمان، الرحمن عبد شرح وكما 
 .ص، الحاشية أعاله، أنظر". الخبر نشر تستطيع كنت إذا ما لمعرفة المصرفي حسابك دراسة عليك كان فيها، تكتب مرة كل

 .- الفقرات ، الحاشية أعاله، أنظر 

 .، الفقرة أنظر أعاله، الحاشية  

 . أبريل/ نيسان  في اإلنسان حقوق انتهاكات لرصد اليمني االئتالف من مؤسسة الحقوق المتساوية إلى المقدمة المعلومات 
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. 1991ويتم تنظيم الحق في تشكيل حزب أو تنظيم سياسي من خالل القانون الذي ينظم تكوين األحزاب والتنظيمات السياسية لسنة 
حظر قيام الحزب أو التنظيم السياسي على أساس "مناطقي أو قبلي أو طائفي أو فئوي أو مهني أو منه، فإنه يُ  8وبموجب المادة 

)ب( من االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أنماط  4تطلب المادة  50التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو األصل أو اللون".
نظمات )...( التي تقوم بالترويج للتمييز العنصري والتحريض (، من الدول "إعالن عدم شرعية المICERDالتمييز العنصري )

)ب( من االتفاقية الدولية للقضاء على جميع  4من الدستور تتخطى متطلبات المادة  8عليه"، ومع ذلك، فإن القيود الواردة في المادة 
مثل الطبقية والمناطقية  -اسع لألسباب المتضمنةأنماط التمييز العنصري، مع إمكانية تطبيقها بطريقة تمييزية بالنظر إلى النطاق الو

 وإمكانية التأويل الواسع ألسباب معينة، مثل اإلشارة إلى الفروق "القبلية" و"الطائفية". -والمهنة

عضو على  2,500ينص القانون المنظم لألحزاب والتنظيمات السياسية على أنه ال يمكن تأسيس أي حزب سياسي إال إذا كان يضم 
"شريطة أن يكونوا من أغلب محافظات الجمهورية اليمنية، بما في ذلك أمانة العاصمة". قد يُشكل هذا النص تمييز بشكل غير األقل 

مباشر ضد جماعات سياسية ذات مستوى عالي من التمثيل اإلقليمي، ولكن ينقصها بعض األعضاء في مكان آخر، أو في الواقع تلك 
ً في اليمن، 16، تم تأسيس 2011منذ عام  51.الجماعات التي لديهم عضوية صغيرة وبذلك تمثل زيادة كبيرة  52حزباً سياسياً جديدا

ومع ذلك، من الواضح أن الشروط النافذة لتأسيس الحزب أو التنظيم، بما في ذلك متطلبات التمثيل  53عن السنوات السابقة.
ب والتنظيمات السياسية، بما يتعارض مع متطلبات القانون بإمكانها كبح على نحو غير مالئم الحق في تشكيل األحزا 54اإلقليمي،
 55الدولي.

، كان من المسلم به أن الحق في تشكيل حزب أو تنظيم سياسية هو "عماد 2015بموجب مشروع الدستور اليمني لعام 
ل الكمي أو الجغرافي. وإلغاء أي شرط للتسجيل يتعلق بالتمثي 56الديمقراطية"، مع وجود نيص يسمح بإنشاء حزب بمجرد اإلخطار،

 ، لم يتم تبني مسودة الدستور.2و 1لسوء الحظ، وكما هو مذكور في الجزأين 

كما هو الحال بالنسبة للحق في حرية التعبير والتجمع، يتم تقييد الحق في حرية التجمع من خالل تطبيق التشريعات المحلية. يتضمن 
والمسيرات" )"قانون المظاهرات"( حظر المسيرات "التي تستهدف المساس  بشأن "تنظيم المظاهرات 2003لسنة  29القانون رقم 

هذا الحكم واسع النطاق ويسمح بمنع غيرها من االحتجاجات القانونية  57بالنظام الجمهوري أو بسالمة الوطن ووحدة أراضيه".
ظاهرات، يجب على كل من أراد تنظيم من قانون الم 3والسلمية. على الرغم من أن الحق في حرية التجمع معترف به في المادة 

ً فيه مكان تجمعها وذكر  مظاهرة تقديم بالغ إلى الجهة المختصة قبل وقت ال يقل عن ثالثة أيام من تاريخ بدء المظاهرة محددا
اء مظاهرة ، يجوز للسلطات مؤقتًا تأجيل أو إعادة توجيه أو إلغ5وبموجب المادة  58أهدافها وإرفاق الشعارات التي سترفع خاللها.

الحظت جماعات حقوق  59ساعة "العتبارات أمنية"، على الرغم من أن حق الطعن أمام المحاكم مكفول في القانون. 24لمدة 

 (.)  المادة ،"الحاكمة السياسية واألحزاب المنظمات""  لعام  القانون رقم.  

 .المرجع السابق. المادة 

 ”, “
 

 يقتصر في طرف بأي االعتراف كان الماضي في" ،() السياسية والمنظمات األحزاب شؤون لجنة أمين لـبجاش المخالفي، اووفقً 
 كبير عدد إلى أدى مما األحزاب، على الموافقة في األمن قوات دور فقد تضاءل ، عام ألحداث ونتيجة". األمنية السلطات موافقة حالة
 مايو/ آيار  ، ،"" سعيد، أنظر. والناجحة ةالجديد التطبيقات من

، متاح على: 
 

 أنظر على سبيل المثال المرجع السابق.

 المفرطة القيود" بشأن قلقها عن اللجنة فيها أعربت التي تركمانستان، بشأن اإلنسان حقوق للجنة الختامية المالحظات المثال، سبيل على أنظر
ً  يشكل مما ،"وعملها السياسية األحزاب إنشاء على المفروضة  مالحظات ،لجنة حقوق اإلنسان  أنظر. العهد من 22 للمادة انتهاكا

 . ، الفقراتأبريل/ نيسان  ، ، كمانستانتر: ختامية

: على متاح ،()  المادة ، اليمنية، الجمهورية دستور مشروع ترجمة المتحدة، األمم أنظر 
  .

 بالنظام اإلضرار" إلى تسعى التي األحزاب تشكيل تحظر أن شأنها من كان الدستور مشروع من( )  المادة أن إلى اإلشارة وتجدر
 .المشروعة السياسية األنشطة تقييد إلى يؤدي أن يمكن مفرط حكم وهو ،"والديمقراطي الجمهوري

 .والمسيرات"، المادة  المظاهرات يمبشأن "تنظ لسنة  قانون رقم 

 .،المرجع السابق. المادتان 

 .المرجع السابق. المادة 

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى 

وعرفانشكر   من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : 

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : قائمة االختصارات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : ملخص تنفيذي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : المقدمة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : السياق االجتماعي والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : اإلطار القانوني والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : أنماط التمييز وعدم المساواة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : التوصيات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى المراجع

المفاهيمي للتقرير اإلطار

المساواة على اإلنسان لحقوق الموحد اإلطار تطبيق  

التقريروحدود  نطاق  

البلد سياق  

والسياسات والحكومة التاريخ  

 اإلطار القانوني المتعلق بالمساواة وعدم التمييز

 نظرة عامة على نظام العدالة اليمني

 االستنتاج

 التمييز على أساس الرأي السياسي

 التمييز على أساس الدين أو المعتقد

أساس نوع الجنس "التمييز التمييز القائم على 
 الجنساني"

 التمييز على أساس العرق والنسب

 التمييز على أساس اإلعاقة

 التمييز القائم على أساس الوضع الصحي

 التمييز القائم على التوجه الجنسي
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 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى 
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، أعربت لجنة 2012في عام  60من قانون المظاهرات لتقليص االحتجاجات ضد الحكومة. 5و 4اإلنسان أنه تم استخدام المادتين 
إزاء هذا القانون، داعية اليمن إلى "إلغاء جميع القوانين التي تقيد بشكل غير مبرر حرية التجمع" ( عن قلقها HRCحقوق اإلنسان )

 61واإلفراج عن جميع األشخاص المحتجزين على خلفية هذه القوانين.

 قمع المعارضة: العنف التمييزي

نفيذ هذا القمع من خالل تطبيق القوانين التمييزية النمط العام للتمييز على أساس الرأي السياسي في اليمن هو قمع المعارضة. ويتم ت
المذكورة أعاله واستخدام الوسائل غير القانونية، ال سيما من خالل استخدام العنف التمييزي. ويمكن مالحظة هذا النمط بشكل 

نتهاك للحقوق في التي أسفرت عن وفيات وإصابات خطيرة، وبالتالي ا االحتجاجواضح في القمع العنيف لالحتجاجات وحركات 
حرية التعبير والتجمع. منذ نشوب الصراع، ازدادت حاالت القمع العنيف للمعارضة، حيث اشتركت مجموعة واسعة من الجهات 
الفاعلة بعملية القمع بما في ذلك قوات أنصار هللا، أصحاب سلطة األمر الواقع في شمال البالد، وأيًضا جهات أخرى غير حكومية 

 .الصراع كانت مشتركة في

وتجدر اإلشارة إلى أنه باإلضافة إلى ممارسة العنف، كان قمع المعارضة وال يزال يُمارس من خالل التوقيف واالحتجاز التمييزي 
ألولئك الذين تتعارض آراءهم السياسية الفعلية أو المتصورة مع أولئك الذين يملكون السلطة الفعلية، بما في ذلك التعذيب التمييزي 

ملة للمعتقلين. هذه األنماط األخيرة من االعتقال واالحتجاز والتعذيب التمييزية يتم تناولها بمزيد من التفصيل أدناه، بينما وسوء معا
 .نركز هنا على استخدام العنف التمييزي لقمع المعارضة

ذلك، كان تدخل الحكومة في على مدار تاريخ اليمن، انخرط المواطنون اليمنيون بقوة في مختلف أنماط النشاط السياسي. ومع 
االحتجاجات حدثًا منتظًما في العقود األخيرة، حيث تم اعتقال المتظاهرين وضربهم بل وقتلهم على أيدي قوات األمن والجماعات 

تصاعدت حدة العنف ضد المتظاهرين منذ منتصف العقد األول من القرن الحالي، حيث سعى الرئيس السابق  62المسلحة التابعة لها.
الح إلى دعم موقفه في وسط الصراع مع أنصار هللا، في ظل النداءات المتجددة الستقالل الجنوب، واالستياء السائد من النظام ص

، قُتل أربعة أشخاص في الحبيلين عندما فتحت قوات األمن النار على متظاهرين كانوا 2007في أكتوبر/ تشرين األول  63السياسي.
حيث  65، سجلت منظمات حقوق اإلنسان عدة حوادث من هذا القبيل،2010بحلول عام  64جنوبي".يحتجون تحت راية "الحراك ال

 66تفيد تقارير باستعانة النظام بـ "الميليشيات الموالية للحكومة" من أجل حماية نفسه من المساءلة عن األعمال الوحشية المرتكبة.

ي ارتكبتها قوات األمن الحكومية والجماعات المسلحة التابعة بالعديد من أعمال العنف الت 2011اتسمت االحتجاجات في عام 
 18في األسابيع التي سبقت عمليات القتل في  68مارس/ آذار في ساحة التغيير بصنعاء. 18والتي وقع أكبرها في  67للرئيس السابق،

م مزيد من األفراد إلى ومع انضما69بالتوسع في العاصمة والمدن الكبرى األخرى. االحتجاجمارس/ آذار، بدأت مخيمات 

 
متاح على

. 

 .، الفقرة أعاله، الحاشية  أنظر 

، متاح على: اليمن  
 

 
 

 المرجع السابق. 

، متاح على: ، صالجنوبي،  الحراك احتجاجات على القاسي اليمنية الحكومة رد الوحدة باسمهيومن رايتس ووتش، 
 

 .المرجع السابق. ص

 متاح ،ص ، ،"الكرامة جمعة" قتل أعمال مع مالئم بشكل التعامل في اليمنية الحكومة إخفاق عقاب بال مذبحة ووتش، رايتس هيومن 
: على

. 

 .المرجع السابق، ص

 المرجع السابق، ص
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فبراير/ شباط، قُتل ستة أشخاص وُجرح كثيرون  18و 11المظاهرات، ردت القوات المتحالفة مع الحكومة بالقوة. وفي الفترة بين 
شخصاً على  12فبراير/ شباط، قُتل ما ال يقل عن  25في  71بما فيها نتيجة لحادث واحد شمل استخدام قنبلة حية. 70في عدن وتعز،

، بعد أن أطلقت قوات األمن الحكومية "الذخائر 2011مارس/ أذار  13و 12وقُتل أربعة أشخاص بين  72قوات أمن الدولة. أيدي
 73الحية والغاز المسيل للدموع" على المتظاهرين.

دافعين عن وحث الدولة على حماية المتظاهرين والصحفيين والم 74انتقد المجتمع الدولي بشدة ما وصفه بأنه "تصعيد" في العنف،
وعلى الرغم من هذا الضغط الدولي، تصاعد استخدام القوة  75حقوق اإلنسان، الذين تعرضوا "للهجمات والترهيب والمضايقات".

شخًصا وإصابة  45، والمعروف باسم "جمعة الكرامة"، مما أدى إلى وفاة 2011مارس/ آذار  18ضد المتظاهرين بشكل كبير في 
ً لـ هي 76مئات آخرين. ومن رايتس ووتش، فإن من ارتكبوا العنف كانوا رماة ُمدربين مهرة: حيث أن "جميع من قُتلوا ونحو وطبقا

وكما ورد كان  77ممن أصيبوا، تعرضوا لطلقات أسلحة نصف آلية في الرأس والصدر ومناطق أخرى من نصف الجسد العلوي. 40
 78أوراق هوية حكومية. ]المشتبه بهملدى البعض ]من 

لعنيف للمتظاهرين في ساحة التغيير النتقادات حادة من قبل المقررين الخاصين لألمم المتحدة المعنيين بحاالت اإلعدام القى القمع ا
ومع ذلك، استمر قمع  79خارج نطاق القضاء، وحرية التعبير ومناهضة التعذيب، الذين أصدروا بيانا مشتركا يدين أعمال الحكومة.

 80قية وقائع كثيرة في الفترة التي سبقت استقالة الرئيس السابق صالح في نهاية المطاف.االحتجاجات، حيث وثقت منظمات حقو
ونفت الحكومة أن تكون لعبت دور في عمليات القتل. وشابت التحقيقات الالحقة إجراءات قانونية غير فعالة وتدخل سياسي 

 81مزعوم.

تخلى الرئيس صالح عن السلطة في مقابل الحصول على حصانة من والتي بموجبها  82وفقا التفاقية مبادرة مجلس التعاون الخليجي،
وقد أعفى  2012يناير/ كانون الثاني  21قانون الحصانة في  اعتمادالمقاضاة على خلفية حمالت القمع العنيفة على المتظاهرين، تم 

في ذلك ابن الرئيس وابن أخيه، الذين كانوا بما -هذا القانون الرئيس السابق والمسؤولين اآلخرين المشاركين في مجزرة ساحة التغيير

 .المرجع السابق، ص 

 ،أيلول  /سبتمبر  ، اإلنسان، لحقوق السامي المتحدة األمم مفوض تقرير اإلنسان، حقوق مجلس 
 . الفقرة

 

 

 .، صأنظر أعاله، الحاشية 

 ، مارس/ آذار  األوروبي، االتحاد ،"اليمن في الوضع بشأن أشتون كاثرين األوروبي تحادلإل األعلى الممثل بيان" األوروبي، اإلتحاد 
 .: على متاح

 لحقوق السامي المفوض مكتب ،"القوة استخدام من يحذر نساناإل لحقوق المتحدة األمم رئيس: اليمن" اإلنسان، لحقوق السامي المفوض مكتب 
: متاح على ، مارس/ آذار  اإلنسان،

 .؟

 .، صأنظر أعاله، الحاشية  

 المرجع السابق. 

 .31المرجع السابق، ص 

مارس/   اإلنسان، لحقوق السامي المفوض مكتب ،"المتظاهرين قتل يجب وقف: اليمن" اإلنسان، لحقوق السامي المفوض مكتب 
 ؟/  صفحة /: على متاح ،آذار

. 

 .، صأنظراعاله، الحاشية  

 ..ص ، الحاشية أعاله، القتل، عمليات في التحقيق يقود الذي العام المدعي إقالة عن ووتش رايتس هيومن تقرير أنظر 

: على متاحة وهي ، الفقرة ، (،) الخليجي التعاون مجلس مبادرة المتحدة، األمم
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، انتقدت لجنة حقوق اإلنسان 2012في عام  84من أي مخالفات جنائية.- 83في قيادة القوات المسلحة وقوات األمن في وقت الهجوم
 85بشدة قانون الحصانة وطالبت بإلغائه فوراً.

أشخاص على أيدي القوات الحكومية  10، قُتل ما ال يقل عن 2012خالل الفترة االنتقالية التي تلت انتخاب الرئيس هادي في عام 
، قامت قوات أنصار هللا بقمع االحتجاجات السياسية بعنف في 2015ومنذ نشوب الصراع في عام  86الجنوب. استقاللفي احتجاج 

 القوة لقمع االحتجاجات ، استخدمت قوات أنصار هللا2015المناطق الخاضعة لسيطرتها. وخالل فترة االستيالء على السلطة عام 
، أطلق 2015على وجه الخصوص، في أعقاب استيالئهم على تعز في مارس/ آذار  87المؤيدة لهادي في صنعاء وأماكن أخرى.

أفراد من قوات أنصار هللا النار والغاز المسيل للدموع على آالف المتظاهرين الذين شاركوا في مظاهرة سلمية، مما أسفر عن مقتل 
، كانت هناك مظاهرات متكررة 2017و 2016خالل عامي  88من األفراد وجرح اخرين يحتاجون إلى العالج في المستشفى.العديد 

ضد نظام أنصار هللا وضد الغارات الجوية للتحالف الذي تقوده السعودية، مع قيام قوات أنصار هللا بقمع عنيف لالحتجاجات الخطيرة 
 89في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

في يناير/  STC)عقاب تصاعد التوترات بين حكومة الرئيس هادي المعترف بها دوليًا والمجلس االنتقالي الجنوبي االنفصالي )في أ
، حيث طالب المجلس االنتقالي الجنوبي باستقالة الرئيس هادي ومجلس وزرائه، ورد أن الحكومة قد حظرت 2018كانون الثاني 

وفي بيان نشرته وكالة األنباء  STC.90)ة احتجاج من قبل مؤيدي المجلس االنتقالي الجنوبي )التجمعات العامة في عدن قبل مظاهر
اليمنية )سبأ(، ذكرت وزارة الداخلية اليمنية أنها ستعتبر أي تجمعات أو اعتصامات أو مسيرات في عدن "أعمال تستهدف اإلستقرار 

 91والسكينة".

ات أنصار هللا بتقييد حرية التعبير، من خالل تطبيق األحكام القانونية التمييزية، وكما نوقش أدناه، قامت كل من حكومة هادي وقو
ومن خالل التدخل المباشر في المؤسسات والمنظمات اإلعالمية. باإلضافة إلى ذلك، شهد النزاع زيادة في استخدام العنف ضد 

 هم يتحدون من هم في السلطة.الصحفيين وأعضاء وسائل اإلعالم الذين يتحدون، أو يُنظر إليهم، على ان

، قُتل عبد الكريم الخيواني، الذي وصفته منظمة العفو الدولية بأنه ناشط "صريح" و"سلمي" وقد ُمنح سابقًا 2015في مارس/ آذار 
"الجائزة الخاصة بصحفيي حقوق اإلنسان المعرضين للخطر"، برصاص مسلحين كانوا على متن دراجة نارية بينما كان يسير 

شهراً، تم إطالق النار على صحفي في تعز من قبل أشخاص يعتقد أنهم  11وبعد حوالي  92رب من منزله في وسط صنعاء.بالق

 .، صأنظر أعاله، الحاشية 

 " عن منح الحصانة من النيابة القضائة و القانونية".لعام  قانون رقم. 

 .، الفقرة أنظر أعاله، الحاشية 

 .، الفقرتين أنظر أعاله، الحاشية 

 
  

  الدولية، العفو منظمة ،"بالد في حالة فوضىتنزلق ال بينما متظاهرين تقتل للحوثي الموالية المسلحة القوات: اليمن" الدولية، العفو منظمة 
 :على متاحة وهي ، مارس/ آذار

 ،“
killed after Houthi rebels fire bullets and teargas into crowd”, The Guardian, 24 March 2015, available at: 
. 

 .أنظر أعاله، الحاشية  

 ”, “

 

 ”, “

 

 متاح ، مارس/ آذار  الدولية، العفو منظمة ،"بارز لصحفي دنيئة قتل عملية في التحقيق ينبغي: اليمن" الدولية، العفو منظمة 
: على

ً  أنظر./ “: أيضا ”, 
. 
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، وثقت منظمة مراسلون بال حدود مقتل صحفي شاب برصاص قناص في 2016في يوليو/ تموز  93متحالفون مع حركة أنصار هللا.
باإلضافة إلى حادث مماثل تم اإلبالغ عنه في محافظة شبوة قبل أقل من  94ي"،محافظة حجة، بينما كان "ضمن لواء من الجيش اليمن

، تم استهداف طاقم صحيفة بصاروخ حراري أثناء تغطية االشتباكات 2018أبريل/ نيسان  13وفي اآلونة األخيرة، في  95شهرين.
وفي حادث آخر وقع في نفس اليوم، قُتل  96الدائرة في محافظة البيضاء، مما أسفر عن مقتل صحفي ومصور، وإصابة اثنين آخرين.

 97عضوان من طاقم التلفزيون اليمني بعد أن تم استهدافهم في غارة جوية للتحالف.

كما هو موضح أدناه، تعرض الصحفيون والنشطاء السياسيون وممثلو المجتمع المدني والمدافعون عن حقوق اإلنسان في جميع 
 98لحرية وللتعذيب واإلخفاء القسري.أنحاء اليمن أيضاً لحرمان تعسفي من ا

 االعتقاالت واالحتجازات التعسفية

لكل فرد حق في الحرية وفى  ( على ما يلي: "1)9في المادة ( ICCPR)ينص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 
من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية  (1) 2األمان على شخصه. وال يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا". وبقراءتها مع المادة 

من العهد  9بعدم توقيف األشخاص أو احتجازهم على أساس رأيهم السياسي. المادة  االلتزام، على اليمن (ICCPR)والسياسية 
ذلك الحق  تنص أيضاً على مزيداً من الضمانات اإلجرائية األساسية، بما في (ICCPR)الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 

الحق في  ،والحق في المحاكمة خالل مهلة معقولة ،فضالً عن أسباب التوقيف لدى وقوعه ،في إبالغه سريعا بأية تهمة توجه إليه
الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، والحصول على التعويض في حال كان الشخص ضحية 

 99انوني.توقيف أو اعتقال غير ق

بالمعايير الدولية فيما يتعلق بالحرمان من الحرية.  االلتزامعلى مدى العقد الماضي، تقاعست السلطات في اليمن باستمرار عن 
، وكذلك على االحتجاجات في 2010و 2004وكانت ردود الدولة على العنف المستمر من قبل أعضاء حركة أنصار هللا بين 

لجنوبي، تتضمن العديد من انتهاكات الحق في الحرية واألمن الشخصي، مع استخدام أحكام قانون جنوب البالد من قبل الحراك ا
بعض هذه األحكام غامضة، حيث تسمح بتوقيف  100العقوبات في توجيه االتهام إلى المتظاهرين المخالفين للمعايير القانونية الدولية.

التي  من قانون العقوبات األفعال " 125ر. فعلى سبيل المثال، تحظر المادة األفراد فقط على أساس رأيهم السياسي الفعلي أو المتصو
وينص هذا الحكم على عقوبة اإلعدام، وكما أوضحت منظمة العفو الدولية،  .الجمهورية أو وحدتها أو سالمة أراضيها استقاللتمس 

 101أنه "غير دقيق وفضفاض بطريقة ال تلبي المتطلبات الدولية لـ "الشرعية".

 ”, “
.. 

  ”, “
. 

 ”, “

 

 المرصد ،" األطراف كافة من مستهدفون اليمن في يونالصحف: واحد يوم خالل صحفيين 3 مقتل" اإلنسان، لحقوقاألورومتوسطي المرصد
 :على متاح ، أبريل/ نيسان اإلنسان، لحقوق األورومتوسطي

. 

 المرجع السابق.

متاح  ،مارس/ آذار   ووتش، رايتس هيومن ،"النساء حقوق عن مدافعة سفر يمنعون الحوثيون: اليمن" ووتش، تسراي هيومن أنظر
 وهيومن ; :الموقع على

في:  متاح ، نوفمبر/ تشرين الثاني  ووتش، رايتس هيومن ،" حقوقي ناشط سفر يمنعون الحوثيون: اليمن " ووتش، رايتس
 

 (.)-() ، المادة (ICCPR)وق السياسية و المدنية العهد الدولي الخاص بالحق

 .. صأنظر اعاله، الحاشية 

 المرجع السابق.

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى 

وعرفانشكر   من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : 

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : قائمة االختصارات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : ملخص تنفيذي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : المقدمة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : السياق االجتماعي والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : اإلطار القانوني والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : أنماط التمييز وعدم المساواة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : التوصيات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى المراجع

المفاهيمي للتقرير اإلطار

المساواة على اإلنسان لحقوق الموحد اإلطار تطبيق  

التقريروحدود  نطاق  

البلد سياق  

والسياسات والحكومة التاريخ  

 اإلطار القانوني المتعلق بالمساواة وعدم التمييز

 نظرة عامة على نظام العدالة اليمني

 االستنتاج

 التمييز على أساس الرأي السياسي

 التمييز على أساس الدين أو المعتقد

أساس نوع الجنس "التمييز التمييز القائم على 
 الجنساني"

 التمييز على أساس العرق والنسب

 التمييز على أساس اإلعاقة

 التمييز القائم على أساس الوضع الصحي

 التمييز القائم على التوجه الجنسي
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 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى 

وعرفانشكر   من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : 

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : قائمة االختصارات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : ملخص تنفيذي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : المقدمة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : السياق االجتماعي والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : اإلطار القانوني والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : أنماط التمييز وعدم المساواة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : التوصيات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى المراجع

المفاهيمي للتقرير اإلطار

المساواة على اإلنسان لحقوق الموحد اإلطار تطبيق  

التقريروحدود  نطاق  

البلد سياق  

والسياسات والحكومة التاريخ  

 اإلطار القانوني المتعلق بالمساواة وعدم التمييز

 نظرة عامة على نظام العدالة اليمني

 االستنتاج

 التمييز على أساس الرأي السياسي

 التمييز على أساس الدين أو المعتقد

أساس نوع الجنس "التمييز التمييز القائم على 
 الجنساني"

 التمييز على أساس العرق والنسب

 التمييز على أساس اإلعاقة

 التمييز القائم على أساس الوضع الصحي

 التمييز القائم على التوجه الجنسي

عرض الصحفيون والمدافعون عن حقوق اإلنسان والناشطون السياسيون، خالل الجزء األخير من حكم صالح، لالحتجاز التعسفي ت
 2011.103وازداد هذا التوجه خالل االحتجاجات التي وقعت في جميع أنحاء اليمن في عام  102واالعتداء على أيدي قوات األمن،

ً بسبب بالغات االحتجازات واالعتقاالت التعسفية.وقد نبهت لجنة حقوق اإلنسان الدولة مرا ً وتكرارا ، دعت 2012وفي عام  104را
 105السلطات إلى التحقيق في جميع هذه الحوادث ومقاضاة الجناة.

إلى ارتفاع ملحوظ في عدد األفراد المحتجزين بشكل غير قانوني في  2015أدى التدهور السريع في الوضع األمني في مطلع عام 
ث حاولت القوات الموالية ألنصار هللا، وصالح، وهادي وقوات التحالف فرض السلطة والحد من المعارضة السياسية. اليمن، حي

ً لعدم إمكانية الوصول إلى أماكن االحتجاز، بما في ذلك من قبل اللجنة الدولية للصليب األحمر يصعب تقدير  106،(ICRC)ونظرا
حالة  491( ما ال يقل عن OHCHRمفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان ) العدد اإلجمالي لألفراد المتضررين. وسّجلت

٪ "ُزعم أنها ارتكبت من قبل اللجان الشعبية 89، منها 2016وأغسطس/ آب  2015اعتقال تعسفي في الفترة ما بين يوليو/ تموز 
ومع ذلك، وبالنظر إلى الصعوبات  107عبية الموالية لهادي.٪ إلى المقاومة الش5٪ إلى تنظيم القاعدة و6التابعة ألنصار هللا"، ونسبت 

 108في التحقق من الحاالت، قد يكون الرقم الحقيقي أعلى من ذلك بكثير.

وبحسب ما ورد ألقي القبض على غالبية المعتقلين على خلفية رأيهم السياسي أو معتقدهم الديني. ووفقا لمفوضية 
 :حقوق اإلنسان

دو أنها استُهدفت: الصحفيون والمدافعون عن حقوق اإلنسان وأعضاء ومن بين الجماعات التي يب
األحزاب السياسية، ال سيما األفراد المنتمون إلى حزب اإلصالح واالشتراكيين والتنظيم الوحدوي 

 109الشعبي الناصري. ومشايخ الدين.

، وبحسب ما ورد احتجزت 2015آذار في أعقاب دعم حزب اإلصالح الواضح لتدخل التحالف الذي تقوده السعودية في مارس/ 
ظهرت عدة روايات في أعمال منظمات حقوق اإلنسان الدولية، موضحة  110عضو من الحزب. 100قوات أنصار هللا حوالي 

بالتفصيل الجهود المتواصلة لترهيب أعضاء اإلصالح، بما في ذلك من خالل احتجازهم وإخفائهم قسرياً. في يناير/ كانون الثاني 
رت هيومن رايتس ووتش قضية أحمد القطاع،" عضو رفيع المستوى في حزب اإلصالح" الذي اختطفه أفراد في جهاز ، نش2016

 .المرجع السابق. ص 

 .المرجع السابق. ص 

 طس/ آبأغس  ، ، اليمن: ختامية مالحظات ، :، الفقرات أعاله، الحاشية  أنظر 
 ؛ ، أغسطس/ آب ، ، اليمن: ختامية مالحظات ،  ؛الفقرة ،
 الفقرة ، اكتوبر/ تشرين األول  ، ، اليمن: ختامية مالحظات ، 

 “
reviewed by a judge in compliance with Article 9 of the Covenant.” See above, note 34, Paras 15 and 18 

 الدولية، اللجنة ،"األحمر والهالل راألحم الصليب حركة باسم األحمر للصليب الدولية اللجنة بيان: اليمن" األحمر، للصليب الدولية اللجنة
 :الموقع متاح على ، أبريل/ نيسان

 الفقرة ، أغسطس/ آب ، اإلنسان، لحقوق السامي المتحدة األمم مفوض تقرير اإلنسان، حقوق مجلس
. 

ً  ووتش رايتس هيومن تحققت ، ل أكتوبر/ تشرين األولبحلو  ً   لـ التعسفي االحتجاز من شخصيا . هللا أنصار قوات قبل من شخصا
 أو شخصية مقابلة الدولية العفو منظمة أجرت ، عام في. حالة  من اإلنسان لحقوق منظمة مواطنة تحققت ، بحلول مايو/ آيار

ً  اعتُقلوا الذين األفراد من العديد أسر مع تحدثت ً  تعرضوا ثم تعسفا  ووتش، رايتس هيومن: أنظر. اإلنسان لحقوق جسيمة النتهاكات الحقا
 :على متاح ، نوفمبر/ تشرين الثاني  ووتش، رايتس هيومن ،"التعسفي في مناطق سيطرة الحوثيين االحتجاز إنتشار :اليمن"

 لحقوق مواطنة منظمة 
متاح  ، اليمن، في مسلحةال( الحوثيين) هللا أنصار جماعة سلطة تحت القسري واالختفاء التعسفي االعتقال حوادث: هنا ليست اإلنسان،

في  واالختفاء حاالت االعتقال": أبي؟ أين" ، الدولية العفو منظمة  :الموقع على
 :على متاح ، اليمن ، المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في

/. 

 من هذا التقرير. . أنظر المزيد من النقاش في القسم ، صأنطر أعاله، الحاشية 

ً : اليمن" ووتش، رايتس هيومن :الموقع متاح على ، سبتمبر/ أيلول  ووتش، رايتس هيومن ،"الحوثيون يخفون معارضاً سياسيا
. 
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، تم 2015أغسطس/ آب  9في  111األمن السياسي )أحد أجهزة االستخبارات الداخلية في اليمن( وتهموه بدعم الدولة اإلسالمية.
مسلحين "فتشوا ]شقتهم[ واستولوا على جميع الهواتف وأجهزة الكمبيوتر اعتقال ثمانية أعضاء من حزب اإلصالح من قبل رجال 

 112المحمولة وبعض األغراض الشخصية.

، 2015كما تم استهداف الصحفيين والمدافعين عن حقوق اإلنسان من قبل قوات أنصار هللا. فعلى سبيل المثال، في أغسطس/ آب، 
ل حقوق اإلنسان ينتقد الحوثيين"، من منزله على يد مجموعة من الرجال نُقل عبد القادر الجنيد، وهو "طبيب وناشط في مجا

المسلحين اقتحموا منزله وأجبروه على الصعود الى سيارة. بعد أشهر من المضايقات على الفاسبوك، وعبر الهاتف من قبل المواليين 
يونيو/  9ن: حيث تم اعتقال تسعة منهم في صحفيين منذ أكثر من عامي 10وتحتجز قوات أنصار هللا مجموعة من  113ألنصار هللا.

أغسطس/ آب  28أثناء وجودهم بفندق في صنعاء، بينما تم اعتقال الصحفي العاشر من منزله في صنعاء في  2015حزيران 
، وردت تقارير تفيد 2017وفي يوليو/ تموز  115كما ورد أن العديد من المعتقلين كانوا على صلة بحزب اإلصالح. 2015.114
 116ت ملفات هؤالء الصحفيين إلى المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء.بإحاال

، تم اعتقال الناشط السياسي البارز، هشام العميسي، الذي وجه انتقادات متكررة على سلوك جميع أطراف 2017في أغسطس/ آب 
قام بالتغريد على أن "الحمقى المسلحين"  النزاع من خالل حسابه على التويتر، من دون توجيه تهمة من قبل قوات أنصار هللا بعد أن

يناير/ كانون الثاني  15ظل مكان تواجد العميسي مجهوالً لعدة أشهر حتى إطالق سراحه في  117قد وصلوا خارج منزله.
ديسمبر/ كانون  2وفي  119عندما تم إطالق سراحه إلى جانب سجينين آخرين يعتقد أنهما موالين للرئيس السابق صالح. 2018،118

صحافياً في مقر قناة اليمن اليوم في صنعاء لمدة أسبوعين تقريباً قبل إطالق سراحهم في  41، أحتجز ثوار أنصار هللا 2017ول األ
 120"ظروف غامضة".

وبحسب ما ورد، تم اعتقال األفراد المحتجزين من قبل قوات أنصار هللا دون توجيه تهم ضدهم، ونادراً ما يكون هناك محاٍم حاضراً 
ً غير قادر على الطعن في قرارات االحتجاز.عنهم و ويتم رفض زيارات المحامين بشكل روتيني والوصول إلى  121يكون دائما

 هيومن ،"إحتجاز تعسفي على يد الحوثيين في اليمن: اليمن" ووتش، رايتس هيومن أنظر. مؤسسة الحقوق المتساوية من مماثلة شهادة تلقت
 :موقعال متاح على ، يناير/ كانون الثاني ووتش، رايتس

. 

 المرجع السابق.

 المرجع السابق. 

 على متاح وهو ،، عامين منذ الحوثيين سلطة لدى محتجزين صحفيين عن الفوري باإلفراج تطالب دولية ومنظمات مواطنة 
“حدود، بال مراسلون ؛ : الموقع

: متاح على ، أبريل/ نيسان حدود، بال مراسلون ،
 .صنعاء الحوثيون -

 بال حدود.المرجع السابق. مراسلون  

قلقها،  عن تعبر قيود بال وصحفيات الجزائية النيابة إلى لديها المختطفين الصحفيين من 10 تحيل الحوثي ميليشيامنظمة صحفيات بال قيود،  
، متاح على: يوليو/ تموز  صحفيات بال قيود 

. 

 ”, “

 

 المرجع السابق.  

:على متاح ، يناير/ كانون الثاني  الجزيرة، ،"العميسي هشام الناشط سراح يطلقون اليمنيون الحوثيون" الجزيرة، 

 

 ”, 14 “
. 

 . ، منظمة العفو الدولية، الصفحات،أنظر أعاله، الحاشية  

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى 

وعرفانشكر   من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : 

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : قائمة االختصارات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : ملخص تنفيذي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : المقدمة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : السياق االجتماعي والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : اإلطار القانوني والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : أنماط التمييز وعدم المساواة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : التوصيات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى المراجع

المفاهيمي للتقرير اإلطار

المساواة على اإلنسان لحقوق الموحد اإلطار تطبيق  

التقريروحدود  نطاق  

البلد سياق  

والسياسات والحكومة التاريخ  

 اإلطار القانوني المتعلق بالمساواة وعدم التمييز

 نظرة عامة على نظام العدالة اليمني

 االستنتاج

 التمييز على أساس الرأي السياسي

 التمييز على أساس الدين أو المعتقد

أساس نوع الجنس "التمييز التمييز القائم على 
 الجنساني"

 التمييز على أساس العرق والنسب

 التمييز على أساس اإلعاقة

 التمييز القائم على أساس الوضع الصحي

 التمييز القائم على التوجه الجنسي
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 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى 

وعرفانشكر   من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : 

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : قائمة االختصارات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : ملخص تنفيذي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : المقدمة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : السياق االجتماعي والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : اإلطار القانوني والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : أنماط التمييز وعدم المساواة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : التوصيات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى المراجع

المفاهيمي للتقرير اإلطار

المساواة على اإلنسان لحقوق الموحد اإلطار تطبيق  

التقريروحدود  نطاق  

البلد سياق  

والسياسات والحكومة التاريخ  

 اإلطار القانوني المتعلق بالمساواة وعدم التمييز

 نظرة عامة على نظام العدالة اليمني

 االستنتاج

 التمييز على أساس الرأي السياسي

 التمييز على أساس الدين أو المعتقد

أساس نوع الجنس "التمييز التمييز القائم على 
 الجنساني"

 التمييز على أساس العرق والنسب

 التمييز على أساس اإلعاقة

 التمييز القائم على أساس الوضع الصحي

 التمييز القائم على التوجه الجنسي

وبحسب ما ورد، يحتاج العديد من المعتقلين إلى ضامن: فرد )عادة ما يكون أحد أفراد األسرة( قادر على  122الوثائق القانونية.
وقد أفاد شخص، اعتقلته قوات أنصار هللا في مارس/ آذار  123ن إطالق سراحهم."تحمل المسؤولية عن المعتقلين" من أجل ضما

ويُحتجز األفراد في  2015.124بسبب انتمائه إلى حزب اإلصالح، أنه تم مراقبته بعد إطالق سراحه في سبتمبر/ أيلول  2015
كما أن هناك مخاوف من استخدام  125ختلفة".مراكز احتجاز متعددة، وغالباً سرية، والعديد منهم "تم نقلهم عدة مرات بين مواقع م

، على سبيل المثال، نشرت منظمة مراسلون بال 2015الصحفيين المعتقلين كدروع بشرية من قبل قوات أنصار هللا: ففي مايو/ أيار 
قاً في غارات حدود ولجنة حماية الصحفيين قضية رجلين اختطفتهما قوات أنصار هللا واحتجزتهما في مستودع لألسلحة، وقتال الح

 126جوية للتحالف.

ال يقتصر االحتجاز التعسفي وانتهاكات حقوق الحرية واألمن الشخصي على المناطق الخاضعة لسلطة األمر الواقع لقوات أنصار 
هللا. حيث أفادت منظمة مراسلون بال حدود بأن رئيس التحرير، الصحفي "عوض كشميم"، تم اعتقاله بناء على أوامر من محافظ 

، بعد فترة وجيزة من قيامه بكتابة منشور على موقع الفاسبوك كان ينتقد فيه العمليات 2018فبراير/ شباط  21موت في حضر
( من قبل القوات المسلحة التابعة لدولة اإلمارات العربية المتحدة AQAPالعسكرية ضد تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية )

(UAE ولم يُعرف مكانه في الوقت ،).آخر في ظروف مماثلة في  127الذي نشر فيه المنشور ً واحتجزت القوات الحكومية صحفيا
 128مأرب بعد أن أورد تقريراً عن اجتماع لمؤيدين لصالح وتم احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي لمدة أسبوع.

المدن الجنوبية األخرى "التي تقوم كما أعربت منظمات حقوق اإلنسان عن قلقها المتزايد بشأن تزايد عدد قوات األمن في عدن و
، سجلت هيومن رايتس ووتش 2017وفي يونيو/ حزيران  129باعتقال واحتجاز األشخاص وإدارة مرافق االحتجاز غير الرسمية".

لدى قوات الحزام األمني  بشكل رئيسيحالة من األفراد الذين يعتبرون "متطرفين" محتجزين في جنوب البالد،  49ما ال يقل عن 
 130وات النخبة الحضرمية الذين تم تدريبهم وتمويلهم من قبل اإلمارات العربية المتحدة.وق

من العهد الدولي الخاص  9على أن الحماية الواردة في المادة  35( في تعليقها العام رقم HRCشددت لجنة حقوق اإلنسان )
: "الضمانة األساسية ضد االعتقال التعسفي غير قابلة ( تنطبق حتى أثناء النزاعات المسلحةICCPRبالحقوق المدنية والسياسية )

وخالل حاالت الصراع، يصبح "وصول اللجنة الدولية للصليب األحمر إلى جميع أماكن االحتجاز ضمانة إضافية  131للتقييد".
ها بشأن عدم ومع ذلك، أعربت اللجنة الدولية للصليب األحمر في اليمن عن قلق 132ضرورية للحق في الحرية واألمن الشخصي".

 .المرجع السابق، ص 

 .. أنظر أيضاً أعاله، الحاشية المرجع السابق، ص 

 .، منظمة العفو الدولية، الصفحات. أنظر أعاله، الحاشية  

 .أنظر أعاله، الحاشية   

 ”, “

hostage; and Committee to Protect Journalists, “Two Abducted Yemeni Journalists Found Dead after 
Air Strike”, 

 

 متاح ، مارس/ آذار  حدود، بال مراسلون ،"اليمن شرق في الخارجي العالم عن بمعزل محتجز صحفي محرر" حدود، بال مراسلون 
 .: على

 المرجع السابق.

: على متاح ، مايو/ آيار  ووتش، رايتس هيومن ،"للمعتقلين فرصة شهر رمضان: اليمن" ووتش، رايتس هيومن 
 

 ، يونيو/ حزيران  ووتش، رايتس هيومن ،"ترتكب إنتهاكات محلية قوات العربية تدعم اإلمارات: اليمن" ووتش، رايتس هيومن 
 :على متاح

 .والفقرات ، ، الشخصي، واألمن ةالحري:  رقم العام التعليق لجنة حقوق اإلنسان، 

 المرجع السابق. 
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ر" عن "حلقة يحيث أبلغ رئيس اللجنة الدولية السيد "بيتر ماور 133رغبة أطراف الصراع في السماح بالوصول إلى المحتجزين،
 134مفرغة ... )...( حيث ال يمنح كل طرف اللجنة الدولية حق الوصول إلى أن يتم رؤية أفرادها أوالً".

 التعذيب والمعاملة السيئة

وهو وارد في العديد من معاهدات حقوق اإلنسان، بما في ذلك  135ب حقًا مطلقًا تلتزم جميع الدول بالحفاظ عليه،يعتبر حظر التعذي
واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة  136(ICCPRالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )

( تعريفًا للتعذيب والذي يعتبر تعريفاً CATمناهضة التعذيب ) اتفاقيةمن  1وفر المادة ت 137(.CATالقاسية أو الالإنسانية أو المهينة )
 ً  :رسميا

أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا 
يشتبه في  الشخص، أو من شخص ثالث على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو

أو عندما يلحق مثل هذا األلم  -انه ارتكبه، هو أو شخص ثالث وتخويفه أو ارغامه هو أو أي شخص ثالث 
أو العذاب ألى سبب يقوم على التمييز أياً كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه 

لعذاب الناشئ فقط عن موظف رسمي أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية وال يتضمن ذلك األلم أو ا
 138.عقوبات قانونية أو المالزم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها

ال يتماشى اإلطار القانوني الوطني اليمني المتعلق بالتعذيب مع التزامات القانون الدولي لحقوق اإلنسان في البلد، وال سيما تلك 
ب الدستور اليمني، يجب معاقبة كل من يمارس أو يأمر أو يشارك في جريمة مناهضة التعذيب. بموج اتفاقيةالتي تنشأ بموجب 

التعذيب الجسدي أو النفسي"، ويُحظر التعذيب الجسدي والنفسي فقط في حالة القسر على االعتراف في سياق اعتقال الشخص، أو 
 140وال يمتد العقاب إلى المتواطئين. 139التحقيق أو االحتجاز أو السجن،

ون العقوبات في تضمين تعريف شامل للتعذيب. في حين ينص القانون على عقوبات على الموظف العام الذي كما يفشل قان
الحظت منظمة العفو الدولية أن قانون  141يرتكب أعمال تعذيب في ظروف معينة، بما في ذلك من أجل انتزاع اعتراف،

ت قد تكون أقرتها محاكم مختصة ضد األشخاص المدانين العقوبات "ينص على أعمال تعذيب محددة، مثل البتر والجلد، كعقوبا
والمقصود من عدم كفاية اإلطار القانوني لليمن هو عدم وجود، بين جملة أمور، أي حظر على إيقاع  142بارتكاب جرائم معينة".

 اللجنة ،"األحمر والهالل األحمر الصليب حركة باسم األحمر للصليب الدولية اللجنة بيان: اليمن" األحمر، للصليب الدولية اللجنة أنظر 
 :موقعال متاح على ، أبريل/ نيسان  الدولية،

 

 “
United Nations”, 

 

يمكن  ال بحيث للغاية أساسية تعتبر التي الدولي، القانون قواعد من قطعية قاعدة التعذيب حظر يعتبر ،القسم  الجزء  في نوقش كما 
 .إستثناءها

 . المادة ،(ICCPR)والسياسية  مدنيةال بالحقوق الخاص الدولي العهد

 .المادة ، المهينة، أو الالإنسانية أو القاسية العقوبة أو المعاملة ضروب من وغيره التعذيب مناهضة إتفاقية

 ”, “

–6; Lasson, K., “Torture, Truth Serum, and Ticking Bombs: 
on Coercive Interrogation”, Loyola University Chicago Law Journal, Vol. 39, 

 

 اليمن،: ختامية مالحظات التعذيب، مناهضة لجنة ؛ الفقرة ،حاشية  أعاله، أنظر ؛(هـ) و( ب)  المادة ، الحاشية أعاله، أنظر
 .الفقرة  ،مايو/ آيار  ،

 .، الفقرة أنظر أعاله، الحاشية  

 .أنظر قانون العقوبات، المادة  

 .، ص أنظر أعاله، الحاشية 

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى 

وعرفانشكر   من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : 

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : قائمة االختصارات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : ملخص تنفيذي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : المقدمة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : السياق االجتماعي والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : اإلطار القانوني والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : أنماط التمييز وعدم المساواة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : التوصيات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى المراجع

المفاهيمي للتقرير اإلطار

المساواة على اإلنسان لحقوق الموحد اإلطار تطبيق  

التقريروحدود  نطاق  

البلد سياق  

والسياسات والحكومة التاريخ  

 اإلطار القانوني المتعلق بالمساواة وعدم التمييز

 نظرة عامة على نظام العدالة اليمني

 االستنتاج

 التمييز على أساس الرأي السياسي

 التمييز على أساس الدين أو المعتقد

أساس نوع الجنس "التمييز التمييز القائم على 
 الجنساني"

 التمييز على أساس العرق والنسب

 التمييز على أساس اإلعاقة

 التمييز القائم على أساس الوضع الصحي

 التمييز القائم على التوجه الجنسي
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 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى 

وعرفانشكر   من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : 

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : قائمة االختصارات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : ملخص تنفيذي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : المقدمة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : السياق االجتماعي والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : اإلطار القانوني والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : أنماط التمييز وعدم المساواة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : التوصيات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى المراجع

المفاهيمي للتقرير اإلطار

المساواة على اإلنسان لحقوق الموحد اإلطار تطبيق  

التقريروحدود  نطاق  

البلد سياق  

والسياسات والحكومة التاريخ  

 اإلطار القانوني المتعلق بالمساواة وعدم التمييز

 نظرة عامة على نظام العدالة اليمني

 االستنتاج

 التمييز على أساس الرأي السياسي

 التمييز على أساس الدين أو المعتقد

أساس نوع الجنس "التمييز التمييز القائم على 
 الجنساني"

 التمييز على أساس العرق والنسب

 التمييز على أساس اإلعاقة

 التمييز القائم على أساس الوضع الصحي

 التمييز القائم على التوجه الجنسي

ناهضة التعذيب من اتفاقية م 1األلم والمعاناة "ألي سبب يستند إلى التمييز من أي نوع"، كما هو مطلوب بموجب المادة 
(CAT.) 

، أعربت لجنة مناهضة التعذيب عن قلقها من حقيقة أن اليمن ليس لديه تعريف شامل للتعذيب بموجب القانون 2010في عام 
ً إلى المزاعم العديدة حول التعذيب وسوء المعاملة في اليمن، واإلفالت من العقاب الذي يتمتع به الجناة في غياب  المحلي، مشيرا

ممارسة التعذيب وسوء المعاملة" للمحتجزين في السجون اليمنية، بما في  انتشاروألقت اللجنة الضوء على " 143وني فعال.إطار قان
التعذيب المرتكب في ظل نظام صالح ضد  انتشار، الحظت منظمة العفو الدولية أيضاً 2012وفي عام  144ذلك سجون أمن الدولة.

 145ع سياسية ]و[ احتجاجات سلمية"، مثل أعضاء الحراك الجنوبي.األفراد "المحتجزين بسبب أعمال ذات دواف

ً لمنظمات حقوق اإلنسان الدولية، كانت ممارسات التعذيب والمعاملة السيئة للمعارضين والصحفيين المشتبه بهم في اليمن  وطبقا
يد من األمثلة على سوء المعاملة منتشرة خالل الصراع، حيث قامت منظمات معنية بحقوق اإلنسان وهيئات المراقبة بتوثيق العد

، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريراً موسعاً عن االعتقاالت 2016في عام  146والتعذيب على أيدي قوات أنصار هللا بصفة خاصة.
التعسفية واإلخفاء القسري في المناطق الخاضعة لسيطرة أنصار هللا، حيث تم تحديد ما ال يقل عن ست قضايا تتعلق بتعذيب 

إحدى هذه الحاالت هي قضية محمود ياسين، الذي قبضت عليه قوات أنصار هللا في  147المعتقلين السياسيين وإساءة معاملتهم.
شخصاً آخرين في اجتماع يضم شخصيات سياسية وصحفيين وناشطين. وأوضح ياسين  25إلى جانب  2015أكتوبر/ تشرين األول 

في الحجز من قبل المحققين الذين "عصبوا عينيه وربطوا يديه معاً، ثم ضربوه للباحثين أنه تعرض العتداءات جسدية شديدة 
وفي  148باستمرار على كتفيه وفخذيه وظهره بعصا"، و"أخضعوه للصدمات الكهربائية على صدره وعنقه وساعديه ومنطقة الفخذ ".

حاالت أخرى للتعذيب وسوء المعاملة من ، أصدرت هيومن رايتس ووتش تقريراً يتضمن تفاصيل عن 2016نوفمبر/ تشرين الثاني 
 149قبل قوات أنصار هللا.

الذي تم اعتقاله وتعذيبه من قبل قوات أنصار هللا على خلفية -يوسف عجالن -تحدثت مؤسسة الحقوق المتساوية مع الصحفي السابق
 :ممارسته لمهنته

 

 150دراسة حالة: مقابلة مع السيد يوسف عجالن، الصحفي السابق والمحتجز:

: كانت المرة 2015ان يوسف عجالن يعمل صحفيًا سابقًا في صنعاء. تم اعتقاله مرتين من قبل قوات أنصار هللا في عام ك
، خالل االحتجاجات ضد سيطرة أنصار هللا على صنعاء، وكانت المرة الثانية في 2015األولى في يناير/ كانون الثاني 

ذي تقوده السعودية التدخل في اليمن. وفي المرة الثانية، اقتيد عجالن إلى بعد إعالن التحالف العربي ال 2015مارس/ آذار 
مركز للشرطة الستجوابه من قبل قوات أنصار هللا، ولكن تم إطالق سراحه بعد بضع ساعات. بعد ذلك، قرر ترك 

 .الصحافة ليصبح سائق سيارة أجرة

تهديد السالح من قبل قوات أنصار هللا أثناء عودته  ، أختُطف عجالن تحت2016أكتوبر/ تشرين األول  13ومع ذلك، في 
حيث  (CID) من المستشفى مع زوجته. وتم اقتياده إلى مركز للشرطة ونُقل على الفور إلى سجن إدارة البحث الجنائي

بات، يوماً، وخالل هذه الفترة تم استجوابه ست مرات. وخالل أربعة من تلك االستجوا 26وضع في الحبس االنفرادي لمدة 
تعرض للتعذيب: ُعصبت عيناه، وكانت يداه مقيدة بقدميه، وتم تعليقه من قضيب حديدي أثناء تعرضه للضرب في جميع 

 .التعذيب مناهضة لجنة ،و  الفقرة ،الحاشية  أعاله، أنظر

 .المرجع السابق، الفقرة 
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نوفمبر/ تشرين الثاني  هيومن رايتس ووتش، هيومن رايتس ووتش، " اليمن: إنتشار اإلحتجاز التعسفي في مناطق سيطرة الحوثيين"،  
، متاح على: 

 

 . مارس/ آذار  جنيف، عجالن، يوسف مع المتساوية الحقوق مؤسسة مقابلة

ناهضة التعذيب من اتفاقية م 1األلم والمعاناة "ألي سبب يستند إلى التمييز من أي نوع"، كما هو مطلوب بموجب المادة 
(CAT.) 

، أعربت لجنة مناهضة التعذيب عن قلقها من حقيقة أن اليمن ليس لديه تعريف شامل للتعذيب بموجب القانون 2010في عام 
ً إلى المزاعم العديدة حول التعذيب وسوء المعاملة في اليمن، واإلفالت من العقاب الذي يتمتع به الجناة في غياب  المحلي، مشيرا

ممارسة التعذيب وسوء المعاملة" للمحتجزين في السجون اليمنية، بما في  انتشاروألقت اللجنة الضوء على " 143وني فعال.إطار قان
التعذيب المرتكب في ظل نظام صالح ضد  انتشار، الحظت منظمة العفو الدولية أيضاً 2012وفي عام  144ذلك سجون أمن الدولة.

 145ع سياسية ]و[ احتجاجات سلمية"، مثل أعضاء الحراك الجنوبي.األفراد "المحتجزين بسبب أعمال ذات دواف

ً لمنظمات حقوق اإلنسان الدولية، كانت ممارسات التعذيب والمعاملة السيئة للمعارضين والصحفيين المشتبه بهم في اليمن  وطبقا
يد من األمثلة على سوء المعاملة منتشرة خالل الصراع، حيث قامت منظمات معنية بحقوق اإلنسان وهيئات المراقبة بتوثيق العد

، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريراً موسعاً عن االعتقاالت 2016في عام  146والتعذيب على أيدي قوات أنصار هللا بصفة خاصة.
التعسفية واإلخفاء القسري في المناطق الخاضعة لسيطرة أنصار هللا، حيث تم تحديد ما ال يقل عن ست قضايا تتعلق بتعذيب 

إحدى هذه الحاالت هي قضية محمود ياسين، الذي قبضت عليه قوات أنصار هللا في  147المعتقلين السياسيين وإساءة معاملتهم.
شخصاً آخرين في اجتماع يضم شخصيات سياسية وصحفيين وناشطين. وأوضح ياسين  25إلى جانب  2015أكتوبر/ تشرين األول 

في الحجز من قبل المحققين الذين "عصبوا عينيه وربطوا يديه معاً، ثم ضربوه للباحثين أنه تعرض العتداءات جسدية شديدة 
وفي  148باستمرار على كتفيه وفخذيه وظهره بعصا"، و"أخضعوه للصدمات الكهربائية على صدره وعنقه وساعديه ومنطقة الفخذ ".

حاالت أخرى للتعذيب وسوء المعاملة من ، أصدرت هيومن رايتس ووتش تقريراً يتضمن تفاصيل عن 2016نوفمبر/ تشرين الثاني 
 149قبل قوات أنصار هللا.

الذي تم اعتقاله وتعذيبه من قبل قوات أنصار هللا على خلفية -يوسف عجالن -تحدثت مؤسسة الحقوق المتساوية مع الصحفي السابق
 :ممارسته لمهنته

 

 150دراسة حالة: مقابلة مع السيد يوسف عجالن، الصحفي السابق والمحتجز:

: كانت المرة 2015ان يوسف عجالن يعمل صحفيًا سابقًا في صنعاء. تم اعتقاله مرتين من قبل قوات أنصار هللا في عام ك
، خالل االحتجاجات ضد سيطرة أنصار هللا على صنعاء، وكانت المرة الثانية في 2015األولى في يناير/ كانون الثاني 

ذي تقوده السعودية التدخل في اليمن. وفي المرة الثانية، اقتيد عجالن إلى بعد إعالن التحالف العربي ال 2015مارس/ آذار 
مركز للشرطة الستجوابه من قبل قوات أنصار هللا، ولكن تم إطالق سراحه بعد بضع ساعات. بعد ذلك، قرر ترك 
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ً كاذبة وكان يعمل ضد قوات أنصار  أنحاء جسده. وقد حاول هؤالء الذين احتجزوه انتزاع اعتراف بأنه كان ينشر أخبارا
يقتلون أفراد عائلته، بما في ذلك ابنته البالغة من العمر عامين. كما تم تهديده هللا، وقالوا له إنه إذا لم يعترف، فإنهم س

 .باالغتصاب، وحرمانه من الطعام، وقلة السماح له بالدخول إلى المرحاض

يوماً من االعتقال في إدارة المباحث الجنائية، نُقل عجالن إلى سجن احتياطي الثورة. تم إخطار عائلته فقط بمكان  26بعد 
جوده في تلك المرحلة، على الرغم من مرور شهرين قبل أن يتمكن من التحدث إليهم أو رؤيتهم. وظل في ذلك السجن و

يوماً، قبل نقله إلى سجن األمن السياسي لمدة خمسة أشهر. ثم نُقل إلى السجن المركزي بصنعاء حيث بقي هناك  50لمدة 
سجن المركزي، حاولت قوات أنصار هللا نقله ومعه محتجزين آخرين لمدة خمسة أشهر أخرى. وأثناء اعتقال عجالن في ال

إلى سجن الشرطة العسكرية، وهو ما يعتقد أنه محاولة الستخدامهم كدروع بشرية ضد الغارات الجوية لقوات التحالف. 
واحد في وعندما رفض هو وغيره من المحتجزين التحرك، تعرضوا لهجوم بالغاز المسيل للدموع. وأمضى عجالن شهر 

 .سجن الشرطة العسكرية

وأطلق سراح عجالن في نهاية المطاف كجزء من تبادل السجناء بين قوات أنصار هللا وحكومة هادي، حيث كان يشترط 
 .عليه مغادرة صنعاء واالنتقال إلى مأرب مع زوجته وطفليه

ً  45وبحلول وقت اإلفراج عنه، كان عجالن قد تم احتجازه لمدة عام واحد و في المجموع. وال يُسمح له حتى بالعودة  يوما
إلى صنعاء، لزيارة عائلته الكبيرة وأصدقائه، وقد تم ترحيله بالقوة من مسقط رأسه. وأوضح عجالن أن الطرق الوحيدة 

ر التي يمكن من خاللها اإلفراج عن األفراد من اعتقال أنصار هللا هي من خالل تبادل السجناء )مع قيام زعماء القبائل بدو
مهم كوسيط( أو من خالل دفع الفدية، حيث تم إطالق سراح أحد األشخاص بعد أن قامت عائلته بدفع فدية قدرها مليون 

دوالر أمريكي(. ومع ذلك، فإن الفديات التي تطالب بها أنصار هللا ال يمكن تحملها بالنسبة  4000لاير يمني )حوالي 
تي يتم فيها اللجوء إلى اإلجراءات القانونية الالزمة، وذلك بسبب تأخير لمعظم األسر. هناك القليل فقط من الحاالت ال

 إجراءات المحاكم في كثير من األحيان، ومنع المحامين من الوصول إلى المعلومات.

 

 حرية التعبير

طة في اليمن للحد من لقد تم استخدام أحكام قانون العقوبات وقانون الصحافة والمطبوعات التي نوقشت أعاله من قبل من هم في السل
 االستقراروتقييد التقارير غير المواتية للنظام بطريقة تمارس التمييز على أساس الرأي السياسي. ومع تدهور  151حرية التعبير،

السياسي، أصبحت حرية التعبير عرضة لتهديد أكبر من أي وقت مضى، مع سعي جميع أطراف النزاع للحد من حرية اإلعالم 
 ل الوسائل القانونية القائمة وتدخل مباشر أكثر في حرية الصحفيين الفردية والمنظمات اإلعالمية. بشكل خاص من خال

ً من السيطرة على محطات التلفزيون واإلذاعة، ً كبيرا فضال عن اإلحاطة بمحتوى المنشورات  152تاريخياً، مارس نظام صالح قدرا
حمالت قمع  2010و 2004ات أمن الدولة وأعضاء حركة أنصار هللا بين ورافقت األعمال القتالية المستمرة بين قو 153المطبوعة.

تركت  155، تم تعليق تراخيص العديد من الصحف بعد اإلبالغ عن احتجاجات الجنوب.2009وفي عام  154على حرية اإلعالم،
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 قبل:

[ كان من الواضح ما هي الخطوط الحمراء التي اعتبرها الرئيس صالح غير قابلة 2011]قبل عام  
للتجاوز، وكان الصحفيون قادرون بشكل كبير على فهم مخاطر تجاوزهم. ولكن مع انهيار رئاسة 
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 .عليه مغادرة صنعاء واالنتقال إلى مأرب مع زوجته وطفليه

ً  45وبحلول وقت اإلفراج عنه، كان عجالن قد تم احتجازه لمدة عام واحد و في المجموع. وال يُسمح له حتى بالعودة  يوما
إلى صنعاء، لزيارة عائلته الكبيرة وأصدقائه، وقد تم ترحيله بالقوة من مسقط رأسه. وأوضح عجالن أن الطرق الوحيدة 

ر التي يمكن من خاللها اإلفراج عن األفراد من اعتقال أنصار هللا هي من خالل تبادل السجناء )مع قيام زعماء القبائل بدو
مهم كوسيط( أو من خالل دفع الفدية، حيث تم إطالق سراح أحد األشخاص بعد أن قامت عائلته بدفع فدية قدرها مليون 

دوالر أمريكي(. ومع ذلك، فإن الفديات التي تطالب بها أنصار هللا ال يمكن تحملها بالنسبة  4000لاير يمني )حوالي 
تي يتم فيها اللجوء إلى اإلجراءات القانونية الالزمة، وذلك بسبب تأخير لمعظم األسر. هناك القليل فقط من الحاالت ال

 إجراءات المحاكم في كثير من األحيان، ومنع المحامين من الوصول إلى المعلومات.

 

 حرية التعبير

طة في اليمن للحد من لقد تم استخدام أحكام قانون العقوبات وقانون الصحافة والمطبوعات التي نوقشت أعاله من قبل من هم في السل
 االستقراروتقييد التقارير غير المواتية للنظام بطريقة تمارس التمييز على أساس الرأي السياسي. ومع تدهور  151حرية التعبير،

السياسي، أصبحت حرية التعبير عرضة لتهديد أكبر من أي وقت مضى، مع سعي جميع أطراف النزاع للحد من حرية اإلعالم 
 ل الوسائل القانونية القائمة وتدخل مباشر أكثر في حرية الصحفيين الفردية والمنظمات اإلعالمية. بشكل خاص من خال

ً من السيطرة على محطات التلفزيون واإلذاعة، ً كبيرا فضال عن اإلحاطة بمحتوى المنشورات  152تاريخياً، مارس نظام صالح قدرا
حمالت قمع  2010و 2004ات أمن الدولة وأعضاء حركة أنصار هللا بين ورافقت األعمال القتالية المستمرة بين قو 153المطبوعة.

تركت  155، تم تعليق تراخيص العديد من الصحف بعد اإلبالغ عن احتجاجات الجنوب.2009وفي عام  154على حرية اإلعالم،
أقل وضوحا من ذي الصحفيين في موقف غير مستقر، مع ترك حدود لتقارير مقبولة حتى  2011استقالة الرئيس صالح في عام 

 قبل:

[ كان من الواضح ما هي الخطوط الحمراء التي اعتبرها الرئيس صالح غير قابلة 2011]قبل عام  
للتجاوز، وكان الصحفيون قادرون بشكل كبير على فهم مخاطر تجاوزهم. ولكن مع انهيار رئاسة 

 .ص ،الحاشية  أعاله، أنظر 

 

Yemen see Fanack Chronicle, “Yemen’s Media Landscape: An Overview”, 

 .، ص أنظر أعاله، الحاشية  

 .المرجع السابق، ص 

 .المرجع السابق، ص 
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ن يحملون السالح صالح جاءت بيئة تهديد جديدة، حيث تتكاثر الخطوط الحمراء وأولئك الذي
 .156إلنفاذها

قُتل  157خالل الفترة االنتقالية التي تبعت استقالة صالح، تم تسجيل المئات من االعتقاالت واالعتداءات والتهديدات ضد الصحفيين.
 159للمحاكمة بعد أن أوردوا تقارير عن مواضيع حساسة سياسياً. 74بينما تم تقديم  2013،158صحفي واحد على األقل في عام 

من قوات أنصار هللا وحكومة هادي في فرض الرقابة على األخبار ووسائل اإلعالم، حيث وصف  ل فترة الصراع، شاركت كالخال
وسرعان ما أدى انهيار العالقات السياسية الداخلية مع نهاية  160التلفزيون الرسمي بأنه "في لعبة شد الحبل" بين األطراف المتحاربة.

، تم إغالق العديد من المؤسسات 2015وبحلول نهاية مارس/ آذار  161المفروضة على التقارير،إلى زيادة القيود  2014عام 
 163كما أُلقي القبض على الصحفيين، ودوهمت مكاتبهم، وتم حظر العديد من المواقع اإلخبارية. 162اإلعالمية.

وبالتالي انخرطوا في  164ن المقاتلين،وبحسب ما ورد، أعلن أعضاء في نظام أنصار هللا أنهم يعتبرون الصحفيين أكثر خطورة م
انتهاكات حقوقية مختلفة ضد صحفيين ومنظمات إعالمية فردية. وأصدرت وزارة اإلعالم، بعد أن استولى عليها أعضاء في حركة 

 أنصار هللا، تحذيراً مباشراً للصحفيين في جميع أنحاء البالد:

التي قد تصل إلى إغالق أي وسيلة إعالمية ستتخذ وزارة اإلعالم إجراءات قانونية صارمة ورادعة، و
تعمل على إثارة االضطرابات أو التخريب (...) تتخذ هذه التدابير القانونية في وقت حساس بالنسبة 

من العمليات التخريبية بالنظر إلى الكيفية التي يتم بها جر وسائل اإلعالم ] للبلد من أجل حماية [ها
ة بهدف تمزيق النسيج االجتماعي ووحدة األمة من خالل نشر أخبار وتحريضها على الطائفية والمناطقي

 165زائفة.

بعد هذا اإلعالن، تعرض الصحفيون لعقوبات جنائية بسبب تقاريرهم. فعلى سبيل المثال، تم اعتقال يحيى عبد الرقيب الجبيحي من 
، حكمت عليه المحكمة الجزائية 2017 أبريل/ نيسان 12وفي  2016،166قبل قوات األمن في أنصار هللا في سبتمبر/ أيلول 

وقد فرضت المحكمة  168بتهمة التجسس لصالح العدوان. 167المتخصصة في صنعاء، التي ال تزال تعمل تحت سيطرة أنصار هللا،

 

 

 .، صأنظر أعاله، الحاشية  

 .المرجع السابق، ص 

 .بالتحديد، الفساد، المرجع السابق. ص

 
. 

 .أنظر أعاله، الحاشية 

 الصحفيين، حماية لجنة ،”“ الصحفيين، حماية لجنة أنظر 
: على متاحة وهي ، مارس/ آذار
 ، آذار/  مارس  حدود، بال مراسلون ،"اإلعالم استهداف في الحوثيون المتمردون يستمر" حدود، بال ومراسلون. 

 .: على متاح وهو

 المرجع السابق. 

الحقوق  مؤسسة مقابلة ؛ مارس/ آذار  لندن، اإلرياني، معمر اليمني اإلعالم وزير حقوق المتساوية معال مؤسسة أجرتها مقابلة 
 الحقوق المتساوية مع مؤسسة مقابلة ؛ مارس/ آذار  جنيف، اإلنسان، حقوق انتهاكات لرصد اليمني التحالف أعضاء المتساوية مع

 . مارس/ آذار  جنيف، عجالن، يوسف

 . منظمة العفو الدولية.، صأنظر أعاله، الحاشية 

 

 

 .أنظر أعاله، الحاشية 

 .أنظر أعاله، الحاشية   
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ووفقا لمنظمة مراسلون  170و"غير دستورية" من قبل مراقبين معنيين. 169عليه عقوبة اإلعدام في محاكمة وصفت بأنها "غير شفافة"
 171حدود، لم يُمنح الجبيحي محاكمة عادلة. بال

، أفادت تقارير أن أنصار هللا قامت بالعديد من المداهمات على مختلف المقرات اإلعالمية من أجل قمع 2015خالل عام 
موقعًا إخباريًا، ومراقبة سبع قنوات  21، أفادت األمم المتحدة أنهم قاموا بحجب 2017وحتى سبتمبر/ أيلول  172المعارضة،

ومع ذلك، من المحتمل أن يكون عدد المواقع الخاضعة للرقابة أعلى من ذلك بكثير، حيث 173صحيفة. 18تلفزيونية، وحظر نشر 
ومنذ  174موقع إخباري تم حجبها من قبل نظام أنصار هللا. 130أفاد التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق اإلنسان أن ما يقرب من 

، كان ممثلو أنصار هللا يستهدفون الصحفيين ووسائل اإلعالم 2017ي ديسمبر/ كانون األول انهيار تحالف أنصار هللا وصالح ف
 175المرتبطة بصالح والمؤتمر الشعبي العام، على سبيل المثال، قناة اليمن اليوم.

طة بـ )ولكن ليس وطلبت قوات األمن المرتب 176وفي الوقت نفسه، فرضت القوات الموالية لهادي الرقابة على سبع قنوات تلفزيونية.
، ذكرت المصادر 2018بالضرورة تحت سيطرة( حكومة هادي إغالق وسائل اإلعالم. فعلى سبيل المثال، في يناير/ كانون الثاني 

أن رجااًل يحملون شارة الجيش اليمني طالبوا بإغالق مكاتب الجزيرة في تعز بسبب "محاوالتهم المزعومة إلحداث انقسامات بين" 
ومؤخراً، تعرضت مؤسسة الشموع التي مقرها عدن، وهي  177عية ")...( والتحالف بقيادة المملكة العربية السعودية".السلطات الشر

من قبل قوات ترتدي الزي الرسمي التابع لقوات الحزام  2018مارس/ آذار  1مؤسسة إعالمية داعمة لحكومة هادي، للهجوم في 
 178(.UAEبدعم من دولة اإلمارات العربية المتحدة )األمني، الموالية رسمياً لحكومة هادي، ولكن 

يزداد التأثير على التدفق الحر للمعلومات عن القمع اإلعالمي على المستوى الوطني بسبب عدم قدرة الصحفيين الدوليين على السفر 
ي اليمني )بما في ذلك إغالق إلى اليمن لرفع تقارير عن الصراع، حيث فرض التحالف الذي تقوده السعودية قيوًدا على المجال الجو

المطار الرئيسي، مطار صنعاء الدولي( ومنع كل من الصحفيين والمنظمات الدولية لحقوق اإلنسان من االلتحاق برحالت األمم 
 179المتحدة.

 

 ”, “

 

 .أنظر أعاله، الحاشية   

 المرجع السابق.  

 .أنظر أعاله، الحاشية   

 
. 

 . مارس/ آذار  جنيف، اإلنسان، حقوق انتهاكات لرصد اليمني االئتالف أعضاء مع المتساوية الحقوق مؤسسة مقابلة  

  ”, “

 

 .أنظر أعاله، الحاشية 

: على متاحة وهي ، الثاني كانون / يناير  اإلغالق، على المحلية الجزيرة قناة تجبر اليمنية السلطات الصحفيين، حماية لجنة  
 . 

 

 “
”, , 
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 حرية تكوين الجمعيات

وين الجمعيات، وخاصة ضد خالل حقبة صالح، أشارت هيئات المعاهدات التابعة األمم المتحدة إلى انتهاك الحق في حرية تك
، أوضح المنتدى العربي لحقوق اإلنسان للجنة مناهضة 2009، على سبيل المثال، في عام (CSOs)منظمات المجتمع المدني 

التعذيب أن أعضاء منظمتهم كانوا ضحايا "للعديد من حوادث المضايقة" على أيدي الحكومة، بما في ذلك مكالمات هاتفية مجهولة 
وأعربت  180ار في مباني المكاتب، بعد تقديم لتقارير في األمم المتحدة فيما يتعلق بانتهاكات حقوق اإلنسان في البالد.الهوية وأضر

 181اللجنة عن "قلق بالغ" فيما يتعلق بادعاءات المنتدى وانتقدت عدم استجابة الدولة لتحقيقاتها بشأن هذه المسألة.

، تم افتتاح مكتب جديد للمفوض 2012وضع منظمات المجتمع المدني يتحسن. وفي عام في الفترة االنتقالية ما بعد صالح، بدا أن 
 183كما زاد عدد منظمات حقوق اإلنسان، وإن كان بعضها يواجه صعوبات في التسجيل. 182السامي لحقوق اإلنسان في البالد،

 184حوار الوطني.وبالمثل، تم إنشاء أحزاب سياسية جديدة، مما أدى إلى زيادة المشاركة في مؤتمر ال

. وبحلول 2015تأثرت منظمات المجتمع المدني بشكل كبير بالصراع الحالي، وال سيما استيالء أنصار هللا على صنعاء في عام 
، وثقت هيومن رايتس ووتش إغالق " العشرات من المنظمات غير الحكومية" من قبل قوات أنصار 2014ديسمبر/ كانون األول 
، أفادت 2016في أغسطس/ آب  185عتقال التعسفي لـ "العديد من النشطاء منذ توليهم السيطرة على العاصمة".هللا، باإلضافة إلى اال

حاالت تم فيها اقتحام مباني منظمات حقوق اإلنسان وأربع حاالت تم فيها منع المدافعين عن حقوق  10المفوضية بأنها سجلت "
مارس/ آذار  4على سبيل المثال، في  186الواقع تحت سيطرة الحوثيين".اإلنسان من السفر خارج البالد من قبل سلطات األمر 

، قامت قوات أنصار هللا بمصادرة جواز سفر عبد الرشيد الفقيه، العضو البارز في منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان، بعد 2016
 187عودته إلى اليمن من مؤتمر ُعقد في األردن.

منظمات غير الحكومية بشدة بسبب إصدار أمر من البنك المركزي اليمني تحت سيطرة وفي اآلونة األخيرة، تعطل عمل العديد من ال
شخص  1000باالستيالء على واحتجاز الحسابات المصرفية ألكثر من  2017ديسمبر/ كانون األول  23أنصار هللا بتاريخ 

ذا التقرير بأن منظمات المجتمع وعلق شخص تمت مقابلته في ه 188ومنظمة غير حكومية تعتبرهم جماعة أنصار هللا "خونة".
المدني التي يوجد مقرها في المناطق التي تسيطر عليها جماعة أنصار هللا تعمل في جو من الخوف والشك، غير قادرة على القيام 

 189بعملها عالنية نظراً لخطر التدخل أو التعطيل من قبل قوات أنصار هللا.

ايد إلى محاوالت لتقويض عمل المنظمات غير الحكومية لحقوق اإلنسان. وفي منذ تصاعد الصراع، لجأت حكومة هادي بشكل متز
الواقع، باإلضافة إلى استهدافها من قبل قوات أنصار هللا، اتهمت حكومة هادي منظمة مواطنة "بدعم الحوثي سراً" في محاولة 

: على متاح ،2009 اليمن، حول التعذيب مناهضة لجنة تقرير اإلنسان، لحقوق منتدى الشقائق العربي 
٪

. 

 .التعذيب مناهضة لجنة ، الفقرة ،حاشية  أعاله، أنظر  

 ،مارس/ آذار   ، اليمن،: الثالث الدوري التقرير والثقافية، واالجتماعية االقتصادية الحقوق لجنة
 .الفقرة 

 التعاون إلى اإلشارات إلزالة" التأسيسية وثائقها" بتعديل مطالبة المنظمات بعض أن اإلنسان لحقوق اميةالس المتحدة األمم مفوضية والحظت  
اإلنسان،  لحقوق السامي المتحدة األمم مفوض تقرير اإلنسان، حقوق مجلس أنظر. الدولية المنظمات مع

 

 ”, “
 

 ، األول كانون /ديسمبر  ووتش، ايتسر النشطاء:" هيومن ويحتجزون المنظمات يغلقون الحوثيون ـ "اليمن ووتش، رايتس هيومن
 . :الموقع متاح على

 .، الفقرة أنظر أعاله، الحاشية 

الموقع: متاح على ، آذار /مارس  ووتش، رايتس هيومن ،"الحوثيون يمنعون سفر ناشط حقوقي-اليمن" ووتش، رايتس هيومن 
 

 .أنظر أعاله، الحاشية   

 .مقابلة 
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في مايو/ أيار  190جة الضربات الجوية للتحالف.لتقويض عملها في توثيق انتهاكات حقوق اإلنسان، بما في ذلك وفيات المدنيين نتي
، وقعت عدة منظمات دولية رفيعة المستوى على رسالة تم صياغتها لسفراء مجلس األمن التابع لألمم المتحدة يدينون 2017

يؤدي الهجمات على منظمة مواطنة، ويدعون جميع أطراف الصراع إلى "وقف أي أعمال، بما في ذلك الترهيب والمضايقة، مما س
إلى منع اليمنيين". المدافعون عن حقوق اإلنسان والناشطين والمنظمات غير الحكومية من ممارسة حقوقهم في التعبير وتكوين 

كما وردت تقارير تفيد بأن وزارة الشؤون الخارجية قد طلبت من جميع منظمات المجتمع المدني تقديم معلومات  191الجمعيات".
ق باألنشطة التي تنفذها، بما في ذلك فيما يتعلق بأسماء المشاركين والموقع والميزانية ومصادر مفصلة إلى الوزارة فيما يتعل

 192التمويل.

 االستنتاج

ليس لدى اليمن إطار قانوني كاف لحماية الحقوق المدنية والسياسية والقضاء على التمييز القائم على أساس الرأي السياسي. كما أن 
حرية التجمع وتكوين الجمعيات والتعبير محدودة من خالل عدم كفاية التشريعات العادية، التي تخفق الضمانات الدستورية للحق في 

في توفير الحماية الشاملة للحقوق السياسية، وفي بعض الحاالت تمارس التمييز بشكل فعال ضد األفراد على خلفية التعبير عن رأيهم 
 السياسي، في تعارض مع قواعد القانون الدولي.

ع ذلك، فإن اإلطار القانوني غير الكافي والتمييزي ليس المصدر الرئيسي للتمييز على أساس الرأي السياسي في البالد. فقمع وم
المعارضة، من خالل تطبيق القوانين التمييزية والتقييدية، واألهم من ذلك من خالل العنف التمييزي ضد المعارضين السياسيين 

لنمط الرئيسي للتمييز على أساس الرأي السياسي. خالل عهد الرئيس السابق صالح، كانت المواجهات الفعليين أو المفترضين، هو ا
الجنوب، و"الحرب على اإلرهاب"  استقاللالمتتالية بين حركة أنصار هللا والسلطة، وردود األفعال الوحشية على االحتجاجات حول 

األساسية بطرق تمارس التمييز ضد أولئك الذين كان رأيهم السياسي الفعلي أو كلها بمثابة ذريعة لتقييد الحقوق المدنية والسياسية 
عن مقتل العديد من المتظاهرين. ومن خالل  2011المفترض معارض للنظام. وأسفرت محاوالت قمع المظاهرات السلمية في عام 

تم حرمان ضحايا مجزرة ساحة التغيير من سن قانون الحصانة الذي يمنع فعليًا مقاضاة الرئيس السابق صالح وأقرب معاونيه، 
 اإلنصاف القانوني.

، واجه األفراد في اليمن تحديات جديدة. حيث أُغلقت عدة منظمات غير حكومية 2015منذ انهيار الحكومة االنتقالية في أوائل عام 
اعاة الضمانات اإلجرائية ووسائل إعالمية، وُحكم على صحفي واحد على األقل باإلعدام في أعقاب محاكمة تقاعست عن مر

األساسية، في حين قُتل كثير آخرون، وتعرضوا لالعتقال التعسفي، وتم إخفاءهم، بل تعرضوا للتعذيب بسبب أراءهم السياسية 
وانتماءاتهم الفعلية أو المفترضة. وتتحمل قوات أنصار هللا، وحكومة هادي، والتحالف الذي تقوده السعودية، والقوات التي تدعمها 

 قوات التحالف كلها، مسؤولية هذه االنتهاكات التمييزية لحقوق اإلنسان.

 

التمييز على أساس الدين أو المعتقد 
( والعهد ICCPRيتطلب من اليمن ضمان التمتع بجميع الحقوق المكفولة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )

( من العهد 1) 2( دون تمييز على أساس الدين بمقتضى المادة ICESCRوالثقافية ) اعيةواالجتم االقتصاديةالدولي الخاص بالحقوق 
 واالجتماعية االقتصادية( من العهد الدولي الخاص بالحقوق 2) 2( والمادة ICCPRالدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )

من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  26( على التوالي. باإلضافة إلى ذلك، بموجب المادة ICESCRوالثقافية )
(ICCPR.يتعين على الدولة ضمان حظر القانون المحلي للتمييز على أسس تشمل الدين ،) 

في المائة من اليمنيين هم من  99.7"أن أكثر من  2001في حين أن البيانات الرسمية غير متوفرة، فوفقا للوثيقة األساسية للدولة لعام 
تشمل األقليات الدينية أتباع المدرسة اإلسالمية  193لمين"، إال أن الغالبية ينتمون إلى مدارس الشافعية والزيدية في اإلسالم.المس

وتشير  195واليهود والمسيحيين والهندوس وأعضاء المجتمع البهائي. 194شخص( 14000اإلسماعيلية )التي يبلغ عدد أفرادها حوالي 

مايو/   اإلنسان، لحقوق طنةموا منظمة ،"المتحدة لألمم التابع األمن مجلس سفراء إلى مشتركة رسالة" وآخرون، الدولية العفو منظمة أنظر  
 .: على ، متاح آيار

 المرجع السابق.  

 
 . 

 . الفقرة ، يوليو/ تموز  ، اليمن،: األساسية الوثيقة المتحدة، األمم

 . 

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى 

وعرفانشكر   من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : 

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : قائمة االختصارات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : ملخص تنفيذي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : المقدمة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : السياق االجتماعي والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : اإلطار القانوني والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : أنماط التمييز وعدم المساواة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : التوصيات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى المراجع

المفاهيمي للتقرير اإلطار

المساواة على اإلنسان لحقوق الموحد اإلطار تطبيق  

التقريروحدود  نطاق  

البلد سياق  

والسياسات والحكومة التاريخ  

 اإلطار القانوني المتعلق بالمساواة وعدم التمييز

 نظرة عامة على نظام العدالة اليمني

 االستنتاج

 التمييز على أساس الرأي السياسي

 التمييز على أساس الدين أو المعتقد

أساس نوع الجنس "التمييز التمييز القائم على 
 الجنساني"

 التمييز على أساس العرق والنسب

 التمييز على أساس اإلعاقة

 التمييز القائم على أساس الوضع الصحي

 التمييز القائم على التوجه الجنسي
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 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى 

وعرفانشكر   من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : 

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : قائمة االختصارات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : ملخص تنفيذي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : المقدمة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : السياق االجتماعي والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : اإلطار القانوني والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : أنماط التمييز وعدم المساواة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : التوصيات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى المراجع

المفاهيمي للتقرير اإلطار

المساواة على اإلنسان لحقوق الموحد اإلطار تطبيق  

التقريروحدود  نطاق  

البلد سياق  

والسياسات والحكومة التاريخ  

 اإلطار القانوني المتعلق بالمساواة وعدم التمييز

 نظرة عامة على نظام العدالة اليمني

 االستنتاج

 التمييز على أساس الرأي السياسي

 التمييز على أساس الدين أو المعتقد

أساس نوع الجنس "التمييز التمييز القائم على 
 الجنساني"

 التمييز على أساس العرق والنسب

 التمييز على أساس اإلعاقة

 التمييز القائم على أساس الوضع الصحي

 التمييز القائم على التوجه الجنسي

٪ 35٪ من جميع المسلمين في اليمن هم من السنة، مقارنة بـ 65الخارجية األمريكية إلى أن حوالي التقديرات األخيرة من وزارة 
 196اإلسالم الشيعية. طائفةينتمون إلى 

 القوانين والسياسات التمييزية

م من أن حرية الفكر كما ال ينص على حرية المعتقد الديني، على الرغ 197ال يحظر الدستور اليمني التمييز على أساس الدين أو المعتقد،
ف اليمن بأنها دولة  1بل على العكس، فإنه يمنح اإلسالم األولوية القانونية: فالمادة  198والتعبير عن الرأي مكفولة فيه. من الدستور تُعر ّ

تور على من الدس 3وعالوة على ذلك، تؤكد المادة  200بأن اإلسالم هو دين الدولة الرسمي. 2وتعترف المادة  199إسالمية ذات سيادة،
 201أن الشريعة اإلسالمية هي مصدر جميع التشريعات.

عندما يتم االعتراف بدين معين على أنه الدين الرسمي للدولة، يُطلب من الدول ضمان أال يمس هذا االعتراف بحقوق األفراد 
يجب أن تضمن الدول، على  202اآلخرين أو ينتهكها، وال ينتج عنه أي تمييز ضد أي من أتباع الديانات األخرى أو غير المؤمنين.

وكما يبدو فإن الدستور  203وجه الخصوص، أن االعتراف بالدين الرسمي ال يفرض "قيوًدا خاصة على ممارسة الديانات األخرى".

، 107وبموجب المادة  204اليمني ينتهك هذا المعيار من خالل جملة أمور منها المطالبة بتأدية المرشح للبرلمان "للفرائض الدينية".
ً على الشعائر اإلسالمية"، وهو تقييد إضافي يفترض منع ي تطلب الدستور من المرشح لمنصب رئيس الدولة بأن يكون "محافظا

 205المرشحين غير المسلمين من الترشح للرئاسة.

ذا أمر مثير وه 206كانت اليمن مترددة في االعتراف بأن لدى بعض األحكام القانونية تأثير تمييزي على جماعات معينة من األفراد.
للمشاكل بشكل خاص في سياق التشريعات الجنائية. يحتوي قانون العقوبات على العديد من األحكام التي تعكس التفسير الضيق 
لمعتقدات اإلسالم، والتي تمارس التمييز بشكل مباشر ضد األفراد على أساس معتقداتهم الدينية ونوع الجنس والميول الجنسي 

 من هذا التقرير(. 3.7و 3.3األخيرة، أنظر القسمين )لمناقشة هذه األسس 

)أ(، يحظر نشر  103يحتوي قانون الصحافة والمطبوعات على عدة أحكام تمارس التمييز على أساس المعتقد الديني. بموجب المادة 
( من القانون 10) 103ر المادة كما تحظ 207أي مواد قد "تمّس العقيدة اإلسالمية" أو تحقر الديانات السماوية أو العقائد اإلنسانية".

ال قد يفضي انتهاك هذه المواد إلى غرامة أو حبس لمدة  208نشر "االعالنات المتضمنة عبارات أو صوراً تتنافى مع القيم اإلسالمية".

 .،ص حاشية أعاله،: أيًضا أنظر.  الفقرات السابق. المرجع

 .، صأنظر أعاله، الحاشية 

 حظر ءإلغا تم فقد للمواطنين،" والواجبات الحقوق في المساواة" على ينص الدستور أن رغم التقرير، هذا من آخر مكان في نوقش وكما
 الى الفرصة، الطموح من: اليمنية المرأة وضع الدولي، البنك: أخرى مصادر بين من أنظر،. 1994 عام تعديالت خالل من للتمييز محدد

متاح على: ص ،

 

 .، المادة أنظر أعاله، الحاشية   

 .المرجع السابق، المادة   

 .المرجع السابق، المادة 

 .، المادة أنظر أعاله، الحاشية   

. المتحدة األمم وثيقة والدين، والوجدان الفكر حرية في الحق:  رقم العام التعليق اإلنسان، بحقوق المعنية اللجنة  
 .الفقرة  ، ،

 المرجع السابق.  

 .، المادة أنظر أعاله، الحاشية 

 .المرجع السابق. المادة   

: ختامية مالحظات لجنة حقوق اإلنسان، أنظر. 3.3 القسم في موضح هو كما المرأة، ضد التمييز التي تمارس القوانين الخصوص وجه على
 الدوري التقرير اإلنسان، حقوق ولجنة ؛ ، 4 ، ملحق، اليمن،
 .الفقرة  ، فبراير/ شباط  ، اليمن،: الرابع

()، المادة أنظر أعاله، الحاشية   

()المرجع السابق، المادة   
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تتضمن  من قانون العقوبات، يمكن معاقبة من تثبت إدانتهم "من اذاع علنا اراء 195و 194بموجب المادة  209.تزيد عن سنة واحدة
سخرية او تحقير الدين في عقائده او شعائره او تعاليمه" بالسجن لمدة ال تزيد على ثالث سنوات، وال تزيد على خمس سنوات إذا 

 210كان الدين او المذهب الذي نالته السخرية او التحقير او التصغير هو الدين االسالمي.

 النتقادمن قانون العقوبات بتشكيل حظر إجرامي واسع  195و 194ان من قانون الصحافة والمطبوعات والمادت 103تشترك المادة 
( من العهد الدولي الخاص 1) 18مباشر للحق في حرية الفكر والوجدان والدين بموجب المادة  انتهاكالدين. هذه األحكام هي 

تسمح بعقوبة أشد على من ينتقدون (. عالوة على ذلك، فهي أحكام تمييزية مباشرة بقدر ما (ICCPRبالحقوق المدنية والسياسية 
اإلسالم بالمقارنة مع أولئك الذين ينتقدون الديانات األخرى. وعالوة على ذلك، فإن تلك األحكام التي ال تشير صراحة إلى اإلسالم، 

المسلمين )أو من المرجح أن تكون تمييزية بشكل غير مباشر، حيث أن تطبيقها في الممارسة سيكون له تأثير غير متناسب على غير 
أولئك الذين يمارسون الشعائر الدينية المبتدعة في اإلسالم(، بالنظر إلى وضع اإلسالم باعتباره دين الدولة الرسمي. حثت لجنة 
حقوق اإلنسان الدول على إزالة مثل هذه األحكام، محذرة من أن "حظر إظهار عدم احترام الدين أو أي نظام عقائدي آخر )...( ال 

وقد أبدى المقرر الخاص لألمم المتحدة المعني بحرية الدين أو المعتقد مالحظات مماثلة، مشيراً  211ع أحكام العهد الدولي".يتماشى م
إلى أن مثل هذه القوانين "عادة ما يكون لها تأثير خانق على الحوار المفتوح والخطاب العام، الذي يؤثر في الغالب على األشخاص 

 212ة".المنتمين إلى أقليات ديني

واالعتداء على قدسية  214وتشويه القرآن، 213باإلضافة إلى تجريم ازدراء األديان، يتضمن قانون العقوبات أحكاًما تتعلق بالردة،
ستتابته ثالث مرات قد يُحكم عليه اأخطر هذه األحكام هي األولى. حيث أن أي شخص يرتد عن اإلسالم وال يرجع بعد   215اإليمان.

ً إلى التبشير، حيث تم اتهام شخص واحد على األقل "بمحاولة تحويل يبدو أن ال 216باإلعدام. حظر الُمجرم على الردة يمتد أيضا
 2016.217المسلمين عن دينهم" منذ عام 

من العهد الدولي الخاص  18تنتهك قوانين الردة بشكل مباشر الحق في حرية الفكر والوجدان والدين المنصوص عليها في المادة 
( صراحةً على أنه "ال يجوز إخضاع أحد لإلكراه الذي من شأنه 2)18، حيث تنص المادة (ICCPR)والسياسية  بالحقوق المدنية

من قانون  259أن يضعف حريته في أن يكون له دين أو معتقد من اختياره". عالوة على ذلك، فإن حظر الردة بموجب المادة 
على أساس المعتقد الديني. وحثت هيئات معاهدات األمم المتحدة واإلجراءات  العقوبات متعلق باإلسالم فقط يُعتبر تمييز بشكل مباشر

وقد الحظ المقرر الخاص السابق لألمم المتحدة المعني بحرية الدين أو المعتقد أن مثل هذه  218الخاصة الدول على إلغاء قوانين الردة.
وقد حذر  219ن التمتع الكامل بحريتهم في الدين أو المعتقد".القوانين "قد تمنع األشخاص المنتمين إلى أقليات دينية أو معتقدات م

المقرر الخاص الحالي من أن تسمية "مرتد" أو "غير مؤمن" قد يجعل أيًضا األفراد "معرضين للخطر من الجهات غير الحكومية أو 

 .المرجع السابق، المادة  

 .و ، المادة أنظر أعاله، الحاشية   

 .، فقرة أنظر أعاله، الحاشية  

 
 

 .259 المادة ،40 الحاشية أعاله، أنظر 

 .260المرجع السابق. المادة  

 .261المرجع السابق. المادة  

 .259المرجع السابق. المادة  

 ووتش، رايتس هيومن ،"أحد أتباع البهائية يواجه اإلعدام في اليمن: اليمن" ووتش، رايتس هيومن. أدناه حيدرة بن كمالي حميد مناقشة أنظر 
 :الموقع على متاح ،2016 نيسان/  أبريل 1

 

 
30 July 1993, Para 5. See also the Committee on the Rights of the Child’s most 

recent Concluding Observations on Saudi Arabia, which noted that “vaguely defined offences of “apostasy” 

. 

 .، الفقرة أنظر أعاله، الحاشية  
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وينطبق  220في عدد من الدول". اءهاالجماعات أو القوات الدينية"، والتي من المعروف أنها تقوم بهذه األعمال من غير أن تنال جز
 221ذلك بشكل خاص على اليمن، حيث تم توثيق هجمات من قبل تنظيمات مثل القاعدة في الجزيرة العربية بشكل كبير.

، مثُل المدون علي علي قاسم السعيدي أمام محكمة الصحافة والمطبوعات بصنعاء وتم اتهامه بجريمة الردة بعد نشر 2012في عام 
ووفقاً لألفراد المقربين من السيد السعيدي، فإن  222.الفاسبوكأبحاث تشكك في تعاليم القرآن" على صفحته الشخصية على "مقاالت و

تم تبرئة السيد  224وبعد أن تأخرت محاكمته األولى عقب جراحة الكلى التي أجراها، 223التهم الموجهة له كانت سياسية وليست دينية.
 225السعيدي في نهاية المطاف.

 يز ضد األقليات الدينيةالتمي

على الرغم من إرتفاع نسبة السكان الذين يدينون باإلسالم، إال أن هناك مجموعة واسعة من الجماعات الدينية في اليمن، بما في ذلك 
كانت معتنقي المدارس المختلفة من العقيدة اإلسالمية، وأعضاء الجماعات الدينية غير المسلمة. على الرغم من أن بعض األقليات 

ً عرضة لممارسات تمييزية، ً نفس االنقسامات الطائفية مثل بعض جيرانها اإلقليميين. 226تاريخيا  227إال أن الدولة لم تشهد تاريخيا
مما أدى إلى "تعميق االنقسام  228ومع ذلك، إزدادت هذه االنقسامات في السنوات األخيرة، مع تصاعد التوتر نتيجة للصراع الحالي،

 229زيادة مستويات العداء، وفي بعض الحاالت، العنف تجاه أفراد من جماعات دينية معينة.السني"، و-الشيعي 

 االعتقاالت واالحتجاز والعنف التمييزي

اسع وقعت أكثر حاالت التمييز واالعتداء الموثقة توثيقاً جيداً ضد أفراد الطائفة البهائية. تأسس الدين البهائي في إيران خالل القرن الت
واجهت هذه الجماعة  231عضو وفقًا للتقديرات األخيرة. 1000ل البهائيين أقلية دينية صغيرة في اليمن، مع حوالي ويشك 230عشر،

بشأن  2011( عن قلقها في عام OHCHRالتمييز في ظل أنظمة متعاقبة، حيث أعربت لجنة القضاء على التمييز العنصري )
 232ر على حقهم في ممارسة شعائرهم الدينية بحرية".أعمال التخويف ضد أفراد الطائفة البهائية "التي تؤث

 .المرجع السابق. الفقرة  

 ً  إيقاع اإلرهابية الجماعات من وغيرها القاعدة تواصل اليمن، حول  لعام ينيةالد الحرية تقرير في األمريكية الخارجية لوزارة وفقا
 وزارة :أنظر". المرتدين ضد حرب" بأنها الهجمات هذه مثل الجهادية المواقع وصفت".  أخالقي غير" بسلوك المتهمين األفراد" ضد العنف

، متاح على: ص  ،اليمن،: الدولية الدينية الحرية تقرير األمريكية، الخارجية
 

 ”, “
 

 المرجع السابق.

 المرجع السابق.

 ”, “
 

 .، صأنظر أعاله، الحاشية 

 
. 

: على متاح ،. ص ، اإلنسانية، االحتياجات على عامة نظرة : اليمن اإلنساني، القطري الفريق 
٪٪ 

 .، صأنظر أعاله، حاشية  

 ”, Bahá'í at a Glance“
 

 متاحة وهي ، شباط /فبراير  ووتش، رايتس هيومن ،" البهائية معتنق إلى الموجهة التهم إسقاط اليمن على " ووتش، رايتس هيومن 
 .:على

 ، أبريل/ نيسان ، اليمن،: ختامية مالحظات العنصري، التمييز على القضاء لجنة 
 . الفقرة
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لطالما تعّرض أفراد الطائفة البهائية للتوقيف واالعتقال والعنف على أساس تمييزي، على الرغم من تدهور الوضع منذ نشوب 
وأفادت  233تهم.بسبب عقيد 2008ستة من البهائيين وتم ترحيلهم فيما بعد من قبل نظام صالح في عام  اعتقالالصراع. وقد تم 

، خالل 2013ديسمبر/ كانون األول  3األنباء أنه تم إلقاء القبض على شخص وهو السيد حامد كمال بن حيدرة في مكان عمله في 
 234الحقاً. اعتقالهفترة حكم الرئيس هادي، بتهمة "نشر البهائية في الجمهورية اليمنية"، ثم 

شكل متزايد للتمييز الشديد بسبب معتقداتهم الدينية، بما في ذلك االعتقاالت منذ بدء الصراع، تعرض أفراد الطائفة البهائية ب
وفي حالة السيد حيدر المشار إليه أعاله،  236والمضايقات والمداهمات على المنظمات والبيوت الممولة من البهائيين. 235التعسفية،

سجنه في سجن األمن القومي، وتهمته فيما بعد تدهور وضعه بعد أن سيطر أنصار هللا على صنعاء. وواصلت قوات أنصار هللا 
 بناًء على عدة مزاعم زائفة تتعلق بمعتقده: 2015المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء في يناير/ كانون الثاني 

في الئحة االتهام، التي راجعتها هيومن رايتس ووتش، وجهت النيابة العامة التهمة ضد حيدره بموجب 
الجمهورية أو  استقالل"فعل ينتهك  بارتكابني، باإلضافة الى جرائم أخرى، قانون العقوبات اليم

وحدتها أو سالمة أراضيها، والعمل لمصالح دولة أجنبية، و "إهانة اإلسالم"، والردة". يسعى المدعي 
العام إلى "أقصى عقوبة ممكنة"، والتي تعتبر بالنسبة لبعض هذه االتهامات اإلعدام ومصادرة 

 237ممتلكاته.

، حيث، وفقاً لهيومن رايتس ووتش، كان من المتوقع أن تطالب النيابة العامة بـ 2016كان من المقرر عقد جلسة في أبريل/ نيسان 
شخصين قاما بتسجيل أحداث، كانا أيضاً من أتباع الطائفة  اعتقالسابقة، تم  استماعبعد وقت قصير من جلسة  238"عقوبة اإلعدام".

وبعد  239واستجوبوهما بشأن معتقداتهما الدينية.-أحد أجهزة األمن في اليمن-في جهاز األمن السياسي  البهائية، من قبل أعضاء
، وردت تقارير بأن 2018وفي يناير/ كانون الثاني  241استمر تأخير محاكمة السيد حيدرة. 240وضعه في الحبس االنفرادي،

 
. 

 í Community,’Yemen Must Stop Persecution of Bahá“
Urges UN Expert on Freedom of Religion”, 

Watch, “Yemen: Drop Charges against Baha’i Adherent”, 
 

أبريل/   الدولية، العفو منظمة ،"صالح- الحوثي سلطات أيدي على االضطهاد أتباع الديانة البهائية يواجهون" الدولية، العفو منظمة 
 :على متاح ،نيسان

 

، متاح على: لثاني نوفمبر/ تشرين اهيومن رايتس ووتش، إعتقال أحد أتباع البهائية منذ أشهر تعسفاً، هيومن رايتس ووتش،  
 

 المرجع السابق. 

، متاح على:أبريل/ نيسان  هيومن رايتس ووتش، اليمن: "أتباع البهائيين يواجهون عقوبة اإلعدام"، هيومن رايتس ووتش،  
 

 المرجع السابق. 

  الدولية، العفو منظمة ،"وصالح الحوثيين سلطات أيدي على االضطهاد يواجهون البهائية الديانة أتباع: اليمن" الدولية، العفو منظمة
 :على متاح ،أبريل/ نيسان

 

 í Community, ’Yemen Must Stop Persecution of Bahá“
Urges UN Expert on Freedom of Religion”,
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كما دعا القاضي إلى حل جميع  242لني بسبب معتقداته الدينية.المحكمة الجزائية المتخصصة حكمت على السيد حيدرة باإلعدام الع
 244وحتى تاريخ هذا التقرير، لم يُنفذ الحكم على السيد حيدرة، وال يزال السيد حيدرة رهن االعتقال. 243المؤسسات البهائية المنتخبة.

اإلنسان في السنوات األخيرة. في  البهائيين الذين وثقتهم جماعات حقوق اضطهادحالة السيد حيدرة هي مجرد مثال واحد على 
 27بعد مرور أسبوع على اعتقالهم، ظل ما ال يقل عن  245بهائي في حدث شبابي في صنعاء. 65، تم احتجاز 2016أغسطس/ آب 

ال يزال محتجزاً في سجن األمن -السيد كيوان قداري-، كان شخص يدعى 2018وفي أبريل/ نيسان  246شخًصا رهن االحتجاز.
رغم أنهم ولدوا في اليمن ومقيمين  248ضعاً لخطر اإلعادة القسرية إلى إيران، حيث يواجه البهائيين الكثير من القمع،خا 247السياسي،

السلطات ثالثة رجال في مناطق سيطرة أنصار هللا بعد صدور  احتجزت، 2017في أبريل/ نيسان  249داخل الدولة "طوال حياتهم".
 لالستجوابمن أتباعهم أن "يقدموا أنفسهم في مكتبه  30ئية المتخصصة، الذي أمر نحو طلب من مكتب المدعي العام للمحكمة الجنا

في  251، ظل الرجال الثالثة قيد االحتجاز.2018في أبريل/ نيسان  250عن البهائيين" وإال "يتعرضون لخطر أخذهم من منازلهم".
تجمعًا بهائيًا صغيًرا في صنعاء وفتحت النار على  ، أفادت األنباء أن قوات األمن المسلحة داهمت2017أكتوبر/ تشرين األول 

 2017.252األشخاص الحاضرين، قبل قيامها باعتقال شخص واحد مرتبط بأحد الرجال المحتجزين في أبريل/ نيسان 

د أطلقتها ، أفادت المبادرة اليمنية للدفاع عن حقوق البهائيين أن حملة إعالمية ق2018وفي اآلونة األخيرة، في نهاية مارس/ آذار 
حيث ورد أن الناشطين التابعين ألنصار هللا نشروا رسائل استفزازية 253أنصار هللا للتحريض على الكراهية والعداء ضد البهائيين.

 ’’
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 .إبريل/ نيسان  المقدمة لمؤسسة الحقوق المتساوية من قبل المنظمات اليمنية غير الحكومية، المعلومات  

أبريل/   الدولية، العفو منظمة ،"صالح - الحوثي سلطات أيدي على االضطهاد أتباع الديانة البهائية يواجهون" الدولية، العفو منظمة
 :على متاح ،نيسان

 

أغسطس/ آب  ، األقليات" لقمع حدّ  ووضع المحتجزين البهائيين سراح إطالق الحوثية السلطات على "يجب: منظمة العفو الدولية، اليمن
 ، متاح على:

 

 .إبريل/ نيسان  المعلومات المقدمة لمؤسسة الحقوق المتساوية من قبل المنظمات اليمنية غير الحكومية،  

 ’”, ’“
. 

: على متاح ، مايو/ آيار  ووتش، رايتس هيومن ،"للمحتجزين فرصة رمضان: اليمن" ووتش، رايتس هيومن 
 . 

أبريل/  ، الدولية العفو منظمة ،" صالح - الحوثي سلطات أيدي على االضطهاد أتباع الديانة البهائية يواجهون " الدولية، العفو منظمة 
 :على متاح ،نيسان

ً  أنظر  إيقاف اليمن على يجب" اإلنسان، لحقوق السامي المفوض مكتب أيضا
اإلنسان  لحقوق المتحدة األمم مفوضية ،"الدين حرية على المتحدة األمم خبير حث البهائية، الطائفة اضطهاد

. 

 . أبريل/ نيسان  والحريات، الحقوق عن للدفاع الوطنية المؤسسة من الى مؤسسة الحقوق المتساوية المقدمة المعلومات

 ’”, “
 

 ”, “ís Rights, ’Yemeni Initiative for Defending Bahá
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وورد أن قائد جماعة أنصار هللا قد  254تقول إن البهائية "دين شيطاني وسنقوم بإبادة كل البهائيين"، االجتماعيعلى وسائل التواصل 
 255ا متلفًزا " واستنكر اإليمان البهائي ".ألقى خطابً 

لم تكن قوات أنصار هللا هي فقط من قامت باضطهاد ضد البهائيين، بل تم احتجاز اثنان من البهائيين من قبل مسؤولي األمن 
ة لحقوق ، ذكرت المفوضية السامي2017الحكوميين في مطار عدن الدولي أثناء محاولتهم مغادرة البالد. وفي سبتمبر/ أيلول 

 256اإلنسان أن مكان وجود هذين الرجلين ال يزال مجهوالً.

، أصدر مقرر األمم المتحدة الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد، أحمد شهيد، بيانا يدين "النمط المستمر 2017في عام 
ة "وأوامر القبض" الصادرة المحكم استدعاءلالضطهاد من المجتمع البهائي في صنعاء"، وعلى وجه الخصوص، "موجة جديدة من 

ووفقاً للمقرر الخاص، فإن اإلجراءات المتخذة ضد أعضاء الطائفة البهائية في اليمن  257من أجل تثبيط األفراد عن ممارسة عقيدتهم.
وحث نظام أنصار هللا على إنهاء احتجاز أعضاء البهائيين ودعا إلى إجراء تحقيق في إخفاء  258قد تكون بمثابة اضطهاد ديني.

، أشار قرار لألمم المتحدة بشأن الوضع في اليمن إلى "القيود 2017وفي سبتمبر/ أيلول  259رجلين من قبل أعضاء األمن السياسي.
الشديدة على حرية الدين أو المعتقد، بما في ذلك على األقليات، مثل أعضاء البهائية"، ودعا جميع أطراف الصراع إلى "اإلفراج عن 

زين في اليمن بسبب معتقداتهم الدينية، والكف عن إصدار أوامر االعتقال الصادرة بحقهم ووقف المضايقات جميع البهائيين المحتج
 260التي يتعرضون لها ".

من المعروف أن عشرات اآلالف من المسيحيين مقيمون في اليمن، سواء من المواطنين اليمنيين أو الالجئين، على الرغم من أن 
كما نوضح أدناه، تعرضت مواقع العبادة المسيحية لهجوم  2015.261منذ تصاعد الصراع في أوائل عام  الكثيرين قد قرروا المغادرة

شخًصا )من بينهم أربع راهبات  16من قبل الجماعات المسلحة غير الحكومية، وفي واحدة من الحوادث الخطيرة، قُتل حوالي 
زعم أنهم مقاتلين للدولة اإلسالمية في العراق وبالد الشام( دار كاثوليكيات( في العاصمة الجنوبية عدن عندما هاجم مسلحون )يُ 

وتم إطالق  –األب توم أوزهونيل -كاثوليكيراهب أثناء الهجوم، وأُختطف  2016.262رعاية المسنين المسيحيين في مارس/ آذار 
ً لـ هيومن رايتس ووتش، 263شهًرا في األسر. 18بعد قضاء  2017سراحه في سبتمبر/ أيلول  "فإن سكان الدار، الغير  ووفقا

 264مسيحيين، ]لم يصابوا بأذى"[.

وكما نوقش كذلك أدناه، فقد تعرضت مواقع دينية أخرى للهجوم من قبل الجماعات اإلرهابية، مما أسفر عن وفيات وإصابات بين 
ت القتلى والكثير من مما أدى إلى سقوط مئا-، إستهدف االنتحاريون مسجدين في صنعاء2015مارس/ آذار  20وفي  265األقليات.

، متاح على: مارس/ آذار  أنظر تغريدة الناشط في أنصار هللا أحمد عايد أحمد في  
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 الجنساني"

 التمييز على أساس العرق والنسب

 التمييز على أساس اإلعاقة

 التمييز القائم على أساس الوضع الصحي

 التمييز القائم على التوجه الجنسي
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 اإلطار القانوني المتعلق بالمساواة وعدم التمييز
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 التمييز على أساس الرأي السياسي
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أساس نوع الجنس "التمييز التمييز القائم على 
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وأعلن تنظيم داعش في البداية مسؤوليته عن الهجوم،  266مسجد بدر في جنوب العاصمة، ومسجد الحشوش في الشمال.-الجرحى
شخًصا في هجوم على  25، قُتل ما ال يقل عن 2015وفي سبتمبر/ أيلول  267رغم أن هذا كان موضع تساؤل من قبل البعض.

كان لهذه الحوادث تأثير متفاوت على أفراد الجماعة   269أخرى، أعلن تنظيم داعش المسؤولية. ومرة 268مسجد البليلي بصنعاء.
تم استهدافهم بشكل خاص من  271اإلسماعيليين في اليمن، الذين يولون قدرا كبيراً من األهمية ألماكن عبادتهم، 270الشيعية اليمنية.

في  272ات وعمليات خطف وثقتها مجموعة حقوق األقليات الدولية.قبل الجماعات المسلحة المختلفة منذ بداية الصراع، مع هجم
المسجد  استهدافووفقا للتقارير، فقد تم  273سيارة مفخخة خارج مسجد داود اإلسماعيلي في صنعاء. انفجرت، 2015يوليو/ تموز 

وفي أعقاب هذا  274يين المشركين".من قبل تنظيم داعش باعتباره "معبد يتبع البهرة اإلسماعيليين" بسبب دعمهم المفترض للـ "الحوث
أن  2016الهجوم، باإلضافة إلى حوادث عدائية أخرى في كال من صنعاء وعدن، ذكرت مجموعة حقوق األقليات الدولية في عام 

 275بعض اإلسماعيليين الداووديين هربوا من البالد إلى جيبوتي.

ي كان موجوًدا منذ مئات السنين، حيث كان عرضة للتمييز مجتمع آخر من األقليات يتعرض للتمييز هو المجتمع اليهودي، الذ
بعد الحرب العالمية الثانية، سافر عشرات اآلالف من اليهود اليمنيين إلى  276العنصري تاريخياً، غالباً ما كانت من قبل ممثلي الدولة.

ومنذ ذلك الحين، تضاءلت  0195.277و 1949ألف شخص رحلوا إلى هناك بين عامي  50دولة إسرائيل الجديدة، مع ما يقرب من 
يهودي في اليمن اليوم، ويرجع ذلك جزئيا بسبب "استمرار التهديدات  100الجالية اليهودية بشكل كبير، مع بقاء أقل من 

ووفقًا لمنظمة حقوق األقليات الدولية، فإن أولئك الذين يبقون في اليمن يميلون إلى "الحفاظ على بقاءهم بعيدين عن  278والعنف".
 279نظار، حيث يقوم الرجال بإزالة زنانيرهم ويمارسون طقوسهم الدينية في خصوصية منازلهم".األ

تعسفي، بل وقتلهم على أيدي قوات في عدن مرتبطة بحكومة هادي، على  واعتقالكما وردت تقارير عن تعرض أفراد لمضايقات، 
عاًما من  22طالب يبلغ من العمر  اعتقالدى الحاالت، تم وفي إح 280أساس اعتبارهم ملحدين أو مؤيدين لـ "أجندات العلمانيين".

 2017يناير/ كانون الثاني  24جامعة عدن شارك في تأسيس منظمة ثقافية علمانية )تعرف باسم "مؤسسة الناصرية الثقافية"( في 
طقة كريتر، عدن. تم من قبل رجال مسلحين بعد نشره مشاركة على صفحته على فيسبوك ناقش فيها خطب من مسجد الحمد في من

(، حيث تم تعذيبه بأسالك كهربائية 20ساعة في مخيم تديره ظاهريا وزارة الداخلية )المعروف باسم معسكر  24لمدة  احتجازه

 ”, ’“
 

 ”, “
 

، متاح سبتمبر/ أيلول  بي بي سي،  صنعاءاستهدف مسجدا في العاصمة اليمنية إنتحاري شخصا في تفجير  مقتل بي بي سي،  
 .على: 
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 المرجع السابق.

 .، صأنظر أعاله، الحاشية  

 
 

 المرجع السابق.

 .المرجع السابق، ص 

 .مرجع السابق. صال 

ً  الخبراء لفريق النهائي التقرير المتحدة، لألمم التابع األمن مجلس    ، ،()  القرار من  للفقرة وفقا
 الفقرة ، الملحق ، يناير/ كانون الثاني
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، قُتل الطالب رميًا بالرصاص على يد شخص مقنع في مقهى لإلنترنت 2017مايو/ أيار  14وفي  281واستجوابه حول آرائه الدينية.
 20.282عثمان في عدن، ونسبت وسائل اإلعالم موته إلى متشددين إسالميين مرتبطين بمعسكر في حي الشيخ 

 التدمير التمييزي للمواقع الدينية والثقافية

( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 3)18التمتع بالحق في إظهار المعتقدات الدينية للفرد بموجب المادة 
(ICCPR)  واالجتماعية االقتصاديةوبموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق  283وصيانة أماكن العبادة وحمايتها.يتضمن إنشاء 

حيث أشارت لجنة الحقوق  284، تلتزم الدولة أيضاً بضمان حق جميع األفراد في المشاركة في الحياة الثقافية،(ICESCR)والثقافية 
إن حماية  285لح "الثقافة" يمتد إلى المعتقدات والممارسات الدينية.( إلى أن مصطCESCRاالقتصادية واالجتماعية والثقافية )

واسعة النطاق، تشمل كال ( ICESCR)والثقافية  واالجتماعية االقتصادية"الحقوق الثقافية" بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق 
والتي قد تشمل الممتلكات المادية وغيرها  286ثقافي،من الممتلكات الثقافية )على سبيل المثال، المواقع الدينية والتاريخية( والتراث ال

من "التراث غير المادي" مثل الممارسات التقليدية. حذر مقرر األمم المتحدة الخاص المعني بالحقوق الثقافية من أن تدمير التراث 
 287الثقافي "يقوض الحق في التحرر من التمييز"، باإلضافة إلى حقوق "حرية الفكر والوجدان والدين".

، حدثت زيادة ملحوظة في تدمير مواقع العبادة وغيرها من المواقع ذات األهمية الدينية 2015منذ نشوب الصراع المسلح في عام 
والثقافية من قبل الجماعات المسلحة غير الحكومية مثل تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وتنظيم داعش، مع فشل سلطات األمر 

 ب البالد في منع الهجمات التي تشنها هذه الجماعات في خضم عدم اإلستقرار وانعدام األمن في الصراع.الواقع في شمال وجنو

تعرضت العديد من أماكن العبادة المسيحية للهجوم والدمار من قبل أفراد يعتقد أنهم مرتبطون بالجماعات المتطرفة مثل الدولة 
وكنيسة العذراء الكاثوليكية في عدن، كما تمت مصادرة األدب المسيحي  اإلسالمية، بما في ذلك كنيسة القديس يوسف في عدن

 288وحرقه.

كما تم توثيق الهجمات ضد أماكن العبادة الصوفية في السنوات األخيرة. ويشمل التصوف كال من المؤمنين من السنة والشيعة، 
 290جديًدا في اليمن، انتعاشاشهدت الحركة الصوفية  289وتؤكد دور الممارسات والقيم والتقاليد غير المعروفة بمناهج أخرى لإلسالم.

“ السابق. المرجع 
electric wire”, 

. 

“ ,” ؛ لفقرةا ، المالحظة أعاله، أنظر 

 

 المعتقد، أو الدين أساس على والتمييز التعصب أشكال جميع على القضاء:  القرار اإلنسان، حقوق مجلس 
 الفكر، حرية في الحق:  رقم العام التعليق ، لجنة حقوق اإلنسان، ، الفقرات:ديسمبر/ كانون األول   ،

 .الفقرة  ، ، والدين، لوجدانوا

 (.)  المادة ،(ICESCR)والثقافية  واالجتماعية االقتصادية بالحقوق الخاص الدولي العهد 

 الثقافية، الحياة في ركةالمشا في فرد كل حق:  رقم العام التعليق والثقافية، واالجتماعية االقتصادية بالحقوق المعنية اللجنة 
 . الفقرة ، ،

 الفقرة ، أغسطس/ آب ،  الثقافية، بالحقوق المعني الخاص المقرر تقرير المتحدة، لألمم العامة الجمعية  
. 

 “
of Cultural Heritage”, 

 

 المرجع السابق.

 . 

 ”, ” ““
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 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى 

وعرفانشكر   من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : 

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : قائمة االختصارات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : ملخص تنفيذي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : المقدمة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : السياق االجتماعي والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : اإلطار القانوني والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : أنماط التمييز وعدم المساواة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : التوصيات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى المراجع

المفاهيمي للتقرير اإلطار

المساواة على اإلنسان لحقوق الموحد اإلطار تطبيق  

التقريروحدود  نطاق  

البلد سياق  

والسياسات والحكومة التاريخ  

 اإلطار القانوني المتعلق بالمساواة وعدم التمييز

 نظرة عامة على نظام العدالة اليمني

 االستنتاج

 التمييز على أساس الرأي السياسي

 التمييز على أساس الدين أو المعتقد

أساس نوع الجنس "التمييز التمييز القائم على 
 الجنساني"

 التمييز على أساس العرق والنسب

 التمييز على أساس اإلعاقة

 التمييز القائم على أساس الوضع الصحي

 التمييز القائم على التوجه الجنسي
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 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى 

وعرفانشكر   من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : 

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : قائمة االختصارات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : ملخص تنفيذي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : المقدمة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : السياق االجتماعي والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : اإلطار القانوني والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : أنماط التمييز وعدم المساواة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : التوصيات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى المراجع

المفاهيمي للتقرير اإلطار

المساواة على اإلنسان لحقوق الموحد اإلطار تطبيق  

التقريروحدود  نطاق  

البلد سياق  

والسياسات والحكومة التاريخ  

 اإلطار القانوني المتعلق بالمساواة وعدم التمييز

 نظرة عامة على نظام العدالة اليمني

 االستنتاج

 التمييز على أساس الرأي السياسي

 التمييز على أساس الدين أو المعتقد

أساس نوع الجنس "التمييز التمييز القائم على 
 الجنساني"

 التمييز على أساس العرق والنسب

 التمييز على أساس اإلعاقة

 التمييز القائم على أساس الوضع الصحي

 التمييز القائم على التوجه الجنسي

أغسطس/  1المساجد الصوفية وأضرحة القديسين: في  استهدفتوإلى جانب هذا االرتفاع في الشعبية، تم توثيق أعمال التدمير التي 
واحدة من األماكن ، نسف اإلسالميون السنة المتطرفون مسجًدا صوفيًا يعود إلى القرن السادس عشر في تعز، وهي 2016آب 

وفي إحدى المقابالت التي أجراها باحثون من أجل هذا التقرير، أفاد أحد من أجريت معهم  291األكثر تقديساً للعبادة للصوفية اليمنيين.
مقابالت بحدوث هجوم مسلح على مسجد صوفي في الشيخ عثمان، في محافظة عدن، من قبل أفراد من تنظيم القاعدة في شبه 

 292عربية.الجزيرة ال

ً للهجوم" من قبل أطراف  وعلى نطاق أوسع، الحظت المفوضية السامية لحقوق اإلنسان أن "المواقع الدينية والثقافية تعرضت مرارا
ً ما تستخدم "لصالح عسكري" من قبل أطراف الصراع 293الصراع المسلح الدولي الجاري، وقد تعرضت ألضرار  294والتي غالبا

وفي وقت تقرير المفوضية لعام  295للتحالف السعودي والقصف من قبل القوات المرتبطة بأنصار هللا. بالغة نتيجة للغارات الجوية
 296، وثّقت منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ما ال يقل عن ست حاالت لحقت بها أضرار بالمساجد بسبب النزاع.2016

وآخر أثر على مسجد اإلمام الهادي في مدينة صعدة  297عالمي معروف،وحدث أحدها داخل مدينة صنعاء القديمة، وهو موقع تراث 
يبدو أن حتمية "الضرورة العسكرية" قد تم تجاهلها  298التاريخية الذي تم ترشيحه لالعتراف به كموقع للتراث العالمي من قبل اليمن.

 299ساني.بشكل معتاد من قبل أطراف الصراع، في خرق اللتزاماتها بموجب القانون الدولي اإلن

 االستنتاج

على الرغم من هيمنة اإلسالم، هناك طائفة واسعة من الجماعات الدينية في اليمن، بما في ذلك مدارس مختلفة من العقيدة اإلسالمية، 
وأعضاء الجماعات الدينية غير المسلمة. ومع ذلك، يتم إعطاء األولوية القانونية لإلسالم في الدستور، حيث يعترف الدستور 

يعة اإلسالمية كمصدر للتشريعات المحلية. وهناك عدد من القوانين التي تمارس التمييز ضد األقليات الدينية، بما في ذلك أحكام بالشر
قانون الصحافة والمطبوعات وقانون العقوبات الذي يحظر الردة، وأحكام قانون العقوبات المتعلقة بالردة. وقد تم توثيق حاالت 

د األقليات الدينية، بما في ذلك على وجه الخصوص الطائفة البهائية. منذ نشوب الصراع، تعرض أعضاء التمييز والعنف ضد أفرا
الطائفة البهائية بشكل متزايد للتمييز الشديد بسبب معتقداتهم الدينية. كما تعرضت أقليات أخرى للعنف التمييزي، بما في ذلك 

دة ملحوظة في تدمير مواقع العبادة وغيرها من المواقع ذات األهمية الدينية المسيحيون والذين يعتبرون ملحدين، وكانت هناك زيا
 والثقافية من قبل الجماعات المسلحة غير الحكومية.

 

 

 

 ،مقابلة  

 .، الفقرة أنظر أعاله، الحاشية  

الفقرة  ، سبتمبر/ أيلول  ، اإلنسان، لحقوق السامي المتحدة األمم مفوض تقرير اإلنسان، حقوق مجلس 
. 

 . الفقرة ، الحاشية أعاله، أنظر 

 .ص ، الحاشية أعاله، أنظر 

 متاحة وهي ، اليمن،: األطراف الدول ،(اليونسكو) والثقافة والعلم للتربية المتحدة األمم منظمة أيضا، أنظر. ص  السابق. المرجع 
 .: على

 المرجع السابق. اليونسكو. 

 الدولي القانون معايير احترام النزاع أطراف على يجب اليمن، في الحال هو كما مسلح، نزاع يوجد حيثما. الفقرة  السابق. المرجع 
 اإلنساني الدولي القانون قواعد نم معيار هو الذي - التمييز مبدأ فإن األساسي، المستوى على. الثقافية الممتلكات حماية تنظم التي اإلنساني
 لم ما الثقافية الممتلكات على الهجمات ويحظر المدنية، واألهداف العسكرية األهداف بين التمييز النزاع أطراف جميع من يتطلب - العرفي

 متاحة ، القواعد ، العرفي، الدولي اإلنساني القانون األحمر، للصليب الدولية اللجنة: عسكري هدف بمثابة الممتلكات هذه تكن
 :الموقع على

 لحماية  اتفاقية ذلك في بما المعاهدات، قانون في الثقافية الممتلكات بحماية الصلة ذات االلتزامات على االطالع يمكنو .
 .مسلح نزاع حالة في الثقافية الممتلكات
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 التمييز القائم على أساس نوع الجنس "التمييز الجنساني" 
 3( والمادة ICCPRدنية والسياسية )من العهد الدولي الخاص بالحقوق الم 3تقع على عاتق اليمن التزامات محددة بموجب المادة 

( بضمان مساواة الذكور واإلناث في حق التمتع ICESCRمن العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية )
يز . يتعين على اليمن ضمان أن يكفل القانون "حماية متساوية وفعالة من التمي300بجميع الحقوق المنصوص عليها في هذه العهود
فهذا  302من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 26بموجب المادة  301على أي أساس لجميع الناس مثل )...( الجنس"

حق قائم بذاته وال يعتمد على االحتجاج بأية نصوص معاهدة أخرى. كما يُطلب من اليمن إلغاء ومنع جميع أشكال التمييز ضد المرأة 
 (.  CEDAWوجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة )من خالل التزاماتها بم

في حين أن التمييز بين الجنسين يمكن أن يؤثر على كالً من الرجال والنساء، إال أن القوانين والسياسات التمييزية للدولة، مقترنة 
٪ 49.48اللواتي يمثلن حوالي -ي أن النساء في اليمن بالقوالب النمطية المجتمعية التي تكرس التمييز ضد النساء والفتيات، ما يعن

 304يواجهن تمييًزا جنسياً مما يحد من، بين جملة أمور، فرصهن للمشاركة التعليمية والسياسية واالقتصادية.- 303من إجمالي السكان
فجوة العالمية بين الجنسين لعام تعد اليمن من بين أكثر الدول التي تعاني من عدم المساواة بين الجنسين في العالم، ففي تقرير ال

كان اليمن من بين أقل البلدان مرتبة  305( دولة للمساواة بين الجنسين.144( من بين )144، احتلت اليمن المرتبة األخيرة )2016
والتمكين  307(،144من أصل  141وفي التحصيل العلمي ) 306(،144من أصل  141من حيث المشاركة االقتصادية للمرأة )

   308(.144من أصل  139السياسي )

 المواقف الثقافية ومكانة المرأة في المجتمع

تتغلل القوالب النمطية التمييزية المتعلقة باألدوار المحلية واألسرية للمرأة في المجتمع، وتؤثر سلبا على حصول المرأة على 
 311والعمل. 310والمشاركة السياسية، 309التعليم،

٪ من النساء، على 62.9٪ من الرجال و88٪ من عينة البحث اليمنيين، بما في ذلك 75ق ، واف2013في المسح العالمي للقيم لعام 
٪  75.5٪ من الرجال و91في حين أن األغلبية، بما في ذلك  312أنه يجب أن يتمتع الرجال "بحقوق أكثر في الوظائف من النساء"،

 واالجتماعية القتصاديةا بالحقوق الخاص الدولي والعهد ،3 المادة ،(ICCPR) والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد أنظر    300
 .3 المادة ،(ICESCR) والثقافية

 .26 المادة ،ICCPR السابق، المرجع    301
 الفقرة ،26 ص ،UN Doc. HRI / GEN / 1 / Rev.1، 1989 التمييز، عدم: 18 رقم العام التعليق ،(HRC) اإلنسان حقوق لجنة    302

12. 
303    ً  الذكور من 14,271,000 حوالي منهم نسمة، 28,250,000 حوالي اليمن سكان عدد إجمالي يبلغ األخيرة، المتحدة األمم لتقديرات وفقا

 ،2017 تنقيح العالم، في السكانية التوقعات السكان، قسم واالجتماعية، االقتصادية للشؤون المتحدة األمم قسم. اإلناث من 13,979,000و
 .https://esa.un.org/unpd/wpp/Publications/Files/WPP2017_KeyFindings.pdf: على متاح ،2017

 / CO / UN Doc. CEDAW / C / YEM اليمن،: ختامية مالحظات ،(CEDAW) المرأة ضد التمييز على بالقضاء المعنية اللجنة   304
 .15-14 فقرةال ،2008 تموز/يوليو 6-9

   : على متاح ،11 ص ،2016 الجنسين، بين الفجوة حول العالمي التقرير العالمي، االقتصادي المنتدى   305
http://www3.weforum.org/docs/GGGR16/WEF_Global_Gender_Gap_Report_2016.pdf.    

 .12 ص السابق، المرجع 306
 .12 ص السابق، المرجع 307
 .13 ص السابق، المرجع 308
 الفقرة ،2014 فبراير/ شباط CRC / C / YEM / CO / ،4-25 المتحدة األمم وثائق اليمن،: ختامية مالحظات الطفل، حقوق لجنة  309

69.  
 ذلك يتجلى كما السياسية، بالمشاركة يتعلق فيما المساواة على المرأة حصول تعيق التقليدية افةالثق تزال ال: "الدولة قبل من به معترف هو كما 310

 المرأة ضد التمييز أشكال جميع على بالقضاء المعنية اللجنة أنظر". والترشح االنتخابات في يصوتن اللواتي النساء نسبة انخفاض في
(CEDAW)، المتحدة األمم وثائق ليمن،ا: والثامنة السابعة الدورية والتقارير   CEDAW / C / YEM /، 7-8 2014 يونيو/ حزيران، 

 .18 ص
 .52 ص السابق، المرجع 311
: على متاح ،2013 اليمن،: البيانات تحليل أداة العالمية، القيم دراسة أنظر. البحث عينة من 1000 تضم 312

http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp. 

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى 

وعرفانشكر   من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : 

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : قائمة االختصارات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : ملخص تنفيذي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : المقدمة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : السياق االجتماعي والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : اإلطار القانوني والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : أنماط التمييز وعدم المساواة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : التوصيات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى المراجع

المفاهيمي للتقرير اإلطار

المساواة على اإلنسان لحقوق الموحد اإلطار تطبيق  

التقريروحدود  نطاق  

البلد سياق  

والسياسات والحكومة التاريخ  

 اإلطار القانوني المتعلق بالمساواة وعدم التمييز

 نظرة عامة على نظام العدالة اليمني
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 التمييز على أساس الرأي السياسي

 التمييز على أساس الدين أو المعتقد

أساس نوع الجنس "التمييز التمييز القائم على 
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 التمييز على أساس العرق والنسب

 التمييز على أساس اإلعاقة

 التمييز القائم على أساس الوضع الصحي

 التمييز القائم على التوجه الجنسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى 

وعرفانشكر   من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : 

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : قائمة االختصارات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : ملخص تنفيذي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : المقدمة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : السياق االجتماعي والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : اإلطار القانوني والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : أنماط التمييز وعدم المساواة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : التوصيات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى المراجع

المفاهيمي للتقرير اإلطار
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 التمييز القائم على أساس الوضع الصحي

 التمييز القائم على التوجه الجنسي



94

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى 

وعرفانشكر   من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : 

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : قائمة االختصارات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : ملخص تنفيذي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : المقدمة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : السياق االجتماعي والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : اإلطار القانوني والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : أنماط التمييز وعدم المساواة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : التوصيات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى المراجع

المفاهيمي للتقرير اإلطار
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وينظر إلى الفتيات منذ صغرهن على أنهن أقل شأنا  313ون".من النساء يعتقدون أنه "عندما تعمل األم مقابل أجر، فإن األطفال يعان
، أعربت اللجنة المعنية 2008في عام  315ويخضعن لألعراف االجتماعية التي تشرع العنف القائم على نوع الجنس. 314من األوالد،

التقليدية والمواقف ( عن قلقها إزاء استمرار "الممارسات التمييزية CEDAWبالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة )
وحثت اللجنة اليمن على اتخاذ  316النمطية القوية" التي تكرس عدم المساواة للمرأة في اليمن، وتفضي إلى إنكار حقوقها أو تقييدها.

 .317تدابير "للتصدي للمواقف النمطية بشأن أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل"، بما في ذلك اعتماد برامج لزيادة الوعي

صراع المستمر إلى تفاقم عدم المساواة المتجذر الذي تواجهه النساء والفتيات في اليمن، مما أدى إلى زيادة استضعافهن. وقد أدى ال
وأدى انهيار آليات الحماية الرسمية وغير الرسمية، إلى جانب النزوح بشكل واسع، إلى زيادة الممارسات الثقافية الضارة، وال سيما 

 ء والفتيات للعنف الجنسي.زواج األطفال وتعرض النسا

 اإلطار القانوني والسياسي

( قبل الوحدة نظامين قانونين YAR( والجمهورية العربية اليمنية )PDRYكان لدى جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية )
( أكثر YARية )كان اإلطار التشريعي للجمهورية العربية اليمن 318منفصلين، يوفران درجات مختلفة من الحماية لحقوق المرأة.

ً عدًدا من األحكام التمييزية بين الجنسين: على سبيل PDRYتحفًظا من قانون جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ) (، مكرسا
( لألزواج الذكور فقط الحق في إيقاع YARللجمهورية العربية اليمينية ) 1978لعام  المثال، أعطى قانون األحوال الشخصية

في حين ال تستطيع النساء الحصول على الطالق إال في ظروف تقييدية، وعلى النقيض من ذلك، فإن قانون  الطالق االنفرادي،
( مّكن كال الزوجين من مباشرة إجراءات PDRYجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ) 1974األحوال الشخصية لسنة 

  319الطالق.

( والجمهورية العربية اليمنية PDRYية اليمن الديمقراطية الشعبية )عقب تحقيق الوحدة، اندمج النظامين القانونيين لجمهور
(YAR( حيث كان لتشريع الجمهورية العربية اليمنية ،)YAR أولوية على تشريع جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية )
(PDRYمع محاوالت من قبل المجتمع المدني الجنوبي للحفاظ على قوانين جمهورية اليمن الديمقر ،)( اطية الشعبيةPDRY )

، تمت الموافقة على قانون جديد لألحوال الشخصية، 1992على سبيل المثال، في عام  320السابقة إال أنها بائت بالفشل إلى حد كبير.
يحتوي على العديد من األحكام القانونية التمييزية التي كانت موجودة في قانون األحوال الشخصية لجمهورية العربية اليمنية 

(RYA لعام )1978321. 

ليس لدى اليمن أي قانون دستوري أو تشريعي يحظر التمييز على أساس الجنس )أو في حقيقة األمر التمييز على أي أساس آخر(. 
بعد الوحدة يحتوي على نص يحظر التمييز على أساس "الجنس واللون واألصل العرقي  اعتمدت الجمهورية اليمنية دستوًرا جديًدا

مما أدى إلى  1994،323ومع ذلك، تم تعديل الدستور في وقت الحق في عام  322ة والوضع االجتماعي والديني".واللغة والوظيف
، التي تنص على أن: "النساء هن أخوات الرجال. لديهن حقوق وواجبات تكفلها وتعيّنها الشريعة 31إزالة هذا الحكم، وإدراج المادة 

 وينص عليها القانون".

يوحي بوجود -على التوالي  31و 41المادتين -المواطنين" و"المرأة" في مادتين منفصلتين من الدستور حقيقة ان تمييز حقوق "
اختالف في الوضع القانوني بين الرجل والمرأة، حيث يشير إلى كون النساء "شقائق الرجال"، على عكس جميع المواطنين، وبالتالي 
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منظمة العفو الدولية أن عبارة "شقائق الرجال" لها "معان ثقافية وتقليدية" وقد ذكرت  324لديهن حقوق وواجبات مختلفة عن الرجال.
تكرس التمييز ضد المرأة  31وهكذا، فإن المادة  325والتي "تدعم خضوع النساء لسيطرة أخوتهن وغيرهم من أفراد األسرة الذكور".

ة وواجباتها باعتبارها مستمدة من الشريعة تصف حقوق المرأ 31في الدستور نفسه. وعالوة على ذلك، فإن حقيقة أن المادة 
والتشريعات الوطنية، في مقابل القانون الدولي، "تسمح بتفسيرات قد تجرد المساواة بين الجنسين من المعنى وتحرم المرأة من 

 326حقوقها".

ماد قانون شامل لمناهضة يتلقى اليمن انتقادات مستمرة من قبل هيئات المعاهدات التابعة لألمم المتحدة بسبب إخفاقه في اعت
وتضمين تعريف للتمييز القائم على نوع الجنس ضمن إطارها القانوني  328وقانون خاص للمساواة على اساس الجنس، 327التمييز،

قبل اندالع الصراع الحالي، تبنت اليمن عدة سياسات تهدف إلى تحسين المساواة بين الجنسين  329الوطني، بما في ذلك الدستور.
ومع   330، وذلك بدعم إلى حد كبير من منظمتين مهتمتين بشئون النساء، هما اتحاد نساء اليمن واللجنة الوطنية للمرأة.داخل الدولة

في تقرير الدولة  333واإلصالح التشريعي الالحق. 332والمؤشرات الموثوق بها، 331ذلك تم انتقاد هذه السياسات بسبب نقص التمويل،
اء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، أبرزت الحكومة اليمنية "الفساد المالي واإلداري" إلى اللجنة المعنية بالقض 2014للعام 

 334كعقبة كبيرة أمام تنفيذ إطارها التشريعي والسياسي الخاص بالمساواة.

د بين ( الذي عقNDCوكما تمت مناقشته في مكان آخر من هذا التقرير، تم إعداد مسودة الدستور خالل مؤتمر الحوار الوطني )
وبموجب مسودة الدستور، كان من الممكن إزالة  335، إال أنه لم يتم اعتماده البتة.2014ويناير/كانون الثاني  2013مارس/آذار 

من الدستور الحالي، وبالتالي لن يعد هناك تأكيد على الواجبات وااللتزامات القانونية المنفصلة للرجل والمرأة" )على  31المادة 
، كان سيكون جميع 74يعة اإلسالمية كانت ستظل "مصدر التشريع"(. وبدالً من ذلك، وبموجب مشروع المادة الرغم من أن الشر

 وكان التمييز على أساس الجنس سيكون محظوًرا صراحةً، على النحو التالي: 336الناس متساوون أمام القانون،

بسبب الجنس أو اللون أو المواطنون متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة دون تمييز 
العرق أو األصل أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع االقتصادي أو االجتماعي أو 

 337اإلعاقة أو االنتماء السياسي أو الجغرافي أو الوظيفة أو المولد أو أي اعتبارات اخرى.

 .2017 تشرين /نوفمبر 15 صنعاء، من محام قبل من المتساوية الحقوق مؤسسةل المقدمة المعلومات 324
: على متاح ،6-5 ص ،2012 اليمن، في اإلنسان حقوق لجنة إلى مقدم تقرير الدولية، العفو منظمة أنظر 325

http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared٪
20Documents/YEM/INT_CCPR_NGO_YEM_104_10336_E.doc. 

 ,.p. 125, in Padovani, ”, The necessity of engendering the constitution and its content“Draji., I أنظر 326
C. and Helm, F. (eds.), Rethinking the transition process in Syria: constitution, participation and 

gender equality, Research-publishing-net, 2018.. 
   / E / C.12 / YEM.المتحدة األمم وثيقة أنظر اليمن،: ختامية مالحظات ، (CESCR)والثقافية واالجتماعية االقتصادية الحقوق لجنة 327
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 القوانين والسياسات التمييزية

ومن بين هذه  338قانون لالمتثال للمعايير الدولية. 200( بتحليل قرابة WNCة للمرأة )، بدأت اللجنة الوطني2000في عام 
ومع ذلك لم يتم بعد إجراء سوى عدد قليل من  339منها على أنها تحتوي على أحكام تمييزية ضد المرأة. 20القوانين، تم تحديد 

هدات التابعة لألمم المتحدة فيما يتعلق بإلغاء أو على نحٍو خاص مالحظات وتوصيات هيئات المعا رفضت الدولة  340التعديالت.
 341تعديل هذه األحكام القانونية التمييزية، مع التأكيد على أن تشريعاتها الوطنية تتوافق مع المتطلبات المركزية للفقه اإلسالمي.

 ذة.واألمثلة التالية توضيحية، وليست شاملة، بالنظر إلى حجم األحكام القانونية التمييزية الناف

 القانون الجنائي

على عدد من األحكام التمييزية على أساس نوع الجنس، خاصة عندما تُقرأ جنباً إلى جنب مع التشريعات  342يحتوي قانون العقوبات
 األخرى ذات الصلة.

اه كل إيالج جنسي جرى ارتكابه على شخص الغير ذكرا كان او انثى بدون رض ، يعرف االغتصاب بأنه "269بموجب المادة 
من قانون األحوال الشخصية للزوج على  40بحسب الظاهر، تشمل المادة حظر االغتصاب الزوجي. ومع ذلك، تفرض المادة  343".

الزوجة حق الطاعة فيما يحقق مصلحة االسرة، بما في ذلك شرط محدد بأن تسمح الزوجة لزوجها "تمكينه منها صالحة للوطء 
المشروع" يجب أن تُفهم وتُفسر على أنها تعني الجماع الطوعي فقط، يمكن تفسير المادة للوطء  في حين أن عبارة " 344المشروع".

ال تتطلب صراحة  269وعالوة على ذلك، في حين أن المادة  345على أنه يجب على الزوجات ممارسة الجنس مع أزواجهن. 40
ي تقريرها الدوري السادس للجنة المعنية بالقضاء على استخدام القوة من أجل إثبات عدم وجود موافقة، فقد أفادت الحكومة اليمنية ف

 346أن "القانون يتطلب جماًعا عنيفاً لتكون العقوبة نافذة". 2007جميع اشكال التمييز ضد المرأة في مارس/آذار 

د المرأة موقف الحكومة مخالف للقانون الدولي لحقوق اإلنسان، فقد حثت اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ض
(CEDAW الدول على ضمان أن تركز القوانين الجنائية المتعلقة باالغتصاب على مسألة الموافقة وليس على استخدام القوة، التي )

  347قد تكون أو ال تكون موجودة.

مخففة بحق يتم التغاضي ضمنيًا عن العنف ضد المرأة بحجة الشرف من خالل عدة أحكام في قانون العقوبات، حيث يسمح بعقوبة 
إذا قتل الزوج زوجته هي ومن يزني بها حال تلبسهما بالزنا أو  على أنه " 232من تمت إدانتهم بجرائم الشرف. وتنص المادة 

 .2003 للمرأة، الوطنية نةاللج ،"المرأة ضد المنزلي العنف" الشرجبي، عن نقالً  ،18. ص ،197 الحاشية أعاله، أنظر 338
 .السابق المرجع 339
 .السابق المرجع 340
 .10 الفقرة ،34 الحاشية أعاله، أنظر 341
 (.العقوبات قانون" )والعقوبات الجرائم بشأن" 1994 لسنة 12 رقم الجمهوري القرار 342
 .269 المادة السابق، المرجع 343
: على متاح(. 2) 40 لمادةا ،(الشخصية األحوال قانون) 1992 لسنة 20 رقم القانون 344

https://www.equalitynow.org/content/personal-status-act-no-20-1992. 
 ,Submission to the Committee on the Elimination of Discrimination against Women on Yemen أنظر 345

2015, p. 6, available at: 
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/YEM/INT_CEDAW_NGO_YE
M_19358_E.pdf; Yemeni Women Union et al, Submission to the Committee on the Elimination of 

Discrimination against Women on Yemen, 2015, p. 3, available at: 
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/YEM/INT_CEDAW_NGO_YE
M_19260_E.pdf; and Equality Now et al, Submission to the Human Rights Committee on Yemen, 

2012, p. 3, available at: 
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/YEM/INT_CCPR_NGO_YEM_1

04_10332_E.pdf. 
 UN Doc. CEDAW أنظر اليمن،: السادس الدوري التقرير ،(CEDAW) المرأة ضد التمييز أشكال جميع على لقضاءبا المعنية اللجنة 346

/ C / YEM / 6، 13 6.2 الفقرة ،2007 مارس/ آذار. 
UN Doc. CEDAW / C / CZE  / أنظر التشيكية، الجمهورية: ختامية مالحظات المرأة، ضد التمييز على بالقضاء المعنية اللجنة 347

CO / 5، 10 23-22 الفقرات ،2010 الثاني نوفمبر/ تشرين. 
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 أعتدى عليهما اعتداء أفضى الى موت أو عاهة فال قصاص في ذلك وإنما يعزر الزوج بالحبس مدة ال تزيد على سنة او بالغرامة".
مع  348ى أن ذات الحكم يسري على من "فاجأ إحدى أصوله أو فروعه أو أخواته متلبسة بجريمة الزنا"،عل 232وتنص المادة 

وال وجود ألحكام مماثلة لمن يفاجأ أحد األقارب الذكور متلبس بجريمة الزنا. وقد  349تفسير ذلك لإلشارة إلى األقارب من النساء.
ضد المرأة الدولة على ضمان معاقبة جرائم القتل التي ترتكب ضد النساء من  حثت اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز

 350قبل أزواجهن أو أقربائهن الذكور بنفس الطريقة مثل جرائم القتل األخرى.

 من قانون العقوبات تقلل من الدية واألرش )األموال المدفوعة لضحية الجريمة( التي تدفع مقابل أعمال العنف الخطيرة 42المادة 
سنوات سجن في حال كان الفرد  10وبينما يجوز للمحكمة فرض عقوبة تصل إلى  351عندما ترتكب مثل هذه األفعال ضد المرأة.

وقد واجهت اليمن عدة  352يشكل تهديداً للنظام العام، فإنه من الناحية العملية، ال يعتبر مرتكبو جرائم الشرف مستوفون لهذا المعيار.
والتي تضفي الشرعية على العنف القائم على أساس نوع  353غرض إلغاء هذه األحكام القانونية التمييزية،دعوات لتعديل تشريعاتها ب

  الجنس من خالل ترسيخ األعراف المجتمعية الضارة التي يعتبر العنف فيها رد مناسب لإلساءات المفترضة على الشرف.

بين الرجل والمرأة ان كانا غير محصنين يُعاقبا بالجلد مائة جلدة من قانون العقوبات على أن الوطء بدون إكراه  263تنص المادة 
أشارت  355وفي حال كان أي منهما محصنا يعاقب بالرجم حتى الموت. 354ويجوز للمحكمة تعزيره بالحبس مدة ال تتجاوز سنة.

جرم الزنا تطبق بشكل غير متناسب مجموعة األمم المتحدة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أن القوانين التي تُ 
ضد النساء ودعت إلى إزالة أحكام الزنا، مشيرة إلى أن "تجريم العالقات الجنسية بين البالغين المتراضين هو انتهاك لحقهم في 

 356".العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية(من ) 17الخصوصية وانتهاك للمادة 

 قانون االثبات

لسنة  20، والمعدل بالقانون رقم 1992357لسنة  21إلثبات اليمني، المنصوص عليه في القرار الجمهوري رقم ويحدد قانون ا
، القواعد اإلجرائية المتعلقة باألدلة. األحكام المتعلقة باإلدالء بالشهادة تتضمن تمييز ضد المرأة عن طريق منع المرأة من 1996

وبالنظر إلى كون شهادة المرأة نصف شهادة الرجل في القضايا المالية  358لك الزنا،اإلدالء بشهادتها في بعض األمور، بما في ذ
 .359والقضايا القائمة على الحقوق

 الزواج والطالق

. وبموجب 1992تم تقنين المواقف المجتمعية التمييزية تجاه المرأة، ال سيما فيما يتعلق بالزواج، في قانون األحوال الشخصية لسنة 
ولكي تتزوج المرأة، يجب عليها  360."ف الزواج بأنه "ارتباط بين زوجين بميثاق شرعي تحل به المرأة للرجل شرعا، يُعرّ 6المادة 

 .232 المادة ،342 الحاشية أعاله، أنظر 348
 اآلفاق: اليمن في القانون سيادة" ،الزويني ليلى ،43 ص ،197 الحاشية أعلى، أنظر ،19-18 الفقرة ،304 الحاشية أعاله، أنظر 349

 .88 ص ،2012 القانون، في لالبتكار الهاي معهد ،"والتحديات
 .19 الفقرة ،304 الحاشية أعاله، أنظر 350
 .42 المادة ،342 الحاشية أعاله، أنظر 351
 .345 الحاشية أعاله، أنظر 352
 الفقرة ،304 الحاشية أعلى، أنظر التعذيب، مناهضة لجنة ،29 الفقرة ،139 الحاشية أعاله، أنظر ،10 الفقرة ،34 الحاشية أعاله، أنظر 353

18-19. 
 .263 المادة ،342 الحاشية اله،أع أنظر 354
 .السابق المرجع 355
 / UN Doc. A / HRC أنظر والممارسة، القانون في المرأة ضد التمييز بمسألة المعني العامل الفريق تقرير اإلنسان، حقوق مجلس 356

 .49 الفقرة ،2015 نيسان /أبريل 2 ،29/40
 الجريدة في ونشر 1996 لعام 20 رقم القانون بموجب تعديله وتم ،1992 سنةل 6 رقم العدد الرسمية، الجريدة في القانون هذا نُشر 357

 .1996 لسنة 14 رقم العدد الرسمية،
 الزنا في رجال أربعة شهادة في فقط تنظر أن للمحكمة يجوز" أنه على ،45 المادة ،(األدلة قانون) 1992 لعام 21 رقم القانون ينص 358

 .الشريعة تفرضها التي المشروعة غير األفعال على العقوبات إلى الحد مصطلح يشيرو ." والقصاص الحدود سائر في ورجالن
 ".ونحوها والحقوق األموال قضايا في وامرأتان رجل أو رجالن شهادة" تتطلب ،45 المادة ،358 الحاشية أعاله، أنظر 359
 .6 المادة ،344 الحاشية أعاله، أنظر 360

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى 

وعرفانشكر   من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : 

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : قائمة االختصارات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : ملخص تنفيذي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : المقدمة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : السياق االجتماعي والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : اإلطار القانوني والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : أنماط التمييز وعدم المساواة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : التوصيات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى المراجع

المفاهيمي للتقرير اإلطار

المساواة على اإلنسان لحقوق الموحد اإلطار تطبيق  

التقريروحدود  نطاق  

البلد سياق  

والسياسات والحكومة التاريخ  

 اإلطار القانوني المتعلق بالمساواة وعدم التمييز

 نظرة عامة على نظام العدالة اليمني

 االستنتاج

 التمييز على أساس الرأي السياسي

 التمييز على أساس الدين أو المعتقد

أساس نوع الجنس "التمييز التمييز القائم على 
 الجنساني"

 التمييز على أساس العرق والنسب

 التمييز على أساس اإلعاقة

 التمييز القائم على أساس الوضع الصحي

 التمييز القائم على التوجه الجنسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى 

وعرفانشكر   من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : 

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : قائمة االختصارات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : ملخص تنفيذي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : المقدمة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : السياق االجتماعي والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : اإلطار القانوني والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : أنماط التمييز وعدم المساواة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : التوصيات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى المراجع

المفاهيمي للتقرير اإلطار

المساواة على اإلنسان لحقوق الموحد اإلطار تطبيق  

التقريروحدود  نطاق  

البلد سياق  

والسياسات والحكومة التاريخ  

 اإلطار القانوني المتعلق بالمساواة وعدم التمييز

 نظرة عامة على نظام العدالة اليمني

 االستنتاج

 التمييز على أساس الرأي السياسي

 التمييز على أساس الدين أو المعتقد

أساس نوع الجنس "التمييز التمييز القائم على 
 الجنساني"

 التمييز على أساس العرق والنسب

 التمييز على أساس اإلعاقة

 التمييز القائم على أساس الوضع الصحي

 التمييز القائم على التوجه الجنسي
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 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى 

وعرفانشكر   من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : 

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : قائمة االختصارات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : ملخص تنفيذي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : المقدمة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : السياق االجتماعي والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : اإلطار القانوني والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : أنماط التمييز وعدم المساواة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : التوصيات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى المراجع

المفاهيمي للتقرير اإلطار

المساواة على اإلنسان لحقوق الموحد اإلطار تطبيق  

التقريروحدود  نطاق  

البلد سياق  

والسياسات والحكومة التاريخ  

 اإلطار القانوني المتعلق بالمساواة وعدم التمييز

 نظرة عامة على نظام العدالة اليمني

 االستنتاج

 التمييز على أساس الرأي السياسي

 التمييز على أساس الدين أو المعتقد

أساس نوع الجنس "التمييز التمييز القائم على 
 الجنساني"

 التمييز على أساس العرق والنسب

 التمييز على أساس اإلعاقة

 التمييز القائم على أساس الوضع الصحي

 التمييز القائم على التوجه الجنسي

من ذات القانون، وفي  18الحصول على موافقة وليها، ما لم تكن قد تقدمت إلى المحكمة للحصول على إذن خاص بموجب المادة 
فأن التعبير  23وبموجب المادة  361تقرير ما إذا كانت ستسمح لها بالزواج أم ال.مثل هذه الحاالت تمارس المحكمة سلطة تقديرية ل

ً ما يكون هو  362.رضا البكر على الزواج يكون بسكوتها ورضاء الثيب بنطقهاعن  وأثر هذه األحكام هو أن "الوصي الذكر غالبا
من حقها في الزواج بالمساواة مع الرجل. وتخالف هذه وبالتالي حرمان المرأة  363الذي يقرر ما إذا كانت الفتاة أو المرأة ستتزوج"،

 364األحكام المعايير الدولية لحقوق اإلنسان المنصوص عليها في المعاهدات التي يكون اليمن طرفاً فيها.

 تلتزم الدول بتبني الحد األدنى لسن الزواج، حيث توصي اللجنة المعنية 365زواج األطفال محظور كأحد مسائل القانون الدولي.
 366سنة لكل من الرجال والنساء، 18( بأن يكون الحد األدنى للسن هو CEDAWبالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة )

على عكس هذه المتطلبات، ال تفرض التشريعات اليمنية الحد األدنى لسن الزواج. وكان  .367وضمان تسجيل جميع الزيجات رسميا
ألغى  1999سنة. غير أن تعديل  15على أن السن األدنى لزواج الرجل أو المرأة هو قانون األحوال الشخصية قد سبق أن نص 

ً تمييزياً على أساس نوع الجنس. وقد فشلت محاوالت عدة إلدخال  368السن األدنى للفتيات ولكن ليس للبنين، وبالتالي تضمن حكما
ة اإلسالمية إقرار قانون كان من شأنه أن ينص على منعت لجنة تقنين احكام الشريع 2010في عام و 369الحد األدنى لسن الزواج.

سنة لكل من األوالد والبنات، مبررة ذلك إلى زيادة خطر اإلصابة بسرطان الثدي بحسب ما  17أن الحد األدنى لسن الزواج هو 
 370.ورد في جزئية من قرارها

كما  371ع زوجات بشرط استيفاء بعض الشروط.يسمح قانون األحوال الشخصية بتعدد الزوجات، مما يسمح للزوج بالزواج من أرب
وتتعارض  372( على أنه يتوجب على الزوج "العدل بينها وبين سائر زوجاته إذا كان للزوج أكثر من زوجه".3) 41تنص المادة 

 التي أكدت على أن تعدد الزوجات ممارسة تقليدية ضارة 373شرعية تعدد الزوجات مع توصيات هيئات معاهدات األمم المتحدة،
 .376أو الحق في الخصوصية لألشخاص المعنيين 375وال يمكن تبريرها بحجة الثقافة 374تقوم على التمييز ضد المرأة،

 .18 المادة السابق، المرجع 361
 .23 المادة السابق، المرجع 362
  .345 الحاشية ،أعاله أنظر 363
 واالجتماعية االقتصادية بالحقوق الخاص الدولي العهد ،(3)و( 2) 23 المادة ،(ICCPR) والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد 364

 الرضا اتفاقية ،16 المادة ،(CEDAW) المرأة ضد التمييز أشكال جميع على القضاء اتفاقية ،(1) 10 المادة ،(ICESCR) والثقافية
 .1 المادة الزيجات، وتسجيل الزواج، لسن األدنى والحد بالزواج،

 (.2) 16 المادة ،(CEDAW) المرأة ضد التمييز أشكال جميع على القضاء اتفاقية 365
 UN األسرية، والعالقات الزوجات في اةالمساو: 21 رقم العامة التوصية المرأة، ضد التمييز أشكال جميع على بالقضاء المعنية اللجنة 366

Doc. CEDAW / C / GC / 21، 1994، 36. الفقرة 
 (.2) 16 المادة ،(CEDAW) المرأة ضد التمييز أشكال جميع على القضاء اتفاقية 367
 .7-6 ص ،363 الحاشية أعلى، أنظر ،15 المادة ،344 الحاشية أعاله، أنظر 368
 عن البحث محققة غير آمال ميشيلسن، معهد أنظر اليمن، في الزواج لسن األدنى الحد إدخال حاوالتم عن ممتازة عامة لمحة على للحصول 369

-https://www.cmi.no/publications/file/5817: على متاح ،3 ص ،2016 ،2014-2009 اليمن، في الزواج لسن األدنى الحد
unfulfilled-hopes-minimum-marriage-age-in-yemen.pdf. 

370 2, -2012, pp. 1 Submission to the Human Rights Committee on Yemen,ity Now et al, Equal
available at: 

http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/YEM/INT_CCPR_NGO_YEM_1
04_10332_E.pdf.20Documents/YEM/INT_CCPR_NGO_YEM_104_10332_E.pdf. 

 الزواج يريد التي المرأة يخبر وأن واحدة، زوجة من أكثر لدعم الكافية المالية الوسائل الزوج لدى يكون حيث متطلبات لشروطا هذه وتشمل 371
 .12 المادة ،344 الحاشية أعلى، أنظر: بالفعل متزوج أنه منها

 .1998 سنةل 27 رقم بالقانون المعدلة بصيغته ،1992 لسنة 20 رقم القانون الشخصية، األحوال قانون 372
 .38 الفقرة ،304 الحاشية أعلى، وأنظر ،10 الفقرة ،34 الحاشية أعاله، أنظر 373
 .10 الفقرة ،34 الحاشية أعاله، أنظر 374
 بالقضاء المعنية للجنة 31 رقم المشتركة العامة التوصية الطفل، حقوق ولجنة المرأة ضد التمييز أشكال جميع على بالقضاء المعنية اللجنة 375

 / UN Doc. CEDAW / C الضارة، الممارسات بشأن الطفل حقوق للجنة 18 رقم العام التعليق/  المرأة ضد التمييز أشكال عجمي على
GC / 31-CRC / C / GC / 18، 2014، 28-27 الفقرات. 
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تتعرض النساء للتمييز الشديد في مسائل الطالق كما هو الحال في الزواج. في حين أن الرجال يمتلكون حق منفرد إليقاع الطالق 
حيث يملك الزوج على زوجته ثالث طلقات، إال أن المرأة مطالبة بتقديم التماس إلى  من قانون األحوال الشخصية 59بموجب المادة 

المحكمة للحصول على الفسخ، على أن يتم منحها إياه فقط في حال استيفاء أحد الشروط )مثل غياب الزوج ألكثر من عام، أو عدم 
يفاء هذه الشروط، فيجوز لها أن تتقدم بطلب "الخلع" بموجب إذا كانت المرأة غير قادرة على است 377.توفيره المال الكافي لألسرةً(

وفي مثل هذه  378، الذي يوصف بأنه "فرقة بين الزوجين في مقابل عوض من الزوجة او من غيرها ماال او منفعة ".72المادة 
ً ما يُطلب من النساء إعادة المهر   28,000- 22,000لاير ) 500,000- 400,000الذي يمكن أن يصل إلى -الظروف، غالبا

إن فرض شروط مختلفة على النساء اللواتي يسعين إلى الطالق عن تلك التي  380والتنازل عن أي نفقة مؤقتة.- 379دوالر أمريكي(
تنطبق على الرجال يُعتبر تمييز مباشر، وعالوة على ذلك، فإن هذه الشروط تعني في الممارسة العملية أن الطالق ليس خياًرا واقعيًا 

 النساء. للعديد من

 العمل والرعاية

من قانون األحوال الشخصية، ال يُسمح للزوجة بالخروج من منزل الزوجية اال بأذنه وليس للزوج منع زوجته  40وبموجب المادة 
كانت هذه المادة في  381من الخروج "لعذر شرعي او ما جرى به العرف بمثله مما ليس فيه االخالل بالشرف وال بواجباتها نحوه".

وعقب هذا التعديل، اصبحت  1998.382بق تنص على استثناء يسمح للمرأة بمغادرة منزلها للعمل، ولكن تم حذفه في تعديل عام السا
لممارسة العمل في الوظيفة المتفق عليها" وبما ال يخالف الشريعة  المادة تنص على أنه يجوز للزوجة مغادرة المنزل فقط "

التي تقوض حق المرأة  40بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية اليمن على إلغاء المادة  وقد حثت اللجنة المعنية 383اإلسالمية.
  385من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية. 6وحمايتها بموجب المادة  384في العمل،

)أ( الى اعتماد قائمة تفصيلية  46عو المادة كما يتضمن قانون العمل أحكاما تمييزية ضد المرأة، وعلى وجه الخصوص، تد
 46بينما تحظر المادة  386بالوظائف المحظورة على المرأة في "الصناعات واألعمال الخطرة والشاقة والمضرة صحياً واجتماعياً"،

ى بعض األعمال وقد أكدت اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أن الحظر عل 387)ب( عمل المرأة ليالً.
ً مع التزام الدولة بضمان  388"الخطرة" قد يؤدي إلى تخليد القوالب النمطية التمييزية ضد المرأة. وال يتعارض هذا الحظر أيضا

من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  6و 3مساواة الرجال والنساء في العمل بموجب المادتين 
(ICESCR مع ،) (. ويشمل العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 1) 6الحق في العمل بموجب المادة
(ICESCRحق "االختيار الحر" للعمل ).389 

/ C / ISR / CO /  UN Doc. CEDAW إسرائيل،: ختامية مالحظات المرأة، ضد التمييز أشكال جميع على بالقضاء المعنية اللجنة 376
3، 22 July 2005، 41 الفقرة. 

 .53-51 المواد ،344 الحاشية أعاله، أنظر 377
 .72 المادة السابق، المرجع 378
 في اإلنسان حقوق لجنة إلى تقديم اخرى، ومنظمات اآلن المساواة. وفاء حالة المثال سبيل على أنظر ،38 ص ،197 الحاشية أعاله، أنظر 379

: على متاحة وهي ،2-1 ص ،2012 اليمن،
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared٪

20Documents/YEM/INT_CCPR_NGO_YEM_104_10332_E.pdf. 
 .72و 36 المادة ،344 الحاشية أعاله، أنظر 380
 (.4) 40 المادة ،344 الحاشية أعاله، أنظر 381
 .18. ص ،197 الحاشية ،أعاله أنظر 382
 (.4) 40 المادة ،443 الحاشية ،أعاله أنظر 383
 .10 الفقرة ،327 الحاشية ،أعاله أنظر 384
 .6 المادة والثقافية، واالجتماعية االقتصادية بالحقوق الخاص الدولي العهد 385
 (.أ) 46 المادة ،(العمل قانون) ،1995 لسنة 5 رقم القانون 386
 (.ب) 46 المادة السابق، المرجع 387
388 v Russian Federation, Communication No. 60/2013,  CEDAW Committee, Svetlana Medvedeva

UN Doc. CEDAW/C/63/D/60/2013, 2016. 
 واالجتماعية االقتصادية بالحقوق الخاص الدولي العهد من 6 المادة: 18 رقم العام التعليق والثقافية، واالجتماعية االقتصادية الحقوق لجنة 389

 .4 الفقرة ،2006 فبراير/ شباط UN Doc. E / C.12 / GC / 18، 6 والثقافية،

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى 

وعرفانشكر   من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : 

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : قائمة االختصارات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : ملخص تنفيذي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : المقدمة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : السياق االجتماعي والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : اإلطار القانوني والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : أنماط التمييز وعدم المساواة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : التوصيات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى المراجع

المفاهيمي للتقرير اإلطار

المساواة على اإلنسان لحقوق الموحد اإلطار تطبيق  

التقريروحدود  نطاق  

البلد سياق  

والسياسات والحكومة التاريخ  

 اإلطار القانوني المتعلق بالمساواة وعدم التمييز

 نظرة عامة على نظام العدالة اليمني

 االستنتاج

 التمييز على أساس الرأي السياسي

 التمييز على أساس الدين أو المعتقد

أساس نوع الجنس "التمييز التمييز القائم على 
 الجنساني"

 التمييز على أساس العرق والنسب

 التمييز على أساس اإلعاقة

 التمييز القائم على أساس الوضع الصحي

 التمييز القائم على التوجه الجنسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى 

وعرفانشكر   من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : 

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : قائمة االختصارات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : ملخص تنفيذي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : المقدمة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : السياق االجتماعي والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : اإلطار القانوني والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : أنماط التمييز وعدم المساواة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : التوصيات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى المراجع

المفاهيمي للتقرير اإلطار

المساواة على اإلنسان لحقوق الموحد اإلطار تطبيق  

التقريروحدود  نطاق  

البلد سياق  

والسياسات والحكومة التاريخ  

 اإلطار القانوني المتعلق بالمساواة وعدم التمييز

 نظرة عامة على نظام العدالة اليمني

 االستنتاج

 التمييز على أساس الرأي السياسي

 التمييز على أساس الدين أو المعتقد

أساس نوع الجنس "التمييز التمييز القائم على 
 الجنساني"

 التمييز على أساس العرق والنسب

 التمييز على أساس اإلعاقة

 التمييز القائم على أساس الوضع الصحي

 التمييز القائم على التوجه الجنسي
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 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى 

وعرفانشكر   من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : 

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : قائمة االختصارات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : ملخص تنفيذي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : المقدمة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : السياق االجتماعي والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : اإلطار القانوني والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : أنماط التمييز وعدم المساواة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : التوصيات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى المراجع

المفاهيمي للتقرير اإلطار

المساواة على اإلنسان لحقوق الموحد اإلطار تطبيق  

التقريروحدود  نطاق  

البلد سياق  

والسياسات والحكومة التاريخ  

 اإلطار القانوني المتعلق بالمساواة وعدم التمييز

 نظرة عامة على نظام العدالة اليمني

 االستنتاج

 التمييز على أساس الرأي السياسي

 التمييز على أساس الدين أو المعتقد

أساس نوع الجنس "التمييز التمييز القائم على 
 الجنساني"

 التمييز على أساس العرق والنسب

 التمييز على أساس اإلعاقة

 التمييز القائم على أساس الوضع الصحي

 التمييز القائم على التوجه الجنسي

 قانون الجنسية

ألطفال المولودين يستبعد الجنسية اليمنية لالسابق  كان قانون الجنسية 390ينظم قانون الجنسية الحصول على الجنسية اليمنية وإلغاءها.
ألم يمنية وأب غير يمني، في حين كان يُعطى الجنسية لألطفال المولودين آلباء يمنيين وأمهات غير يمنيات. وعقب سلسلة من 

تم توسيع قانون الجنسية بحيث يحق للمرأة اليمنية المتزوجة من غير اليمني أن تمنح الجنسية ألطفالها على أساس  391التعديالت،
وبالتالي إزالة الحرمان التمييزي من الجنسية اليمنية لألطفال المولودين من األمهات اليمنيات واآلباء غير  392ع الرجل،المساواة م

 اليمنيين.

ومع ذلك، يظل قانون الجنسية تمييزياً على أساس نوع الجنس، طالما وأنه يمنع المرأة اليمنية من منح الجنسية لزوجها غير اليمني 
حيث يجب على المرأة اليمنية التي تريد الزواج بأجنبي أن تحصل  393فس الطريقة التي يُعامل بها الرجل اليمني:بموجب الزواج بن

وقد أشارت  394على موافقة وزارة الداخلية، في حين يتعين على الرجل الذي يحمل الجنسية اليمنية ببساطة إخطار الوزارة فقط.
ية من أجل حقوق المساواة في الجنسية ومنظمة المساواة اآلن، إلى أن هذا يتعارض مع المنظمات الدولية، بما في ذلك الحملة العالم

(، التي تُوجب االلتزام بضمان المساواة بين الرجل CEDAWمن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ) 9المادة 
 395والمرأة في القدرة على منح جنسيتهما ألزواجهما.

 أساس نوع الجنسالعنف القائم على 

على أن  35ورقم  19( في توصياتها العامة رقم CEDAWشددت اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة )
 396من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة يشمل حظر العنف القائم على نوع الجنس. 1حظر التمييز بموجب المادة 

وجرائم  397اإلناث، وختان، واسع، ويشمل، من بين جملة أمور، العنف المنزلي والعائليلح طمصى النوع االجتماعي العنف القائم عل
تلتزم الدول بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بمتابعة "جميع الوسائل المناسبة" للقضاء على  398الشرف.

الل ضمان إطار قانوني مالئم للحماية، كاعتماد تدابير وقائية، والعناية الواجبة من من خ 399العنف القائم على أساس نوع الجنس،
ال يوجد لدى اليمن إطار قانوني مناسب يحظر ويمنع العنف  400خالل "منع مرتكبي الجرائم والتحقيق معهم ومحاكمتهم ومعاقبتهم".

 (.الجنسية قانون) 1990 لسنة 6 رقم قانون 390
 .2010 لسنة 25 رقم وقانون ،2009 لسنة 17 رقم وقانون ،2003 لسنة 24 رقم قانون 391
 القانون يعدل 0102 لسنة 25 رقم القانون. 2010 لسنة 22 رقم العدد الرسمية، الجريدة في الجنسية قانون تعديل حول القانون هذا صدر 392

 .2009 لعام 17 رقم بالقانون المعدل ،1990 لعام 6 رقم القانون من 3 المادة عدلت القانون هذا من 1 المادة. 1990 لعام 6 رقم
 .11 المادة ،390 الحاشية ،أعاله أنظر 393
 .2010 لعام 25 رقم القانون بموجب مضافة مكرر، 10 المادة ،390 الحاشية ،أعاله أنظر 394
 ،(CEDAW) المرأة ضد التمييز أشكال جميع على بالقضاء المعنية اللجنة إلى رسالة وغيرها، الجنسية حقوق في للمساواة العالمية لحملةا 395

: على متاحة ،2015 الثاني يناير/ كانون 23
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared٪

20Documents/YEM/INT_CEDAW_NGO_YEM_19356_E .جميع على بالقضاء المعنية اللجنة. الشعبي الدفاع قوات 
 وانعدام والجنسية واللجوء اللجوء لصفة الجنس بنوع المتعلقة األبعاد بشأن 32 رقم العامة التوصية ،(CEDAW) المرأة ضد التمييز أشكال

 .59 رةالفق ،2014 الثاني نوفمبر/ تشرين UN Doc. CEDAW / C / GC / 32، 14 للمرأة، الجنسية
 ،UN Doc. A / 47/38 المرأة، ضد العنف: 19 رقم العامة التوصية المرأة، ضد التمييز أشكال جميع على بالقضاء المعنية اللجنة 396

1992، Para 1المرأة، ضد العنف حول 35 رقم العامة التوصية المرأة، ضد التمييز أشكال جميع على بالقضاء المعنية اللجنة ؛ UN 
Doc. CEDAW / C / GC / 35. 

 .المرأة ضد العنف: 19 رقم العامة التوصية المرأة، ضد التمييز أشكال جميع على بالقضاء المعنية اللجنة ،11 الفقرة السابق، المرجع 397
UN Doc. CEDAW  باكستان،: ختامية مالحظات المرأة، ضد التمييز أشكال جميع على بالقضاء المعنية اللجنة المثال، سبيل على أنظر 398

/ C / PAK / CO / 3، 11 22 الفقرة ،2007 يونيو/ حزيران. 
 .2 المادة ،U.N.T.S. 13، 1979 1249 المرأة، ضد التمييز أشكال جميع على القضاء اتفاقية 399
 على انالقائم المعاملة وسوء والتعذيب- الجدران عبر صرخات المتساوية، الحقوق مؤسسة :أنظر النقطة، لهذه متعمق تحليل على للحصول 400

: على متاحة وهي ،88-86 ص ،2017 األردن، من حالة دراسة :التمييز
http://www.equalrightstrust.org/ertdocumentbank/Jordan٪20report_ENG_0.pdf. 
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، لم يتم اعتماد أي قانون حتى 2008منزلي في عام القائم على أساس نوع الجنس. وفي حين تم طرح مشروع قانون العنف ال
 401اآلن.

٪ من جميع النساء يتعرضن 90يعد العنف القائم على النوع االجتماعي مشكلة اجتماعية كبيرة في اليمن، حيث أفادت التقارير أن 
"للزوج الحق في ضرب  ٪ من النساء اللواتي قابلتهن وزارة الصحة العامة يعتقدن أن50للتحرش الجنسي في الشارع، وأن 

وتتنوع أسبابه، على الرغم من أن عددا متزايدا من اليمنيين قد أكدوا على تأثير  403ويسود العنف المنزلي في اليمن 402زوجته".
، جمع شهادات من العديد 2017-2015البحث الذي أجرته مؤسسة الحقوق المتساوية للفترة  404الضغوط االقتصادية على األسرة.

وحرمانهن من  406والسجن في منازلهن 405نف المنزلي، فعلى سبيل المثال، روت النساء كيف تعرضن للضربمن ضحايا الع
  407الطعام من قبل أزواجهن.

ً في اليمن ضرب أو إهانة امرأة، إال أنه ال يعتبر من المخجل أن يقوم أحد أفراد األسرة الذكور  في حين أنه من المعيب ثقافيا
وهذا أمر حاد بشكل  408ل أنه في الواقع لديهم الحق في القيام بذلك من أجل "الحفاظ على شرف العائلة"."بتأديب" أقاربهم اإلناث ب

ً بعالقات أقاربها الذكور أو زوجها. ً وثيقا غير أن اإلحصاءات  409خاص داخل العالقات القبلية، حيث يرتبط شرف المرأة ارتباطا
تقدت هيئات المعاهدات التابعة لألمم المتحدة اليمن لفشلها في توثيق انتشار وان 410الموثوقة بشأن انتشار هذا العنف غير متوفرة،

ومع ذلك، فقد وثقت منظمات حقوقية ووسائل اإلعالم أمثلة فردية على العنف القائم على الشرف. على  411العنف القائم على الشرف.
مراهقة من قرية صغيرة في محافظة تعز" للحرق سبيل المثال، في إحدى القضايا التي حظيت بتغطية إعالمية واسعة، تعرضت "

 412حتى الموت على يد والدها التصالها بخطيبها قبل زفافهما"، في خرق للعادات القبلية.

وبشكل عام، لوحظ أنه ليس فقط يتم التساهل مع العنف القائم على النوع االجتماعي في اليمن، بل أنه مع مرور الوقت يخضع لعملية 
النساء عرضة للعنف المرتكب بذريعة الشرف في إطار ثقافي تقليدي حيث يعتبر العنف النفسي والجسدي أداة  ال تزال 413تشريع.

 414مشروعة في أيدي الرجال لضمان شرف ووجاهة األسرة.

 / UN Doc. E / C.12 / YEM / Q / 2 اليمن،: القضايا قائمة على الرد والثقافية، واالجتماعية االقتصادية الحقوق لجنة أنظر 401
Add.1، 20 67-66 الفقرات ،2011 الثاني يناير/ كانون. 

: على متاح ،25 ص ،2016 اليمن، في والنزاع االجتماعي النوع تحليل: الياء إلى األلف من ،وآخرون كير 402
https://www.carenederland.org/wp-content/uploads/care/uploads/2016/11/Yemen-gender-conflict-

analysis-201016-en.pdf 
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National Development in Yemen”, International Journal of Islamic Architecture, Vol. 5, No. 2, 301-
337, 2016, p. 316 
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: العنوان على متاح ،2000 مارس/ آذار 7 للطفولة، المتحدة األمم صندوق ،"المرأة ضد العنف يستهدف لليونيسف التنفيذي

https://www.unicef.org/newsline/00pr17.htm. 
. اليمن داخل الشرف على القائم العنف وانتشار أسباب عن رسمية بيانات وجود لعدم أسفها عن الطفل حقوق لجنة أعربت ،2014 عام في 411

 .48 الفقرة ،309 الحاشية أعلى، أنظر
412 , 23 October 2013, BBC”, Yemeni Burns Daughter to Death for Contacting Fiancé“BBC News, 
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ً أحد اسباب عدم التبليغ عن العنف الجنسي. وبما أن أي اتهام سينعكس بشكل سيئ على األسرة، مع  415شرف العائلة هو ايضا
قد تعتمد النساء التي ليس لديهن  416تمال أن يعرض المرأة لمزيد من االنتهاكات، لذلك ال يتم اإلبالغ عن العديد من الحاالت.اح

ويمكن لهذه  417الشجاعة إلبالغ الشرطة عن العنف على آليات العدالة غير الرسمية، مثل الشيوخ القبليين، للصلح بين األطراف.
ن الضحية والجاني، وقد تؤدي بالتالي إلى إفالت الجناة من العقاب، مما يؤثر سلباً على وصول المرأة اآلليات أن تعزز المصالحة بي

وقد أعربت لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عن "الحذر من األشكال غير الرسمية لتسوية  418إلى العدالة.
 419عنف" و "أوصت بأن تقوم الدول بالتحقق من اإلجراءات عن كثب".النزاعات وإجراءات الوساطة التي تؤيد الصلح في حاالت ال

 ال يبدو أن مثل هذا التحقق يتم عمله على اإلجراءات غير الرسمية المستخدمة لتسوية المنازعات في اليمن.

تشريع محدد  إن غياب 420عندما يرغب الضحايا في اتخاذ إجراء قانوني رسمي، ال يتوفر لديهم سوى عدد قليل من سبل االنصاف.
بما يتعارض  421يعني أن ضحايا العنف المبني على النوع االجتماعي ال يستطيعون إال االعتماد على أحكام القانون الجنائي العادي،

إلى أن استجابة الدولة األولية  (HRC)، أشارت لجنة حقوق اإلنسان2012في عام  422مع توصيات هيئات معاهدات األمم المتحدة.
إن غياب التدابير الفعالة لحماية المرأة من العنف القائم  423األسري" هي تزويد الضحايا بمراكز اإليواء المؤقتة."لظاهرة العنف 

ً من اإلفالت من العقاب، مما يؤدي إلى انتهاكات واسعة ومنتظمة  على النوع االجتماعي، ومحاكمة المسؤولين عنها، يخلق مناخا
االلتزام بمنع العنف القائم على النوع االجتماعي والحماية منه والتحقيق ومالحقة المتورطين اللتزامات اليمن الدولية، بما في ذلك 

 424.فيه

في حين اتخذت الدولة تدابير للحد  425( أمر شائع في اليمن، ال سيما في "المناطق الساحلية والريفية".FGMيعتبر ختان اإلناث )
وقرار  2007،426وطنية "لمناهضة الممارسات التقليدية الضارة" في عام من ممارسة ختان اإلناث. وذلك من خالل اعتماد خطة 

ال يزال ختان اإلناث قانونيًا، وال يتم تنفيذ قرار  427وزارة الصحة الذي يحظر ممارسة ختان اإلناث في المرافق الصحية الطبية،
ميع أشكال التمييز ضد المرأة، أشارت ج في تقرير دوري مشترك إلى اللجنة المعنية بالقضاء على 428وزارة الصحة بشكل فعال.

محافظة،  22أظهرت أنه تتم ممارسة ختان اإلناث في خمس من محافظات البالد البالغ عددها  2008الدولة إلى أن دراسة في عام 
الصحي في المسح  429حيث ذكر سكان هذه المحافظات أن هذا الفعل "جزء مهم من حياتهم بسبب ارتباطه الوثيق بالدين والثقافة".

امرأة الالتي شملهن المسح في جميع المحافظات    25,434( من بين الـ 4,705٪ )18.5، تعرض نحو 2013والسكاني لعام 
تم ختان اإلناث للغالبية العظمى من  2003.431والمسح السابق له في عام  2013مع تغير ضئيل للغاية بين مسح  430لختان اإلناث،

 .6 ص ،315 الحاشية أعاله، أنظر 415
 .السابق المرجع 416
 .43 ص ،197 الحاشية أعلى، أنظر ؛49 الفقرة ،71 الحاشية ،أعاله أنظر 417
 UN العدالة، إلى المرأة وصول بشأن 33 رقم العامة التوصية ،(CEDAW) المرأة ضد التمييز أشكال جميع على بالقضاء المعنية اللجنة 418

Doc. CEDAW / C / GC / 33، 23 57 الفقرة ،2015 يوليه/  تموز. 
419 The UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Freeman, M. A. (ed) et al, 

against Women: A Commentary, Oxford University Press, 2012, p. 470. 
  .17 الفقرة ،384 الحاشية أعاله، أنظر 420
 .345 الحاشية أعاله، أنظر 421
 .17 الفقرة ،384 الحاشية أعاله، أنظر 422
 .9 الفقرة ،34 الحاشية أعاله، أنظر 423
 .88-86 ص ،040 الحاشية أعاله، أنظر أفضل عامة نظرة على للحصول 424
  .20 الفقرة ،384 الحاشية ،أعاله أنظر 425
 .47 الفقرة ،309 الحاشية أعاله، أنظر 426
 .2003 لعام 1/3 رقم الصحة وزارة مرسوم ،35-34 الفقرة ،304 الحاشية أعاله، أنظر 427
 .7 ص ،345 الحاشية أعلى، أنظر. السابق المرجع 428
 .66 ص ،310 الحاشية المثال، سبيل على أنظر 429
 ،2015 ،2013 اليمني الوطني السكاني الصحي المسح اإلحصائية، المركزية والمنظمة والسكان العامة الصحة وزارة اليمنية الجمهورية 430

 .http://dhsprogram.com/pubs/pdf/FR296/FR296.pdf: على متاح ،165 ص
 15 سن بين المستجيبات من٪  18.5 بـ مقارنة٪  16 ليحوا) بناتهن ختان تم اللواتي النساء عدد في طفيف انخفاض سوى يالحظ ولم 431

 .168-166 ص السابق، المرجع ؛(49و
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٪ أنه ينبغي وقف  75فيما يعتقد أكثر من  432٪(، 83.8خالل األسبوع األول بعد الوالدة ) 0132النساء اللواتي شملهن المسح في 
  433ممارسة ختان اإلناث.

عزى ذلك إلى النزوح والفقر وانهيار آليات ويُ  434ويُعتقد أن معدالت العنف الجنسي والعنف المنزلي قد زادت نتيجة للصراع الحالي،
ً  435الحماية وسيادة القانون. ( )وهي منظمة دولية تعمل على مناهضة الفقر CAREألحد األبحاث التي أجرتها منظمة كير ) ووفقا

ً في اليمن( وأوكسفام ) (، في الفترة ما بين GenCap( ومشروع القدرات االحتياطية المتعلقة بالمسائل الجنسانية )Oxfamحاليا
كما أفاد مكتب األمم المتحدة لتنسيق  436٪.70سي بنسبة ، ارتفعت بالغات العنف الجن2015وسبتمبر/أيلول  2015مارس/آذار 

 2016٪ في حوادث العنف القائم على النوع االجتماعي المسجلة في الربع األول من عام 63الشؤون اإلنسانية عن زيادة بنسبة 
للعنف والمضايقة على يد وتفيد البالغات أن الفتيات من الفئات المهمشة هن األكثر عرضة  2015.437مقارنة بالربع األول من عام 
  438.الجماعات المسلحة والخطف

قبل الصراع، كان هناك تسعة مراكز إيواء الخاصة بالعنف المنزلي في جميع أنحاء اليمن، غالبيتها في صنعاء، والتي كانت تديرها  
ال تعمل، على الرغم من أن ونتيجة للصراع، لم يعد من الواضح كم من هذه المراكز ال يز 439منظمات المجتمع المدني المحلية.

 440البعض منها ال يزال يعمل بدعم من المنظمات الدولية.

 

 الصراعات المرتبطة بالعنف المرتكز على النوع االجتماعي

كل من الرجال والنساء عرضة ألشكال مختلفة من العنف المرتبط بالنزاع، ولكن بطرق مختلفة. ووفقاً للبحث الذي أجرته 
( ومشروع القدرات االحتياطية المتعلقة بالمسائل الجنسانية Oxfam( وأوكسفام )CAREمنظمة كير )كل من 

(GenCap) يشكل الرجال والفتيان الغالبية العظمى من الضحايا المباشرين للصراع المسلح والتجنيد القسري واالعتقال" ،
 1572بالتحقق مما ال يقل عن  (UNICEF، قام صندوق األمم المتحدة للطفولة )2017وفي مارس/آذار  441التعسفي".

٪ من األطفال الذين قُتلوا أثناء النزاع 66حالة من األوالد يتم تجنيدهم واستخدامهم في الصراعات المسلحة، وأفادوا أيضاً أن 
حيث أفادت منظمة  443ويُعتقد أن أنصار هللا هي المسؤولة عن غالبية حاالت تجنيد األطفال في اليمن، 442هم من األوالد.

فو الدولية أن هذا التجنيد يتزعمه ممثلون في المراكز المحلية، حيث يتم تشجيع األوالد الصغار على االنضمام إلى الع

 .166 ص السابق، المرجع 432
 .172 ص السابق، المرجع 433
 .26-25 ص ،402 الحاشية أعاله، أنظر 434
 .24 ص السابق، المرجع 435
 .11 ص السابق، المرجع 436
: على متاح ،36 ص ،2016 اليمن،: عامة نظرة اإلنسانية االحتياجات 2017 اإلنسانية، الشؤون لتنسيق المتحدة األمم مكتب 437

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/YEMEN٪202017٪20HNO_Final.pdf. 
 .11 ص ،402 الحاشية أعاله، أنظر 438
global-http://evaw-: على متاح ،2011 اليمن: رأةالم ضد العنف حول العالمية البيانات قاعدة للمرأة، المتحدة األمم هيئة 439

database.unwomen.org/en/countries/asia/yemen/2011/shelters. 
440 Violence Against Women Escalates Under Yemen's Brutal “United Nations Population Fund, 

Conflict”, United Nations Population Fund, 31 October 2016, available at: 
http://www.unfpa.org/news/violence-against-women-escalates-under-yemens-brutal-conflict. 

 .3 ص ،402 الحاشية أعلى، أنظر 441
442 2017, p. 2, available at: Falling Through the Cracks: The Children of Yemen, UNICEF, 

http://files.unicef.org/yemen/Yemen2Years-children_falling_through_the_cracks.pdf.. 
443 , 28 December 2017, UNICEF: 2,100 child soldiers recruited in YemenMiddle East Monitor, 

available at: https://www.middleeastmonitor.com/20171228-unicef-2100-child-soldiers-recruited-in-
yemen/. 

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى 

وعرفانشكر   من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : 

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : قائمة االختصارات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : ملخص تنفيذي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : المقدمة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : السياق االجتماعي والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : اإلطار القانوني والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : أنماط التمييز وعدم المساواة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : التوصيات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى المراجع

المفاهيمي للتقرير اإلطار

المساواة على اإلنسان لحقوق الموحد اإلطار تطبيق  

التقريروحدود  نطاق  

البلد سياق  

والسياسات والحكومة التاريخ  

 اإلطار القانوني المتعلق بالمساواة وعدم التمييز

 نظرة عامة على نظام العدالة اليمني

 االستنتاج

 التمييز على أساس الرأي السياسي

 التمييز على أساس الدين أو المعتقد

أساس نوع الجنس "التمييز التمييز القائم على 
 الجنساني"

 التمييز على أساس العرق والنسب

 التمييز على أساس اإلعاقة

 التمييز القائم على أساس الوضع الصحي

 التمييز القائم على التوجه الجنسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى 

وعرفانشكر   من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : 

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : قائمة االختصارات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : ملخص تنفيذي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : المقدمة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : السياق االجتماعي والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : اإلطار القانوني والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : أنماط التمييز وعدم المساواة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : التوصيات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى المراجع

المفاهيمي للتقرير اإلطار

المساواة على اإلنسان لحقوق الموحد اإلطار تطبيق  

التقريروحدود  نطاق  

البلد سياق  

والسياسات والحكومة التاريخ  

 اإلطار القانوني المتعلق بالمساواة وعدم التمييز

 نظرة عامة على نظام العدالة اليمني

 االستنتاج

 التمييز على أساس الرأي السياسي

 التمييز على أساس الدين أو المعتقد

أساس نوع الجنس "التمييز التمييز القائم على 
 الجنساني"

 التمييز على أساس العرق والنسب

 التمييز على أساس اإلعاقة

 التمييز القائم على أساس الوضع الصحي

 التمييز القائم على التوجه الجنسي
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 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى 

وعرفانشكر   من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : 

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : قائمة االختصارات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : ملخص تنفيذي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : المقدمة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : السياق االجتماعي والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : اإلطار القانوني والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : أنماط التمييز وعدم المساواة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : التوصيات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى المراجع

المفاهيمي للتقرير اإلطار

المساواة على اإلنسان لحقوق الموحد اإلطار تطبيق  

التقريروحدود  نطاق  

البلد سياق  

والسياسات والحكومة التاريخ  

 اإلطار القانوني المتعلق بالمساواة وعدم التمييز

 نظرة عامة على نظام العدالة اليمني

 االستنتاج

 التمييز على أساس الرأي السياسي

 التمييز على أساس الدين أو المعتقد

أساس نوع الجنس "التمييز التمييز القائم على 
 الجنساني"

 التمييز على أساس العرق والنسب

 التمييز على أساس اإلعاقة

 التمييز القائم على أساس الوضع الصحي

 التمييز القائم على التوجه الجنسي

 20,000كما ورد أن أنصار هللا تعهدت بدفع مبلغ يتراوح ما بين  444الصلوات والخطب والمحاضرات.أثناء تأدية  الجبهات
 445راً أمريكياً( لكل طفل شهرياً في حال "استشهدوا في الجبهات".دوال 120إلى  80لاير يمني )حوالي  30,000إلى 

النساء معرضات للعنف واإليذاء واالستغالل من قبل الجماعات المسلحة، حيث ورد أن النساء من مجتمع المهمشين عرضة 
وفي األشهر   446بشكل خاص للعنف الجنسي والمضايقات من قبل الجماعات المسلحة، خاصة عند السفر عبر نقاط التفتيش.

األخيرة، كان هناك اهتمام كبير بادعاءات حول قيام مرتزق سوداني يقاتل في صفوف التحالف الذي تقوده السعودية 
باغتصاب فتاة في محافظة الحديدة بينما كانت تجمع الحطب، كما تعرضت الضحية للتهديد من قبل قوات اإلمارات العربية 

تعرضها لالغتصاب، وقد أعقبت هذه الحادثة احتجاجات في صنعاء وانتقادات واسعة المتحدة في حال قامت بتصريح حول 
كما أشارت التقارير إلى أن "الجهات المسلحة تستخدم العنف الجنسي ضد  447النطاق لفشل حكومة هادي في إجراء تحقيق.

لجرائم بسبب الوصمة ويتم االمتناع عن اإلبالغ عن مثل هذه ا 448الرجال واألوالد كشكل من أشكال التعذيب".
اثناء مرحلة البحث الميداني لهذا التقرير، وجد الباحثون لدى مؤسسة الحقوق المتساوية دليالً على أن األوالد  449االجتماعية.

المهمشون معرضون بشكل خاص للعنف الجنسي أثناء النزاع، بغض النظر عما إذا كانوا يشاركون بفاعلية في األعمال 
 450العدائية أم ال.

 

 الزواج والطالق

 الزواج

سنة وال يمارسن الكثير من االستقاللية في  18أن نسبة كبيرة من النساء يتزوجن قبل سن  2014وجدت دراسة أُجريت في عام 
وأوضحت إحدى السيدات الالتي قوبلن من قبل باحثين هذا التقرير أنها ُمنعت من الزواج من الرجل الذي كانت  451اختيار أزواجهن.

وذكرت عدد من النساء األخريات أنهن ُمنعن فعالً من الزواج بعد أن رفض األقارب اختياراتهن  452بب رفض عائلتها له.تحبه بس
وأوضحت إحدى النساء أنه بعد أن أعرب  454بينما ذكرت أخريات أنهن أُجبرن على الزواج من األقارب. 453لشركائهن المقترحين،

ت على الزواج من رجل أخضعها للعنف الجسدي، ومنعها من مواصلة تعليمها وأجبرها شقيقها عن قلقه بشأن سمعتها وشرفها، أُجبر

: على متاحة وهي ،2017 فبراير/ شباط 28 الجبهات، في للقتال األطفال تجند الحوثيين قوات: اليمن الدولية، العفو منظمة 444
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/02/yemen-huthi-forces-recruiting-child-soldiers-for-

front-line-combat/. 
 .السابق المرجع 445
446 pieces: What Yemenis need to rebuild their lives in a country torn apart by  Picking up theOxfam, 

conflict, 2016, p. 9, available at: https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/bp-yemen-
picking-up-the-pieces-210916-en.pdf . 

447 s alleged rape by mercenary stirs anger against ’ni womanYeme“Middle East Eye Correspondent, 
coalition”, Middle East Eye, 5 April 2018, available at: http://www.middleeasteye.net/news/rape-

woman-creates-anger-against-hadi-and-his-allies-13731155. 
448 , 2017, p. 6, available at: in Yemen Conflict and Gender DynamicsRohwerder., B, 

http://www.gsdrc.org/wp-content/uploads/2017/07/068_Conflict-and-Gender-dynamics-in-
Yemen.pdf . 

 .السابق المرجع 449
 .العدالة إلى للوصول مهمشين مع مقابالت ،3.4 القسم أنظر 450
 .32. ص ،197 الحاشية أعاله، أنظر 451
 .B265 مقابلة 452
 .B145 مقابلة 453
 .C73و B55و B194و B28و B84و B26و B124و B107و B16 المقابالت 454
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واضطرت امرأة أخرى إلى الزواج ضد رغبتها، على الرغم من حقيقة  455على البقاء في منزل اسرته ومنعها من استخدام الهاتف.
 456الحقاً.أن الطالق من زوجها األول لم ينقضي بعد، ونتيجة لذلك، تم رفع دعوى قضائية 

 

 457دراسة حالة: مقابلة مع امرأة يمنية عن الزواج

]تم[ إجباري على الزواج من شخص ال أريده وُحرمت من التعليم وأنا في الصف السابع لغرض الزواج. وعندما تزوجت 
ث يوم في أول يوم قام ]زوجي[ بضربي، ويقوم بإجباري على شرب أشياء ال أعرفها. وكان يربطني في الغرفة، وفي ثال

من الزواج، قام بإحراقي في وجهي وذهب إلى والدي وقال له كالم غير واقعي ]يسأله عن عذريتي[. ثم رجع أبي إلى 
البيت يريد أن يقتلني، لوال والدتي وأخواني الصغار )...( في عُرفنا عندما يتقدم أحد لخطبة األنثى، يوافق عليه والدها وال 

ب والعار أن تبدي رأيها أو ترفض على عكس الرجل الذي يتزوج بحسب اختياره يجوز للفتاة الرفض ألنه من العي
 وإرادته، وعليه ُحرمت من التعليم، مما أدى إلى تدهور مستقبلي، و]عانيت[ أثار نفسية. أنا كرهت أي شيء اسمه زواج.

 

 زواج األطفال 

نى لسن الزواج في التشريعات اليمنية، كما هو موضح أعاله. ينتشر زواج األطفال في اليمن، ويعود ذلك جزئياً إلى عدم وجود حد أد
وأوضحت إحدى الفتيات التي أجرى باحثو مؤسسة الحقوق المتساوية مقالبة معها أن زواج األطفال كان سائداً في المنطقة التي 

 458بالنسبة لها للعثور على زوج. تعيش فيها، وأن والديها كانا يعتقدان أنه إذا انتظرت حتى سن العشرين، فسيكون قد فات األوان
، أجرى باحثو مؤسسة الحقوق المتساوية مقابالت مع عدد من النساء الالئي أُجبرن على الزواج قبل بلوغ سن 2015وفي عام 

الثامنة عشرة، ونتيجة لذلك، تعرض كثير منهن النتهاكات خطيرة أخرى لحقوق اإلنسان. فعلى سبيل المثال، تعرضت امرأة لهجوم 
زوجها بعد أن أجبرت على الزواج ضد رغبتها في سن الثانية عشرة، وذكرت أنها تعرضت لالعتداء الجسدي من قبل زوجها،  من

 459وبعد بضع سنوات، تخلى عنها وتركها لرعاية أطفالها، وتركها معتمدة على التبرعات الخيرية.

 

 دراسة حالة: مقابلة مع أحد ضحايا زواج األطفال

سنة. لم أكن أعرف شيئًا عن الزواج آنذاك.  44لزواج عندما كان عمري تسع سنوات لرجل كان عمره أجبرني أبي على ا
على الرغم من أن زوجي كان تربوياً ]معلماً[، فقد عانيت منه سوء المعاملة: إهانة، وكان يفزعني بصوته المرتفع عندما 

ومنعني من زيارة عائلتي وأقاربي. وأنجبت له ثالثة  يناديني، ومعاملتي كخادمة وليس كزوجة له. لقد سُجنت في منزله
 أوالد وأنا لم أتجاوز العشرين عاماً. ولصغر سني، كدت أموت خالل الحمل والوالدة في الثالث المرات.

عاًما، إلى أن تقدمت بطلب الفسخ إلى المحكمة. منحتني المحكمة الفسخ، وأصدرت حكم على  12استمر هذا الزواج لمدة 
دوالًرا أمريكيًا[ شهريًا. لكن زوجي السابق رفض دفعها ورمى  17لاير ]حوالي  5000سابق بدفع نفقة ألطفالي: زوجي ال

بالمسئولية على عاتقي. لم يهتم أي من إخوتي أو أمي بأوالدي، لذلك قررت أن أجد عماًل )...( واجهت اعتراض شديد من 
عاداتنا، ليس للمرأة إال ]الجلوس في[ البيت وليس من حقها ممارسة قبل إخوتي وجميع أفراد األسرة ]حول هذا[، ألن في 

إي مهنة. تقدم رجل آخر )...( لخطبتي، ووافقت عائلتي على شرط أن آخذ أوالدي معي. فوافقت على الزواج من دون 
 460اعتراض، ألنه من العار أن تحمل المرأة لقب "مطلقة" في مجتمعنا.

 

 .B194 مقابلة 455
 .B55 مقابلة 456
 .E145 مقابلة 457
 .D575 مقابلة 458
 .B160 مقابلة 459
 .E253 مقابلة 460

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى 

وعرفانشكر   من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : 

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : قائمة االختصارات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : ملخص تنفيذي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : المقدمة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : السياق االجتماعي والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : اإلطار القانوني والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : أنماط التمييز وعدم المساواة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : التوصيات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى المراجع

المفاهيمي للتقرير اإلطار

المساواة على اإلنسان لحقوق الموحد اإلطار تطبيق  

التقريروحدود  نطاق  

البلد سياق  

والسياسات والحكومة التاريخ  

 اإلطار القانوني المتعلق بالمساواة وعدم التمييز

 نظرة عامة على نظام العدالة اليمني

 االستنتاج

 التمييز على أساس الرأي السياسي

 التمييز على أساس الدين أو المعتقد

أساس نوع الجنس "التمييز التمييز القائم على 
 الجنساني"

 التمييز على أساس العرق والنسب

 التمييز على أساس اإلعاقة

 التمييز القائم على أساس الوضع الصحي

 التمييز القائم على التوجه الجنسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى 

وعرفانشكر   من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : 

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : قائمة االختصارات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : ملخص تنفيذي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : المقدمة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : السياق االجتماعي والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : اإلطار القانوني والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : أنماط التمييز وعدم المساواة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : التوصيات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى المراجع

المفاهيمي للتقرير اإلطار

المساواة على اإلنسان لحقوق الموحد اإلطار تطبيق  

التقريروحدود  نطاق  

البلد سياق  

والسياسات والحكومة التاريخ  

 اإلطار القانوني المتعلق بالمساواة وعدم التمييز

 نظرة عامة على نظام العدالة اليمني

 االستنتاج

 التمييز على أساس الرأي السياسي

 التمييز على أساس الدين أو المعتقد

أساس نوع الجنس "التمييز التمييز القائم على 
 الجنساني"

 التمييز على أساس العرق والنسب

 التمييز على أساس اإلعاقة

 التمييز القائم على أساس الوضع الصحي

 التمييز القائم على التوجه الجنسي
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 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى 

وعرفانشكر   من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : 

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : قائمة االختصارات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : ملخص تنفيذي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : المقدمة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : السياق االجتماعي والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : اإلطار القانوني والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : أنماط التمييز وعدم المساواة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : التوصيات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى المراجع

المفاهيمي للتقرير اإلطار

المساواة على اإلنسان لحقوق الموحد اإلطار تطبيق  

التقريروحدود  نطاق  

البلد سياق  

والسياسات والحكومة التاريخ  

 اإلطار القانوني المتعلق بالمساواة وعدم التمييز

 نظرة عامة على نظام العدالة اليمني

 االستنتاج

 التمييز على أساس الرأي السياسي

 التمييز على أساس الدين أو المعتقد

أساس نوع الجنس "التمييز التمييز القائم على 
 الجنساني"

 التمييز على أساس العرق والنسب

 التمييز على أساس اإلعاقة

 التمييز القائم على أساس الوضع الصحي

 التمييز القائم على التوجه الجنسي

حيث تشير التقديرات األخيرة إلى أن نصف البنات تقريباً  461طفال ازدادت نتيجة للصراع الحالي،على ما يبدو أن معدالت زواج األ
عاماً، وأن ما يقل قليالً عن ثالثة أرباع الفتيات يتزوجن قبل سن الثامنة عشرة )مقارنة بالنصف اآلخر  15يتزوجن قبل بلوغهن سن 

زواج األطفال "كطريقة للتكيف" من أجل تخفيف األعباء المالية التي تواجهها وتفيد التقارير بأن األسر تلجأ إلى  462قبل الصراع(.
في  464حيث ينجذب اآلباء إلى المهور المقدمة من الخاطبين المحتملين. 463نتيجة لعدم االستقرار االقتصادي الراهن في البلد،

ً ما كن قاصرات"، وتقول ، أفادت تقارير بأن بعض العائالت اليمنية "لجأت إلى بيع بنا2018أبريل/نيسان  تها للزواج، وغالبا
 465مؤسسة ندى )منظمة غير حكومية يمنية( أن الفتيات اليمنيات تم تهريبهن عبر الحدود إلى ُعمان ليتم بيعن كعرائس.

ير ، فإن الفتيات من األسر النازحة أكثر عرضة ليصبحن ضحايا زواج األطفال، مع وجود تقار3.9وكما تمت مناقشته في القسم 
وكشفت دراسة أعدها  466تفيد بأن "المجتمعات المضيفة تستغل نقاط ضعف األسر النازحة داخليا وتحثهن على تزويج بناتهن".

% من الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن 8مفوض األمم المتحدة السامي لشؤون الالجئين عن األشخاص النازحين داخلياً في تعز "أن 
 467شير إلى انتشار الزواج المبكر".سنة حوامل، مما ي 17و 12بين 

 الطالق

الطالق في اليمن متصل بالوصمة االجتماعية، ووجد الباحثون لهذا التقرير أن العواقب المترتبة على النساء اللواتي يقررن الطالق 
المعاملة على يد  يمكن أن تكون قاسية. في إحدى المقابالت التي أُجريت لهذا التقرير، أوضحت امرأة أنها تعرضت للضرب وسوء

زوجها وأسرته، ومع ذلك، لم تتقدم بطلب للطالق ألنها تخشى أن تضر أطفالها، ألنهم كانوا عرضة لخطر االنفصال عنها ومن 
حيث  469وأوضح العديد من النساء أن أفراد أسرهن الذكور حاولوا التدخل لمنع االنفصال، 468المحتمل أن يصبحوا بال مأوى.

 470ها تعرضت العتداء جسدي من قبل أخيها وأبيها عندما أفصحت عن رغبتها بطلب الطالق.أوضحت إحدى النساء أن

كما أفاد أشخاص ممن أُجريت معهم المقابالت كيف أن النساء اللواتي لديهن أطفال قد تركن ضعيفات اقتصاديًا بعد طالقهن من قبل 
متساوية كيف تُركت أخته تكافح بعد أن فشل زوجها في توفير أزواجهن. وأوضح أحد الرجال الذين قابلهم باحثو مؤسسة الحقوق ال

وأوضحت امرأة أخرى حصلت على النفقة ألطفالها عقب الطالق، للباحثين عن المشاكل التي واجهتها في إنفاذ  471النفقة لطفلها.
متثال لواجباته، إال أنه تمت تبرئته الجوانب االقتصادية لقرار المحكمة: في حين كان زوجها السابق متأخراً في دفع النفقة ورفض اال

 472من قبل المحكمة.

 .173 الحاشية أعاله، أنظر 461
 .7 ص ,422أعلى، الحاشية  أنظر السابق؛ المرجع 462
 .السابق المرجع 463
 .السابق لمرجعا 464
465 ”, “

. 
466 

. 
 لالجئين اإلقليمية االستجابة خطة ،(UNHCR) الالجئين لشؤون المتحدة األمم مفوضية عن نقالً  ،26 ص ،402 الحاشية أعاله، أنظر 467

 .2015 اليمن، في والهجرة
 .E151 مقابلة 468
 .B169، A26، C72 المقابالت المثال، سبيل على 469
 .C72 مقابلة 470
 .B15 مقابلة 471
 .F57 مقابلة 472
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 الميراث

وبناًء على ذلك، ما بين "الوارثين  473من الدستور اليمني على أن "حـق اإلرث مكفـول وفقاً للشريعـة اإلسالميـة". 23تنص المادة 
قضي الشريعة بأنه يحق للرجل بصفة عامة أن الذين يملكون نفس درجة القرابة العائلية من الشخص المتوفي )مثل األخ واألخت(، ت

تتضمن هذه الممارسة تمييز مباشر على أساس نوع الجنس. وبموجب اتفاقية القضاء على جميع  474يرث ضعف نصيب المرأة".
 475(، يتعين على اليمن ضمان المساواة بين الرجل والمرأة في الزواج والحياة األسرية.CEDAWأشكال التمييز ضد المرأة )

شمل هذا االلتزام بتبني "قوانين المواريث التي تتوافق مع مبادئ االتفاقية والتي تكفل المساواة في المعاملة بين النساء والرجال وي
 476الباقين على قيد الحياة".

باشر من خالل البحث في هذا التقرير، التقى باحثون من مؤسسة الحقوق المتساوية العشرات من األفراد الذين إما تأثروا بشكل م
وحيثما يحدث ذلك، فإنه ليس للمرأة إال  477من قبل األقارب الذكور أو تعرضوا بطريقة غير مباشرة له. حرمان المرأة من الميراث

القليل من فرص سبل االنصاف. على الرغم من أن بعض األشخاص الذين تمت مقابلتهم تمكنوا من الحصول على أحكام لصالحهم 
وفي إحدى الحاالت استغرق األمر حوالي عشرين  478في المحاكم، إال أن العملية كانت طويلة للغاية، بعد المرور بعدة إجراءات

وعالوة على ذلك، فإن عدم قدرة الدولة اليمنية على تأكيد سلطتها في مناطق معينة من البالد يجعل اللجوء إلى  479عاًما لحلها.
ذه الظروف، يتم ملء الفراغ باللجوء إلى النظام غير الرسمي للتحكيم إجراءات التقاضي الرسمية مستحيالً عملياً، وفي مثل ه

وفي إطار هذا النظام، تواجه النساء عوائق كبيرة في المطالبة بحصتها من الميراث: فقد أكدت امرأة في مقابلة مع باحثين  480القبلي.
هاك الحق في ميراثها من بعد والديها "ألن رفع شكوى في هذا التقرير أنها لن تطلب حقها من ميراثها عن طريق التحكيم القبلي النت

  481ضد وجهاء المنطقة أمر مخزًي )عيب(".

 أوضاع السجون

دراسة حددت أوجه القصور المهمة في نظام السجون اليمنية، بعد زيارات لعدة  Peaceworks، نشرت مؤسسة 2015في عام 
حيث لوحظ قيام الموظفون بزيارة المحتجزات دون سابق إنذار، وهو  482.منشآت بين فبراير/ شباط وأبريل/ نيسان من العام السابق

من النساء  484سلطت لجنة مناهضة التعذيب الضوء على عدم وجود حراس سجون 483ما يتعارض مع أفضل الممارسات الدولية.
عنف الجنسي، بما في ذلك إلى جانب ادعاءات "بال 485ونقص في مرافق الرعاية الصحية المالئمة في السجون كمسائل مثيرة للقلق،

االغتصاب، ضد النساء المحتجزات" وتقارير تفيد بأن "غالباً ما تتعرض النساء المحتجزات للمضايقات واإلذالل وسوء المعاملة من 

 .23 المادة ،24 الحاشية أعاله، أنظر 473
Masculinity and Gender Violence in “Zwaini, L., p. 91; and Baobaid, M., -Al ،349 الحاشية أعاله، أنظر 474

Yemen” , 161-184, in Ouzgane, L. (ed.)، Islamic Masculinities, Zed Books, 2006, p. 174 .174. 
 .16 المادة ،(CEDAW) المرأة ضد التمييز أشكال جميع لىع القضاء اتفاقية 475
 .E.S and S.C v Tanzania, Communication No ،(CEDAW) المرأة ضد التمييز أشكال جميع على القضاء لجنة 476

48/2013, UN Doc. CEDAW/C/60/D/48/2013, 13 April 2015, Para 7.2. 
 B94و B103 المقابالت أيًضا أنظر. D823 مقابلة". امرأة ألنني الميراث من حرمت لقد: "المقابالت معهن أجريت من إحدى أوضحت 477

 C58و C57و C56و C55و C20و C19و B18و B104و B35و B97و B106و B68و B65و B2و A66و A202و A1و
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 في. 2016-2015 بمناطق D823و C249و C203و C173و C150و C134و C122و C120و C117و C122و C120و
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 .F52 مقابلة 481
482 

  
 .38و 37 ص السابق، المرجع 483
 .38و 37 ص السابق، المرجع. بالوظيفة يتعلق فيما سلبية اجتماعية دالالت يقودها التي 484
 .التعذيب مناهضة لجنة ،24 الفقرة ،139 المالحظة أعاله، أنظر 485
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 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى 

وعرفانشكر   من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : 

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : قائمة االختصارات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : ملخص تنفيذي
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 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : السياق االجتماعي والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : اإلطار القانوني والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : أنماط التمييز وعدم المساواة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : التوصيات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى المراجع

المفاهيمي للتقرير اإلطار

المساواة على اإلنسان لحقوق الموحد اإلطار تطبيق  

التقريروحدود  نطاق  

البلد سياق  

والسياسات والحكومة التاريخ  

 اإلطار القانوني المتعلق بالمساواة وعدم التمييز

 نظرة عامة على نظام العدالة اليمني

 االستنتاج

 التمييز على أساس الرأي السياسي

 التمييز على أساس الدين أو المعتقد

أساس نوع الجنس "التمييز التمييز القائم على 
 الجنساني"

 التمييز على أساس العرق والنسب

 التمييز على أساس اإلعاقة

 التمييز القائم على أساس الوضع الصحي

 التمييز القائم على التوجه الجنسي

اشتكت النساء الالئي تمت مقابلتهن في هذا التقرير في سجن صنعاء من سوء توفير خدمات الرعاية  486قبل الحراس الذكور".
وعدم وجود ضمانات قانونية  488ومضايقات حراس السجن )بما في ذلك بسبب أصلهن االجتماعي( 487للسجينات الحوامل الصحية

  489أثناء اإلجراءات القانونية.

ً ما يتم احتجاز النساء في اليمن بعد طول فترة عقوبتهن األولية. 490كما هو الحال مع الفئات األخرى من السجناء، وعلى  491غالبا
تمت مقابلة عدد من  492الذكور، قد تظل النساء مسجونات حتى يوافق أحد الرجال من العائلة على اإلفراج عنهن.عكس السجناء 

وأوضحن أن سياسة السجن  2015،493النساء المحتجزات في سجن صنعاء من قبل الباحثين في مؤسسة الحقوق المتساوية في عام 
على ما يبدو في قضية واحدة يتم طلب اإلفراج عنهم بما  494سرة اإلذن بذلك،هي اإلفراج عن السجينات فقط حين يمنح أحد أفراد األ

 496وقد تم تبرئة العديد من النساء اللواتي تحدثن إلى باحثي مؤسسة الحقوق المتساوية من قبل أسرهن، 495يخالف أمر المحكمة.
يكن لدى امرأة أي عائلة، لذلك لم يتمكن أي  في إحدى الحاالت، لم 497ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى التجاوزات األخالقية المتصورة.

 498شخص من تأمين إطالق سراحها.

 قيود على حرية التنقل

(. ويشمل ذلك ICCPRمن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ) 12الحق في حرية التنقل محمي بموجب المادة 
غادرة أي بلد، بما في ذلك بلده. ال يجوز تقييد حرية التنقل إال الحق في حرية الحركة، وحرية اختيار محل اإلقامة، والحق في م

بموجب قانون وطني فقط لغرض حماية األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو حقوق اآلخرين وحرياتهم. ويجب أن 
"للمبادئ األساسية للمساواة وعدم أكدت لجنة حقوق اإلنسان أن أي قيود يجب أن تمتثل  499تكون القيود متسقة مع الحقوق األخرى.

التمييز"، وأن "التدابير التي تمنع النساء من التنقل بحرية أو مغادرة البالد من خالل مطالبتهن بالحصول على موافقة أو مرافقة أحد 
 500". 12الذكور انتهاك للمادة 

يرافقها أحد أقاربها الذكور )محرم( من أجل السفر خارج  حرية التنقل بالنسبة للمرأة في اليمن مقيدة، حيث تحتاج المرأة عادةً إلى أن
٪ من النساء اللواتي شملهن االستطالع انهن "مقيدات 47امرأة في اليمن، أفادت  1,993لـ  2010وفي مسح عام  501مكان إقامتها.

الحرية إلى حد ما" على ٪ منهن أنهن "مقيدات إلى حد ما" و"يملكن 15بشكل كامل" من مغادرة منزلهن دون إذن، في حين رأت 

 .السابق المرجع 486
 .B187 مقابلة 487
 .B181و B182و B190 ابالتمق 488
 .B179 مقابلة 489
 على ،2011 عام منذ حبسه تم قد أنه المتساوية الحقوق مؤسسة في باحثين صنعاء سجن في الذكور السجناء أحد أخبر المثال، سبيل على 490

: سراحه يطلق لم ولذلك ديونه، دسدا على قادراً  يكن لم معسراً، كان أنه وبما. فقط أيام خمسة لمدة األصل في احتجازه تم أنه من الرغم
B54 .2 الجزء في المناقشة من المزيد أنظر. 

491 
 

 االقتصادي المرأة وضع أن إال الرجال، على الشرط نفس ينطبق وبينما. سراحهم إطالق لضمان الدية أموال دفع يستطيعون ال ألنهم أو 492
 .التعذيب مناهضة لجنة ،24 الفقرة ،139 المالحظة أعلى، أنظر. مباشر غير بشكل ضدها يميز الشرط هذا أن يعني المتدني

 .B183و B177و B176و B178و B175و B185و B186و B189و B188و B180و B184 المقابالت 493
 .B189 ابلةمق 494
 .B184 مقابلة 495
 .B186و B189و B180و B178و B183 المقابالت 496
 مقابلة": األنثى لطبيعة مؤات غير" يعتبرونه عمل في تعمل كانت ألنها مساعدتها، رفضت عائلتها أن امرأة ذكرت المثال، سبيل على 497

B188. 
 .B185 مقابلة 498
نوفمبر/  UN Doc. CCPR / C / 21 / Rev.1 / Add.9، 2 ،(الحركة حرية) 12 ادةالم: 27 رقم العام التعليق اإلنسان، حقوق لجنة 499

 .2 الفقرة ،1999 الثاني تشرين
 .18 الفقرة السابق، المرجع 500
 .34 ص ،402 الحاشية أعلى، أنظر 501
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٪ من النساء أنهن "مقيدات تماًما" في 30في نفس االستطالع، صرحت و 502٪ من السناء شعرن "بالحرية التامة".21التوالي، و
٪ أنهن يشعرن "بالحرية 29٪ أنهن "مقيدات إلى حد ما"، بينما صرح 12التنقل في األماكن العامة دون خوف أو ضغط، وصرحت 

عندما سئلن عن األسباب التي جعلتهن يشعرن بأنهن مقيدات في التنقل في المناطق العامة، كان ردهن بالنسبة  503لك.التامة" لفعل ذ
وفي مقابالت األسر  504٪ من النساء اللواتي شملهن االستطالع( هو معارضة الزوج أو أحد الوالدين لخروجهن.60للغالبية )

٪ من النساء 51، أفادت 2015( في عام GenCap( ومشروع )Oxfamفام )( وأوكسCAREالمعيشية التي أجرتها منظمة كير )
هذه القيود على  505اللواتي شملهن االستطالع أن العقبة الرئيسية التي تحول دون حريتهن في التنقل هي "االفتقار إلى القبول الثقافي".

ركة الكاملة في جميع مجاالت الحياة المدنية والسياسية قدرة المرأة على التنقل بحرية في األماكن العامة تقلل من قدرتها على المشا
 واالقتصادية.

( وآخرون CAREوقد أدى الصراع إلى تفاقم القيود المفروضة على حرية التنقل لكل من الرجال والنساء. وقد الحظت منظمة كير )
جاز عند السفر، مما أدى إلى تقييد حركتهم أن الرجال عرضة لالستهداف عند نقاط التفتيش وأنهم معرضون لخطر االعتقال أو االحت

ت، لميليشيااعليها طر لتي تسياا ظتحفل ألقطق المناافي والن النساء أقل عرضة لإليقاف،  506بشدة في المدن أو المحافظات األخرى.
نساء عرضة ومع ذلك، وكما لوحظ أعاله، تظل ال 507واق.ألسالی ل إجارلن امر کثء ألنسال اساطق بإرلمناض افي بعر ألستقوم ا

للعنف الجنسي والمضايقات من قبل الجماعات المسلحة، مع تعرض النساء المهمشات بشكل خاص للعنف الجنسي والمضايقات عند 
مثل أبين -في المناطق التي تسيطر عليها الجماعات اإلسالمية المتطرفة مثل تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية  508نقاط التفتيش.

الرجال عند نقاط التفتيش يصرون على وجود محرم ]مرافق ذكر مع المرأة[، مما تؤثر على قدرة المرأة على ذُكر أن -ولحج 
ووفقاً لما ذكرت إحدى النساء في أبين، "ال  509الوصول إلى الخدمات العامة، مثل الرعاية الصحية والمؤسسات التعليمية، والوظيفة.

 510ظائفهن ألنهن ال يملكن دائما مرافق ذكر".يمكن أن تذهب النساء العامالت بسهولة إلى و

 التعليم

قبل الصراع، أحرز اليمن تقدًما كبيًرا فيما يتعلق بمعدالت االلتحاق بالتعليم على مدار العقدين السابقين، وتقلصت الفوارق بين 
ل التفاوتات بين الجنسين قائمة ومع ذلك، ال تزا 2013.511و 1999الجنسين في االلتحاق بالمدارس االبتدائية والثانوية بين عامي 

 في االلتحاق واالستمرار واإلكمال.

وفي هذا السياق،  513إال أنه من الناحية العملية ال يُلزم من الطالب الحضور. 2001،512في حين أن التعليم أصبح إلزامياً في عام 
دما تعاني األسرة من صعوبة في الموارد المالية، تشير التقارير إلى أن اآلباء يفضلون إرسال أبنائهم الذكور إلى المدرسة، خاصة عن

502 s Policy Research, ’International Foundation for Electoral Systems and The Institute for Women
The Status of Women in the Middle East and North Africa (SWMENA) Project: Focus on Yemen, 

Freedom of Movement, & Freedom from Harassment & Violence Topic Brief, p. 2, available at: 
https://iwpr.org/wp-content/uploads/wpallimport/files/iwpr-

export/publications/SWMENA_Yemen_Freedoms_Restrictions.pdf 
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: على متاح ،9 ص ،2016 الصراعات، مزقته بلد في حياتهم بناء إلعادة اليمنيون إليه يحتاج ما: األشياء التقاط أوكسفام، 508

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/bp-yemen-picking-up-the-pieces-210916-
en.pdf. 
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وغالباً ما يتم اتخاذ قرار السماح للطفل بمواصلة تعليمه  514وال يتوفر في الفصول الدراسية سوى مساحة لعدد محدود من الطالب.
 515من قبل أفراد العائلة الذكور، وخاصةً األب.

المتساوية مقابالت مع عدد كبير من النساء الالتي أجبرن على عدم ، أجرى الباحثون في مؤسسة الحقوق 2016و 2015بين عامي 
 517ووردت أسباب متباينة حول اتخاذ قرار بإبعاد الفتيات من المدرسة، بما في ذلك وفاة أو فقدان أحد الوالدين، 516مواصلة تعليمهن.

وسمعة أو شرف  519أو القيود المالية، 518وعدم وجود مدرسة في الجوار وعدم الرغبة في السماح للبنات بالسفر لمسافات طويلة،
كما أوضحت بعض من أجريت معهن المقابالت  521ونقص المعلمات اإلناث. 520المرأة )بما في ذلك عدم وجود مدارس منفصلة(،

حيث أفادت عدة نساء تمت مقابلتهن في محافظة البيضاء  522أن "بلوغ سن الرشد" يعني أنه ليس هناك حاجة إلى المزيد من التعليم.
وعلى وجه الخصوص، لم  523عن مفهوم شائع مفاده أنه يجب على الفتيات التعلم في المدارس فقط إلى أن يصلن إلى سن البلوغ.
 524يكن هذا هو الحال مع أشقاء هؤالء النساء، الذين استمر الكثير منهم في التعليم حتى بعد إبعاد شقيقاتهم.

 
 دراسة حالة: مقابلة مع امرأة يمنية حول التعليم

 
لم أدرس. ال أعرف أقرأ وال أكتب. أنا ال أدرس الن عندنا عيب البنات يدرسن. ممنوع البنات يذهبن إلى  امرأة )م(:

 .المدرسة )...( أنا تعرضت للتمييز والتهميش
 لماذا لم تتعلمي؟ )ب(: الباحث

 عندنا يقولوا عيب البنت تروح تدرس. يعني العادات والتقاليد عندنا كذا. )م(:
 من الذي منعك من الدراسة؟ )ب(:
 .أعني والدي، ألن الفتاة يجب أن تبقى في المنزل وتخدم عائلتها-في البداية، أسرتي  )م(:

 ما هي األضرار التي وقعت عليك جراء عدم التعليم؟ )ب(:
لو أنني درست، فأنا ال أعرف كيف أقرأ أو أكتب وال أستطيع تعليم أطفالي و –هناك أضرار كثيرة من عدم التعليم  )م(:

 525لكنت حصلت على وظيفة مناسبة.
 

كان بُعد المسافة ألقرب مدرسة عامالً مثب ًطا للعديد من الفتيات والنساء اللواتي قابلهن الباحثون لدى المؤسسة. وأوضحت إحدى 
اد أسرتها الذكور غير الفتيات أنه كان يتوجب عليها السفر إلى قرية أخرى لاللتحاق بالمدرسة الثانوية، وهذا يجعل بعض أفر

راضيين حيث أن هناك مستوى عالي من الوصمة االجتماعية تمنع النساء من السفر لغرض التعليم، وأوضحت أنه تم إخراجها من 
فتاة أخرى من محافظة حجة، حصلت على درجات عالية في مرحلتي التعليم االبتدائي والثانوي، لم  526المدرسة من قبل والدها.

514 in Mahdi, K.A., Würth, A., Lackner, H. 292, -”, 275s Health and Politics in Yemen’Women“Worm, I., 
(eds.), Yemen Into the Twenty-First Century: Continuity and Change, ISBS, 2007, p. 276. 
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ة الهندسة في الجامعة، حيث لم تكن هناك كلية هندسة في حجة ولم يسمح لها والداها بالذهاب إلى الجامعة في تتمكن من دراس
 527صنعاء.

إن المفاهيم المجتمعية لشرف النساء، التي تمنع بعض الفتيات من السفر إلى المدرسة، تؤثر أيضا على أنواع المرافق التعليمية التي 
م تسليط الضوء من قبل النساء التي قوبلن على أن عدم وجود مرافق تعليمية غير مختلطة يشكل عائق تعتبر مقبولة للبنات. وقد ت

 أمام تعليم الفتيات. وكما أفادت إحدى النساء:

كانت المدرسة الجديدة بعيدة وكانت مختلطة للبنين والبنات. قال لي والدي: "أنت فتاة ومكانك في 
توفير مدرسة للفتيات في منطقتي. تزوجت بعد أسبوع من  المنزل." حدث هذا ألن الدولة رفضت

المحادثة مع والدي وعاش زوجي الجديد في قرية مختلفة. ظننت أنني ربما أستطيع مواصلة دراستي 
  528هناك، لكن تلك القرية تعاني من نفس المشكلة. ال توجد مدرسة هناك أيضا.

ت أن زوجها سيسمح لها بمواصلة تعليمها فقط إذا كان هناك مدرسة واجهت امرأة أخرى ممن قوبلن حالة مماثلة، حيث أوضح
 للفتيات:

. حاولت أن أواصل دراستي، لكن والدي 2005تزوجت في السنة األولى من المرحلة الثانوية في عام 
وزوجي منعاني لكوني فتاة. لم تكن هناك مدارس غير مختلطة في منطقتي. قدمت شكوى إلى السلطة 

ذا الموضوع. اشتكيت أيضا لزوجي وحاولت إقناعه. فأخبرني أنه بمجرد وجود مدرسة المحلية حول ه
 529للفتيات في المنطقة، سيسمح لي بالدراسة.

ومن بين النساء اللواتي أجرى باحثو المؤسسة مقابالت معهن ممن أفدن عن صعوبات في الوصول إلى التعليم، كان الغالبية منهن 
الحاالت، كان قرار الزواج وقرار ترك المدرسة يأتي بسبب المخاوف االقتصادية، بما في ذلك  في بعض 530ضحايا زواج األطفال.

 532وموت أحد األقارب الذكور. 531عدم القدرة على دفع الرسوم المدرسية

م مليون طفل تسربوا من التعليم في عا 2كان للصراع تأثير ضار على التعليم داخل اليمن. تشير التقارير إلى أن أكثر من 
وفي  534مدرسة، مما يعني أن عدد التالميذ في كل فصل قد ارتفع. 1600وقد تم "تدمير أو احتالل أو إغالق" أكثر من  2017.533

٪ من المعلمين لمدة ستة 73(، لم يتم دفع رواتب لما يصل الى Save the Childrenالوقت نفسه، وفقا لمؤسسة إنقاذ الطفل )
ويعتمد استمرار الدراسة إلى حد كبير على استعداد هؤالء  2017.535وأبريل/نيسان  2016أشهر بين أكتوبر/تشرين األول 

اضطرت العديد من المدارس إلى تقليل ساعات الدوام المدرسي  536المعلمين على مواصلة التدريس، وألن العديد منهم يعانون مالياً،
مية باستخدام القنابل العنقودية العديد من اآلباء يخشون وجعل استهداف المرافق التعلي 537لتصل إلى ساعتين من التدريس في اليوم.
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534 s Forgotten Children: The Urgent Case for Funding Education and ’YemenSave the Children, 

Child Protection, 2017, p. 2, available at: 
https://www.savethechildren.org.uk/sites/default/files/documents/Yemen-Brief-
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 التمييز القائم على التوجه الجنسي
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 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى 

وعرفانشكر   من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : 

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : قائمة االختصارات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : ملخص تنفيذي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : المقدمة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : السياق االجتماعي والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : اإلطار القانوني والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : أنماط التمييز وعدم المساواة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : التوصيات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى المراجع

المفاهيمي للتقرير اإلطار

المساواة على اإلنسان لحقوق الموحد اإلطار تطبيق  

التقريروحدود  نطاق  

البلد سياق  

والسياسات والحكومة التاريخ  

 اإلطار القانوني المتعلق بالمساواة وعدم التمييز

 نظرة عامة على نظام العدالة اليمني

 االستنتاج

 التمييز على أساس الرأي السياسي

 التمييز على أساس الدين أو المعتقد

أساس نوع الجنس "التمييز التمييز القائم على 
 الجنساني"

 التمييز على أساس العرق والنسب

 التمييز على أساس اإلعاقة

 التمييز القائم على أساس الوضع الصحي

 التمييز القائم على التوجه الجنسي

من إرسال أطفالهم إلى المدرسة، إلى جانب الصعوبات المالية المتمثلة في دفع الرسوم والتكاليف األخرى المرتبطة بالتعليم، كان 
 538لذلك أثر ضار بشكل خاص على التحاق الفتيات بالمدارس.

 العمل

تمييز كبير في العمل، من حيث مشاركتهن في سوق العمل، ومستويات أجورهن، وطبيعة األعمال التي تعاني النساء في اليمن من 
 في اليمن: 2005يستطعن القيام بها. ووفقًا لتقديرات البنك الدولي، بناًء على مسح ميزانية األسرة لعام 

)أي ال يعملن وال يبحثن عن ٪ من النساء اليمنيات في سن العمل ال يشاركن في القوى العاملة 90أكثر من 
٪ من الرجال خارج القوة العاملة )...(. إذا تم استخدام تعريف أضيق لمشاركة القوى 20عمل( مقارنة بـ 

٪. ومما يثير 5العاملة الذي يستثني العمل غير المدفوع األجر، تنخفض مشاركة المرأة في القوى العاملة إلى 
منيات اللواتي يعملن وغلبهن النساء الريفيات، يعملن بدون أجر. وفي ٪ من النساء الي90القلق، أن أكثر من 

 539بثالثين مرة عرضة للحصول على وظائف مدفوعة األجر من النساء. الوقت نفسه، فإن الرجال أكثر

يع أشكال التمييز إلى اللجنة المعنية بالقضاء على جم 2014هذه التقديرات مدعومة بالبيانات المقدمة من الدولة. ففي تقريرها لعام 
 540٪.8بلغت حوالي  2010و 2004(، كشفت اليمن عن أن مشاركة النساء في القوى العاملة بين عامي CEDAWضد المرأة )

وفي الفترة نفسها، انخفضت النسبة المئوية للنساء المشاركات في "النشاط االقتصادي" )أي باستثناء العمل غير المدفوع األجر(، من 
 2010.541في المائة في عام  8.1إلى  2004مائة في عام في ال 8.75معدل 

هناك فجوة بارزة بين الجنسين فيما يتعلق بطبيعة العمل الذي من المحتمل أن تشارك فيه النساء. كشفت المجموعة البؤرية 
طية موجودة فيما يتعلق أن المواقف النم 2013( في USAIDوالمقابالت الفردية التي أجرتها الوكالة األمريكية للتنمية الدولية )

غالبية الوظائف التي حددها المستجيبون كوظائف مناسبة للنساء ينطوي على مهام  542بأنواع العمل "المقبولة" للرجال والنساء.
ريز، منزلية )التعليم المنزلي، مجالسة األطفال، تنظيف المنزل، الطبخ، إلخ( أو العمل الذي يمكن القيام به من المنزل )الخياطة، التط

إلخ(، في حين أن معظم الوظائف التي تم تحديدها على أنها مقبولة بالنسبة للرجال تتضمن مستويات كبيرة من المسؤولية والتعليم 
والتفاعل مع االقتصاد الرسمي )على سبيل المثال: الميكانيكا، والعمل الكهربائي والهندسة، والتدريس، واألعمال المكتبية، والزراعة، 

 543ماك، وتربية النحل، وما إلى ذلك(.وصيد األس

م جمع المياه أحد المهام الرئيسية للعديد من النساء اليمنيات. ويتطلب استثماًرا كبيًرا للوقت والطاقة، وقد ارتبط بانخفاض فرص التعلي
اً في القطاع الزراعي غير تلعب المرأة أيضاً دوراً بارز 544والعمل، وكذلك بـ "زيادة التعرض للعنف القائم على النوع االجتماعي".

ً لتحليل أجرته منظمة كير ) 545المدفوع األجر، مما يحد من فرص االستقالل االقتصادي. ( Oxfam( وأوكسفام )CAREووفقا
٪ من 90٪ من زراعة المحاصيل الزراعية و60، قبل الصراع، قدمت النساء في اليمن "2015( في عام GenCapومشروع )

 546٪ أقل من الرجال". 30٪ من األراضي الزراعية" ويكسبن "1ية"، بينما امتلكن "أقل من العمالة التي ترعى الماش

 547مباشرة، في بعض الحاالت، من قبل الزوج أو أحد أفراد األسرة. وتعرقلت فرص المرأة في االضطالع بعمل مدفوع األجر
 ن االلتحاق بوظيفة جديدة:أوضحت إحدى الالتي تمت مقابلتهن في هذا التقرير أن شقيقها هو من منعها م

 .السابق المرجع 538
 .4 ص ،197 الحاشية أعلى، أنظر 539
 .50 ص ،310 الحاشية أعلى، أنظر 540
 .السابق المرجع 541
542 45, available at: -AID, Yemen Gender Assessment, 2014, pp. 44US

http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pa00jnrk.pdf. 
 .السابق المرجع 543
 .11 ص السابق، المرجع 544
 .43 ص السابق، المرجع 545
 .20 ص ،402 الحاشية أعلى، أنظر 546
 .C168و B22و A127و A2 المقابالت 547
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حصلت على وظيفة في معهد تدريب على الكمبيوتر. منعني أخي من العمل ومن مغادرة المنزل. حدث هذا 
. أوقفني عن العمل، قائاًل إني امرأة وترك المنزل ممنوع من وجهة نظر 2016نوفمبر/ تشرين ثاني  9في 

من كسب لقمة العيش. لو لم أعامل بهذه الطريقة لكنت دينية. وقد أحزنني هذا بشدة ألنه منعني من عملي و
 548حصلت على دخل شهري لدعم احتياجاتي.

أجرى باحثو المؤسسة مقابلة مع امرأة تعمل في  549وقد وجد بحثنا إمكانية تعرض النساء للتمييز في مكان العمل إذا ما وجد.
وجدت صعوبة في الحصول على الترقية في المستشفى الذي تعمل  مستشفى، قالت للباحثين أنه نظراً لكونها امرأة وليس لها وساطة،

تم طرد  551وقالت امرأة أخرى كانت تعمل سكرتيرة أنها ُمنعت من التقدم بطلب الترقيات ولم يُسمح لها بالسفر بشكل مستقل. 550فيه.
 552للةً ذلك بسبب جنسها.امرأة ثالثة من وظيفتها واستبدالها برجل، على الرغم من امتالكها للمؤهالت المطلوبة، مع

عند النظر في آثار النزاع الحالي على حق المرأة في العمل، حدثت بعض التطورات اإليجابية المناقضة للحدوث. وعلى وجه 
الخصوص، انخفضت وصمة العار االجتماعية فيما يتعلق ببعض األعمال التي كانت عادة ما تعتبر "مخزية"، مما سمح لبعض 

ومع ذلك، تظل المرأة مستبعدة إلى حد كبير من االقتصاد المدفوع األجر وتستمر في أداء  553ة للعمل بأجر.النساء بفرص إضافي
وكما لوحظ، فإن إحدى األعمال المنزلية التي تتحملها المرأة والمسؤولية عنها هي جمع المياه من اآلبار  554غالبية األعمال المنزلية.

(، كان لقلة المياه تأثير كبير على النساء والفتيات اللواتي اضطررن للسير IRCاذ الدولية )ونقاط المياه األخرى، وفقا للجنة اإلنق
( أنها تعرضت (IRCوأوضحت امرأة من لحج تمت مقابلتها من قبل لجنة اإلنقاذ الدولية  555طويالً أكثر من أجل جمع المياه.

 556اف بئر منطقتها.إلجهاضين بعد حمل كميات كبيرة من الماء لمسافات طويلة، بسبب جف

 المشاركة السياسية

من الدستور، تتمتع المرأة بحق المشاركة في الحياة السياسية والتصويت والترشح لالنتخابات. ومع ذلك،  43و 42بموجب المادتين 
للدولة المعدة وغياب تدابير اإليجابية  558والقيود المفروضة على الحق في التنقل 557فإن مجموعة من األعراف االجتماعية التمييزية

 لتشجيع مشاركة المرأة تفضي إلى أن المرأة نادراً ما تمارس هذه الحريات السياسية على قدم المساواة مع الرجل.

٪ في آخر 42٪ بعد الوحدة إلى 17.8، من 2003و 1993ازداد عدد الناخبات كنسبة من السكان الناخبين بشكل كبير بين عامي 
من أن هذا ال يزال أقل بكثير من المشاركة المتساوية. وعالوة على ذلك، انخفض عدد المرشحات  على الرغم 559انتخابات برلمانية

٪ من جميع المرشحين(، وانخفض هذا العدد إلى  1.3امرأة لالنتخابات ) 42، ترشحت 1993. في عام 2003و 1993بين عامي 
، انخفض عدد النساء المنتخبات، من اثنتين في وبالمثل 2003.560٪( فقط في عام 0.7) 11وإلى  1997٪( في عام 0.6) 23

 301من أصل  2003٪ فقط من جميع المقاعد(، إلى ممثلة امرأة واحدة في عام 0.6)بمعنى أن النساء  1997و 1993عام 

 .E111 مقابلة 548
 .D1099و D165و A269و C209و C208و C243 التالمقاب 549
 .C243 مقابلة 550
 .D165 مقابلة 551
 .A269 مقابلة 552
 .15 ص ،402 الحاشية أعاله، أنظر 553
 .السابق المرجع 554
555 They Die of Bombs, We Die of Need: Impact of Collapsing Public International Rescue Committee, 

Health Systems in Yemen, 26 March 2018, p. 12, available at: 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/theydieofbombswedieofneedfinal.pdf. 
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 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى 

وعرفانشكر   من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : 

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : قائمة االختصارات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : ملخص تنفيذي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : المقدمة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : السياق االجتماعي والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : اإلطار القانوني والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : أنماط التمييز وعدم المساواة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : التوصيات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى المراجع

المفاهيمي للتقرير اإلطار

المساواة على اإلنسان لحقوق الموحد اإلطار تطبيق  

التقريروحدود  نطاق  

البلد سياق  

والسياسات والحكومة التاريخ  

 اإلطار القانوني المتعلق بالمساواة وعدم التمييز

 نظرة عامة على نظام العدالة اليمني

 االستنتاج

 التمييز على أساس الرأي السياسي

 التمييز على أساس الدين أو المعتقد

أساس نوع الجنس "التمييز التمييز القائم على 
 الجنساني"

 التمييز على أساس العرق والنسب

 التمييز على أساس اإلعاقة

 التمييز القائم على أساس الوضع الصحي

 التمييز القائم على التوجه الجنسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى 

وعرفانشكر   من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : 

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : قائمة االختصارات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : ملخص تنفيذي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : المقدمة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : السياق االجتماعي والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : اإلطار القانوني والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : أنماط التمييز وعدم المساواة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : التوصيات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى المراجع

المفاهيمي للتقرير اإلطار

المساواة على اإلنسان لحقوق الموحد اإلطار تطبيق  

التقريروحدود  نطاق  

البلد سياق  

والسياسات والحكومة التاريخ  

 اإلطار القانوني المتعلق بالمساواة وعدم التمييز

 نظرة عامة على نظام العدالة اليمني

 االستنتاج

 التمييز على أساس الرأي السياسي

 التمييز على أساس الدين أو المعتقد

أساس نوع الجنس "التمييز التمييز القائم على 
 الجنساني"

 التمييز على أساس العرق والنسب

 التمييز على أساس اإلعاقة

 التمييز القائم على أساس الوضع الصحي

 التمييز القائم على التوجه الجنسي
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 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى 

وعرفانشكر   من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : 

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : قائمة االختصارات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : ملخص تنفيذي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : المقدمة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : السياق االجتماعي والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : اإلطار القانوني والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : أنماط التمييز وعدم المساواة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : التوصيات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى المراجع

المفاهيمي للتقرير اإلطار

المساواة على اإلنسان لحقوق الموحد اإلطار تطبيق  

التقريروحدود  نطاق  

البلد سياق  

والسياسات والحكومة التاريخ  

 اإلطار القانوني المتعلق بالمساواة وعدم التمييز

 نظرة عامة على نظام العدالة اليمني

 االستنتاج

 التمييز على أساس الرأي السياسي

 التمييز على أساس الدين أو المعتقد

أساس نوع الجنس "التمييز التمييز القائم على 
 الجنساني"

 التمييز على أساس العرق والنسب

 التمييز على أساس اإلعاقة

 التمييز القائم على أساس الوضع الصحي

 التمييز القائم على التوجه الجنسي

 80.7في المائة فقط و 0.46، كانت المرأة أفضل قليالً، حيث كانت تمثل 2006و 2001في االنتخابات المحلية لعامي  561مقعد.
 562في المائة من جميع المقاعد المتاحة. 0.5في المائة من المرشحين على التوالي وتؤمن نسبة 

ً من المناصب األخرى ذات المسؤولية. في عام  ً لبيانات الدولة، تحتل النساء القليل جدا ٪ فقط من جميع 1.1، كانت 2012ووفقا
وتم توثيق اتجاهات مماثلة فيما يتعلق بالمناصب  563رجالً(. 83ة بـ نواب رؤساء المحكمة العليا من النساء )امرأة واحدة مقارن

 564رجالً(. 613امرأة مقارنة بـ  21في المائة فقط من جميع المناصب القضائية ) 3.3القضائية األخرى، حيث شكلت النساء 

المرأة على ممارسة حقوقها االنتخابية.  تشجيع 565من قانون االنتخابات العامة واالستفتاء من لجنة االنتخابات العليا 7تتطلب المادة 
ومع ذلك، وكما تشير األرقام أعاله، يُرجح أن للرجال أصوات أكثر، وعلى نحو مثير للقلق، كانت هناك اقتراحات بأن أصوات 

العامة واالستفتاء  وبينما أوضحت الدولة أن أحكام قانون االنتخابات 566النساء غالباً ما تكون "موّجهة" من قبل أفراد العائلة الذكور.
قد تتضمن تمييز غير مباشر ضد  58إال أن المادة  567تنطبق بنفس القدر على الرجال والنساء )على سبيل المثال الحق في الترشح(،

المرشحات المحتمالت، حيث توجب المادة على المرشح بأن يتم تزكيته من مجموعة من الناخبين ال يقل عددهم عن ثالثمائة ناخب 
اغلب مراكز الدائرة االنتخابية. وهذا الشرط فيه تمييز غير مباشر ضد المرأة، حيث أن القيود المفروضة على حريتها في يمثلون 

 التنقل، إلى جانب األعراف المجتمعية تعني أن النساء سيواجهن صعوبات أكبر من الرجال في الحصول على مثل هذه التزكية.

ً لتعزيز مشاركة المرأة، بينما حد الصراع من صوتها في جوانب وقد أتاحت البيئة السياسية المتقلبة  في السنوات األخيرة فرصا
، شاركت العديد من النساء اليمنيات في االحتجاجات التي اندلعت في جميع أنحاء البالد في معارضة إلدارة 2011أخرى. في عام 

وسط وشمال أفريقيا ممن شاركن في الربيع العربي لم يؤكدن مع المعلقين الذين يالحظون أن النساء في منطقة الشرق األ 568صالح،
كان  569فقط وجودهن على المسرح السياسي، بل حاولن أيًضا أن يزيحن الصور النمطية الثقافية عن موقعهن الثانوي داخل المجتمع.

على جائزة نوبل للسالم في عام في اليمن، الصحفية والناشطة في مجال حقوق اإلنسان توكل كرمان، الحائزة  أبرز مثال على ذلك
 570، والتي لُقبت "أم الثورة" بسبب نشاطها السياسي غير العنيف ضد نظام صالح.2011

% لمشاركة المرأة في مؤتمر الحوار الوطني 30( حصة نسبتها NDCفي السنة التالية، أقرت اللجنة الفنية لمؤتمر الحوار الوطني )
(NDC).571 فقد كانت  572٪ من مشاركة اإلناث(، 28لي للممثالت لم يصل إلى هذا الهدف )حوالي وبالرغم من أن العدد اإلجما

( الفرصة لمزيد NDCهذه خطوة هامة بالنظر إلى مشاركة المرأة في المنتديات السياسية األخرى. وقد أتاح مؤتمر الحوار الوطني )
ت الهامة بما في ذلك ما يتعلق بتمثيل المرأة في المناصب من التقدم في قضايا المرأة داخل الدولة، مع تقديم العديد من التوصيا

منه على أن تعتمد  76وتم تضمين حصة التمثيل السياسي للمرأة في مسودة الدستور، حيث تنص المادة  573القضائية والسياسية.

 .السابق المرجع 561
 .السابق المرجع 562
 .20 ص ،310 الحاشية أعاله، أنظر 563
 .20 ص السابق، المرجع 564
 .7 المادة ،(واالستفتاء االنتخابات العامة قانون) 2001 لسنة 13 رقم القانون 565
566 35, available at: USAID, Yemen Gender Assessment, 2014, p. 

http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pa00jnrk.pdf. 
 .19 ص ،310 الحاشية أعاله، أنظر 567
 .11 ص ،197 الحاشية أعاله، أنظر 568
569 Introduction: Deconstructing Women Empowerment in the Middle East and North “Shalaby, M., 

Africa”, 1-19, in Shalaby, M., Moghadam, V.M., empowering Women After the Arab Spring, 
Palgrave 2016. 

570 Middle East Journal of Culture and Communication, Vol. ”, Gendering the Arab Spring“Ali, N., -Al
26, No. 31, 2012, p. 27. 

 .3 الفقرة ،333 الحاشية أعاله، أنظر 571
 .السابق المرجع 572
 .45-43 الفقرة ،18 الحاشية أعاله، أنظر 573
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ً وتدابير أخرى من هذا القبيل لتحسين التمثيل السياسي للمرأة "بما يضمن الوصول إل ٪ في 30ى نسبة ال تقل عن الدولة تشريعا
 574مختلف السلطات والهيئات".

 575منذ اندالع الصراع، أفادت تقارير بأن المشاركة السياسية للمرأة على الصعيدين الوطني والدولي "تم تهميشها كمسألة سياسية".
ول أعمال المرأة والسالم فيما يتعلق بجد 2000على الرغم من إصدار ثمانية قرارات من مجلس األمن لألمم المتحدة منذ عام 

إال أن المرأة اليمنية قد تم تهميشها في مفاوضات السالم  576واألمن، والتي تدعو إلى مشاركة المرأة في جميع مراحل عمليات السالم،
امرأة  50واستجابة للفشل في الدعوة إلى ضم وفد مستقل من النساء في محادثات السالم، قامت مجموعة مكونة من  577الرسمية.

، وفي أعقاب جهود الضغط التي قمن بها، تمت 2015يمنية بتشكيل ميثاق النساء اليمنيات للسالم واألمن في أكتوبر/ تشرين األول 
، على الرغم من أنهن كن محصورات في 2016دعوة سبع عضوات في الميثاق لحضور محادثات السالم في الكويت في مايو/أيار 

من بين المندوبين الرسميين في محادثات السالم في  578من االجتماعات الرسمية للمندوبين.حضور االجتماعات الجانبية بدالً 
امرأة: كانت هناك امرأتان حاضرتان من الوفد الذي يمثل حكومة هادي، وامرأة من الوفد  26الكويت، كانت ثالث نساء فقط من بين 

كما وردت تقارير تفيد بأن أطراف الصراع منعت النساء من  579نساء.الذي يمثل المؤتمر الشعبي العام. لم يمثل وفد أنصار هللا أي 
، منعت قوات أنصار هللا عضًوا في اللجنة الوطنية للمرأة، 2015في نوفمبر/تشرين الثاني  580السفر للمشاركة في محادثات السالم:

 581صر.وهي الدكتورة شفيقة الوحش، من السفر إلى االجتماعات التحضيرية للسالم في األردن وم

ومع ذلك، فإن "الفراغ القيادي" الذي نشأ نتيجة لمغادرة أعداد كبيرة من كبار المسؤولين الحكوميين وأعضاء األحزاب من البالد منذ 
بداية الصراع، مكن المرأة من تولي مناصب المسؤولية على المستوى المحلي في حدودها. األحياء والقرى، على سبيل المثال من 

( في عدن في Saferworldفي مقابالت أجرتها منظمة سيفرورلد ) 582ر الخدمات األساسية والمساعدة اإلنسانية.خالل تنظيم توفي
، ذكرت بعض النساء )اللواتي يعتبرن متعلمات جيداً( أنهن قد اعتبرن الحرب "تمكينًا للنساء" من بعض النواحي، 2016أواخر عام 

وفي الوقت نفسه، تعرقلت  583ادا على الذات وأكثر قدرة على التواجد في السياسة".بحيث "جعلتهن أقوى، وأكثر مرونة، وأكثر اعتم
مشاركتهن في الحياة العامة بسبب عدد من العقبات المتعلقة باألمن، بما في ذلك التفتيش في نقاط التفتيش )التي تقيد حريتهن في 

 584التنقل(، والتخويف والتهديدات من أطراف الصراع.

 ية الصحية وتنظيم األسرةالوصول إلى الرعا

٪ فقط أنهن كن مسئوالت عن  9.4، ذكرت نسبة 2013امرأة متزوجة شملهن المسح السكاني والصحي لعام  15,566من بين 
٪ ممن قلن إن أزواجهن هم صانعوا القرار الرئيسي.  42.2اتخاذ القرارات المتعلقة بالرعاية الصحية الخاصة بهن، بالمقارنة مع 

 .76 المادة ،56 الحاشية أعاله، أنظر 574
 .13 ص ،402 الحاشية أعاله، أنظر 575
 / UN Doc. S واألمن، والسالم المرأة بشأن( 2000) 1325 القرار المتحدة، لألمم التابع األمن مجلس الخصوص وجه على أنظر 576

RES / 1325، 2000واألمن، والسالم المرأة بشأن( 2009) 1889 القرار تحدة،الم لألمم التابع األمن مجلس ؛ UN Doc. S / 
RES / 1889، 2009الصراعات، نشوب منع مراحل جميع في المرأة دور تعزيز بهدف المتحدة، لألمم التابع األمن ومجلس ؛ UN 

Doc. SC / 11149، 2013. 
577 Bringing Peace to Yemen by “rity, US Civil Society Working Group on Women, Peace, and Secu

Having Women at the Table: What the US Must Do and Why It Matters”, US CSWG Policy Brief, 
21 August 2017, p. 1, available at: http://www.icanpeacework.org/wp-

content/uploads/2017/10/ICAN-US-CSWG-Policy-Brief-August-28-2017.pdf. 
 .5 ص السابق، المرجع 578
 .السابق المرجع 579
 .السابق المرجع 580
: على متاح ،2015 نوفمبر/ تشرين الثاني النساء"، حقوق عن مدافعة سفر يمنعون الحوثيون: "اليمن ووتش، رايتس هيومن 581

https://www.hrw.org/news/2015/11/15/yemen-travel-ban-womens-rights-advocate. 
: على متاح ،15 ص ،2016 الصراع، بعد ما اليمن في االنتخابات دور االنتخابية، للنظم الدولية ةالمؤسس 582

https://www.ifes.org/sites/default/files/2016_ifes_the_role_of_elections_in_a_post-
conflict_yemen_final.pdf؛ Saferworld et al، “Women nowadays do anything”: Women's role in 

conflict، peace and security in Yemen، June 2017، p. 15. 
 .وآخرون سيفرورلد منظمة ،16 ص السابق، المرجع 583
 .15 ص السابق، المرجع 584
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 585٪ من أفراد العينة بأن القرارات المتعلقة بالرعاية الصحية كانت قراًرا متباداًل، اتخذته الزوجة والزوج بالتساوي.45.25أفادت 
ووجد المسح وجود عالقة إيجابية بين مستويات تعليم المرأة واحتمالية المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالرعاية الصحية )إما 

كن -وال سيما عدن وصنعاء وحضرموت -المثل، فإن النساء اللواتي يعشن في المناطق الحضرية وب 586بشكل فردي أو مشترك(.
 587أكثر مشاركة في القرارات المتعلقة بصحتهن.

وقد أعربت كال من  588٪( قد حضرها "موظفون صحيون ماهرون". 44.7، كان أقل من نصف جميع الوالدات )2013في عام 
ع أشكال التمييز ضد المرأة واللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقهما اللجنة المعنية بالقضاء على جمي

بشأن حصول المرأة على الرعاية الصحية وتنظيم األسرة، فضالً عن انخفاض معدل النساء "اللواتي يستعن بعاملين طبيين مهرة" 
 589أثناء الوالدة.

ً للجنة اإلنقاذ الدولية ) (، فإن النساء واألطفال "تحملوا وطأة" آثار الصراع من حيث تأثير ذلك على وصولهم إلى IRCووفقا
ّر أن أكثر من نصف مليون امرأة حامل لم يحصلن على خدمات الصحة 2016الخدمات الصحية: ففي أكتوبر/تشرين األول  ، قُد 

أوضح مدير مستشفى في عدن تمت مقابلته من قبل  590٪ فقط من الخدمات الصحية لألمهات والمواليد.35اإلنجابية، مع تشغيل 
 أنه يتم إهمال احتياجات المرأة الصحية: 2018لجنة اإلنقاذ الدولية في مارس/آذار 

ال توفر الدولة أي أدوية لصحة المرأة أو خدمات التوليد وأمراض النساء. تتبرع دول الخليج 
لسوائل الوريدية. )...( يتم إعطاؤنا الضمادات للمستشفيات، ولكنها ليست ما تحتاجه النساء باستثناء ا

 591المخصصة إلصابات الحرب، وليس ما نحتاجه لتوفير الرعاية األساسية للنساء واألطفال هنا.

 االستنتاج

تواجه النساء في اليمن التمييز وعدم المساواة في جميع مجاالت الحياة، نتيجة التحامل االجتماعي الواسع واألعراف االجتماعية 
الضارة، والقوانين والسياسات التمييزية والتسامح مع العنف القائم على نوع الجنس. قبل اندالع الصراع، كانت الدولة تحتل باستمرار 

لب أسفل الترتيب العالمي للمساواة بين الجنسين بسبب المظاهر الشديدة للتمييز التي تواجهها النساء في الحياة اليومية. المزيج من القوا
ية االجتماعية السلبية وإطار تشريعي ضعيف وقوانين تمييزية يوحي بأن العنف القائم على نوع الجنس وزواج األطفال هما النمط

السائدان، حيث تعامل النساء بشكل غير متساو فيما يتعلق بالزواج والطالق والميراث، ويواجهن حواجز في ممارسة حقوقهن في 
والرعاية الصحية. وقد قوضت محاوالت تعزيز المساواة بين الجنسين بسبب تردد عام في تحدي  العمل والمشاركة السياسية والتعليم

 أنظمة المعتقدات التقليدية. وبالرغم من أفضل الجهود التي تبذلها المجموعات النسائية ذات الصلة، فقد تم تعديل عدد قليل من القوانين
 حركات السابقة نحو المساواة بين الجنسين، مثل فرض حد أدنى لسن الزواج.في السنوات األخيرة. في بعض الحاالت، تم عكس الت

وفي حين أتاح الصراع بعض الفرص للنساء، بما في ذلك إمكانية الحصول على عمل في وظائف يعتبر تقليديا أنها غير مناسبة 
قد أدى بشكل عام إلى تفاقم التمييز وعدم  البحث الذي أجرته مؤسسة الحقوق المتساوية دليال واضحا على أن الصراع للنساء، وجد

المساواة المتجذرين اللذين تواجههما النساء والفتيات في اليمن، مع زيادة معدالت العنف القائم على نوع الجنس وزواج األطفال، 
 وتهميش النساء في محادثات السالم الرسمية.

 

 ،2015 ،2013 اليمني الوطني واإلسكان الصحي المسح اإلحصائية، المركزية والمنظمة والسكان العامة الصحة وزارة اليمنية الجمهورية 585
 .http://dhsprogram.com/pubs/pdf/FR296/FR296.pdf: على متاح ،179 ص

 .180 ص السابق، المرجع 586
 .السابق المرجع 587
588 , 2017, available at: http://databank.worldbank.org/data/home.aspxData BankThe World Bank,  
 . 27 الفقرة ،384 يةالحاش أعلى، أنظر ؛29-28 الفقرة ،304 الحاشية أعاله، أنظر 589
 ص ،2018 مارس/ آذار 26 اليمن، في العامة الصحة أنظمة انهيار تأثير: الفقر من نموت القنابل، من يموتون ،(IRC) الدولية اإلنقاذ لجنة 590

: على متاح ،14
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/theydieofbombswedieofneedfinal.pdf 

 .2018 آذار/مارس في IRC أجرتها مقابلة السابق، المرجع 591
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 التمييز على أساس العرق والنسب 
إلى لجنة القضاء  2010ة اليمنية على مضض بالتنوع العرقي والعنصري للبالد. ففي تقريرها للعام في الماضي، اعترفت الحكوم

ً اللجنة عن عدم وجود بيانات رسمية عن مختلف الجماعات  على التمييز العنصري، رفضت اليمن المخاوف التي أثارتها سابقا
والتاريخية لم تُظهر أبًد وجود جماعات عرقية متنوعة" داخل  اعيةاالجتممشيرة إلى أن "األبحاث  592العرقية المقيمة داخل البلد،

 593الدولة.

ً أو عنصرياُ، بل في الواقع يُعد موطن لعدد من الجماعات العرقية والعنصرية والدينية المختلفة. وتجدر  البلد ليس متجانس عرقيا
بـ "المهمشين" والذين يصفهم كثيرون في المجتمع التي يوصف أعضاؤها أنفسهم  العرب األفارقةاإلشارة بوجه خاص إلى جماعة 

ً عدد كبير من الالجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين:  595٪ من السكان.12.7ويمثلون  594اليمني "باألخدام"، ويوجد في البلد أيضا
وغالبية  154,675.596نسمة، في حين بلغ عدد المهاجرين  280,395، بلغ مجموع عدد الالجئين وطالبي اللجوء 2017ففي عام 

 597(.255,000هؤالء السكان من األفارقة، على وجه الخصوص الصومال )

يركز هذا الجزء من التقرير على التمييز القائم على أساس العرق والنسب تجاه جماعة المهمشين، والتمييز ضد الالجئين وطالبي 
 .غير المواطنين()التمييز ضد  3.8اللجوء والمهاجرين من أصل أفريقي، والذين شملهم القسم 

 السياق السياسي واالجتماعي

بعض الجماعات التي تُرجع اصولهم إلى أفريقيا في القرن الخامس والبعض اآلخر  فهناكتتضارب اآلراء حول أصول المهمشين، 
ود بيانات هناك صعوبات في تحديد عدد المهمشين في اليمن، وتتزايد هذه الصعوبات بسبب عدم وج 598يؤكد على أن اصولهم يمنية.

 3,5و 500,000ومع ذلك تشير األرقام المتداولة إلى أن عدد المهمشين يصل ما بين  599مفصلة عن المكونات العرقية للدولة.
 600٪ من السكان.12,7٪ و1,8مليون شخص، أو ما بين 

يا األقليات إلى أنهم المهمشون هم الفئة األدنى مرتبة في الهرم االجتماعي اليمني، حيث أشار المقرر الخاص المعني بقضا
، يعتبر النسب والوضع االجتماعي من القضايا 1وكما هو موضح في الجزء  601"يتعرضون للتمييز القائم على أساس النسب".

المعقدة في اليمن، والتي تطورت خالل العقود األخيرة. قبل ستينيات القرن العشرين، كان من الممكن تحديد نظام واضح للطبقات 

تشرين  /اكتوبر CERD/C/YEM/CO/16 ، 19المالحظات الختامية: اليمن، وثيقة االمم المتحدة.  العنصري، التمييز على القضاء لجنة 
  8، الفقرة 2006 األول

 وثيقة االمم المتحدة. ،ر والثامن عشر الموحد: اليمنلجنة القضاء على التمييز العنصري، التقارير الدورية السابع عش 593
CERD/C/YEM/17-18، 14 20الفقرة  ،2010حزيران  /يونيو. 

"األخدام" )الخدم(. ومع ذلك، يتم استخدام لهم وهي  نفسها من أجل التعويض عن التسمية المهينة الجماعةتم تبني اللفظ من قبل  :"المهمشين" 594
 .11الحاشية  أعاله،، أنظر بالتفصيلمناقشة لتبادلي. لاللفظين في الواقع بشكل 

595 

. 
 .17ص  ،437 الحاشية أعاله،أنظر  596
 ،"ديارهم إلى العودة إلى الصوماليون الالجئون يتطلع اليمن، في األوضاع تدهور مع" ،مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين 597

أنظر الرابط التالي:  ،2017أيار  /مايو 19 الالجئين، لشؤون السامية المتحدة األمم يةمفوض
http://www.refworld.org/docid/591eb7004.html. 

 .12 ص ،11 الحاشية أعاله،أنظر  ،17-16ص  ،المرجع السابق  598
 أنظر الرابط التالي: ،1ص  ،2013 ،تقرير بشأن االستعراض الدوري الشامل في اليمن ،1مشتركة ورقة 599

https://uprdoc.ohchr.org/uprweb/downloadfile.aspx?filename=519&file=EnglishTranslation 
 .11 الحاشية، أعالهأنظر  ;17-16ص ،595الحاشية  أعاله،أنظر  600
، 2016 كانون الثاني /يناير A/HRC/31/56 ،28مجلس حقوق االنسان، المقرر الخاص المعني بقضايا األقليات، وثيقة االمم المتحدة،  601

 .37الفقرة 

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى 

وعرفانشكر   من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : 

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : قائمة االختصارات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : ملخص تنفيذي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : المقدمة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : السياق االجتماعي والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : اإلطار القانوني والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : أنماط التمييز وعدم المساواة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : التوصيات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى المراجع

المفاهيمي للتقرير اإلطار

المساواة على اإلنسان لحقوق الموحد اإلطار تطبيق  

التقريروحدود  نطاق  

البلد سياق  

والسياسات والحكومة التاريخ  

 اإلطار القانوني المتعلق بالمساواة وعدم التمييز

 نظرة عامة على نظام العدالة اليمني

 االستنتاج

 التمييز على أساس الرأي السياسي

 التمييز على أساس الدين أو المعتقد

أساس نوع الجنس "التمييز التمييز القائم على 
 الجنساني"

 التمييز على أساس العرق والنسب

 التمييز على أساس اإلعاقة

 التمييز القائم على أساس الوضع الصحي

 التمييز القائم على التوجه الجنسي
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 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى 

وعرفانشكر   من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : 

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : قائمة االختصارات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : ملخص تنفيذي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : المقدمة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : السياق االجتماعي والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : اإلطار القانوني والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : أنماط التمييز وعدم المساواة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : التوصيات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى المراجع

المفاهيمي للتقرير اإلطار

المساواة على اإلنسان لحقوق الموحد اإلطار تطبيق  

التقريروحدود  نطاق  

البلد سياق  

والسياسات والحكومة التاريخ  

 اإلطار القانوني المتعلق بالمساواة وعدم التمييز

 نظرة عامة على نظام العدالة اليمني

 االستنتاج

 التمييز على أساس الرأي السياسي

 التمييز على أساس الدين أو المعتقد

أساس نوع الجنس "التمييز التمييز القائم على 
 الجنساني"

 التمييز على أساس العرق والنسب

 التمييز على أساس اإلعاقة

 التمييز القائم على أساس الوضع الصحي

 التمييز القائم على التوجه الجنسي

إال أن البينة االجتماعية للبالد ارتبطت أيضا بنظام الطبقات  602وفي حين كانت القبائل تشكل بنية أساسية في هذا النظام،االجتماعية. 
 االجتماعيةفي الجزء العلوي من التسلسل الهرمي للطبقات  603وفق "الطبيعة المنسوبة أو الموروثة" لمختلف فئاتها بحسب المهنة.

احتلوا تقليدياً  604يد(، المعروف أيضا باسم الهاشميين، الذين يّدعون أن نسبهم يعود إلى النبي محمد.كانت تتمركز فئة الّسادة )الس
ً بارزا في الحياة الدينية والقضائية والسياسية، وكانوا أيضاً ّمالك األراضي. كما كان القضاة )القاضي( هم الفئة الثانية في  605دورا

تحت هاتين المجموعتين، كان القبائل  606مهم، ويعود نسبهم إلى القضاة ولهم أصول قَبَلية.التسلسل الهرمي، وهم أفراد تميزوا بتعلي
 "وتحت فئة القبائل، كانت الجماعات التي تعتبر "ضعيفة 607هم "التيار السائد في المجتمع اليمني"، وغالبيتهم من المزارعين.

 "يمنية في األفراد الذين يُعتقد أنهم "يفتقرون إلى األصلوتتمثل أدنى الطبقات االجتماعية ال 608)ضعيف(، وتشمل فئة التجار.
والمهمشين، والتي كانت المهن الرئيسية لهم  609)ناقصي األصل(، بما في ذلك مقدمي الخدمات مثل أصحاب المطاعم، والحالقين،

 .610التنظيف والتسول

)بما  االقتصاديةكبيًرا، متأثرتاً بالدرجة األولى بالعوامل  تغيًرا واالجتماعيةمنذٌ ستينيات القرن الماضي، شهدت مكونات اليمن القبلية 
في ذلك الهجرة على نطاق واسع إلى المملكة العربية السعودية والدول المجاورة( ونظام االنتماء السياسي الذي أنشأه الرئيس 

ومع ذلك، في  612ية ووسائل اإلنتاج.نسب أقل أهمية من السيطرة على الموارد االقتصادلأصبح انتماء الشخص للقبيلة أو ل 611صالح.
حين أن المكانة المتصاعدة للثروة والتجارة تعني أن مكانة الطبقة التجارية في المجتمع اليمني تحسنت، إال أن الفئة االجتماعية 

 613.""ظلت كما هي-المهمشين-األدنى 

هون ال يتعلق فقط بمكانتهم االجتماعية، وإنما يستند المستمرة للمهمشين إلى مالحظة أن التمييز الذي يواج االجتماعيةأدت التبعية 
ً ما يتم تحديد هويتهم من خالل لون بشرتهم الداكنة، التي تميز المهمشين عن "نظرائهم  614إلى العنصرية والتمييز العرقي. غالبا

األنساب من الفئة األوسع من  التي تفتقر إلى األصل: يُنظر إليهم على أنهم مجموعة فرعية محددة االجتماعيةالبيض" ضمن الفئة 

602 p. 5, available at: ”, 2012, Tribes, the State and the Awakening“Peterson, J. E., 
http://www.jepeterson.net/sitebuildercontent/sitebuilderfiles/Peterson_-_Yemen_-

_Tribes_State_Awakening_28AUG2012.pdf 
603 ”, “

 
604 ”, “

 
605 ”, “

 
راسات لوحظ أنه بالرغم من أن فئة القضاة في الغالب لقب وراثي، "يمكن ألي شخص أن يصبح قضاة من خالل الصفات الشخصية والد 606

 الدينية"، أنظر:

 Peterson، J. E.، “Tribes، the State and the Awakening”، 2012، p. 9، available at: 
http://www.jepeterson.net/sitebuildercontent/sitebuilderfiles/Peterson_-_Yemen_-

_Tribes_State_Awakening_28AUG2012.pdf. See also، above، Ibidع السابق اعاله..أنظر المرج 
 . Lackner،Hالمرجع السابق،   607
 .5-4المرجع السابق، ص  608
 .5 ص، المرجع السابق، 603، الحاشية أعالهأنظر  609
 . Lackner،Hالمرجع السابق،   610
 للتفاصيل اكثر في الجزء االول. ،9-8ص  ،602الحاشية  ،أعالهأنظر  611
612 ”, “

 
 .المرجع السابق 613
 .8 ص ،605، الحاشية أعالهأنظر  614
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وكما الحظ نعمان الحذيفي، عضو مجتمع المهمشين  615الناس الذين "يفتقرون إلى األصل". وبالتالي فهم "أكثر عرضة لالضطهاد".
واالقتصادي  االجتماعيلتمثيل مصالح "المهمشين" (انظر أدناه)، فإن التهميش  (NDC) الذي حضر مؤتمر الحوار الوطني

  616للمهمشين يتداخل مع التمييز على أساس لون بشرتهم".والسياسي 

ً تعترف على مضض بالطبيعة العنصرية أو العرقية في المعاملة التمييزية تجاه المهمشين، بل على العكس  كانت الحكومة تاريخيا
[على عكس الظروف العرقية أو كانت تؤكد على "الطبيعة المتجانسة" للسكان اليمنيين والظروف االجتماعية واالقتصادية المخالفة 

ولكن، بعد أن حثت لجنة القضاء على التمييز العنصري  617العنصرية] التي أدت لتهميش وجودهم وتحديد دورهم في المجتمع.
قامت الحكومة اليمنية، في تقرير  618، على االعتراف بالخصائص العرقية المختلفة لمجتمع المهمشين،2011الحكومة في عام 

 :، بتقديم المعلومات التالية فيما يتعلق بالمهمشين2013 الدولة للعام

اليمني.  االجتماعينود إبالغ اللجنة أن فئة األخدام هي مجموعة مهمشة تقع في أدني مستوى من الهيكل 
 619.والغالبية العظمى منهم ذو بشرة داكنة ويعيشون في عزلة اجتماعية واقتصادية وثقافية وسياسية

تاريخهم تم استبعادهم من الهياكل االقتصادية والقبليّة والسياسيّة اليمنيّة، واجه المهمشون صعوبات فريدة في  خالل فترات طويله من
التغلّب على الفقر، ولم يكن لديهم سوى القليل من االسر المسيطرة من حيث المال أو النفوذ] مقارنة على سبيل المثال، بأعضاء فئة 

لى نوع العمل منخفض األجر وذات المهارات المنخفضة (مثل تنظيف الشوارع) والعيش في فقر . وهي ال تزال مقتصرة ع] التجار
 620.دون الحصول على مستوى مالئم من المعيشة، السكن، التعليم أو التمثيل السياسي

ه الباحثون في مؤسسة لالندماج مع المجتمع العام. أوضح أحد الرجال الذي قابل المهمشين غالباً ما يتم رفض محاوالت أعضاء مجتمع
الحقوق المتساوية الصعوبات التي واجهتها ابنته: "لقد واجهت ابنتي العنصرية من أبناء قبيلة مجاورة، وقالوا "لن نلعب مع 

وقال شخص آخر، كان يعيش في قريته لمدة عشر سنوات، للباحثين إنه على الرغم من بذل قصارى جهده  621خادمة(خادم)."
ً ما يتعرض للمضايقات من قبل المجتمع.لالندماج، فإنه كثي على الرغم من أن هذه األمثلة للتوضيح فقط، إال أنها تساعد على  622را

 .إظهار المشاكل اليومية التي تؤثر على مجتمع المهمشين

من اضطهاد  يتعرض المهمشون أيضا النتهاكات حقوق اإلنسان، والسمة االجتماعية المرتبطة بهم هي العامل األساسي فيما يقاسوه
وانتهاكات لحقوق اإلنسان األخرى. ويستمر استبعادهم في خضم الصراع، الذي ينتج عنه تأثير على تمتعهم بالحقوق. كما هو موضح 

فلقد تعرضوا  623أدناه وفي مكان آخر في هذا التقرير، تختلف معاناة المهمشين في الصراع عن العديد من أبناء المجتمع اليمني.
 .في حياتهم اليومية يواجهونت فريدة من نوعها، والتي تفاقمت بسبب التمييز الذي لمخاطر وتهديدا

 اإلطار القانوني والسياسي

يحظر القانون الدولي التمييز على أساس اللون، والعرق والنسب، مع اعتبار التمييز على أي من هذه األسس بمثابة نمط من أنماط 
) أن مصطلح "النسب" قد يشمل التمييز ضد أفراد (CERDى التمييز العنصري أوضحت لجنة القضاء عل 624التمييز العنصري.

ذكرت لجنة الحقوق  625المجتمعات المستندة إلى أشكال التقسيم االجتماعي مثل الطبقات واألنظمة المشابهة للوضع الموروث.
 2" يشمل النسب بموجب المادة الوالدة ، أن مصطلح "20) في مالحظاتها العامة رقم CESCRاالقتصادية واالجتماعية والثقافية (

 .603، الحاشية هأعالأنظر  615
 .المرجع السابق 616
 .21-20، الفقرات 593، الحاشية أعالهأنظر  617
 .15الفقرة  ،232، الحاشية أعالهأنظر  618
 .32 الفقرة ،182 الحاشية أعاله،أنظر  619
 .8 ص ،595الحاشية  ،أعالهأنظر  620
  .E23المقابلة  621
فيها لباحثي مؤسسة الحقوق المتساوية إنه غالباً ما يتعرض للمضايقة  قالمماثلة،  حجة، قصة ،. أخبر رجل من المدينةC245المقابلة  622

 .C152اللفظية بمناداته بـ "خادم" أثناء عمله كعامل في سوق محلي. المقابلة 
 . داخليا النازحينبشان التمييز ضد  9.3 القسممثال  ،أنظر 623
 .1 المادة)، ICERDاالتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ( 624
،  A/57/18من االتفاقية (النسب)، وثيقة االمم المتحدة.1، الفقرة 1: المادة 29لجنة القضاء على التمييز العنصري، التوصيات العامة رقم  625

 .112 ص، 2002

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى 

وعرفانشكر   من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : 

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : قائمة االختصارات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : ملخص تنفيذي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : المقدمة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : السياق االجتماعي والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : اإلطار القانوني والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : أنماط التمييز وعدم المساواة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : التوصيات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى المراجع

المفاهيمي للتقرير اإلطار

المساواة على اإلنسان لحقوق الموحد اإلطار تطبيق  

التقريروحدود  نطاق  

البلد سياق  

والسياسات والحكومة التاريخ  

 اإلطار القانوني المتعلق بالمساواة وعدم التمييز
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(، والتي تنص على أن تتعهد الدول األطراف CESCR( من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية )2)
 626.في هذا العهد بأن تضمن جعل ممارسة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بريئة من أي تمييز

( أنه ال توجد CESCRإلى لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ) 2014ليمنية في تقريرها للعام ذكرت الحكومة ا
ومع ذلك، فإن عدم وجود قوانين تمييزية ال يعتبر كافي للوفاء بالتزامات اليمن بموجب  627قوانين تمييز مباشرة ضد المهمشين.

تبني تشريع شامل يحظر التمييز على جميع األسس الُمعترف بها بموجب القانون القانون الدولي لحقوق اإلنسان: فالدول ملزمة ب
"أنه  29( في توصيتها العامة رقم CERDأكدت لجنة القضاء على التمييز العنصري ) 628الدولي، بما في ذلك على أساس النسب.

س النسب وفقا لالتفاقية"، بما في ذلك من ينبغي على الدول سن أو تعديل التشريعات من أجل حظر جميع انماط التمييز على أسا
كما ذكرت )فيما يتعلق بالتمييز على أساس النسب( أنه ينبغي  629خالل اعتماد حظر دستوري صريح على التمييز القائم على النسب.

 .630على الدول األطراف اعتماد تدابير خاصة مؤقتة لضمان حصول الجماعات المتضررة على حقوقها

، ال يوفر القانون اليمني الحماية الواضحة من التمييز ألي سبب، بما في ذلك اللون، أو العرق أو النسب. 2لجزء كما هو مذكور في ا
ً واجتماعيا وثقافياً، وتصدر  24تنص المادة  ً واقتصاديا من الدستور على أن "تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين سياسيا

 632.د التعديالت الدستورية، ال يحظر القانون اليمني )بما في ذلك الدستور( التمييز صراحةً ومع ذلك وبع 631القوانين لتحقيق ذلك".

، انتقدت لجنة القضاء على التمييز العنصري اليمن بسبب إخفاقها في اعتماد تعريف للتمييز العنصري في قانونها 2011في عام 
ستباقاً لقرارات لجنة القضاء على التمييز العنصري، التزمت وا 634فضالً عن غياب أحكام بشأن الدعوة إلى الكراهية. 633الوطني،

وعقب مؤتمر حوار بشأن العدالة الجنائية، تم  635اليمن بإجراء مراجعة لألحكام القانونية الوطنية، بهدف ضمان االمتثال لالتفاقية.
، إدخال تعريف للتمييز العنصري وحكم الخروج بتوصيات إلجراء عدة تعديالت على القانون الجنائي من شأنها، من بين جملة أمور

والجدير بالمالحظة أيضا أن تجريم التمييز العنصري  637لم يتم اعتماد أي من هذه التعديالت. 636يسمح باتخاذ تدابير خاصة مؤقتة.
 .ةلن يكون متوافقا مع أفضل الممارسات الدولية، التي تتطلب التعامل مع التمييز باعتباره مسألة مدنية وليست جنائي

، فيما يتعلق استطاع المهمشون مناصرة كفالة حقوقهمأدناه(،  انظر( )NDC) من خالل المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني
 بالمشاركة المتساوية في الحياة العامة، والمدنية، والسياسية، من خالل رئيس االتحاد اليمني للمهمشين )الذي مثل المهمشين في

٪ من المناصب التشريعية والقيادية العليا لألفراد من المجتمعات 10طالبين بتخصيص م (NDC)مؤتمر الحوار الوطني 
 639ومع ذلك، تم رفض هذه التوصية نهائيًا ولم تظهر في المسودة النهائية للدستور. 638المهمشة.

معنية بالحقوق االقتصادية المساواة. أنظر الجنة البشأن مبادئ المن إعالن  5وبالمثل، يُدرج النسب كخاصية محمية بموجب المبدأ  626
 : عدم التمييز في الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وثيقة االمم المتحدة20(، التعليق العام رقم CESCRواالجتماعية والثقافية )

E/C.12/GC/20 ،2009،  5 أالمبد ،2008 ،المساواة، مؤسسة الحقوق المتساوية، لندنبشأن مبادئ ال، وإعالن 26الفقرة. 
 .35الفقرة  ،182، الحاشية أعالهأنظر  627
، لجنة الحقوق االقتصادية 36-26، الفقرات 626أنظر اعلى، الحاشية  ;26العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة  628

 (.CESCRواالجتماعية والثقافية )
 (.d( و)c)1، الفقرات 625، الحاشية أعاله أنظر 629
 (4)1 (، المادةICERD(. أنظر ايضا، االتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري )f( و )e)1، الفقرات 625لحاشية ، اأعالهأنظر  630
 .24المادة  ،24، الحاشية أعالهأنظر  631
 .77الفقرة  ،294، الحاشية أعالهأنظر  632
 .7الفقرة  ،232الحاشية  أعاله،أنظر  633
 .21الفقرة  ،232الحاشية  أعاله،أنظر  634
 .88 - 83- 82، الفقرات 593الحاشية  أعاله،أنظر  635
( من االتفاقية الدولية للقضاء 4( و )1، تم اخذ تعريف "التمييز العنصري" والتدابير الخاصة المؤقتة من المادة )88الفقرة  السابق،المرجع  636

 (.ICERDعلى التمييز العنصري )
 .2018 أيار /مايو28من قبل محامي من صنعاء،  مؤسسة الحقوق المتساويةتم تقديم المعلومات ل 637
 .36الفقرة  السابق،المرجع  638
 .77الفقرة  ،294الحاشية  أعاله،أنظر  639
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 العنف وسوء المعاملة

، 2017و 2015بين عامي  640ات المجتمع المدني.ادعاءات العنف والتمييز ضد المهمشين كثيراً ما يتم اإلبالغ عنها من قبل منظم
تعرض العديد من األشخاص الذي تم مقابلتهم من قبل باحثي مؤسسة الحقوق المتساوية إلى نوع من انواع العنف. وأوضح أحد 

ت للهجوم حجه، يدعونني الناس يا خادم وقد تعرض-األشخاص الذين تمت مقابلتهم: "في أي وقت أكون فيه في مكان عام في مدينتي
 641."في بيتي. واخرجني مالك العقار ايضا. وهذا ألنني مهمش

ً مضاعفا بالعنف القائم على الجنس، بما في ذلك االغواء، واالعتداءات  642تواجه النساء المهمشات على وجه الخصوص خطرا
مؤسسة عن قلقهم إزاء الترويع وأعربت عدة نساء تم مقابلتهن من قبل باحثي ال 644والهجمات القائمة على الكراهية. 643الجنسية،

وأفادت امرأة، على سبيل المثال،  645الذي يواجهن في األماكن العامة، واالنتقام الذي يتعرضن له بعد رفضهن لمثل هذه التصرفات.
  :بقولها

، حدث ان تعرضت للتحرش الجنسي في كل مرة أذهب فيها إلى البئر لجلب المياه. 2012في عام 
الرجل "عيب" ]عار عليك[، وجميع من كانوا في البئر قالوا له ذلك أيضا. وذات يوم، صرخت على 

عدت إلى اسرتي وأخبرتهم بما حدث. ذهبوا إلى الرجل حيث كان يجلس جوار البئر مع مجموعة من 
 –الناس من قبيلته وطلبوا منه ان يتوقف عن مضايقتي. أجاب: "هي مجرد واحدة من المهمشين 

. بعد ذلك أخذ الجاني بعض الشباب من قريته وذهبوا إلى قريتي. ضربوا عائلتي خادمة". بدأوا بالعراك
 646.ودمروا جزًءا من المنزل. كانت عائلتي خائفة للغاية، وغادرنا القرية حينها ولم نعد أبًدا

مة يمنية غير وهي منظ-( ومنتدى الشقائق العربي لحقوق اإلنسانWitnessوقد تم تسجيل شهادة مماثلة من قبل منظمة شاهد )
في إحدى الحاالت، عرض رجلين على امرأة حامل مهمشه ممارسة الجنس،  647أنتجت فيلما وثائقيا عن معاملة المهمشين.-حكومية

وبعد أن رفضت العرض، تعرضت لالعتداء من قبل الرجلين اللذين قاما بجرح جفن عينها وضرباها بحجر في الظهر. وبعد زيارة 
لب من األب تأديب أبنائه، عاد الرجالن إلى منزل المرأة ورموا ابنها بالحجارة واقتلعوا سقف منزلها. زوجها ألسرة الجناة، وط

 648.قررت المرأة وعائلتها المغادرة لفترة هروبا من التوتر المتصاعد. ومع ذلك، بعد عودتها، وجدت منزلهم وقد تم تدميره

 الوصول الى العدالة 

يواجهون صعوبات في الحصول على تعويض قانوني عند تعرضهم للعنف أو غير ذلك  لمهمشينا هناك أدلة على أن أعضاء مجتمع
من السلوك غير القانوني. وأفاد عدد من األشخاص المهمشين الذين تم مقابلتهم من قبل باحثي المؤسسة أنهم ال يملكون وسيلة 

لرجال أنه تعرض للضرب والتهديد بسكين من قبل وأوضح أحد ا 649لضمان التعويض عن الجرائم المرتكبة ضدهم أو ضد أسرهم.
وأوضحت امرأة أن  650مجموعة من الشبان، لكن عندما أبلغ الشرطة وأجهزته األمنية عن الحادث، لم يفعلوا شيئاً: "ألنني خادم".

وا متعاونين، لكونها زوجها قد قُتل، وعلى الرغم من أنها حاولت رفع القضية إلى المحكمة، إال أن موظفي األمن والقضاء لم يكون

 .12 ص ،11 الحاشية أعاله،أنظر  640
 .B109مقابلة  641
 .2، ص 599الحاشية  أعاله،أنظر  642
 .17 ص، 595 الحاشية أعالهأنظر  643
 السابق،المرجع  644
 .A13و  A156،8A ،A12 ،A10المقابالت  645
 .E29مقابلة ال 646
647 

 
 .السابق المرجع 648
 .D90و  A272، B48، D9،D12 ،D87 ،D88المقابالت  649
 .D17مقابلة  650
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ً مع والدي فتاة اغتصبت من قبل عمها. وألنها كانت من المهمشين، أفادا بأن الشرطة  651مهمشة. تحدث باحثو المؤسسة ايضا
 652.رفضت شكوى أحد والديها ورفضت التحقيق في األمر

 

 دراسة حالة: مقابالت مع أشخاص من المهمشين بشأن الوصول الى العدالة

ر للتمييز في مركز الشرطة. تعرض أخي لالغتصاب من قبل شخص في الحي بينما كان يبيع الكتب. تعرض أخي الصغي
قام ]الجانيٍ[ بأخذ أخي أمام الناس، وأخذه إلى داخل الحارة حيث أغتصبه. قمنا بتقديم بالغ إلى الشرطة، لكنهم أخفوا البالغ 

تي من فئة المهمشين، وبالتالي أخي أيضا، تم تهميشنا ولم ولم يحيلوا الشخص الذي اغتصب أّخي إلى التحقيق. ألن عائل
 653نتمكن من فعل أي شيء لمواصلة النظر في القضية.

تعرض أخي لالغتصاب من قبل رجل في الشارع. اعترف الجاني ألصدقائه الذين شهدوا علية وأخي الذي وجه له االتهام 
منا بشكوى لعاقل الحي، الذي احتجز المغتصب أمامنا وعندما مباشرة إال انه بسبب الوضع الراهن وإغالق المحاكم، تقد

غادرنا المكان أفرج عنه بدون حتى سؤال. عندما سألنا عاقل الحي عن سبب ذلك في اليوم التالي، قال لنا: "ما أنتم إال 
الشوارع،  كل يوم في لالغتصاب]مجرد[ أخدام، ليس لكم الحق في محاكمة شخص ما بسبب هذا الفعل. فأطفالك عرضة 

وتأثرنا جميعاً نفسيا. شعرنا باإلحباط، وأصبح أخي يخاف من أي شخص كان، ” فما الفائدة من معاقبة هذا الشخص اآلن؟
 .654ولم يعد يذهب إلى المدرسة أو يخرج من المنزل

 

وال فترتهم التاريخية. كما هو تتفاقم الصعوبات التي يواجهها المهمشون في الوصول إلى العدالة بسبب استبعادهم من النظام القبلي ط
، أن وجود نظام التحكيم القبلي الذي يعمل بجانب نظام القضاء الرسمي يوحي بأن زعماء القبائل يلعبون دوًرا 2موضح في الجزء 

قبلي تقع خارج النظام ال فئة المهمشين وقد لوحظ حقيقة أن 655كبيًرا في الفصل في النزاعات وتطبيق القانون العرفي واإلسالمي.
 656."اليمني "مما يعني أن لديهم القليل من سبل الحصول على االنصاف أو الصلح

 ملكية وحيازة األرض 

عملية تسجيل األراضي ويقسم األراضي إلى ثالث  657إدارة األراضي في اليمن معقدة للغاية. يحكم قانون أراضي وعقارات الدولة
يتطلب تسجيل األراضي، إال أنه  659لقرار الجمهوري بشأن تسجيل األراضيعلى الرغم من أن ا 658فئات: العامة، الخاصة والوقف.

وبالمقابل، في المناطق الريفية، يتم  660من الناحية العملية "األراضي الحضرية هي فقط ما يتم تسجيلها بموجب القانون الرسمي".
 661.الميتسجيل األراضي وإدارتها من قبل زعماء القبائل وفقا لمبادئ القانون العرفي اإلس

 .B48مقابلة  651
 .A272مقابلة  652
 .E265مقابله  653
 .E157مقابلة  654
655   The Human Right to Housing and Land Rights Network and Habitat International Coalition, 

Adequate Housing in the Case of al-Akhdam (Yemen), 2007, pp. 14-15, available at: 
http://www.landpedia.org/landdoc/Analytical_materials/Akhdam_factsheet.pdf. 

 .12 ص ،11 الحاشية أعاله، أنظر  656
 .بشأن أراضي وعقارات الدولة 1995 لسنة 21قانون رقم  657
اسة إعادة التوطين. التنمية الحضرية المتكاملة مشروع التطوير الحضري لمدينة الجمهورية اليمنية، وزارة األشغال العامة والطرق، إطار سي 658

 أنظر الرابط التالي: ،8ص  ،2010،تعز

http://documents.worldbank.org/curated/en/209301468334287146/pdf/RP9240v20P10701PUBLIC10
SCAN05491000.pdf . 

 السجل العقاري"."بشأن  1991لسنة  39القرار الجمهوري رقم  659
 .13ص ،658الحاشية  أعاله،أنظر  660
 ،المرجع السابق 661
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إن استبعاد المهمشين من الهياكل القبلية خلق مشاكل خطيرة فيما يتعلق بحيازة األرض والنزاعات المتعلقة بالحق القانوني. الحظت 
ً من بناء عقارات واستئجار أراضي من قبل شيوخ ومالك األراضي  المنظمات غير الحكومية أن مجتمع المهمشين يُمنعون عموما

التي يعاني منها المهمشون، إلى جانب حقيقة أن الكثير منهم ال يملك وثائق هوية،  االجتماعيةة إلى إن الوصمة باإلضاف 662المحليين.
والتي بموجبها تُعطى نسبة من  663يعني أنهم مستبعدون عن المصادر التقليدية لحيازة األراضي مثل "الُمّزارعة بالعمولة"،

 664.م األرضالمحاصيل الزراعية لمالك األرض مقابل استخدا

[ ال يملكون حيازتها. ونتيجة يونتيجة للتمييز الذي يتعرضون له، فإن أغلبية األشخاص المهمشون يعيشون في مستوطنات ]محاو 
ً ما يُطلب من أفراد وورد  665أن يغادروا من قبل مالك األراضي. مهمشين لذلك، يعيشون في خطر تعرض منازلهم للهدم، وكثيرا

منحهم الوقت الكافي لجمع ممتلكاتهم ورؤيتهم لممتلكاتهم الشخصية تتعرض للتدمير امامهم بعد اإلخالء  في بعض الحاالت عن عدم
 667وفي الحاالت الشديدة، تفيد التقارير بافتعال الحرائق، كطريقة لطرد المهمشين. 666القسري.

 الظروف المعيشية

سية، في أماكن إقامة مؤقتة ُشي ّدت من مواد البناء األساسية مثل يًجبر غالبية المهمشين على العيش في أطراف المدن والبلدان الرئي
ً لتقرير صادر عن مكتب المفوضية السامية لحقوق اإلنسان فإن غالبية هذه المستوطنات توجد  668الورق المقوى والصفيح. ووفقا

 669على أطراف مدينة صنعاء، وعدن، وتعز، ولحج، وابين، والحديدة والمكال.

لمهمشين الذين تمت مقابلتهم من قبل باحثين لدى مؤسسة الحقوق المتساوية أنهم قد ُمنعوا من إقامة مخيمات داخل ذكر العديد من ا
بوجود  671وذكر الكثيرون أيضاً أنهم يعيشون في مساكن غير الئقة، تفتقر في بعض األحيان إلى أنظمة الصرف الصحي، 670المدن.

وهي منطقة فقيرة -أخبر أحد الرجال الذي تمت مقابلته في الحوطة 673ماش والخشب.وفي الغالب مبنية من الق 672كهرباء "متقطعة"،
في  674الباحثين بأن المنطقة التي يعيش فيها لم تكن بها إمدادات مياه منذ عدة سنوات.-يسكنها في الغالب أفراد من مجتمع المهمشين

من  9200٪ من 10(، افاد بأن أقل من UNICEFللطفولة )، الذي أجرته منظمة األمم المتحدة 2014للعام  المسح للمهمشين تقرير
٪ من عامة السكان، 29التي شملتها الدراسة في محافظة تعز يحصلون على المياه المنقولة باألنابيب، مقارنة بـ  منازل المهمشين

لغالبية العظمى من هذه يعيش ثالثة من كل أربع أسر في غرفة واحدة، وتتألف ا 675٪ فقط من اُسر المهمشين لديهم مراحيض.42و
 :كما أخبرت إحدى النساء الباحثين عن الظروف غير الصحية التي أٌجبرت على العيش فيها 676األسر من ثالثة أشخاص أو أكثر.

 .2-1 ص ،599الحاشية  أعاله،أنظر  662
 .2018 أيار مايو/ 28، صنعاء من محامي قبل من المعلومات هذهالحقوق المتساوية  مؤسسة تلقت 663
 .7- 6 ص ،655 الحاشية ،أعاله أنظر 664
 .33ص  ،182، الحاشية أعالهأنظر  665
 .9-8 ص، 599، الحاشية أعالهأنظر  666
 .4-3 ص، 655، الحاشية أعالهأنظر  667
 .33 ص ،182، الحاشية أعالهأنظر  668
 .77 ص ،294، الحاشية أعالهأنظر  669
 ، B256 ،B72 ،B94 ،B71 ،B70 ،B87 ،B96 ،B85 ،B86 ،B134 ،B93،B154 ،B81 ،B100 ،B83المقابالت  670

B82،B98، B90، B89، B292، B80، B137، B78، B255، B84، B257، B151، D820   و .D4  
 .A 151مقابلة  671
 .A 153مقابلة  672
 .A152و  ، A154،A137 ،A153 ،A148المقابالت  673
 .A 135المقابلة  674
 ، أنظر الرابط التالي:2، ص 2015منظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسيف(، تحديث خرائط المهمشين،  675

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNICEF%20Yemen%20SitRep%20January%202
015.pdf. 

 .المرجع السابق 676

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى 

وعرفانشكر   من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : 

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : قائمة االختصارات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : ملخص تنفيذي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : المقدمة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : السياق االجتماعي والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : اإلطار القانوني والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : أنماط التمييز وعدم المساواة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : التوصيات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى المراجع

المفاهيمي للتقرير اإلطار

المساواة على اإلنسان لحقوق الموحد اإلطار تطبيق  

التقريروحدود  نطاق  

البلد سياق  

والسياسات والحكومة التاريخ  

 اإلطار القانوني المتعلق بالمساواة وعدم التمييز

 نظرة عامة على نظام العدالة اليمني

 االستنتاج

 التمييز على أساس الرأي السياسي

 التمييز على أساس الدين أو المعتقد

أساس نوع الجنس "التمييز التمييز القائم على 
 الجنساني"

 التمييز على أساس العرق والنسب

 التمييز على أساس اإلعاقة

 التمييز القائم على أساس الوضع الصحي

 التمييز القائم على التوجه الجنسي
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 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى 

وعرفانشكر   من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : 

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : قائمة االختصارات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : ملخص تنفيذي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : المقدمة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : السياق االجتماعي والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : اإلطار القانوني والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : أنماط التمييز وعدم المساواة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : التوصيات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى المراجع

المفاهيمي للتقرير اإلطار

المساواة على اإلنسان لحقوق الموحد اإلطار تطبيق  

التقريروحدود  نطاق  

البلد سياق  

والسياسات والحكومة التاريخ  

 اإلطار القانوني المتعلق بالمساواة وعدم التمييز

 نظرة عامة على نظام العدالة اليمني

 االستنتاج

 التمييز على أساس الرأي السياسي

 التمييز على أساس الدين أو المعتقد

أساس نوع الجنس "التمييز التمييز القائم على 
 الجنساني"

 التمييز على أساس العرق والنسب

 التمييز على أساس اإلعاقة

 التمييز القائم على أساس الوضع الصحي

 التمييز القائم على التوجه الجنسي

أخرى من المهمشين بجانب السائلة. تأتي مياه الصرف الصحي يوميًا نحونا من المدن  نعيش مع عائالت
 .677س المحلي لكنهم ال يهتمون على اإلطالق، ألننا من المهمشينالمجاورة. رفعنا شكوانا الى المجل

 التعليم

بمستويات متدنية من المشاركة في التعليم والتحصيل العلمي بالمقارنة مع المعدالت الوطنية والعالمية. ووفقاً لمسح  يتمتع المهمشون
٪( لم يلتحقوا 58الغالبية من األطفال المهمشين ) ، فإن2008األسر المعيشية التي أُجريت في عدن، وصنعاء والحديدة في عام 

( ً ووجدت دراسة منفصلة في تعز عام  678٪( لم يحضروا الى المدرسة اطالقا.44بالتعليم، مع ما يقارب النصف منهم تقريبا
ووجدت  679٪(.87يتسربون من التعليم بشكل كامل في الصف التاسع بنسبة ) المهمشين ، أن الغالبية العظمى من أطفال2010

أسرة معيشية أن واحداً فقط من كل خمسة مهمشين فوق  9,200( مؤخراً لعدد UNICEFدراسة أجرتها األمم المتحدة للطفولة )
حوالي نصف األطفال الذين  680سن الخامسة عشرة يعرف القراءة والكتابة، حيث بلغ المتوسط الوطني حوالي ضعف هذا الرقم.

 681.حقوا بالمدرسة: هذا فشل كبير مقارنة بعامة السكانسنة الت 17و 6تتراوح أعمارهم بين 

ذكر  682عدد كبير من مجتمع المهمشين الذين تم مقابلتهم من قبل باحثي مؤسسة الحقوق المتساوية تسربوا من نظام التعليم. 
 همشين من المدرسةم األشخاص الذين أجريت معهم المقابالت عدة أسباب لتخلفهم عن الدراسة. في بعض الحاالت، تم سحب أطفال

وفي حاالت أخرى، ورد أن األطفال منعوا من االلتحاق بالمدرسة ألنهم ال يملكون  683لغرض العمل والمساهمة في دخل األسرة.
مما  685ال يملك العديد من المهمشون شهادات ميالد أو هوية، 684الوثائق المطلوبة، مثل شهادة الميالد أو بطاقة الهوية الشخصية.

 .تقديم مثل هذه الوثائق لاللتحاق بالمدارس يعتبر تمييز بشكل غير مباشر ضد األطفال المهمشينيعني أن شرط 

تلقى باحثو المؤسسة تقارير تفيد بأن الكثير من األطفال المهمشين الذين يحضرون الفصول الدراسية، يتعرضون للمضايقات  
، 2015في سبتمبر/ أيلول  687ض الحاالت على ترك المدرسة.مما يجبر األطفال في بع 686واإلساءة من قبل المعلمين والطالب،

تحدث الباحثون إلى والدّي الطفل الذي ترك المدرسة في سن العاشرة. وأوضح الوالدان أن أحد األسباب التي دفعته إلى ترك 
ن بوضعه في الصفوف المدرسة كان بسبب المضايقات التي تعرض لها، مثل تجنب التالميذ اآلخرين التحدث معه، وقيام المدرسو

سنة انسحب من المدرسة بسبب المضايقة التي تعرض لها من قبل  16التقى باحثون بطفل يبلغ من العمر  688الخلفية لغرفة الصف.
كما ورد عن تكليف المدرسون  689معلمته: "تدعوني بأسماء غير إنسانية ومهينة أمام جميع الطالب مما جعلني اخرج من المدرسة."

 .D26مقابلة  677
 ، أنظر الرابط التالي:194، ص 2014، 2014اليونيسيف، تحليل حالة األطفال في اليمن  678

https://www.unicef.org/mena/MENA-Situation_Analysis_report_-_English_Final(1).pdf. 
في دراسة سابقة لمنظمة سول، لوحظ وجود انخفاض مماثل في معدل التسرب بين األطفال المهمشين وغير المهمشين. نقالً عن منظمة األمم  679

ول إلى الوصول المتحدة للطفولة )اليونيسف(: "تخمينات" سول "أن الحواجز التي تعترض التعليم التي يواجها المهمشين تعود في المقام األ
 .إلى التعليم. حالما يتم تسجيل أطفال مهمشين، فإن فرصهم في التقدم ال تختلف كثيراً عن المجتمعات غير المهمشة "، أنظر المرجع السابق

 .677، الحاشية أعالهأنظر  680
المدرسة، على الرغم من أن المعدل هو  عاًما مسجلين في 17إلى  6ووفقًا لليونيسف، "هناك طفالن فقط من بين كل أربعة أطفال من عمر  681

 ضعف هذا الرقم." أنظر المرجع السابق.
 . D556و   A11،B13 ،B92 ،B155 ،D16 ،D554 ،A9 ،D558المقابالت  682
 . A9و  B92المقابالت  683
 . A153و   A134،A129 ،A136المقابالت  684
 .9.3الوثائق، أنظر القسم  للحصول على نظرة عامة عن استبعاد األطفال من المدارس بسبب نقص 685
 . D592و  A25،A9 ،A128 ،A131 ،B29 ،D58 ،D552 ،D 581المقابالت  686
 لمزيد من المعلومات أنظر: ، D556و  D16،D554 ،D558المقابالت  687

 Equal Rights Trust، Learning InEquality: Using Equality Law to Tackle Barriers to Primary Education 
for Out-of-School Children، 2017، pp. 119-120، available at: 

http://www.equalrightstrust.org/ertdocumentbank/Learning%20InEquality_e-version_2.pdf. 
 .A9مقابلة ال  688
 .D16مقابلة ال  689
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لمهمشين بالوظائف المخزية والمهينة، مثل تنظيف المراحيض، مما يعزز الصور النمطية عن الوضع االجتماعي لبعض أطفال ا
 .690لمجتمع المهمشين

 

 دراسة حالة: مقابالت مع افراد مجتمع المهمشون حول التعليم

وال أستحق الدراسة مع  اضطررت لمغادرة المدرسة بسبب أحد المدرسين. لقد طردني من الصف قائاًل إنني من المهمشين،
. كان زمالئي البيض في الصف يتجنبون الجلوس بجانبي ويرفضون اللعب معي )...( كنت أفضل الطبقة البيضاءاشخاص 

أكره التمييز و أكره المدرسة، واآلن أنا طالب في السلوك بصفي. لم أضرب أحدًا أبدًا ولم اتسبب في أي مشاكل )...(
. طردني المعلم ألنه قال إنني قلت كلمة بذيئة، لكنني لم افعل. قال لي "أنت ال تنتمي الى هنا، والتهميش الذي واجهته هناك

 691."فأنت خادم

. كانوا يقولون في وجهي "ليش تدرس وأنت خادم؟" مني كنت أدرس )...( إال أن هناك طالب كانوا يستهزؤون ويسخرون
السيارات. اشتكيت إلى اإلدارة واستدعوا الطالب، إال أنه لم يحصل وهذا ما جعلني أترك التعليم وأرجع إلى الشارع ُأنظف 

دخلت معهد، وكانت هناك عراقيل بمرحلة التسجيل أيضا بسبب وضعي )...( كما أن هذه -شيء )...( لقد عانيت الكثير
-على عمل مناسب  السخرية واالستهزاء تؤثر على نفسيتي وأشعر بأننا أخدام ناقصين في المجتمع. أردت أن أتعلم ألحصل

 692لكن القبائل لم يتركوا لنا حالناً.-بداًل عن العمل في الشارع

 

تحدث باحثو المؤسسة إلى إحدى الفتيات في  693في معظم الحاالت، ال يأخذ المدرسون شكوى االطفال المهمشين على محمل الجد.
يمها لشكوى إلى مدير المدرسة والموظفين مرارا عديدة، المدرسة التي شعرت بالعزلة من جانب زمالئها التالميذ. على الرغم من تقد

من الذهاب إلى المدرسة قسرياً. كما  وفي بعض الحاالت، يمنع المعلمون الطالب المهمشين 694إال أن المدرسة لم تتابع شكواها.
 :أخبرت إحدى الفتيات الباحثين بقولها

مهمشة." )...( في أحد -كلمات "خادمةبالنسبة لي، كان من الطبيعي كل يوم وفي كل مكان، أن أسمع 
األيام حدث لي كابوس في المدرسة، عندما دخلت معلمة الصف في أحد األيام وصرخت بصوت عال: 

 .695"يجب على كل مهمش أن يخرج!" جادلتها، ولكن مع ذلك اجبرت على مغادرة المدرسة

 العمل 

للعمل في وظائف منخفضة  المهمشون يضطر العديد من أفراد مجتمعنتيجة لضعف مستويات التعليم والمواقف االجتماعية السلبية، 
وتشير المقابالت التي أجراها باحثو المؤسسة إلى أن  696األجر وبمهارات منخفضة، بما في ذلك تنظيف الشوارع وجمع البالستيك.

 698.في حين يكافح العديد من األشخاص للعثور على عمل 697التمييز ضد المهمشين في العمل منتشر،

 .6-5، ص 599، الحاشية أعالهأنظر   690
 .E102مقابلة ال 691
 .E12مقابلة ال 692
، أجرى باحثون من مؤسسة الحقوق المتساوية مقابالت مع احدى 2015 أيلول يء نفسه على الموظفين اآلخرين. في سبتمبر/وينطبق الش 693

"خادمة"  ودعوهافيها  مجتمعمجلس المدرسة  كان غرفة إلىانه في أحد األيام دخلت  الباحثين أبلغتمدرسة.  فيكانت تعمل  التيالنساء 
 (.559 د)مقابلة  إجراء أي اتخاذ يتم لم المدرسة، مدير إلى رسمية شكوى متقدي بعد. لفظيا لها وأساءوا

 .D592مقابلة  694
 .D5مقابلة  695
 أنظر الرابط التالي: ،4ص  ،2012 ،كافة شبكات الشباب وتنمية المجتمع، المقدمة إلى لجنة حقوق اإلنسان في اليمن 696

http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/YEM/INT_CCPR_NGO_YEM_104_
10338_E.pdf. 
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B204، B109، B252، C181، D841، D813، D14، D20، D24، D25   و D555. 
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وذكر أحد المهمشين في مقابلة مع باحثو  699عمالً، فانه يتم دفع أجورهم بسعر أقل من غيرهم. المهمشين عندما يجد أفراد مجتمع
دوالر أمريكي( في اليوم، في حين حصل زميله على ضعف  3,5لاير )حوالي  1000المؤسسة أنه تلقى أجر ما يقارب مبلغ 

 700.المبلغ

 

 راد مجتمع المهمشين حول العملدراسة حالة: مقابالت مع اف

ألن النساء -داخل المكاتب-واجهت تمييًزا من ]صاحب العمل[، ألنه لم يقبل طلبي ليتم اختياري ألعمال التنظيف الداخلي
البيض فقط القادرات على القيام بهذا النوع من العمل. أنا مريضة وال أستطيع التنظيف في الشوارع. رفض طلبي وقال لي 

م يكن داخل المكتب، وإنما في الشوارع. هذا مخالف ألن عقدي ينص بوضوح على أنني عاملة نظافة وليس أن عملي ل
ال يسمح  .عاملة في الشارع، تماماً مثل جميع عقود عمال النظافة األخرى في المصلحة. هذا التمييز فقط ضد المهمشين

راد الطبقة االجتماعية البيضاء، بل دائما يعملون خارج بالعمل داخل المكاتب مثل اف المهمشين لكل من الذكور واإلناث
 .701المكاتب

تقدمت بطلب لوظيفة ]مشرف[ إلى المدير العام، الذي رفض طلبي ألنني من المهمشين. قال إنني ال أستحق ذلك، مضيًفا 
اد الطبقة البيضاء في تنظيف الشوارع والمجاري واألشياء القذرة التي ال يليق ألفر المهمش يظل عامل طوال عمرهأن 

لمسها أو شّمها. وقال هذه الوظيفة حصرا ألفراد الطبقة البيضاء. ال يحق للمهمشين المطالبة بمثل هذا الموقع الوظيفي. أما 
بالنسبة للبيض، فيتم تعيينهم مباشرة كمشرفين في مكاتب دوناً عن السود أو المهمشين. علينا أن نلتزم الصمت والرضاء 

لنا )...( وأن نقبل كل ما يفرضونه علينا، بما في ذلك الطريقة التي يتصرفون بها تجاهنا واضطهادهم بأي عمل يُعطى 
 .702واحتقارهم لنا

 

 703وأفاد العديد من افراد مجتمع المهمشين الذين أجرى معهم باحثو المؤسسة المقابالت أنهم ُحرموا من حقوق العمالة األساسية.
ارة حكومية ُمنع من حقه في اإلجازة، وٌمنع من تشكيل نقابة، ويُدفع له أقل من غيره من تحدث باحثون إلى رجل يعمل في إد

ً ولفظياً. وفقا لمكتب  704الموظفين. وبعد أن تقدم بشكوى رسمية بشأن معاملته تلك، ذكر فيها أن مشرفه يقوم باالعتداء عليه بدنيا
الذين كانوا يعملون  المهمشين ، قام العديد من افراد مجتمع2011م مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان، في أواخر عا

على الرغم من أن  705بشكل غير رسمي كعمال في مجال الصرف الصحي باإلضراب والمطالبة بعقود عمل رسمية )ودائمة(.
ى في صنعاء في ووقعت إضرابات أخر 706بعض العمال حصلوا على عقود رسمية، إال أن آخرين تم فصلهم أو تهديدهم بالفصل.

 707."، ليتم تعليقها بعد وعود الحكومة "بتقديم حل خالل شهرين2013أبريل/ نيسان 

 الحصول على الرعاية الصحية

وأوضحت إحدى النساء  708اشتكى العديد من األفراد الذين قابلهم الباحثون ألغراض هذا التقرير من نقص الرعاية الصحية المالئمة.
مستشفى وتعتقد أنه بسبب وضعها كمهمشة. بعد أن طلبت العالج فيما يتعلق بمسائل صحتها اإلنجابية، أنها تلقت خدمة سيئة في ال

 .C181بلة المقا 699
 .D841المقابلة  700
 .E48المقابلة  701
 .E91مقابلة ال 702
  D841و   B228،B204 ،B252،C108المقابالت  703
 .B228المقابلة  704
 .50الفقرة  ،71، الحاشية أعالهأنظر  705
 المرجع السابق. 706
 .46الفقرة  ،18، الحاشية أعالهأنظر  707
  A141.و   A1،A132 ،A6 ،A7 ،A44 ،A12 ،A133 ،130A ،A132 ،A135 ،A3المقابالت  708
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كما تم تجاهل  709غادرت وهي تشعر بالخزي من إهمال موظفي المستشفى، وعادت إلى المنزل بدون تلقي أي مساعدة طبية.
 :العاملين بالمستشفى بسبب وضعه كمهمششخص آخر، دخل المستشفى وهو يعاني من وجود حصى في الكلى، من قبل 

حتى أن بعض األطباء رفضوا فحصي ألنهم شعروا باالشمئزاز من فعل ذلك. لقد ساءت حالتي 
 710.الصحية نتيجة لهذه المعاملة السيئة والمستمرة، وتطورت الحالة الى فشل كلوي

، أوضحت امرأة من المهمشين كيف تم 2009في عام ومنتدى الشقائق العربي  (Witness)في حادثة خطيرة، وثقتها منظمة شاهد 
 :طعن أختها في الشارع وتوفيت في المستشفى كونها لم تحصل على الرعاية الطبية التي كانت بحاجة إليها

ذهبنا إلى ]المستشفى[، وطلبنا المساعدة أواًل قبل اخبارهم بما حدث )...( لم يساعدونا. إن كان لديهم 
 711.وها إلى الطوارئ، أو فعلوا شيئًا. على األقل كان بإمكانهم معاملتنا كبشررحمة فعاًل، كانوا أخذ

إن الحق في الرعاية الصحية له أهمية خاصة أثناء الصراع، حيث أن حياة األفراد ورفاهيتهم معرضة للخطر بسبب الوضع األمني 
م لطفلة تبلغ من العمر أربع سنوات تعرضت لحروق ، تحدث الباحثون لدى مؤسسة الحقوق المتساوية إلى أ2015المتقلب. في عام 

في الوجه أثناء هجوم جوي. أخبروها في المستشفى أن ابنتها بحاجة إلى نقلها إلى مستشفيات مختلفة لتلقي العالج. ومع ذلك، وفي 
كان من أخطر  712المهمشين.وقت المقابلة، لم يكونوا قادرين على القيام بذلك. اعتقدت العائلة أن ذلك كان بسبب كون الفتاة من 

عاما، أدعى أنه أصيب في يده وصدره من قبل أفراد من حركة  47المزاعم التي تلقاها باحثو المؤسسة أن رجل يبلغ من العمر 
أنصار هللا. تم نقله إلى المستشفى حيث مكث هناك طوال الليل. وطوال ذلك الوقت، تم إهماله من قبل الطاقم الطبي وتعرض للنزيف 

بأخذ الرجل وإجراء عملية له في مرافقها الخاصة. ويعتقد الرجل بأن  ارة. وفي اليوم التالي، قامت منظمة أطباء بال حدودبغز
 713.اإلهمال في عالجه في المستشفى الحكومي كان بسبب لون بشرته

 المساعدات اإلنسانية

الحقوق المتساوية بأن المهمشين يتعرضون للتمييز في  هناك اعتقاد شائع بين األفراد الذين تمت مقابلتهم من قبل باحثو مؤسسة
كما قالت إحدى النساء للباحثين: "نحن محرومون من )...( أي طعام تم التبرع به من منظمات اإلغاثة  714تقديم المعونات اإلنسانية.

 715."ألننا أخدام

 

 عن تصوراتهم في توزيع المساعدات دراسة حالة: مقابالت مع اشخاص مهمشين

للتسجيل كفرد بحاجة إلى الدعم والمساعدة والتسجيل لجنة مسح لمنظمة اإلغاثة العالمية أحد المهمشين، ذهبت إلى أنا 
كأحد النازحين. تم إقرار أسماء الذين سيحصلون على المساعدات عن طريق عضو المجلس المحلي. لم يكن اسمي 

 716.ويةضمن القائمة مثل "غير المهمشين" حيث تم اعتبار أولئك كأول

تقدمنا بطلب للحصول على الضمان االجتماعي من مخزن الطعام التابع لمجلس مدينة ريمة، ولكن تم رفض طلبنا، تماماً 
كما تم رفض دعمنا ومساعداتنا من المنظمات ألننا من المهمشين. نأمل أن تقوم الحكومة بمبادرات لجعل توزيع الموارد 

 717.أكثر مساواة

 .A12المقابلة  709
 .E155المقابلة  710
 .647الحاشية  ،أعالهأنظر  711
 .A133مقابلة ال 712
 .A141مقابلة ال 713
 . D1123،D0 ،D155 ،D156 ،D157 ،D167 ،D173 ،D1124  ، D152المقابالت  714
 .D157مقابلة ال 715
 .D173مقابلة ال 716
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 التمييز على أساس الرأي السياسي

 التمييز على أساس الدين أو المعتقد

أساس نوع الجنس "التمييز التمييز القائم على 
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لقائمين على توزيع اإلغاثة الذين لم يعطوني حصة من المساعدات الغذائية )...( ]قالوا[ بأنني تعرضت للتمييز من قبل ا
سأقوم ببيع السلة الغذائية وأني معتاد على التسول. كما أنني بنظرهم ]مجرد[ خادم. ومع ذلك، قاموا بتوزيع السالل 

ين منهم. قدموا المساعدة للعائالت غير المستحقة في حين الغذائية بين أولئك الذين ينتمون إلى القبائل أو األشخاص المقرب
أنني ال أملك قوت يومي وأغلب األوقات أوالدي ينامون من دون عشاء. أناشد جميع المنظمات االغاثية للوقوف معنا 

 .718والدفاع عنا من نظرة المجتمع والتعامل معنا كبشر

 

 المشاركة في الحياة السياسية

كما لم  720ليس لدى المهمشين تمثيل في السياسة اليمنية، 719لى مدار التاريخ من انواع المشاركة السياسية.تم استبعاد المهمشين ع
، إلى لجنة الحقوق االقتصادية 2013في الواقع، أقرت الحكومة اليمنية في تقريرها للعام  721يشاركوا في تشكيل سياسة الحكومة.

ملك ثقالً اجتماعياً ويفتقر للتمثيل السياسي، ومن الواضح أنهم ال يشاركون في الحياة بأن مجتمع المهمشون ال ي واالجتماعية والثقافية
 722."المدنية والسياسية العامة

محافظة بما فيها صنعاء، وإب، وتعز، وعدن، أظهر  12، الذي أجراه المركز اليمني لقياس الرأي العام في 2010في استطالع عام 
أفراد الفئات المهمشة، إما "ممنوعين من التصويت أو ال يعرفون أن لديهم حق  ٪ من عينة البحث، بما في ذلك12أن 

حتى عندما يكون للمهمشين حق التصويت فليس هناك أي مرشحين من المهمشين: فالوصمة اإلجتماعية التي عانت  723التصويت".
-، "ليس لدينا صوت2015المؤسسة في عام وكما أوضح أحد الرجال لباحثي  724منها جماعة المهمشين منعتهم تاريخياً من الترشح.

 ."725أنا أدلي بصوتي في االنتخابات، لكننا غير قادرين على ترشيح شخص من المهمشين

زادت المشاركة السياسية للمهمشين إلى حد ما قبل اندالع الصراع الحالي، حيث شارك افراد المجتمع بفعالية في موجة االحتجاجات 
وفي العام التالي، ُعقد المؤتمر االول للمهمشين في صنعاء، والذي تم فيه  2011.726البالد عام التي اندلعت في جميع أنحاء 

على الرغم من عدم حضور أي ممثل حكومي  727(.NDCالمطالبة بأن يكون لهم دور في المفاوضات في مؤتمر الحوار الوطني )
(، إال أنه لم يُسمح لهم إال بإرسال ممثل NDCلوطني )إال أنه تم قبول طلب المهمشون لحضور مؤتمر الحوار ا 728،االجتماعفي 

وهذا بال شك يعد إنجاًزاً إيجابًياً  730نعمان الحذيفي، رئيس االتحاد الوطني للمهمشين. 729عضًوا: 565واحد إلى المؤتمر الذي يضم 
بالنسبة للمجتمع الذي يشكل ما  ٪0,8للمهمشين وتأييد محلي، بالرغم من أن نسبة تمثيلهم منخفضة بشكل ال يُصدق حيث تبلغ حوالي

 .73E1مقابلة ال 718
719 

  
 .65 ، الفقرة601، الحاشية هأعالأنظر  720
 .5-4، ص 696الحاشية ، أعالهأنظر  721
 .34الفقرة  ،182،الحاشية، أعالهأنظر  722
 ،12ص  ،2012 اليمن، في العام الرأي مراجعة الديمقراطية واألحزاب السياسية واإلصالح: ،مركز الديمقراطية والتنمية وسيادة القانون 723

 أنظر الرابط التالي:

https://cddrl.fsi.stanford.edu/sites/default/files/No_126_Yemen_English.pdf. 
 .2018 أيارمايو/  28مؤسسة الحقوق المتساوية من قبل محامي من صنعاء، تم تقديم المعلومات ل 724
 .D1128مقابلة  725
 .35الفقرة  ،182، الحاشية أعالهأنظر  726
727 ”, ’ ‘“
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٪ من المجتمع اليمني. وكما لوحظ أعاله، فإن المطالب التي طرحها المهمشين للحصول على حصة في المناصب 12,7يصل إلى 
 .التشريعية والقيادية العليا لألفراد من الفئة المهمشة لم تُدرج في مسودة الدستور

 االستنتاج

المرتبطة بهم هي العامل االساسي في  االجتماعيةاليمني، والوصمة  االجتماعية في التسلسل الهرمي المهمشون هم الفئة األدنى مرتب
معاناتهم من التمييز ومجموعة من االنتهاكات األخرى لحقوق اإلنسان. بعد أن تم استبعادهم من الهياكل االقتصادية والقبليّة 

شون صعوبات فريدة في التغلّب على الفقر. كما أنهم ال يزالون محصورين بنظام والسياسيّة اليمنيّة خالل فترة تاريخهم، واجه المهم
أجور العمل المنخفضة وذات المهارات المحدودة، ويواجه المهمشون أنماطا مختلفة من االضطهاد والتمييز ابتداء من العنف 

األفراد الذين أجرى معهم باحثو مؤسسة الحقوق التمييزي إلى التمييز في ملكية األراضي، والعمالة والتعليم. واجه العديد من 
ً ما تُجبر األغلبية على  المتساوية مقابالت التمييز في الحصول على الرعاية الصحية والخدمات األساسية. عالوة على ذلك، غالبا

 .العيش في ضواحي المدن الكبرى وفي ظروف غير صحية

فراد في جميع مناطق البالد، فإن معاناة المهمشين في الحرب والنزوح بينما يستمر الصراع في إزهاق األرواح واإلضرار باأل
تختلف عن معاناة الفئات اليمنية األخرى. واجه أفراد مجتمع المهمشين أنماطا جديدة من المعاملة التمييزية منذ اندالع الصراع، بما 

ارير أن النساء المهمشات معرضات بشكل خاص للعنف في ذلك التمييز في تقديم المعونات والمساعدات اإلنسانية. كما تفيد التق
 .الجنسي والمضايقات من قبل الجماعات المسلحة

 

 التمييز على أساس اإلعاقة 
( CRPD، أصبحت اليمن الدولة الثالثين التي تصادق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة )2009مارس/ آذار  26في 

يتعين على اليمن " كفالة وتعزيز إعمال كافة حقوق اإلنسان والحريات األساسية إعماال تاما وبالتالي،  731وبروتوكولها االختياري.
باإلضافة إلى ذلك، وكدولة طرف في االتفاقية  732لجميع األشخاص ذوي اإلعاقة دون أي تمييز من أي نوع على أساس اإلعاقة".

واالجتماعية والثقافية  االقتصاديةالدولية الخاصة بالحقوق ( واالتفاقية ICCPRالدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية )
(ICESCR) يتطلب على اليمن حظر التمييز على أساس اإلعاقة في التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية واالقتصادية ،

 .733واالجتماعية والثقافية

في كل بلد، من المرجح  734ديهم شكل من أشكال اإلعاقة.٪ من سكان العالم ل15ووفقاً لتقديرات منظمة الصحة العالمية، فإن حوالي 
في المناهج والتعاريف المنهجية. حيث ينظر إلى اإلعاقة  لالختالفاتاإلعاقة، كنتيجة  بانتشارأن تختلف اإلحصاءات الوطنية المتعلقة 

يحتاجون إلى المساعدات  في الغالب كقضية طبية، تبين اإلحصاءات الرسمية عدد أقل من العدد اإلجمالي لألفراد الذين
يبدو أن هذا هو الحال في اليمن بالمقارنة مع المتوسطات العالمية، فاإلعاقة الُمبلغ عنها في اليمن أقل بكثير مما هو  735االجتماعية.

موجود على أرض الواقع. وهناك عدة عوامل يمكن أن تفسر ذلك، بما فيها ضعف مستويات الفحص وضعف الوعي بإعاقات 
بما يتعارض مع المضمون -والمفاهيم الضيقة لإلعاقة في التشريع اليمني، والتي تُعّرف اإلعاقة بأنها أمر ذات طابع طبي 736،الطفولة

731 

  
 .4المادة  ،U.N.T.S. 3، 2006 2515 ،اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 732
 على التمييز أن العهد في عليها المنصوص بالحقوق بالتمتع يتعلق فيما( CESCR) والثقافية واالجتماعية االقتصادية الحقوق لجنة ذكرت 733

 االقتصادية بالحقوق الخاص الدولي العهد أنظر(. 2) 2 المادة في" سباباأل من ذلك غير او"  المصطلح بموجب محظور اإلعاقة أساس
 والثقافية،، وثيقة االمم المتحدة، عدم التمييز في الحقوق االقتصادية واالجتماعية 20(، التعليق العام رقم CESCR) والثقافية واالجتماعية

UN Doc. E / C.12 / GC / 20  ،2009 28، الفقرة. 
734 

 
735 

. 
 .148ص  ،786الحاشية  أعاله،أنظر  736

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى 

وعرفانشكر   من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : 

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : قائمة االختصارات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : ملخص تنفيذي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : المقدمة
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 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : اإلطار القانوني والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : أنماط التمييز وعدم المساواة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : التوصيات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى المراجع

المفاهيمي للتقرير اإلطار

المساواة على اإلنسان لحقوق الموحد اإلطار تطبيق  

التقريروحدود  نطاق  

البلد سياق  

والسياسات والحكومة التاريخ  

 اإلطار القانوني المتعلق بالمساواة وعدم التمييز

 نظرة عامة على نظام العدالة اليمني

 االستنتاج

 التمييز على أساس الرأي السياسي

 التمييز على أساس الدين أو المعتقد

أساس نوع الجنس "التمييز التمييز القائم على 
 الجنساني"

 التمييز على أساس العرق والنسب

 التمييز على أساس اإلعاقة

 التمييز القائم على أساس الوضع الصحي

 التمييز القائم على التوجه الجنسي
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 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى 

وعرفانشكر   من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : 

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : قائمة االختصارات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : ملخص تنفيذي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : المقدمة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : السياق االجتماعي والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : اإلطار القانوني والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : أنماط التمييز وعدم المساواة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : التوصيات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى المراجع

المفاهيمي للتقرير اإلطار

المساواة على اإلنسان لحقوق الموحد اإلطار تطبيق  

التقريروحدود  نطاق  

البلد سياق  

والسياسات والحكومة التاريخ  

 اإلطار القانوني المتعلق بالمساواة وعدم التمييز

 نظرة عامة على نظام العدالة اليمني

 االستنتاج

 التمييز على أساس الرأي السياسي

 التمييز على أساس الدين أو المعتقد

أساس نوع الجنس "التمييز التمييز القائم على 
 الجنساني"

 التمييز على أساس العرق والنسب

 التمييز على أساس اإلعاقة

 التمييز القائم على أساس الوضع الصحي

 التمييز القائم على التوجه الجنسي

. عالوة على ذلك، انتقدت هيئات المعاهدات التابعة لألمم المتحدة اليمن بسبب االفتقار إلى بيانات مفصلة عن األشخاص االجتماعي
 737.ا يتعلق باألطفالذوي اإلعاقة، ال سيما فيم

ً لنتائج اإلحصاء الرسمية للعام  شخص( يعانون بعض من أنواع  379,924٪ فقط من السكان اليمنيين )1,93، 2004ووفقا
، اظهرت نتائج الدراسة 2003ومع ذلك، أسفرت الدراسات االحصائية المنفصلة عن نتائج مختلفة. في عام  738اإلعاقة.

وقدرت وزارة العمل والشؤون  739٪ من العينة يعانون من إعاقة إما خطيرة أو متوسطة.,92االستقصائية لصحة األسرة أن 
 740٪ من إجمالي عدد السكان(. 2.8شخًصا مصابون بإعاقة )حوالي  777,197االجتماعية في استراتيجيتها الوطنية لإلعاقة أن 

، حيث أفاد 2013صحي والديموغرافي الوطني للعام وفي اآلونة األخيرة، تم دراسة مدى انتشار اإلعاقة في اليمن في المسح ال
 741.٪ من العينة بمعاناتهم بشكل من أشكال اإلعاقة3,2

ً لمنظمة كير، األشخاص ذوو اإلعاقة من أكثر الفئات عرضة للخطر في اليمن أثناء الصراع. وتعني المشكالت المتعلقة  742ووفقا
في الوقت نفسه، األشخاص  743زحت الجماعات والعائالت من منازلهم.بالتنقل أن بعض األشخاص تُركوا في اماكنهم في حين ن

 744الذين يعانون من إعاقة سمعية أو بصرية أو ذهنية غير مدركين لألخطار المباشرة أثناء الغارات الجوية أو الصراع المفتوح.
نفجارات أو األلغام أو طلقات عالوة على ذلك، خلف الصراع آالف األشخاص من ذوي اإلعاقة بعد تعرضهم لإلصابات جراء اال

شخص أصبحوا معاقين" منذ بدء  6,000، أفادت اللجنة الدولية للصليب األحمر أن "ما يقدر بـ 2016الرصاص: في مايو/ أيار
 2015.745الصراع في عام 

 المواقف الثقافية ووضع األشخاص ذوي اإلعاقة في المجتمع

لمتحدة وجود تحيز اجتماعي ضد األشخاص ذوي اإلعاقة في اليمن. وأعربت لجنة الحظت عدد من هيئات المعاهدات التابعة لألمم ا
التمييزية ضد فئات األطفال من مجتمع المهمشين ومواقف الحرمان  االجتماعيةحقوق الطفل عن قلقها إزاء "استمرار االضطهادات 

والثقافية إلى أن األشخاص ذوي اإلعاقة  الجتماعيةوا االقتصاديةأشارت لجنة الحقوق  746بما في ذلك )...( األطفال ذوي اإلعاقة".

 .53 الفقرة ،309 الحاشية أعاله،أنظر  737
 أنظر الرابط التالي: ،35، جدول رقم 2004الجمهورية اليمنية الجهاز المركزي لإلحصاء، التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت،  738

http://catalog.ihsn.org/index.php/catalog/229/download/29548.  
أنظر الرابط  ،49ص، 2003و 2003 األسرة، صحة مسح ء،لإلحصا المركزي والجهازالجمهورية اليمنية وزارة الصحة العامة والسكان  739

 التالي:

http://www.moh.gov.ye/arabic/docs/Familyhealth_english.pdf. 
 أنظر الرابط التالي: ،االستراتيجية الوطنية لتنمية المرأة 740

https://yemen-nic.info/contents/popul/social/detail.php?ID=9265 
، 2015و 2013 ة وزارة الصحة العامة والسكان والجهاز المركزي لإلحصاء، المسح الصحي الوطني الديمغرافي اليمنيالجمهورية اليمني 741

 ، أنظر الرابط التالي:203ص 

http://dhsprogram.com/pubs/pdf/FR296/FR296.pdf. 
742 
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وحثت الدولة على اتخاذ تدابير تهدف إلى القضاء على التمييز والوصمة  747في اليمن يواجهون التمييز والتهميش باستمرار،
 748المرتبطة باإلعاقة في جميع مجاالت الحياة.

، إلى أن وصمة العار تحيط باألشخاص 2016و 2015في عامي اشارت المقابالت التي أجراها باحثو مؤسسة الحقوق المتساوية 
 749ذوي اإلعاقة. وأوضحت إحدى النساء أن جيرانها أبقوا أطفالهم معزولين ومخفيين عن األنظار ألنهم مصابون بمتالزمة داون،

 750لكالم تؤثر على التعلم.بينما قال شخص آخر للباحثين أن والديه منعوه من التعليم بعد اكتشافهم أنه يعاني من صعوبات في ا
وأخبرت إحدى السيدات باحثو المؤسسة أن المجتمع اليمني ال  751أعرب عدد من المعاقين عن مشاعر العزلة أو اإلدانة المجتمعية.

 752.يثق ويكره األشخاص المعاقين، وأوضحت أنها تعاني بشكل دائم من اإلساءة اللفظية في الشارع

ليمن، جزئياً كنتيجة لتهميشهم، صعوبات في ممارسة حقوقهم فيما يتعلق بالعمل والتعليم والضمان يواجه األشخاص ذوو اإلعاقة في ا
 .. وتتفاقم هذه الصعوبات بسبب ضعف اإلطار القانوني المتعلق بفئات معينة من المعاقين، ووجود قوانين تمييزيةاالجتماعي

 اإلطار القانوني والسياسي

إال أنه ال  753لدستور اليمني تنص على أن جميع المواطنين "متساوون في الحقوق والواجبات"،من ا 41على الرغم من أن المادة 
يوجد نص صريح يحظر التمييز على أساس اإلعاقة. وفي غياب الحماية الدستورية، على األشخاص ذوي اإلعاقة النظر إلى 

مانات محددة لألشخاص ذوي اإلعاقة، بما في ذلك ما يتعلق التشريعات العادية لحماية حقوقهم. توفر العديد من التشريعات اليمنية ض
 .سيتم مناقشة هذه القوانين بمزيد من التفصيل أدناه 756والضمان االجتماعي. 755والتعليم 754بالتوظيف

، الذي يحدد واجبات بعض 1999التشريع األساسي المتعلق باإلعاقة في اليمن هو قانون صندوق رعاية وتأهيل المعاقين لعام 
يئات بما فيها وزارة الشؤون االجتماعية والعمل تجاه األشخاص ذوي اإلعاقة، وينص على اقامة التدريب والتأهيل وخدمات اله

، يُعّرف الشخص ذو اإلعاقة بأنه "أي شخص، ذكر أو أنثى، يثبت بالفحص الطبي أنه في حالة عجز 2بموجب المادة  757الرعاية.
يرفق بهذا  758ويؤدي إلى عدم قدرته على التعلم أو االنخراط في أي نشاط كليًا أو جزئيًا ". دائم أو كلي، ناتًجا عن إصابة أو مرض

التعريف النموذج الطبي لإلعاقة، حيث ينظر إلى اإلعاقة على أنها حالة تتطلب العالج. وبالتالي، فإنه ال يتماشى مع القانون الدولي 
 :الذي يعتمد نموذًجا "اجتماعيًا" لإلعاقة-(CRPDاص ذوي اإلعاقة )كما هو مذكور في اتفاقية حقوق األشخ-لحقوق اإلنسان

يشمل األشخاص ذوو اإلعاقة أولئك الذين لديهم إعاقات جسدية أو عقلية أو فكرية أو حسية طويلة 
االجل والتي قد تعوق مشاركتهم الكاملة والفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع اآلخرين بالتفاعل 

 759.لمختلفةمع الحواجز ا

وبالتالي  760يتطلب النموذج االجتماعي لإلعاقة من الدولة معالجة الحواجز السلوكية والبيئية التي يواجها األشخاص ذوو اإلعاقة،
 .ضمان المشاركة الكاملة والفعالة لألشخاص ذوي اإلعاقة في المجتمع

 .12الفقرة  ،327الحاشية  أعاله،أنظر  747
 السابق. المرجع 748
 .B227مقابلة  749
 .B261مقابلة  750
 . D614و  C185،C180 ،C176 ،D814 ،D591 ،1135 Dالمقابالت  751
 .B293مقابلة  752
 .41المادة  ،24الحاشية ، أعالهأنظر  753
 )قانون الخدمة المدنية(. 1991لعام  19)قانون العمل( والقانون رقم  1995لسنة  5القانون رقم  754
 )قانون حقوق الطفل(. 2002لعام  45)قانون التعليم العام(، والقانون رقم  1992لسنة  45القانون رقم  755
لعام  2)الصندوق االجتماعي للتنمية( والقانون رقم 1997لعام  10)قانون الرعاية االجتماعية(، والقانون رقم  1996لسنة  31قانون رقم ال 756

 (.المعاقينصندوق رعاية وإعادة تأهيل  )قانون 2002
 .14-3)قانون رعاية وتأهيل المعاقين(، المواد  1999لسنة  61القانون رقم  757
 .2المادة  ،بقالمرجع السا 758
 1 المادة، 2515 U.N.T.S. 3 ،2006، (CRPD) اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 759
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تهدف رؤية  761صراحة بالنموذج االجتماعي. ، تبنت اليمن االستراتيجية الوطنية لإلعاقة، والتي تعترف2010في عام 
االستراتيجية إلى خلق "مجتمع للجميع"، حيث يتم منح األشخاص ذوي اإلعاقة إمكانية الوصول إلى حقوقهم على أساس المساواة مع 

لعقبات الرئيسية تدرس االستراتيجية بإيجاز التحديات وا 762اآلخرين، بهدف خلق بيئة شاملة وإزالة الحواجز االجتماعية والمادية.
ومن بين  765وإمكانية الوصول. 764والعمالة 763التي يواجها األشخاص ذوو اإلعاقة في العديد من مجاالت الحياة، بما في ذلك التعليم

أهدافها المعلنة، مراجعة وتعديل التشريعات الوطنية المتعلقة باإلعاقة، تماشيا مع اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 
(CRPD.)766 هناك تقدم محدود هناك تقدم محدود فيما يتعلق بتنفيذ االستراتيجية الوطنية لإلعاقة كنتيجة 2لوحظ في الجزء  وكما ،

 767.للصراع المستمر

، أنشأت اليمن عدًدا من الصناديق لتوفير تمويالت مالية مباشرة، أو غير مباشرة )من خالل تخصيص 2كما هو موضح في الجزء 
االجتماعية وخدمات إعادة التأهيل( لدعم األشخاص ذوي اإلعاقة، بما في ذلك صندوق الرعاية االجتماعية  األموال لمشاريع التنمية

 DWRF)صندوق رعاية وتأهيل المعاقين ) (. تم إنشاءDWRFوالصندوق االجتماعي للتنمية وصندوق رعاية وتأهيل المعاقين )
، 2012بحلول نهاية عام  768غيرها من الخدمات لألشخاص ذوي اإلعاقة.لتوفير الدعم المالي إلعادة التأهيل والرعاية الصحية و

ومع ذلك، كان  769٪ أطفال.24,4(، من بينهم DWRFمستفيد الدعم الفردي من صندوق رعاية وتأهيل المعاقين ) 47,000تلقى 
ر من ديسمبر/ كانون األول للصراع تأثير مدمر على توفير الرعاية االجتماعية لألشخاص ذوي اإلعاقة في اليمن. وفي وقت مبك

حسب افادة عبد هللا الهمداني، رئيس الرابطة، 770، ورد أن الحكومة تعاني من صعوبات في تخصيص األموال إلى الصندوق.2014
 :2014الذي تحدث إلى صحيفة يمن تايمز في ديسمبر/ كانون األول 

لمشاريع محددة يرعاها الصندوق، اللجنة المالية للصندوق، المكلفة بتخصيص أموال من ميزانية اليمن 
مثل برامج الطب واللوازم المدرسية، فشلت في توفير عائدات لبعض الوقت )...( ال يمكنني أن أعلق 

 771.لماذا

٪ من إيرادات صندوق رعاية وتأهيل المعاقين 54بنسبة  انخفاضاوفي العام نفسه، أفاد مجلس البحث والتبادل الدولي أن هناك 
(DWRFمما أدى ،)  شخص ممن كان يتم تزويدهم باألدوية من قبل صندوق رعاية وتأهيل  50,000٪ أي 40إلى أن حوالي

مما أدى إلى الشلل  2015،773وقد توقف التمويل الحكومي للصندوق في عام  772لم يعودوا يتلقون األدوية"."( DWRFالمعاقين )

 (.eالفقرة ) ،التمهيد ،المرجع السابق 760
 ، أنظر الرابط التالي:3، ص 2010الجمهورية اليمنية، وزارة الشؤون االجتماعية والعمل، االستراتيجية الوطنية لإلعاقة،  761

http://www.inclusive-education.org/system/files/publications-
documents/Tines_National%20Strategy%20on%20Disability%20in%20Yemen.pdf 

 .2 ص ،المرجع السابق 762
 .22 ص ،المرجع السابق 763
 .20 ص ،المرجع السابق 764
 .27 ص ،المرجع السابق 765
 .2 ص ،المرجع السابق 766
؛ وكالة سبأ لألنباء، "صندوق رعاية 2018 أيار /مايو 21سسة الحقوق المتساوية من قبل محام من صنعاء في المعلومات المقدمة إلى مؤ 767

المعاقين ينظم ورشة عمل خاصة بالتقييم المؤسسي للصندوق" )صندوق رعاية المعاقين ينظم ورشة عمل حول التقييم المؤسسي للصندوق(، 
 .http://sabanews.net/en/print434012.htmي: ، أنظر الرابط التال2016أيلول  /يوليو 20

 بشأن صندوق الرعاية وإعادة التأهيل لألشخاص ذوي اإلعاقة. 2002لسنة  2القانون رقم  768
769 

 
 .12ص  ،743الحاشية  ،أعالهأنظر  770
771shki, “Local NGO: Number of Disabled Citizens in Yemen Exceeds Two Million”, 

   
 .12ص  ،437اشية الح أعاله،أنظر  772
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ووفقا لمنظمة هيومن  774ى وقف أنشطتها بصورة كاملة أو جزئية.التام لجميع الجمعيات التي تتعامل مع األشخاص ذوي اإلعاقة وإل
 775.منظمة كانت تقدم الرعاية والخدمات لألشخاص ذوي اإلعاقات 300، تم إغالق حوالي 2015رايتس ووتش، انه في عام 

٪ إلى 25,3عن العمل، حيث انخفضت مخصصات األموال من حوالي  االجتماعية، توقف صندوق الرعاية 2015وفي أوائل عام 
مليون دوالر أمريكي بهدف  450، اعتمد البنك الدولي منحة قدرها 2017وفي يناير/ كانون الثاني  2016.776الصفر في عام 

 777.االجتماعيةللتنمية وصندوق الرعاية  االجتماعيحماية النظام الطبي وتوفير سبل العيش للريفيين اليمنيين، من خالل الصندوق 

 مييزيةالقوانين والسياسات الت

رغم اعتماد عدد من القوانين بهدف ضمان حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في اليمن، إال أن اإلطار القانوني في بعض الحاالت 
 .فعليا ضد هؤالء األشخاص يمارس التمييز

ة اليمنية لمن منح الجنسي 778، بصيغتها المعدلة:1990)ب( من قانون الجنسية لسنة  4ويظهر أخطر مثال على التمييز في المادة  
، تم سن لوائح 1994وفي عام  779ُولد في اليمن ألبوين أجنبيين وكان "سليم العقل" غير مصاب "بعاهة" تجعله عالة على المجتمع.

أخرى ملحقة بقانون الجنسية تقتضي من الشخص الذي يولد ألبوين أجنبيين في اليمن أن يقدم، من بين جملة أمور، شهادة طبية تثبت 
وبالتالي فإن قانون الجنسية يعد تمييز ضد األطفال ذوي اإلعاقة، بما يتعارض مع  780ي إعاقة وأن قدراته الذهنية سليمة.خلوه من أ

(، التي تنص على أن جميع األشخاص CRPDواتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ) 781(CRCمتطلبات إتفاقية حقوق الطفل )
في  782على الدول ضمان عدم حرمان األفراد من جنسيتهم تعسفاً أو بسبب إعاقتهم. لديهم الحق في اكتساب جنسية وتغييرها ويفرض

)ب( كما هي، مما يدل على عدم الرغبة في إلغاء القوانين التي 4، عدلت الدولة قانون الجنسية، مع االحتفاظ بالمادة 2010 عام
ومنذ ذلك  783(.CRPDاألشخاص ذوي اإلعاقة ) تمارس التمييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة، كما هو مطلوب وفق اتفاقية حقوق

الحين، حثت لجنة حقوق الطفل اليمن على تعديل تشريعاتها الوطنية لضمان تمتع جميع األطفال، بمن فيهم المعاقون، بحق متساو في 
 784.الحصول على الجنسية اليمنية

773 “
North Africa (MENA) Region Through a Child and Equity Lens”, 

 
 .22ص  ،437الحاشية  أعاله،أنظر  774
 ديسمبر/كانون األول 3"، هيومن رايتس ووتش،  والنزوح الحروب أثناء متزايدة مخاطر يواجهون المعوقون هيومن رايتس ووتش، " 775

-https://www.hrw.org/news/2015/12/03/people-disabilities-added-risk-war، أنظر الرابط: 2015
displacement. 

776 
    

777 

  
 )ب(.4المادة  اليمنية،قانون الجنسية  بشأن 1990للعام  6القانون رقم  778
 السابق.المرجع  779
 .10، المادة 1994لسنة  3بشأن الجنسية اليمنية؛ قرار جمهوري رقم  1990لسنة  6الالئحة التنفيذية للقانون رقم  780
جب تطبيق هذا الحكم من قبل الدول دون تمييز على أساس اإلعاقة. أنظر اتفاقية بموجبه يتمتع جميع األطفال "بحق الحصول على جنسية". ي 781

 (.1) 2و( 1) 7 المادة، U.N.T.S. 3، 1989 1577حقوق الطفل، 
 ( )أ(.1)18(، المادة CRPDاتفاقية حقوق االشخاص ذوي االعاقة ) 782
 ( )ب(.1)4المادة  ،(CRPDاتفاقية حقوق االشخاص ذوي االعاقة ) 783
 .39 الفقرة ،309 الحاشية أعاله، أنظر 784
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 العمل 

عترف الدول األطراف بحق األشخاص ذوي اإلعاقة في (، "تCRPDمن اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ) 27بموجب المادة 
ويجب اتخاذ الخطوات المناسبة لضمان المساواة لألشخاص ذوي اإلعاقة في مجال  785العمل على قدم المساواة مع اآلخرين".

ضافة إلى ذلك، باإل 788والذي يعتبر عدم القيام به أحد انماط التمييز المحظورة. 787بما في ذلك القيام باستيعاب معقول، 786العمل،
ً على وجوب اتخاذ الدول إلجراءات فعلية من أجل ضمان تمتع األشخاص ذوي  شددت لجنة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة مؤخرا

 789.اإلعاقة بالحقوق على قدم المساواة مع اآلخرين

األشخاص المعاقين لسنة قانون رعاية وتأهيل -بما في ذلك  790من الدستور لجميع المواطنين الحق في العمل، 29تكفل المادة 
ومع ذلك، يحتوي اإلطار القانوني اليمني على عدد من أوجه القصور التي تحد من الناحية العملية من الحماية من التمييز  1999.791

على أحكام تتعلق بتشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة.  793وقانون رعاية وتأهيل المعاقين، 792في العمل. يحتوي قانون العمل اليمني
من قانون رعاية وتأهيل األشخاص ذوي اإلعاقة على عدم حرمان األشخاص ذوي اإلعاقة من أي امتيازات أو  23لمادة تنص ا

من  5حقوق على أساس إعاقتهم، إال أنها ال تحظر بشكل صريح جميع انماط التمييز على أساس اإلعاقة في العمل. وبموجب المادة 
ظور. ومع ذلك، تحتوي هذه المادة على قائمة مغلقة بالخصائص المحمية والتي ال تشمل قانون العمل، يعتبر التمييز في العمل مح

 .كما ال يفرض أي تشريع توفير استيعاب بشكل معقول في مجال العمل 794اإلعاقة.

في ، أحد األحكام القانونية القليلة التي تدعي ضمان حقوق العمل لألشخاص ذوي اإلعاقة تكمن 2وكما هو مذكور في الجزء 
، ثم بعد ذلك 1999الحصص الوظيفية للمعاقين )نظام الكوتا(، التي تم إدخالها أوالً من خالل اعتماد قانون الخدمة المدنية في عام 

، تم دمج هذه األحكام بموجب قانون رعاية وتأهيل 1999وفي عام  1995.795بأربع سنوات، من خالل قانون العمل لسنة 
٪ من حجم 5ص على أن على أصحاب العمل توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة "بنسبة تصل إلى األشخاص ذوي اإلعاقة، والذي ين

وعملياً، هناك فشل في إنفاذ نظام الحصص )الكوتا(. وهذا ما أقرت به الدولة حيث ذكرت في  796العمالة الكلية لصاحب العمل".
ود السبب في المقام االول إلى عدم متابعة وتنفيذ أن االشخاص ذوي االعاقة فشلوا في االلتحاق بسوق العمل "ويع 2010العام 

 797الخطط من قبل الحكومة الوطنية." 

بموجب قانون رعاية وتأهيل المعاقين، يُطلب من األشخاص ذوي اإلعاقة الحصول على "شهادة إعاقة" من أجل الحصول على 
ال يطلب من نظرائهم غير المعاقين من الباحثين عمل. ويمثل هذا الشرط عقبة أمام حصول األشخاص ذوي اإلعاقة على عمل، حيث 

ً مباشراً. فعلى األشخاص المعاقين الذين شملهم التعريف في المادة  من القانون  2عن عمل توفير مثل هذه الشهادة، وهذا يعد تمييزا
المهني. وتبين الشهادة تشخيًصا التقدم بطلب "شهادة" إلى أحد مراكز الرعاية وإعادة التأهيل التي أنشأتها وزارة العمل والتدريب 

بدون هذه الشهادة، ال يمكن للمعاق  798لـحالة الشخص، وقدراته المهنية، تبين بإشادة المهنة أو المهن التي يستطيع صاحبها أدائها.

 (.1) 27(، المادة CRPDاتفاقية حقوق االشخاص ذوي االعاقة ) 785
 ،المرجع السابق 786
 (.i( )1) 27المادة  السابق، المرجع 787
 .اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق لجنة)ج(،  18 الفقرة ،080، الحاشية أعالهأنظر  788
 .16الفقرة  ،المرجع السابق 789
 .29 المادة ،24 الحاشية ،أعالهأنظر  790
 .3المادة  ،757الحاشية  ،أعالهأنظر  791
 .386 الحاشية أعاله،أنظر  792
 .757، الحاشية أعالهأنظر  793
 .5 المادة ،386 الحاشية، أعالهأنظر  794
 .24، قانون الخدمة المدنية، المادة 754، الحاشية أعاله، وأنظر 15المادة  ،386، الحاشية أعالهأنظر  795
 .19- 18، المواد 757، الحاشية أعاله أنظر 796
 . أنظر الرابط التالي:8، ص 2010الجمهورية اليمنية، وزارة الشؤون االجتماعية والعمل، االستراتيجية الوطنية لإلعاقة،  797

http://www.inclusive-education.org/system/files/publications-
documents/Tines_National%20Strategy%20on%20Disability%20in%20Yemen.pdf 

 .16- 15- 7، المواد 757، الحاشية أعالهأنظر  798
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على  هذه الممارسة تنتهك التزام الدولة بضمان قدرة األشخاص ذوي اإلعاقة على العمل 799الحصول على عمل في القطاع العام.
لكسب ( من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، والتي تشمل إتاحة الفرصة لهم 1) 27قدم المساواة مع اآلخرين بموجب المادة 

الرزق في عمل يختارونه أو يقبلونه بحرية في سوق عمل وبيئة عمل منفتحتين أمام األشخاص ذوي اإلعاقة وشاملتين لهم ويسهل 
، أجرى باحثو مؤسسة الحقوق المتساوية مقابلة مع رجل يعاني من إعاقة 2015بر/ تشرين الثاني في نوفم 800.انخراطهم فيهما

سمعية حاول الحصول على وظيفة في الخدمة المدنية، وتم إبالغه بعد تقديم طلبه بأنه سيحتاج إلى تقديم شهادة إعاقة. وأوضح أن 
يتم توفيرها فقط ألصحاب النفوذ "من لديه وساطة" أو )عالقات مثل هذه الشهادات يمكن أن تكون باهظة الثمن وغالبًا ما 

 801اجتماعية(.

أجرى باحثو المؤسسة  802توجد أدلة على أن األشخاص ذوي اإلعاقة يواجهون صعوبات في العثور على عمل خارج القطاع العام.
باحثين أنه ال يمكنه العثور على وشرح أحدهم لل 803مقابالت مع عدة اشخاص تم حرمانهم من الحصول على عمل بسبب إعاقتهم.

وذكر شخص  804وظيفة في القطاع الخاص ألنه أعمى، حتى بعد ان استطاع إثبات أنه استوفى جميع متطلبات الوظائف المحددة.
آخر قيل له إنه لن يتمكن من العمل مع مجموعة من الرجال المسؤولين عن جمع الطعام من وكالة مساعدات عالمية بعد أن اكتشف 

 .805دير أنه أصمالم

 التعليم

ينبغي أن تكفل الدول تمكين  806بموجب اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، ضمان توفير إمكانية الوصول إلى التعليم دون تمييز.
والنظر في  808مع توفير االستيعاب المعقول عند اقتضاء الحاجة، 807األشخاص ذوي اإلعاقة من الوصول إلى "نظام التعليم العام"،

وقد أوضحت لجنة اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة أن الحق في عدم التمييز بموجب  809اد "تدابير دعم فردية فعالة".اعتم
اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة "يتضمن الحق في عدم الفصل"، وأنه يجب على الدول بدالً من ذلك ضمان حق األشخاص 

 810."ليم الشاملذوي اإلعاقة في التعليم من خالل "نظام التع

التعليم األساسي إلزامي، ومطلوب من الدولة ضمان الوصول إلى  811بموجب الدستور اليمني، "التعليم حق للمواطنين جميعاً".
من قانون رعاية وتأهيل المعاقين على أن هذا النص  3وتنص المادة  812التعليم من خالل بناء المدارس وغيرها من هذه المؤسسات.

 813.اإلعاقة يشمل األشخاص ذوي

، تبنت اليمن القانون العام للتربية والتعليم، والذي يتطلب من الدولة إنشاء "مدارس خاصة" لألشخاص ذوي اإلعاقة 1992في عام 
، ُسن قانون جديد لحقوق الطفل يحتوي 2002بعد عشر سنوات، في عام  814وتزويد هؤالء األشخاص بالتعليم األساسي المناسب.

 .2018 أيار مايو/ 28زودت مؤسسة الحقوق المتساوية المعلومات من قبل محامي من صنعاء،  ،16، المادة 757، الحاشية أعالهأنظر  799
: المساواة وعدم 6التعليق العام رقم  ،ق األشخاص ذوي االعاقةلجنة حقو ،(1) 27المادة  ،(CRPDاتفاقية حقوق االشخاص ذوي االعاقة ) 800

 .67 الفقرة ،2018نيسان  /ابريل CRPD/C/GC/6، 26 ،وثيقة االمم المتحدة ،التمييز
 .B206مقابلة ال 801
  B215.و   B211،B212المقابالت  802
 . D859و    A35 ،A146 ،A221،B198 ،B1 ،B67 ،D428 المقابالت 803
 .B1المقابلة  804
 .D31المقابلة  805
 .24(، المادة CRPDاتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ) 806
 (.a( )2) 24المرجع السابق، المادة  807
 (.c( )2) 24المرجع السابق، المادة  808
 (.e( )2) 24المرجع السابق، المادة  809
 ، لجنة حقوق االشخاص ذوي االعاقة.13- 8، الفقرات 080، الحاشية أعالهأنظر  810
 .54المادة  ،24، الحاشية أعالهظر أن 811
 المرجع السابق، 812
   .3، المادة 577، الحاشية أعالهأنظر  813
 .28المادة  العام للتربية والتعليم،قانون ال ،755الحاشية  أعاله،أنظر  814
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 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى 

وعرفانشكر   من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : 

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : قائمة االختصارات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : ملخص تنفيذي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : المقدمة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : السياق االجتماعي والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : اإلطار القانوني والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : أنماط التمييز وعدم المساواة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : التوصيات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى المراجع

المفاهيمي للتقرير اإلطار

المساواة على اإلنسان لحقوق الموحد اإلطار تطبيق  

التقريروحدود  نطاق  

البلد سياق  

والسياسات والحكومة التاريخ  

 اإلطار القانوني المتعلق بالمساواة وعدم التمييز

 نظرة عامة على نظام العدالة اليمني

 االستنتاج

 التمييز على أساس الرأي السياسي

 التمييز على أساس الدين أو المعتقد

أساس نوع الجنس "التمييز التمييز القائم على 
 الجنساني"

 التمييز على أساس العرق والنسب

 التمييز على أساس اإلعاقة

 التمييز القائم على أساس الوضع الصحي

 التمييز القائم على التوجه الجنسي

من القانون،  118وبموجب المادة  815يه التزامات الدولة لضمان "رعاية وتأهيل" األطفال ذوي اإلعاقة.على فصل كامل يسرد ف
 816يُطلب من وزارة التعليم " انشاء فصوالً ملحقة بمدارس التعليم النظامي لتعليم األطفال المعاقين بما يالئم قدراتهم واستعداداتهم".

 .817ات في المرافق التعليمية العادية يعد شكل من أشكال العزل، وبالتالي تمييزإن صيانة فصول منفصلة لألطفال ذوي اإلعاق

واعتمد اليمن أيضا بعض التدابير لتحسين حصول األطفال المعوقين على التعليم. وقد وفر صندوق الرعاية وتأهيل ذوي االحتياجات 
ً من تقديم طلب ، لتمويل التعليم الشامل، وتمكي2002(، الذي أنشئ في عام DWRFالخاصة ) ن األطفال ذوو اإلعاقة أيضا

في تقريره إلى لجنة  818للحصول على إعفاءات من الرسوم المدرسية ولتمويل تغطية تكاليف "السكن والغذاء والنقل". ذكر اليمن
عقدت حلقات ، تلقى المعلمون والعاملين االجتماعيين تدريباً في لغة برايل، و2008و 2003(، أنه بين عامي CRCحقوق الطفل )

فتى  50,440ووفقاً للدولة، أدى ذلك إلى التحاق  819عمل تثقيفية وندوات توعوية، وزودت عدة مدارس بمعدات جديدة ومتخصصة.
 ."820وفتاة من ذوي االحتياجات الخاصة بالمستوى التعليمي األساسي والثانوي

هناك عدد من  821ذوي اإلعاقة "بعيد كل البعد عن الواقع". من الناحية العملية، فإن التعليم الشامل للعديد من األطفال اليمنيين
مما يعني أن العدد اإلجمالي لألطفال ذوي اإلعاقة في  823ونقص المرافق والمعدات، 822العوامل، بما في ذلك الوصمة االجتماعية،

االتساع بين معدل االلتحاق ( عن قلقها إزاء "الفجوة اآلخذة في CRCوقد أعربت لجنة حقوق الطفل ) 824التعليم ما زال منخفًضا.
 825."بمدرسة األطفال ذوي اإلعاقة )...( والمعدالت العامة في جميع أنحاء البالد

عند إجراء البحوث لهذا التقرير، وجد الباحثون في مؤسسة الحقوق المتساوية أن عدًدا كبيًرا من األطفال يستبعدوا من نظام 
ئيسي لعدم الحضور للمدرسة هو افتقار المدارس إلى المرافق والموارد الكافية لألطفال وبالنسبة لألغلبية، كان السبب الر 826التعليم.

، تحدث باحثو المؤسسة إلى 2015في أيلول/ سبتمبر  827ذوي اإلعاقة، وفشل المدارس في توفير سكن مالئم الحتياجاتهم الخاصة.
في منطقته، لم يتلقى أي تعليم قط وبالتالي ظل رجل يعاني من ضعف بصر حاد؛ وبسبب عدم وجود مرافق كافية في المدارس 

 الفصل الثالث. ،قانون حقوق الطفل ،755الحاشية  أعاله،أنظر  815
 .118المادة  ،المرجع السابق 816
 لجنة حقوق االشخاص ذوي االعاقة. ،11الفقرة  ،080الحاشية  ،الهأعأنظر  817
 ، أنظر الرابط التالي:2018 أيار مايو/ 22صندوق رعاية وتأهيل المعاقين، "الخدمات واألنشطة التي يقدمها الصندوق"، آخر مرة في   818

http://www.yehwrf.org/content.php?lng=arabic&id=1 ،ولي وآخرون، التقييم االجتماعي البنك الد ، وأنظر ايضا
 ، أنظر الرابط التالي:69، ص 2012واالقتصادي المشترك لجمهورية اليمن، 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/11920/693880ESW0P1300sment0p
ub08031012web.pdf?sequence=1&isAllowed=y; Machado، A. C. et al، “Overview of Non-

contributory Social Protection Programmes in the Middle East and North Africa (MENA) Region 
Through a Child and Equity Lens”، International Policy Centre for Inclusive Growth، p. 327، 

available at: http://www.ipc-
undp.org/pub/eng/JP18_Overview_of_Non_contributory_Social_Protection_Programmers_in_ME

NA.pdf. 
، الفقرة 2012 تشرين األول /اكتوبر CRC / C / YEM / 4 ،23لجنة حقوق الطفل، التقرير الدوري الرابع: اليمن، وثيقة االمم المتحدة   819

332. 
 .330المرجع السابق، الفقرة   820
 أنظر الرابط التالي: ،23 ، ص2010جتماعية والعمل، االستراتيجية الوطنية لإلعاقة، الجمهورية اليمنية، وزارة الشؤون اال 821

http://www.inclusive-education.org/system/files/publications-
documents/Tines_National%20Strategy%20on%20Disability%20in%20Yemen.pdf. 

 .193ص  ،678الحاشية  أعاله،أنظر  822
 لسابق.المرجع ا 823
 .193، ص 678، الحاشية أعالهأنظر  824
 (.f) 69الفقرة  ،309، الحاشية أعالهأنظر  825
 ، A139،B240 ،B209 ،B219 ،B142 ،B218 ،B139 ،D176 ،D608 ،D894 ،D1112 ،A209 ،B138المقابالت  826

B10، D890، B37، D46، D163، D574، D604، D1132، D875، A11، A5، B218، D888، C232، D834، 
D1091   وD1138. 

 .D1112و   B209،B219 ،B142 ،B218 ،B139 ،D176 ،D608 ،D894المقابالت  827
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وأوضح شخص آخر قابله الباحثون أنه لم يكن لديه إمكانية الوصول إلى أي كتب بلغة برايل، وأفاد بعدم وجود أي مسكن  828أميًا.
ني من إعاقات عاماً من حجة يعا 16وأوضح فتى يبلغ من العمر  829مناسب الحتياجات الطالب الذين يعانون من إعاقات بصرية.

أخبر فتى يبلغ من العمر  830بدنية ونفسية أن هناك نقصاً في المساعدات أو الدعم الميسر في المدرسة، مما أثر على رغبته في التعلم.
تسع سنوات وهو تقريبا أصم تماما باحثو المؤسسة أنه توقف عن الذهاب إلى المدرسة في الصف الثالث، حيث أنه لم يستطع سماع 

 831.له، وتم تعرضه للمضايقات من قبل الطالب اآلخرين نتيجة لذلكما يقال 

تعرض األطفال المعاقين للمضايقات كان األمر المشترك في الشكاوى المرفوعة من األشخاص الذين قابلهم باحثو مؤسسة الحقوق 
 :المتساوية. وقد روت إحدى األمهات ما يلي

ف الثالث، اعتاد المعلمون معاملته بشكل غير إنساني ابني لديه إعاقة عقلية )...( عندما كان في الص
وضربه. ذهبنا لتقديم شكوى للمدرسة لكنهم لم يفعلوا أي شيء. لقد ترك المدرسة. لو كان أكمل 
دراسته، لكانت له اآلن وظيفة بداًل من االعتماد على والده. إال أن عدم إهتمام المعلمين بحالته الصحية، 

 832.جعله يترك المدرسة

على سبيل المثال، أبلغت إحدى الفتيات باحثي  833ت المضايقات الذي يعاني منه بعض األطفال إلى تركهم المدرسة بالكامل.أد
فشل  834المؤسسة أن إدارة المدرسة ال تبدي اهتماما عندما اشتكت من المضايقات التي تعرضت له، وتركت المدرسة نتيجة لذلك. 

إعاقتهم يعتبر تحرًشا، وهو شكل محظور من التمييز بموجب اتفاقية حقوق األشخاص  المدارس في منع مضايقات الطالب بسبب
 835(.CRPDذوي اإلعاقة )

أدى الصراع الحالي إلى تفاقم التحديات التي يواجها األطفال ذوو اإلعاقة في الوصول إلى التعليم. ففي المقام االول، كان للتأثير 
الذي يقدم خدمات ومعونات -(DWRFاعية في صندوق رعاية وتأهيل المعاقين )السلبي للصراع على خدمات الرعاية االجتم

أثر كبير على قدرة العديد من اليمنيين على التمتع بحقهم في التعليم. وأوضحت إحدى الفتيات - 836اإلعاقة لألشخاص ذوي اإلعاقة
ً لعدم استالم مدرستها للمدفوعات التي كانت  مستحقة عليها من الصندوق ولم تكن هناك أنها لم تستطيع حضور الدروس نظرا

وأوضحت امرأة أخرى أنه بسبب الصعوبات التي واجهت الصندوق، فإن المدارس تعاني من نقص  837سماعات اذن متاحة للصم.
 838.في إمداداتها من الكراسي المتحركة وغيرها من المعدات

 الرعاية الصحية

ية في تلقي الرعاية الصحية واألدوية التي يحتاجون إليها بسبب نقص واجه األشخاص ذوو اإلعاقة في اليمن صعوبات تاريخ
، كشفت المقابالت التي أجراها معهد التنمية لما وراء البحار أنه ُطلب من بعض األشخاص شراء األدوية 2012الموارد. في عام 

ا ُوجد أن العديد من األشخاص يعتمدون كم 839الخاصة بهم، والتي كان ينبغي أن توفرها الدولة مجانًا، وذلك بسبب عدم توفرها.
على المنظمات غير الحكومية لتلبية احتياجاتهم من الرعاية الصحية. وذكر أحد األشخاص أن "شراء الدواء ألطفالي بالمال المتاح 

 .B3المقابلة  828
 .D571المقابلة  829
 .B141المقابلة  830
 .D1113المقابلة  831
 .  E52 مقابلةال 832
 . D816،D1127المقابالت  833
 .D818المقابلة  834
 جنة حقوق االشخاص ذوي االعاقة.(، لd)18، الفقرة 080، الحاشية أعالهأنظر  835
 أنظر المناقشة اعاله. 836
 . B207 المقابلة 837
 .B210المقابلة  838
، ص 2012معهد التنمية لما وراء البحار، تحويل الحواالت النقدية: منظور المستفيدين والمجتمع في صندوق الرعاية االجتماعية في اليمن،  839

-https://www.odi.org.uk/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion أنظر الرابط التالي: ،38
files/8181.pdf+&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=uk. 
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ل حصلت لدي أمر صعب للغاية. هناك جمعية )...( تساعدنا من خالل توفير الفحوصات واالستشارات الطبية المجانية. في حا
 840 ."الجمعية على بعض الدعم من الجهات المانحة، فإنها توفر األدوية المجانية

الحقوق المتساوية  وقد أدى الصراع إلى تفاقم هذه القضايا، ال سيما وأن هناك زيادة في تكلفة بعض األدوية. قابل باحثون من مؤسسة
ت أن سعر األنسولين قد تم رفعه من قبل وزارة الصحة، بحيث لم تعد بحاجة إلى األنسولين لعالج داء السكري لديها، وأوضح امرأة

في المقابالت التي أجرتها هيومن رايتس ووتش في نوفمبر/ تشرين  841قادرة على تحمل تكاليفه بسبب وضعها االقتصادي المتدني.
شلل الدماغي والصرع باهظة ، أوضح األشخاص الذين تمت مقابالتهم كيف أصبحت معالجة بعض الحاالت مثل ال2015الثاني 

كما أن إغالق العديد من المنظمات المعنية باإلعاقة بسبب عجز التمويل من قبل صندوق  842التكاليف وفوق طاقتهم بسبب الصراع.
( يفيد بأن بعض اليمنيين من ذوي االعاقات الذين كانوا يحصلون على مساعدات اجتماعيه DWRFرعاية وتأهيل المعاقين )

 .843ن المسئولين الوحيدين عن توفير احتياجاتهم الصحية، ومواجهة خطر تعميق عدم المساواةأصبحوا اال

ض األفراد لخطر الموت واإلصابة  ً الى تدمير مرافق الرعاية الصحية ومراكز إعادة التأهيل، مما عرَّ أدى الصراع أيضا
. في 2016في قصف جوي في يناير/ كانون الثاني  وفينعلى سبيل المثال، تم تدمير مركز النور لرعاية وتأهيل المكف 844والنزوح.

طالبًا، وعقب الهجوم أصبح المركز "غير صالح لالستعمال وغير مناسب  60ذلك الوقت، كان المركز يستخدم إليواء حوالي 
ق أكثر مستشفى ومرفق صحي، حيث "تم إغال 270، تم تدمير أو اإلضرار بما ال يقل عن 2016وبحلول نهاية عام  845للسكن".

الحظ مكتب األمم المتحدة للشؤون  846مرفق صحي ضمن التقييم )...( إما مغلقة أو تعمل بشكل جزئي فقط". 3,500من نصف 
اإلنسانية أن هناك نقص في خدمات الرعاية الصحية لألفراد المعاقين بسبب األلغام األرضية والقذائف غير المنفجرة، مما يعرضهم 

 .847لمزيد من الحرمان

 ز المتعدد ضد األشخاص ذوي اإلعاقةالتميي

أثبت البحث الذي أجرته المؤسسة أن األشخاص ذوي اإلعاقة في اليمن يعانون من تمييز متعدد األشكال: يمكن أن يكون مضاف، 
لعرق(، بمعنى أن التمييز الذي يواجهون بسبب اإلعاقة يزيد أو يتفاقم بسبب التمييز على أساس سبب أو أكثر )مثل نوع الجنس أو ا

 .أو متداخل، بمعنى أن التمييز الذي يتعرضون له ينشأ فقط بسبب الجمع بين صفتين أو أكثر، مثل اإلعاقة والعرق

وضح أحدهم لباحثي  848عوائق تراكمية بسبب انتمائهم العرقي. على سبيل المثال، يواجه األشخاص ذوي اإلعاقة من المهمشين
عاًما، وأُعاني من  70لطات، لكنه يعتقد أنه تم تجاهله بسبب لون بشرته: "أبلغ من العمر المؤسسة أنه حاول توثيق إعاقته لدى الس

وقال رجل آخر، كان  849الشلل. ذهبت إلى مركز األشخاص ذوي اإلعاقة في أبين ]و[ طلبت التسجيل لديهم، لكنهم لم يستجيبوا".
 850.ب إعاقته ولون بشرتهيعاني من ضعف في السمع، للباحثين إنه قد تم فصله من المدرسة بسب

الذين يعانون من إعاقات على وجه الخصوص بسبب عدم الوصول إلى الرعاية الصحية. تحدثت  المهمشون يتأثر أفراد مجتمع
إحدى األمهات إلى باحثي المؤسسة بأن لديها ابنة تعاني من إعاقة، وذكرت أنها لم تستطع تلبية إحتياجات ابنتها الصحية ألن 

 .44 ص السابق، المرجع 840
 .B223مقابلة ال 841
التالي:  ، أنظر الرابط2015 األول كانونديسمبر/  3 ،والنزوح الحروب أثناء متزايدة مخاطر يواجهون المعوقونهيومن رايتس ووتش،  842

https://www.hrw.org/news/2015/12/03/people-disabilities-added-risk-war-displacement.   
 السابق، المرجع 843
 .9ص  ،437الحاشية  ،أنظر اعلى 844
 .المرجع السابق 845
ماليين طفل دون  8ي مغادرة اللجنة الطارئة لمواجهة الكوارث، "المستشفيات اليمنية على حافة اإلغالق في ظل انهيار النظام الصح 846

 ، أنظر الرابط التالي:2016ديسمبر/ كانون األول  19الحصول على الرعاية الصحية"، اللجنة الطارئة لمواجهة الكوارث، 
http://reliefweb.int/report/yemen/yemen-hospitals-brink-closure-health-system-collapses-leaving-8-

million-children 
 .50 ص ،437، الحاشية أعاله أنظر 847
 .A133و  A150المقابالت  848
 .A137المقابلة  849
 .A149المقابلة  850
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وروت أُم أخرى عن الصعوبات التي واجهتها في تأمين عالج  851بنفسها عن مجتمعات المهمشين والمعاقين في عدن.الحكومة نأت 
 :البنها

ابني لديه عاهة جسدية بسبب ضمور دماغي. لهذا السبب ال يستطيع المشي. لم نتمكن من تحمل 
عاقين لمعرفة ما إذا كان تكاليف شراء العالج ألن العالج كان مكلًفا للغاية. ذهبت إلى مركز للم

بإمكانهم اإلعتناء به، وقالوا إنهم ال يستطيعون ذلك. عندما سألت لماذا، قالوا بأن السبب هو كونه من 
 .852المهمشين )...( شعرت بالحزن الشديد ألنهم رفضوا تسجيل ولدي

 

 االستنتاج

 االجتماعيلى قدم المساواة مع اآلخرين بسبب التحيز يواجه األشخاص ذوو اإلعاقة في اليمن صعوبات في المشاركة في المجتمع ع
القوي ضد المعاقين وضعف اإلطار التشريعي.  يكفل الدستور حماية محدودة للغاية للمعاقين، ويتبنى التشريع األساسي المتعلق 

ً طبياً، وليس -1999قانون رعاية وتأهيل المعاقين لسنة -باإلعاقة في اليمن ، وهو أمر ال يتفق مع القانون لإلعاقة اجتماعيانموذجا
الوطنية لإلعاقة لعام  استراتيجيتهقائم على الحقوق في  اجتماعينهج  العتماد استعدادهالدولي لحقوق اإلنسان. وبينما أظهر اليمن 

جاالت في مختلف مجاالت الحياة، بما في ذلك م واالستبعاد، إال أن األشخاص ذوي اإلعاقة ال يزالون يواجهون التمييز 2010
 .العمل والتعليم والرعاية الصحية

األطفال المعاقين في  تواجهزاد الصراع من تهميش ومعاناة األشخاص ذوو اإلعاقة: على سبيل المثال، أدى إلى تفاقم التحديات التي 
وأجهزة السمع. كما  التمتع بحقهم في التعليم، ويرجع ذلك جزئياً إلى نقص التجهيزات الخاصة في المدارس مثل الكراسي المتحركة

ورفاهية األشخاص ذوي اإلعاقة، إلى جانب  احتياجاتالتي أنشئت لتلبية  االجتماعيةأدى الصراع إلى إغالق العديد من الصناديق 
 .التأثير السلبي على المنظمات التي تقدم الرعاية والخدمات لألشخاص ذوي اإلعاقة

 

التمييز القائم على أساس الوضع الصحي 
صحي هو أحد أسس التمييز المعترف به في القانون الدولي. أكدت لجنة الحقوق االقتصادية والثقافية واالجتماعية أن الحالة الوضع ال

( من العهد 2) 2يندرج ضمن فئة "أو غير ذلك من األسباب" في المادة  (HIV) الصحية، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية
ويعكس ذلك توافق في اآلراء بأن التمييز القائم على  853 (ICESCR)ية والثقافية واالجتماعيةالدولي الخاص بالحقوق االقتصاد

ووفقاً للمبدأ القائل بضرورة تطبيق الصكوك  854أساس "الوضع الصحي" يندرج ضمن فئة "أو غير ذلك من األسباب" المحظورة.
قوق المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق على اليمن ضمان ليس فقط الح 855الدولية لحقوق اإلنسان بطريقة متسقة،

ً الحقوق المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية ICESCRاالقتصادية واالجتماعية والثقافية ) (، وإنما أيضا
يكفل لجميع القانون أي تمييز وأن  يحظر( من دون تمييز على أساس الوضع الصحي، وكذلك ضمان أن" ICCPRوالسياسية )

 856األشخاص على السواء حماية فعالة من التمييز"، بما في ذلك التمييز على أساس الحالة الصحية.

توصل البحث في هذا التقرير إلى أدلة تشير إلى أن هناك تمييز قائم على أساس الوضع الصحي ضد األشخاص المتعايشين مع 
( في اليمن في عام HIVول حالة لفيروس نقص المناعة البشرية )(. تم اإلبالغ عن أHIVفيروس نقص المناعة البشرية )

 1,100وقد حدثت زيادة في عدد المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية في اليمن منذ ذلك الحين بما يقدر بنحو  1987.857

 .A1مقابلة ال 851
 .E25مقابلة ال 852

 .والثقافية واالجتماعية االقتصادية الحقوق لجنة ،33 الفقرة ،626 الحاشية أعاله، أنظر

يناير/ كانون 30 ، والخمسين، الحادية لدورةا عن تقرير اإلنسان، حقوق لجنة المثال، سبيل على ،أنظر
 1 الفقرة ،1995 عام مارس/ آذار 10-الثاني 

 4 الفقرة ،1993 يونيو/ حزيران 25 في فيينا في اإلنسان لحقوق العالمي المؤتمر اعتمده الذي فيينا، عمل وبرنامج إعالن 

26 والمادة( 1) 2 المادة والسياسية، ةالمدني بالحقوق الخاص الدولي العهد 

 ”, “
Century”, “The Republic of Yemen: Development Challenges in the 21 
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التقريروحدود  نطاق  

البلد سياق  

والسياسات والحكومة التاريخ  

 اإلطار القانوني المتعلق بالمساواة وعدم التمييز

 نظرة عامة على نظام العدالة اليمني

 االستنتاج

 التمييز على أساس الرأي السياسي

 التمييز على أساس الدين أو المعتقد

أساس نوع الجنس "التمييز التمييز القائم على 
 الجنساني"

 التمييز على أساس العرق والنسب

 التمييز على أساس اإلعاقة

 التمييز القائم على أساس الوضع الصحي

 التمييز القائم على التوجه الجنسي
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 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى 

وعرفانشكر   من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : 

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : قائمة االختصارات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : ملخص تنفيذي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : المقدمة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : السياق االجتماعي والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : اإلطار القانوني والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : أنماط التمييز وعدم المساواة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : التوصيات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى المراجع

المفاهيمي للتقرير اإلطار

المساواة على اإلنسان لحقوق الموحد اإلطار تطبيق  

التقريروحدود  نطاق  

البلد سياق  

والسياسات والحكومة التاريخ  

 اإلطار القانوني المتعلق بالمساواة وعدم التمييز

 نظرة عامة على نظام العدالة اليمني

 االستنتاج

 التمييز على أساس الرأي السياسي

 التمييز على أساس الدين أو المعتقد

أساس نوع الجنس "التمييز التمييز القائم على 
 الجنساني"

 التمييز على أساس العرق والنسب

 التمييز على أساس اإلعاقة

 التمييز القائم على أساس الوضع الصحي

 التمييز القائم على التوجه الجنسي

 مناعة البشرية/ اإليدزووفقا لبرنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص ال 2016.858حالة إصابة جديدة في عام 
(UNAIDS)  859شخص متعايش مع فيروس نقص المناعة البشرية في اليمن. 9,900كان هناك ما يقدر بنحو  2016بأنه في عام 

حالة وفاة مرتبطة بمتالزمة نقص المناعة المكتسبة )اإليدز( في  500و 250عالوة على ذلك، تشير التقديرات إلى وجود ما بين 
ك مخاوف من أن فيروس نقص المناعة البشرية سوف يتحول إلى "وباء كبير"، ويعود ذلك إلى حد ما بسبب وهنا 2016.860عام 

 861نقص المعلومات والوعي حول فيروس اإليدز بين اليمنيين.

 السلوك الثقافي

حيث يواجه  862اعي،يتعرض المتعايشون مع فيروس نقص المناعة البشرية واإليدز في اليمن إلى مستويات عالية من الرفض االجتم
يموله برنامج األمم المتحدة المشترك  العديد منهم اإلقصاء من األنشطة االجتماعية والعائلية والدينية: ففي تقرير مؤشر الوصمة الذي

( AIDS( ومتالزمة نقص المناعة المكتسبة )HIV، أفاد المتعايشون مع فيروس نقص المناعة البشرية )2012لمكافحة اإليدز لعام 
ومن الممكن أن تظهر  863نهم مستبعدون من األنشطة االجتماعية وحفالت الزفاف، وبأنهم تعرضوا لإلساءة بسبب حالتهم الصحية.بأ

٪ من المشاركين في االستطالع أنهم قد تم استبعادهم من أنشطة مثل الطهي 15هذه الوصمة نفسها في إطار األسرة، حيث أفاد 
٪ من 56.5طالب جامعي يمني، أفاد  501لعدد  2010وفي دراسة أُجريت عام   864أسرهم.وتناول الطعام مع أفراد آخرين من 

٪ من أفراد العينة على أن "اإليدز هو عقاب من 60.3العينة بأنهم سيشعرون بالخجل إذا أصيب أحد أقاربهم باإليدز، حيث وافق 
رد اكتشاف أنهم مصابون بفيروس نقص المناعة وفي بعض الحاالت، يتم "التخلي عن أشخاص من قبل عائالتهم" بمج 865هللا".

كيف تم رفضها من قبل والدها بعد إن اكتشفت إنها مصابة  (MSF)أوضحت إحدى النساء لمنظمة أطباء بال حدود  866البشرية.
 :بالفيروس

اكتشفت إنني مصابة بفيروس نقص المناعة البشرية بعد وفاة زوجي. وواجهت تمييًزا من شخص 
وهو أبّي. خيب ظني، أخبرني أن أغادر وأن أذهب إلى المكان الذي التقطت فيه قريب جًدا، أال 

 867الفيروس. تخلى عني.

وتمتد أيضا وصمة العار المصاحبة لفيروس نقص المناعة البشرية/ اإليدز إلى أفراد أسر المتعايشين مع فيروس نقص المناعة 
مة بأن أسرهم عانت من وصمة العار بسبب الحالة اإليجابية لفحص البشرية/ اإليدز، حيث أفاد ربع المشاركين في تقرير الوص

 868(.HIVفيروس نقص المناعة البشرية )

 .السابق المرجع 

 
 

 .السابق المرجع

 .السابق المرجع 

 (.) 857الحاشية  أعاله، أنظر

 

 

 .17 ص السابق المرجع 

 “
Yemen”,  

 (.) 857الحاشية  أعاله، أنظر

 ”, “
 

 24. ص ،863 الحاشية أعاله، أنظر
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 اإلطار القانوني والسياسي

بشأن "وقاية المجتمع من اإليدز وحماية حقوق المتعايشين مع  2009لسنة  30، صدر القانون رقم 2كما نوقش في الجزء 
وتشمل أهداف قانون فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز وتشمل أهداف القانون  2009.869أغسطس/ آب  30الفيروس" في 

توفير العالج والرعاية الطبية الالزمة لجميع المتعايشين مع الفيروس/ اإليدز، وتنسيق الجهود للحد من انتشار فيروس نقص المناعة 
س نقص المناعة البشرية/ اإليدز، وتنمية الوعي الصحي بين البشرية/ اإليدز، وزيادة الوعي المجتمعي بحقوق المتعايشين مع فيرو

المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية/ اإليدز، وضمان حقوق المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز دون 
ألحكام التي تفاقم ومع ذلك، فإن الحماية المنصوص عليها في القانون تقوضها عدد من ا  870تمييز على أساس وضعهم الصحي.

وصمة العار التي يعاني منها المتعايشون مع فيروس نقص المناعة البشرية/ اإليدز، وبالتالي تتعارض مع أهدافها المعلنة، على 
التي تنص على حق المرأة في طلب الفسخ للضرر في حال أًصيب زوجها بفيروس نقص المناعة البشرية/  19سبيل المثال، المادة 

 .اإليدز

وتعتبر اليمن واحدة من سبعة دول تمنع دخول غير المواطنين المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية واإليدز إلى أراضيها، بغض 
كما  871النظر عن الغرض من إقامتهم ومدتها، ويتطلب هذا من األفراد إعالن أصابتهم بفيروس نقص المناعة البشرية قبل الدخول.

 872ر المواطنين الذين يُكتشف أنهم مصابون بفيروس نقص المناعة البشرية.يقوم اليمن أيضاً بترحيل غي

 الحصول على الرعاية الصحية

على الحق في الحصول الرعاية الصحية المجانية وقاية المجتمع من اإليدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس ينص قانون 
رض عقوبات على العاملين الصحيين الذين يميزون على أساس ويف 873للمتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية واإليدز،

ومع ذلك، هناك أدلة على إن المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز  874اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز.
 875انتهاك مباشر ألحكام القانون.قد تعرضوا للتمييز في تقديم الرعاية الصحية وُحرموا من الخدمات بسبب إصابتهم، ويعتبر هذا 

عن وجود أطباء في مرافق تديرها الدولة يرفضون عالج المرضى  2014وكشف بحث أجرته هيومن رايتس ووتش في عام 
المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية ويأمرون بإبعادهم من المستشفى، وكان هناك حالة لطبيب طالب بالقبض على زوجـ/ ـة 

باإلضافة إلى ذلك، أفاد ثلث األشخاص الذين تمت  876ها بفيروس نقص المناعة البشرية. /ـعدم الكشف عن إصابتهالمريضـ / ـة ل
المشار إليه أعاله بأنهم قد كشفوا عن وضع فيروس نقص المناعة البشرية لديهم من قبل العاملين  الوصمة مقابلتهم في تقرير مؤشر

مييز في مجال الرعاية الصحية العامة شائعاً جداً لدرجة إنه في إحدى الدراسات التي ويعتبر الت 877في مجال الصحة دون موافقتهم.
٪ من المشاركين إنهم 97أجريت على األشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/ اإليدز في صنعاء وعدن، حيث ذكر 

يب من مستشفى الجمهوري بصنعاء، قابلته ووصف طب 878يخفون حالة فيروس نقص المناعة البشري عند زيارة المرافق الصحية.
 :"هيومن رايتس ووتش، األمر بأنه "تمييز خالص

 .الفيروس مع شينالمتعاي حقوق وحماية اإليدز من المجتمعوقاية  " بشأن 2009 لعام 30 رقم القانون

 3 المادة السابق، المرجع

 –

related Travel Restrictions, “Mapping of restrictions on the entry, stay and residence of people living with 
HIV”, 

 

 8. ص ، البشرية المناعة نقص بفيروس المرتبطة السفر بقيود المعني العامل الدولي العمل فريق السابق، المرجع 

 4 المادة ،869 الحاشية أعاله، أنظر 

 6 المادة السابق، المرجع 

 879 الحاشية أعاله، أنظر 

 .السابق المرجع

 .41 ص ،863 شيةالحا أعاله، أنظر

 

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى 

وعرفانشكر   من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : 

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : قائمة االختصارات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : ملخص تنفيذي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : المقدمة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : السياق االجتماعي والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : اإلطار القانوني والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : أنماط التمييز وعدم المساواة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : التوصيات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى المراجع

المفاهيمي للتقرير اإلطار

المساواة على اإلنسان لحقوق الموحد اإلطار تطبيق  

التقريروحدود  نطاق  

البلد سياق  

والسياسات والحكومة التاريخ  

 اإلطار القانوني المتعلق بالمساواة وعدم التمييز

 نظرة عامة على نظام العدالة اليمني

 االستنتاج

 التمييز على أساس الرأي السياسي

 التمييز على أساس الدين أو المعتقد

أساس نوع الجنس "التمييز التمييز القائم على 
 الجنساني"

 التمييز على أساس العرق والنسب

 التمييز على أساس اإلعاقة

 التمييز القائم على أساس الوضع الصحي

 التمييز القائم على التوجه الجنسي
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 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى 

وعرفانشكر   من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : 

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : قائمة االختصارات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : ملخص تنفيذي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : المقدمة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : السياق االجتماعي والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : اإلطار القانوني والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : أنماط التمييز وعدم المساواة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : التوصيات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى المراجع

المفاهيمي للتقرير اإلطار

المساواة على اإلنسان لحقوق الموحد اإلطار تطبيق  

التقريروحدود  نطاق  

البلد سياق  

والسياسات والحكومة التاريخ  

 اإلطار القانوني المتعلق بالمساواة وعدم التمييز

 نظرة عامة على نظام العدالة اليمني

 االستنتاج

 التمييز على أساس الرأي السياسي

 التمييز على أساس الدين أو المعتقد

أساس نوع الجنس "التمييز التمييز القائم على 
 الجنساني"

 التمييز على أساس العرق والنسب

 التمييز على أساس اإلعاقة

 التمييز القائم على أساس الوضع الصحي

 التمييز القائم على التوجه الجنسي

فهؤالء العاملين أنفسهم ال يجدون مشكلة في التعامل مع مرضى لديهم أمراض أخرى يرتفع فيها خطر 
ع العدوى. والمشكلة األكبر هي عدم محاسبة أي عامل بالفرق الصحية على التمييز ضد المتعايشين م

 879 الفيروس.

يدل هذا التمييز في المرافق العامة على إن العديد من األشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية /اإليدز يُدفعون إلى 
ومع ذلك، يعتبر التمييز مشكلة في هذه المرافق، حيث يفيد المرضى بأنه تم فرض رسوًما أعلى على  880استخدام المرافق الخاصة.

ذكرت إحدى النساء المصابات بفيروس  881العالج المماثل للمرضى غير المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية. نفس األدوية أو
نقص المناعة البشرية الالتي قابلتهن هيومن رايتس ووتش إنها أُجبرت على مغادرة عيادة خاصة أثناء الوالدة عندما علم األطباء 

 882بأنها مصابة بفيروس نقص المناعة البشرية.

وقد تفاقمت  883محدوًدا بالفعل. (ARV)قبل بدء الصراع الحالي، كان الحصول على العالج الخاص بمضادات الفيروسات القهقرية 
( أن المرضى يواجهون صعوبات MSF، أفادت منظمة أطباء بال حدود )2015وفي أواخر عام  .الصراع ظهورهذه المشكلة مع 

بسبب الصراع أو نقص الوقود أو عدم توفر  (ARV)قاقير المضادة للفيروسات القهقرية في الوصول إلى العيادات للحصول على الع
المال للسفر، مع اضطرار بعض المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية/ اإليدز إلى تقليل جرعاتهم من العقاقير المضادة 

ً أن MSFوذكرت منظمة أطباء بال حدود ) 884.كانوا غير قادرين على جمع المزيد من اإلمدادات وذلك ألنهم للفيروسات، ( أيضا
عبر  (ARV)رجالً خاطر بحياته لحضور العيادة في صنعاء تم حبسه لمدة أسبوعين بعد اتهامه بتهريب أدوية مضادة للفيروسات 

 885نقطة تفتيش.

 السكن والعمل والتعليم

ً إلى أن األشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة ال ً في الوصول إلى السكن أشارت تقارير أيضا بشرية واإليدز يواجهون تمييزا
في اليمن، أفاد أقل من ثلث المستجيبين بأنهم اضطروا إلى تغيير محل  2012والعمل والتعليم. في تقرير مؤشر الوصمة لعام 

 886اإليدز. السابقة بسبب أصابتهم بفيروس 12إقامتهم أو أنهم كانوا غير قادرين على استئجار منزل في األشهر الـ 

يحظر قانون وقاية المجتمع من اإليدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس فصل الموظف بسبب إصابته بالفيروس، ويفرض 
ومع ذلك، ذكرت تقارير عن فصل أشخاص من العمل بسبب أصابتهم  887عقوبات على أرباب العمل الذين ينتهكون هذا الحظر.

طلبات العمل المقدمة منهم، أو حرمانهم من الترقية، أو تغيير طبيعة عملهم بسبب اإلصابة (، أو رفض HIVبفيروس نقص المناعة )
وأوضح شخص مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية تمت مقابلته من قبل الباحثين في هذا التقرير أنه تم فصله من  888بالفيروس.

وأوضح شخص  889(.HIVوس نقص المناعة البشرية )عمله.  في مقهى صغير، لخوف زمالئه العاملين من عدوى اإلصابة بفير

 

 ،2014 ووتش، رايتس هيومن ،"يةالصح الرعاية من المكتسبة المناعة نقص فيروس مع المتعايشين حرمان ـ اليمن" ووتش، رايتس هيومن 
 : على متاح

 .السابق المرجع 

 .السابق المرجع 

 .السابق المرجع 

 51 ص ،863 الحاشية أعاله، أنظر 

 ”, “

 

 .السابق المرجع 

 23 ص ،863 الحاشية أعاله، أنظر 

 38و 6 المادتان ،869 الحاشية أعاله، أنظر 

“ 24 -23 ص 863 الحاشية أعاله، أنظر 
(PLHIV) in Hadramout Governorate/Yemen”,  

 مقابلة 
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(، قاموا بتجنبه ورفضوا HIVآخر كان يعمل في مستشفى بأنه عندما اكتشف زمالؤه أنه مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية )
 890العمل معه في نفس النوبات التي يعمل فيها.

المتعايشين مع الفيروس في التعليم، وتحظر على من قانون فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز على حق  10تنص المادة 
المؤسسات التعليمية فصل أو نقل األطفال المتعايشين مع الفيروس من المدارس بسبب اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية 

(HIV). المدرسة على  ومع ذلك، هناك أدلة على أن بعض األطفال ال يزالون يتعرضون للتمييز في التعليم بما في ذلك فصلهم من
، ذكرت 2012الوصمة للعام  في تقرير مؤشر 891(.HIVأساس إصابتهم أو إصابة أحد والديهم بفيروس نقص المناعة البشرية )

إحدى األمهات المشاركة في االستطالع أنها كانت تخشى أن تكون ابنتها غير قادرة على إكمال تعليمها إذا اكتشفت المدرسة أنها 
 892فيروس نقص المناعة البشرية.)األم( كانت مصابة ب

 االستنتاج

ازداد عدد األشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية واإليدز في اليمن بشكل مستمر منذ أوائل التسعينات، ويرجع ذلك 
قاية المجتمع من و، تم اعتماد قانون 2009جزئيا إلى قلة الفهم والمعلومات المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز. في عام 

، الذي يهدف إلى التوعية بحقوق المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز اإليدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس
ومع ذلك، ال يزال األشخاص المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز يواجهون مستويات  .وضمان حقوقهم دون تمييز

االجتماعية في المجتمع، حيث يتعرضون للنبذ من مجتمعاتهم المحلية وحتى من أسرهم بعد اكتشاف أنهم مصابون  عالية من الوصمة
بفيروس نقص المناعة البشرية. كما يواجه األشخاص المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية واإليدز التمييز في مجاالت الحياة 

وقد خلق الصراع صعوبات إضافية لألشخاص المصابين  عمل والتعليم والصحة.المختلفة، بما في ذلك الوصول إلى السكن وال
بفيروس نقص المناعة البشرية واإليدز في الحصول على الخدمات الصحية التي يحتاجونها، حيث تم تعقيد السفر بالنسبة لهم إلى 

 عيادات الرعاية الصحية، إلى جانب انخفاض اإلمدادات الطبية لهم.

 

ئم على التوجه الجنسيالتمييز القا 
، على اليمن أن "يضمن لجميع األفراد )...( (ICCPR)( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1) 2بموجب المادة 

كما  893".أو غير ذلك من األسباب الحقوق المتعارف عليها في )...( العهد، دون أي تمييز من أي نوع"، على أساس بما في ذلك "
( من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية 2) 2يمن أن تضمن لألفراد التمتع بالحقوق المنصوص عليها بموجب المادة على ال

من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  26باإلضافة إلى ذلك، وبموجب المادة  894واالجتماعية والثقافية دون تمييز.
(ICCPR يتعين على اليمن ضمان ،) أن "يحظر القانون أي تمييز وأن يكفل لجميع األشخاص على السواء حماية فعالة من

 895التمييز."

أو غير ذلك من  ذكرت لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أن التوجه الجنسي والهوية الجنسية يندرجان ضمن فئة "
للجنة المعنية بحقوق اإلنسان في تشريعاتها أن حظر التمييز بموجب وقد اعتبرت ا 896(.2) 2" بالمعنى المقصود في المادة األسباب
كما رأت لجنة حقوق اإلنسان أن القوانين التي تجرم السلوك  897يمتد إلى التمييز على أساس الميول الجنسي. 26( و1) 2المادتين 

بموجبها: "ال يحوز تعريض أي شخص، على  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي 17المثلي مخالفة للمادة 

 . مقابلة 

 50و 23 الصفحتان ،863 يةالحاش أعاله، أنظر 

 .السابق المرجع

 (1) 2 المادة ،والسياسية  المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد

 (2) 2 المادة والثقافية، واالجتماعية االقتصادية بالحقوق الخاص الدولي العهد

 26 المادة والسياسية، المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد 

 والثقافية واالجتماعية االقتصادية الحقوق لجنة ،32 الفقرة ،626 الحاشية عاله،أ أنظر
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نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسالته، وال ألي حمالت غير قانونية تمس شرفه 
 898أو سمعته".

لواقع، أعلن أحد مساعدي حجم مجتمع المثليات والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسية والمتحولين جنسياً في اليمن غير معروف. في ا
ً في اليمن". 2013وزير حقوق اإلنسان في عام  وقد قّدر برنامج األمم المتحدة المشترك المعني  899أنه "ليس لدينا مثليون جنسيا

بينما ال تتوفر إحصاءات   900رجل يمارسون الجنس مع الرجال في اليمن. 44 000بفيروس نقص المناعة البشرية/ اإليدز وجود 
 .الجنسي أو المتحولين جنسيا التوجهأو األشخاص مزدوجي المثليات د بشأن عد

يخشون  (LGB) تشير األدلة التي جمعتها منظمات حقوق اإلنسان إلى أن جماعة المثليين والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي
من نفس الجنس في اليمن، وهناك الكشف عن ميولهم الجنسية بسبب التهديدات الخطيرة التي يواجهونها: حيث تم تجريم الجماع 

ونتيجة لذلك، فأن ضحايا جرائم الكراهية ضد المثليين وأشكال  901مستويات عالية من الوصمة االجتماعية المحيطة بالمثلية الجنسية.
لومات على هذا النحو، هناك القليل من المع 902التمييز األخرى يترددون في الذهاب إلى السلطات للحصول على الدعم واإلنصاف. 

عالوة على ذلك، لم تحظ  .في اليمن (LGB) المثليين والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي المتاحة بشأن التمييز الذي يواجه مجتمع
سوى باهتمام دولي ضئيل جدا: في المراجعة الدورية  (LGB)المثليات والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي  معاملة اليمن لمجتمع

 903، لم تكن هناك أية توصيات من قبل أي دولة فيما يتعلق بموقف اليمن تجاه المثلية الجنسية،2014يمن في عام العالمية الثانية لل
 904من المجتمع المدني والطلبات األخرى. 18ولم يتم ذكرها سوى مرة واحدة عابرة من 

اس الهوية الجنسية لكنها لم تعثر على ولقد سعت مؤسسة الحقوق المتساوية إلى الحصول على معلومات تتعلق بوجود تمييز على أس
أي معلومات من هذا القبيل سواء من خالل البحث المكتبي أو الميداني. على هذا النحو، يقتصر هذا القسم من التقرير على مناقشة 

إلى غياب هذا  ومع ذلك، فأن عدم وجود دليل على التمييز على أساس الهوية الجنسية ال يشير .التمييز على أساس التوجه الجنسي
التمييز. بدالً من ذلك، نعتبره دليالً على الوصمة االجتماعية التي تحيط باألقليات الجنسية أو الجنسانية )الجندرية( في اليمن. 
ً ال  وبالفعل، فأن المعلومات المحدودة التي تمكنت المؤسسة من الحصول عليها تشير إلى أن أعضاء مجتمع المتحولون جنسيا

لكشف عن هويتهم الجنسانية بسبب وجود مستويات عالية من الوصمة االجتماعية، وبالتالي يجب عليهم إخفاء هويتهم يستطيعون ا
 905الجنسانية حتى على أسرهم.

 القوانين والسياسات التمييزية

ممارسة الجنس مع نفس  يتم تجريم المثلية الجنسية في اليمن، ويعتبر البلد واحد من حفنة من الدول التي يعاقب فيها القانون على
 :من قانون العقوبات اليمني على ما يلي 264تنص المادة  906الجنس.
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 2018 مايو/ أيار  28 صنعاء، من محام قبل من المتساوية الحقوق مؤسسة إلى تقديمها تم المعلومات 

 40 ص ،904 الحاشية أعاله، أنظر 
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اللواط هو إتيان اإلنسان من دبره، ويعاقب الالئط والملوط ذكرا كان أو أنثى بالجلد مائة جلده إن كان غير 
 907صنا.محصن ويجوز تعزيره بالحبس مدة ال تجاوز سنة ويعاقب بالرجم حتى الموت إن كان مح

وتعاقب كل من تساحق  ]المعروف بالسحاق في القانون[ 908"إتيان األنثى لألنثى"من قانون العقوبات تُجرم  268كما أن المادة 
 909". غيرها بالحبس مدة ال تتجاوز ثالث سنوات

التقارير تشير إلى أن عقوبة وفي حين ينص قانون العقوبات على عقوبة اإلعدام بالنسبة للعالقات المثلية الرضائية بين الرجال، فأن 
على سبيل المثال، تؤكد وزارة الخارجية األمريكية أنه لم يكن هناك إعدام لمثليي الجنس ألكثر من  910السجن هي العقوبة المعتادة.

نسان اليمن ومع ذلك، فأن تجريم األفعال الجنسية المثلية أمر مثير للقلق الشديد. وحثت اللجنة المعنية بحقوق اإل 911عقد من الزمان.
والتي ينبغي أن تشمل إزالة  912على "إلغاء أو تعديل" تلك األحكام في تشريعاتها الجنائية التي تؤدي إلى مقاضاة األقليات الجنسية،

 من قانون العقوبات. 268و 264المادتين 

 العنف القائم على التمييز

تجرم المثلية الجنسية تكرس التعصب االجتماعي وتشكل "جزًء من الحظ مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة أن القوانين التي 
كما هو موضح أعاله، هناك القليل من المعلومات المتاحة للجمهور فيما يتعلق  913الوسط البيئي الذي يؤدي إلى العنف والتمييز".

أن ثمانية رجال قد  2013طس/آب ومع ذلك، فقد ذكرت مقالة صحفية في أغس .بالعنف التمييزي ضد األقليات الجنسية في اليمن
 قُتلوا في األشهر السابقة ألنهم كانوا مثليين، ويعتقد أن من نفذ الحكم هم أعضاء في تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية

(AQAP) ،915تم إبالغ السلطات بعمليات القتل، لكن لم يتم اتخاذ أي إجراء. 914ووفقاً لهذا التقرير 

( يواجه مخاطر LGBالمثليات والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي ) قارير، تشير تلك المتاحة إلى أن مجتمععلى الرغم من ندرة الت
ً بأن وضع  916جديدة نتيجة للصراع. حيث أفادت الجمعية الدولية للمثليات والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا

إلى جانب المخاوف المتعلقة بمواقف  917استيالء قوات أنصار هللا على البالد.األقليات الجنسية في اليمن أصبح أسوأ بكثير منذ 
الجماعات السياسية داخل اليمن تجاه األقليات الجنسية، يبدو أن التهديد المفترض من منظمات مثل تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة 

ن أربعة اغتياالت تم فيها استهداف المثليين جنسيا في عدن هناك تقارير ع 918العربية والدولة اإلسالمية في العراق والشام قد ازداد.
وخالل مرحلة  919بعد سيطرة القاعدة في شبه الجزيرة العربية على أجزاء من المدينة. 2015 في أغسطس/ آب وسبتمبر/ أيلول

ضررين من عدد من البحث في هذا التقرير، تحدث باحثو مؤسسة الحقوق المتساوية مع األفراد الذين يعرفون األشخاص المت

 264 المادة ،342 الحاشية أعاله، أنظر

 .268، المادة السابق المرجع 

 .السابق المرجع

 902 الحاشية أعاله، أنظر

 
 

13 الفقرة ،34 الحاشية أعاله، أنظر 
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 .السابق المرجع 

 . 902 الحاشية عاله،أ أنظر 
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 التمييز القائم على أساس الوضع الصحي
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الحوادث المماثلة. ومع ذلك، ونظراً للمخاطر المحتملة على سالمة األشخاص الذين تمت مقابلتهم، لم تقم المؤسسة بتضمين شهاداتهم 
 920في هذا التقرير.

 الحرية في التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات 

على ممارسة حقوقهم في  (LGB) والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسيأن تجريم العالقات الجنسية المثلية له آثار على قدرة المثليات 
حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات. إن حظر العالقات الجنسية المثلية يعني أنه ال توجد منظمات خاصة بالمجتمع المثلي 

(LGB.في اليمن )وضع األقليات الجنسية، مع  وعلى الرغم من ذلك، كانت هناك محاوالت للدعوة إلى إدخال تحسينات على 921
المثليات والمثليين ومزدوجي  مجتمع لألقليات الجنسية اليمنية لزيادة الوعي بحوادث جرائم الكراهية ضد الفاسبوك استخدام مجموعة
 922(.LGBالتوجه الجنسي )

في مقابلة صحفية أن  قبل حدوث الصراع، بدأت األقليات الجنسية في تشكيل مجتمع بشكل غير علني حيث أفاد أحد األشخاص
ومع ذلك، فقد تم االن تبديد مثل هذه المجتمعات: في  923"مجتمع المثليين حديث الوالدة" موجود في عدن وصنعاء وعدد من المدن.

المثليات والمثليين  حين أن الصراع قد جعل العالقات االجتماعية أكثر خطورة بشكل عام، وهذا قد أثر وبشكل خاص على مجتمع
 924ألنهم لم يعد لديهم أي مساحة يمكنهم من خاللها التعبير عن أنفسهم.  (LGB)التوجه الجنسيومزدوجي 

 االستنتاج

وتتضمن القوانين  (LGB) المثليات والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي اليمن واحدة من أكثر الدول قمعاً في العالم بالنسبة لمجتمع
كما يوجد  .ة عقوبات قاسية، بما في ذلك اإلعدام بالرجم في حالة الرجال المتزوجينالتي تجرم العالقات الجنسية المثلية الجنسي

وصمة عار مصاحبة بشكل كبير للمثلية الجنسية، حيث يتعين على األفراد إخفاء توجههم الجنسي. على هذا النحو، ال تتوفر سوى 
ومع ذلك هناك عدة  .( في اليمنLGBتوجه الجنسي )المثليات والمثليين ومزدوجي ال القليل من المعلومات بخصوص وضع مجتمع

تقارير تدل على مقتل رجال بسبب توجههم الجنسي الفعلي أو المفترض، إضافة إلى تزايد مخاطر العنف التمييزي منذ نشوب 
( للتعبير LGBالمثليات والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي ) الصراع. كما تقلصت المساحة المحدودة المتاحة لألشخاص ومجتمع

 .عن أنفسهم واالرتباط مع بعضهم قد تدهور بسبب الوضع األمني في جميع أنحاء البالد

 

 التمييز ضد غير المواطنين  3.8
من العهد الدولي  26( و 1) 2التزمت اليمن باحترام وحماية وضمان الحق في عدم التمييز على أساس الجنسية: بموجب المادة 

، يجب على اليمن ضمان لجميع األفراد في واليتها القضائية الحقوق المعترف بها (ICCPR)سية الخاص بالحقوق المدنية والسيا
دون تمييز على أساس "األصل القومي" أو أي وضع آخر وتقضي    (ICCPR)في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 

( 2) 2تندرج تحت فئة "أو غير ذلك من األسباب" في نطاق المادة  لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية إلى أن الجنسية
وعالوة على ذلك، على الرغم من كونها   925(.ICESCRمن العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية )

والوحيدة في شبه الجزيرة العربية -نطقة واحدة من أفقر البلدان في منطقة الشرق األوسط، إال أن اليمن هي إحدى الدول القليلة في الم
 926التي صادقت على اتفاقية الالجئين وبروتوكولها اإلضافي.-

 وومقابالت 

 33 ص ،911 الحاشية أعاله، أنظر

 ”, ’“

 

 .السابق المرجع 

 902 الحاشية اله،أع أنظر 

  ،626 الحاشية أعاله، أنظر
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يتناول هذا القسم وضع غير المجنسين في اليمن، مع التركيز على التمييز الذي يعاني منه الالجئون وملتمسو اللجوء والمهاجرون. 
ذا القسم ال تفرق بشكل واضح بين هذه الفئات من األشخاص، مع استخدام تجدر اإلشارة إلى أن المصادر المشار إليها في ه

مصطلحات "الجئ" و "طالب لجوء" و "مهاجر" في بعض األحيان تستخدم هذه المصطلحات بشكل تبادلي أو بدون اعتبار 
-ن األشخاص الذين يتعرضون للتمييزللتعاريف القانونية المحددة وعلى هذا النحو، ففي الوقت الذي بُذلت فيه جهود لتحديد ما إذا كا

من الالجئين أو طالبي اللجوء أو المهاجرين، إال ان هذا لم يكن ممكنا في جميع الحاالت بسبب عدم كفاية -كما تم مناقشته أدناه
 .المعلومات المتاحة

 السياق االجتماعي والسياسي

يث يقوم اآلالف من الناس برحلة شاقة إلى الشواطئ اليمنية كما هو موضح في الجزء األول، يمتلك اليمن تاريخ حافل بالهجرة، ح
يعتبر عدد كبير من األشخاص الذين يصلون إلى اليمن من المهاجرين ألسباب اقتصادية يستخدمون اليمن كبلد عبور  927كل عام.

اليمن كنتيجة لالضطهاد  ومع ذلك، بالنسبة للبعض، يأتي قرار السفر إلى 928للبحث عن فرص عمل في المملكة العربية السعودية.
ً من االضطهاد في وطنهم منذ  929السياسي في بلدهم األصلي. على سبيل المثال، سافر عدد كبير من الصوماليين إلى اليمن هربا

٪ من مجموع 91والغالبية الساحقة من الالجئين في اليمن هم صوماليون. ويمثل الصوماليون حوالي  930أوائل التسعينيات.
 932م منحهم تلقائيا وضع الجئ من قبل الحكومة اليمنية.ويت 931الالجئين،

أدى الصراع الدائر في اليمن إلى "تدفق الهجرة الخارجية المتعددة" بين البلد والدول في القرن اإلفريقي ودول الخليج المجاورة، 
اد كبيرة من الالجئين استمرت أعد 933حيث يعتبر اليمن "بلد منشأ، وعبور، وجهة وصول" لالجئين والمهاجرين والعائدين.

ً لبيانات مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين، تم توثيق  934والمهاجرين بالسفر إلى اليمن منذ بدء الصراع. ووفقا
ومارس/ آذار  2015الجئ ومهاجر على أنهم وصلوا إلى اليمن من القرن األفريقي في الفترة بين مارس/ آذار  187,186

حيث تحتوي معظم المجموعة األخيرة من المهاجرين  935٪ منهم إثيوبيون،85وماليون و٪ منهم ص15، 2017
الجئًا ومهاجًرا وعائدين على أنهم وصلوا إلى القرن  95,078ومع ذلك وفي الفترة الزمنية نفسها، تم توثيق 936االقتصاديين.

 1 الجزء في المناقشة من المزيد أنظر 

 األمانة ذلك إلى أشارت وكما. األصلي بلدهم في يواجهونه الذي االضطهاد بسبب كالجئين األفراد هؤالء بعض يتأهل أن المحتمل ومن 
 ال لكنهم كالجئين اليمن إلى المهاجرين بعض يتأهل أن أيًضا كنيم" اإلثيوبيين، بالمهاجرين يتعلق فيما اإلقليمية المختلطة العامة للهجرة

الدولية" الحماية إلى يسعون

 

 

 

 

Refugees, “As Yemen Conditions Deteriorate, Somali Refugees Look to Return Home”, 
 

 ”, “
 

 930 الحاشية أنظر

 
 

 
 

  

 3 ص ،928 اشيةالح أعاله، أنظر

 التمييز ضد غير المواطنين

 التمييز وعدم المساواة ضد النازحين داخليا  

 االستنتاج
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 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى 

وعرفانشكر   من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : 

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : قائمة االختصارات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : ملخص تنفيذي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : المقدمة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : السياق االجتماعي والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : اإلطار القانوني والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : أنماط التمييز وعدم المساواة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : التوصيات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى المراجع

المفاهيمي للتقرير اإلطار

المساواة على اإلنسان لحقوق الموحد اإلطار تطبيق  

التقريروحدود  نطاق  

البلد سياق  

والسياسات والحكومة التاريخ  

 اإلطار القانوني المتعلق بالمساواة وعدم التمييز

 نظرة عامة على نظام العدالة اليمني

 االستنتاج

 التمييز على أساس الرأي السياسي

 التمييز على أساس الدين أو المعتقد

أساس نوع الجنس "التمييز التمييز القائم على 
 الجنساني"

 التمييز على أساس العرق والنسب

 التمييز على أساس اإلعاقة

 التمييز القائم على أساس الوضع الصحي

 التمييز القائم على التوجه الجنسي

شخًصا سافر من اليمن إلى  90,880الصوماليين( و٪ منهم من 35٪ منهم من المواطنين اليمنيين و 30األفريقي من اليمن )حوالي 
 937المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان.

ومع ذلك، فإن الموارد  938حصلت اليمن تاريخياً على ثناء من الهيئات التابعة لألمم المتحدة على جهودها الرامية الستيعاب الالجئين.
بالد والذي بدوره أدى إلى تفاقم الحالة المعيشة لالجئين وطالبي اللجوء في المتاحة للحكومة غير كافية بسبب الصراع المستمر في ال

لقد تأثرت قدرة المفوضية على حماية الالجئين سلباً بسبب الصراع المستمر. بعد أن بدأ التحالف الذي تقوده  939اليمن بشكل كبير.
 940والمنظمات غير الحكومية على مغادرة البالد.من موظفي األمم المتحدة  100السعودية حملة القصف الجوي، أجبر أكثر من 

وأصبح موضوع النزوح والمساعدات اإلنسانية من القضايا ذات األولوية بالنسبة للمفوضية العليا لشؤون الالجئين، ولكن تعرقل 
في أوائل عام  941.التقدم في كلتا القضيتين بسبب تحديات الوضع األمني الصعب وكذلك بسبب المزيد من "العقبات البيروقراطية"

كما سلطت التقارير األخيرة المتعلقة  942، تمت اإلفادة بأن "تسجيل ملتمسي اللجوء قد تم تعليقه في الجزء الشمالي من البالد".2017
 بمعاملة طالبي اللجوء والالجئين في مراكز االحتجاز الضوء على الكيفية التي أدى بها انهيار سيادة القانون في اليمن إلى زيادة

 943تعرضهم لسوء المعاملة من قبل السلطات.

 اإلطار القانوني والسياسي

من اتفاقية الالجئين، يتم تعريف  1وكما ذكر أعاله، فقد صادقت اليمن على اتفاقية الالجئين وبروتوكولها اإلضافي. بموجب المادة 
" لعدة أسباب من بينها لتعرض لالضطهادشخص يوجد ]خارج بلد جنسيته[، "بسبب خوف له ما يبرره من اكل الالجئ على أنه 

تتطلب أن يتم تطبيق اتفاقية الالجئين دون  3المادة  944)الرأي السياسي والجنسية( ولهذا فهو غير قادر للعودة إلى موطنه األصلي.
مال المهاجرين لم تصادق اليمن على اتفاقية حماية حقوق جميع الع 945تمييز على أساس العرق أو الدين أو بلد المنشأ. ومع ذلك،

 .946وأفراد أسرهم، التي تلزم الدول األطراف باحترام وضمان حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم دون تمييز

، ال يوفر القانون اليمني حماية واضحة من التمييز ألي سبب، بما في ذلك على أساس الجنسية أو 2كما هو مذكور في الجزء  
لق الدستور تمييًزا بين حقوق المساواة للمواطنين وغير المواطنين مع ضمان المساواة العامة في المادة المواطنة. بل في الواقع، يخ

للمواطنين: "المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات العامة" وهنا يوجد قصور كبير ال يتماشى مع القانون الدولي لحقوق  41
 947.اإلنسان

لكل مواطن حق على أن  42حقوق وحريات المواطنين وغير المواطنين حيث تنص المادة كما تفرق مواد الحقة من الدستور بين 
اإلسهام في الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، وتكفل الدولة حرية الفكر واألعراب عن الرأي بالقول والكتابة 

تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصيـة وتحافظ -(: أ 48ة )المــاد. وتنص أحكام الحقة من الدستور والتصوير في حدود القانون

 935 الحاشية أعاله، أنظر

 75 الفقرة ،309 مالحظة. 21و 5 الفقرتان ،34 الحاشية أعاله، أنظر 

 17 ص ،934 الحاشية أعاله، أنظر 

 ”, “

 

 ’, ‘“
 

 
 

: على متاح ،2018 نيسان /أبريل 17 االحتجاز، رهن أفارقة مهاجرين ابواغتص تعذيب: اليمن ووتش، رايتس هيومن 
 

 البروتوكول نم( 2) 1 المادة مع مقروءة ،( 2( )أ) 1 المادة ، 1951 ، 189 الالجئين، بوضع الخاصة االتفاقية أنظر 
 1967 ، 606 ، الالجئين بوضع الخاص

 3 المادة السابق، المرجع

 .7 المادة ، ، 2220 أسرهم، وأفراد المهاجرين العمال جميع حقوق حماية اتفاقية 

 يشمل الذي (ICCPRوالسياسية ) المدنية بالحقوق خاصال الدولي العهد من 26 المادة بموجب التمييز عدم شرط المثال، سبيل على أنظر، 
 26 المادة (،ICCPRوالسياسية ) المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد أنظر". األشخاص جميع"
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ً 48على كرامتهم وأمنهم، وكذلك المادة ) ، الحق في التعليم "( ب "يجب أن تصان كرامته ويحظر التعذيب جسدياً أو نفسياً أو معنويا
 (.58المادة ) تكوين الجمعيات ( وحرية57(، وحرية التنقل )المادة 55(، والحق في الرعاية الصحية )المادة 54)المادة 

ً فيها ال تشترط ضمان جميع الحقوق والحريات  وتجدر اإلشارة إلى أن المعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان التي يكون اليمن طرفا
لمواطنين ، فأن االستثناءات من المبدأ العام للمساواة بين ا2المكفولة للمواطنين لغير المواطنين. ومع ذلك، وكما نوقش في الجزء 

( فإن الحقوق السياسية الواردة ICCPRوغير المواطنين محدودة للغاية. بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )
( مضمون فقط 1) 12( مضمونة للمواطنين فقط، والحق في حرية التنقل واختيار مكان اإلقامة بموجب المادة 25في المادة )

( ICESCRبموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ) ة".داخل إقليم دوللألشخاص "بشكل قانوني 
قد تحد  948-مثل اليمن -( على ضمان الحقوق المنصوص عليها "دون تمييز من أي نوع"، فإن الدول النامية 2) 2حيث تنص المادة 

االستثناءات الواردة في الدستور  949يتعلق باألشخاص غير المواطنين. من الحقوق االقتصادية )والحقوق االقتصادية فقط( فيما
 اليمني، كما هو موضح أعاله، تذهب إلى أبعد من االستثناءات المسموح بها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

(ICCPR) ( والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةICESCR). 

على الرغم من التوصيات المتكررة من هيئات المعاهدات التابعة لألمم  950ال يوجد في اليمن أي تشريع خاص بالالجئين،
إال أنه لم يتم بعد اعتماد أي  2014،952وعلى الرغم من موافقة الحكومة على تطوير مسودة قانون الالجئين في عام  951المتحدة.

أعربت لجنة حقوق الطفل  .سياسية الداخلية. ونتيجة لذلك، هناك نقص في الحماية التشريعية لالجئينقانون، نتيجة النهيار العالقات ال
عن قلقها إزاء سياسة الالجئين التي تطبق بطريقة "غير متناسقة" و"مخصصة"، حيث إنها مبعثرة عبر مجموعة من الصكوك 

 953القانونية والمراسيم ووثائق السياسات.

 لتمييزيةالقوانين والسياسات ا

كما ذُكر  .باإلضافة إلى مواد الدستور اليمني التي نوقشت أعاله، هناك عدد من األحكام القانونية التي تقيد حقوق غير المواطنين
أعاله، ينص القانون الدولي على استثناءات معينة للحظر العام للتمييز على أساس الجنسية أو المواطنة، على الرغم من أن هذه 

( من العهد الدولي الخاص بالحقوق 3) 2واألمر األكثر أهمية في هذا السياق هو االستثناء بموجب المادة محدودة.  االستثناءات
 .والذي يسمح للدول النامية بالحد من الحقوق االقتصادية فيما يتعلق بغير المواطنين (ICESCRاالقتصادية واالجتماعية والثقافية )

من قانون  7عاد غير المواطنين من شغل وظائف ومناصب معينة. على سبيل المثال، بموجب المادة بموجب القانون اليمني، يتم استب
"أن يكون يمني الجنسيـــة وأن يكون كامل األهليـــة، وأن  :الصحافة والمطبوعات والتي تشترط فيمن يزاول العمل الصحفي ما يلي

( من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية 3) 2ن إن المادة في حي 954يكون حاصالً على مؤهل دراسي من كلية أو معهد". 
( تسمح للبلدان النامية بالتمييز بين المواطنين وغير المواطنين فيما يتعلق بالحق في العمل، إال أن ICESCRواالجتماعية والثقافية )

ل إلى أنواع معينة من العمالة، ويجب أن يكون هناك أسئلة مشروعة حول مدى تلبية القوانين التي تمنع غير المواطنين من الوصو
( بمعنى أال يكون ICCPRمن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ) 26هذا التشريع متماشيا مع متطلبات المادة 

المنصوص عليها في  ال يقتصر على الحقوق“الذي -محتواه تمييزياً. وبعبارة أخرى، فأن تطبيق مبدأ عدم التمييز الوارد في المادة 
 955على أن محتوى التشريع ال ينبغي أن يكون تمييزيًا.-العهد" 

 في مذكور هو كما ولكن". نامية دولة" يشكل لما واحد عالمي تعريف يوجد ال حيث دقيق ليس" نامية دولة" الدولة كانت إذا ما تحديد إن 
 مؤشر مع ،2015 لعامالبشرية التنمية مؤشر في 168 المركز في اليمن اإلنمائي المتحدة األمم برنامج صنف فقد األول، الجزء
الموقع على متاح ،2016 اليمن،: البشرية التنمية تقرير اإلنمائي، المتحدة األمم برنامج: 0.482 البالغ البشرية التنمية

 

 (.3) 2 المادة (،والثقافية ) واالجتماعية االقتصادية بالحقوق الخاص الدولي العهد 

 76 و 75 الفقرات ،309 الحاشية أعاله، أنظر 

 التعذيب مناهضة لجنة ،22 الفقرة ،139 والحاشية ؛14 الفقرة ،232 الحاشية أيضاً، أنظر. نفسه المرجع 

 ”,“

 

 75 الفقرة ،309 الحاشية أعاله، أنظر 

 17و 7 المادتان ،32 الحاشية أعاله، أنظر 
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 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى 

وعرفانشكر   من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : 

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : قائمة االختصارات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : ملخص تنفيذي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : المقدمة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : السياق االجتماعي والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : اإلطار القانوني والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : أنماط التمييز وعدم المساواة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : التوصيات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى المراجع

المفاهيمي للتقرير اإلطار

المساواة على اإلنسان لحقوق الموحد اإلطار تطبيق  

التقريروحدود  نطاق  

البلد سياق  

والسياسات والحكومة التاريخ  

 اإلطار القانوني المتعلق بالمساواة وعدم التمييز

 نظرة عامة على نظام العدالة اليمني

 االستنتاج

 التمييز على أساس الرأي السياسي

 التمييز على أساس الدين أو المعتقد

أساس نوع الجنس "التمييز التمييز القائم على 
 الجنساني"

 التمييز على أساس العرق والنسب

 التمييز على أساس اإلعاقة

 التمييز القائم على أساس الوضع الصحي

 التمييز القائم على التوجه الجنسي

 العنف وسوء المعاملة

يتعرض الالجئون وطالبو اللجوء الذين يسافرون إلى اليمن لخطر العنف خالل الرحلة، وهناك تقارير تفيد عن تعرض الركاب 
لألسف، ال تختفي هذه المخاطر عند  956لقوارب المتجهة إلى اليمن.للعنف الجنسي وحتى القتل على أيدي المهربين على متن ا

الوصول إلى األرض: ففي ظل غياب الحماية الكافية يتعرض الالجئون وطالبو اللجوء الذين يصلون إلى اليمن للعنف وسوء 
في  UNOCHA)اإلنسانية )في مجموعات النقاش التي أجراها مكتب األمم المتحدة للشؤون   957المعاملة، بما في ذلك االغتصاب.

٪ من الالجئات وطالبات اللجوء أنهن تعرضن للتحرش الجنسي أو سوء المعاملة أو االستغالل أثناء 70، أفادت 2017عام 
في الوصول إلى العدالة والحصول على اإلنصاف، ويخشى  صعوباتويقال إن هؤالء األشخاص يواجهون  958وجودهن في اليمن.

ً ما تكون السلطات  959جرائم بسبب خطر الترحيل.البعض من اإلبالغ عن ال وفي الحاالت التي يتم فيها اإلبالغ عن الجرائم، غالبا
وعندما يكون الجاني يمنيا ، "2014غير راغبة في التدخل: كما هو موضح من قبل عامل إغاثة قابلته هيومن رايتس ووتش في عام 

 960التمييز". من ليةهناك درجة عا .العدالة سيحدث من أجل إحقاق شيء فال

أن  2014ووجد تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش لعام  961من أكبر األخطار التي تواجه غير المواطنين خطر اإلتجار.
ً تحت  962العصابات اإلجرامية استهدفت في احدى المرات الوافدين الجدد على األراضي اليمنية، حيث تم اختطاف أشخاص )غالبا

 30، أفادت التقارير أن حوالي 2014في عام  963المخيمات حيث يتعرضون للتعذيب وسوء المعاملة. تهديد السالح( ونقلهم إلى
ً في منطقة حرض. 30جماعة إجرامية من هذا النوع كانت نشطة، وتعمل في حوالي  قدمت هيومن رايتس ووتش  964مخيما

ي يتم فيها تعليق األفراد بإبهامهم، أو اغتصابهم، أو معلومات حول ما يسمى "معسكرات التعذيب"، وتم توثيق العديد من الحاالت الت
قبل الصراع الحالي،  965حرقهم، أو جلدهم، أو ضربهم، أو تركهم مع كسور في العظام أو األسنان أو مع تمزقات عميقة للجسد.
ي اليمن غير كافية إلى حد كانت التدابير التي اتخذتها الحكومة لمنع ومقاضاة األفراد المسؤولين عن إدارة "معسكرات التعذيب" ف

ورغم أن مداهمات  967وقد لوحظ أن الحكومة "لم تقم بأي جهود واضحة لتنفيذ القانون في مجال مكافحة اإلتجار بالبشر"، 966كبير.
ً لـ  968، كان المسؤولون الحكوميون مترددين في تبادل المعلومات بشأن المالحقات القضائية.2013المخيمات نُف ّذت في عام  طبقا

 969يومن رايتس ووتش، فأن العديد من األفراد المتهمين بارتكاب جرائم متعلقة بالمخيمات قد فروا من العدالة.ه

منذ نشوب الصراع الحالي، أثر انهيار الحالة السياسية واألمنية على الجهود المبذولة لمنع اإلتجار. وكما الحظت المنظمة الدولية 
العقاب، فأن الشبكات اإلجرامية تنمو وتربح بشكل كبير من آالف المهاجرين غير  مع اإلفالت الفعلي من"، (IOM)للهجرة 

بعض األفراد الذين يسافرون إلى اليمن ال يبدو أنهم  970الشرعيين الذين يأملون في العمل في اليمن أو في إحدى دول الخليج".

، متاح 21-19، ص 2009اليمن،  في والالجئين اللجوء ملتمسي بحق القسرية ةواإلعاد االنتهاكات: معادية...  شطآن ووتش، رايتس هيومن 
 50، الفقرة 18. أنظر أعاله، الحاشية على: 

 ووتش رايتس هيومن السابق، المرجع 

 17 ص ،934 الحاشية أعاله، أنظر

 3 ص ،956 الحاشية أعاله، أنظر

 ،2014 العقوبة، من اإلفالت من مناخ في البشر تجار يد على المهاجرين معاملة إساءة: اليمن في التعذيب معسكرات ووتش، رايتس هيومن 
: على متاحة وهي ،66-63 ص

  

 6 ص ،928 الحاشية أعاله، أنظر

 36-35 الصفحات ،960 الحاشية أعاله، أنظر 

 المرجع السابق. 

 38 ص ،960 الحاشية أعاله، أنظر

 45-40 ص ،960 الحاشية أعاله، أنظر

 5 ص السابق، المرجع

 18 ص ،928 الحاشية أعاله، أنظر

 66-63 ص ،960 الحاشية أعاله، أنظر

 .السابق المرجع

 7 ص ،933 حاشيةال أعاله، أنظر
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المنظمة الدولية للهجرة، حاول المهربون في إثيوبيا "مشاركة  وفقاً للعائدين الذين قابلتهم 971يدركون عدم االستقرار الحالي في البالد.
من أصل  972معلومات كاذبة بأن اليمن لديها وفرة في فرص عمل"، وبالتالي تشجيع المهاجرين على القيام بهذه الرحلة الخطيرة.

 1,941، "تم اإلبالغ عن 2017ام وافد جديد تم تسجيلهم من قبل األمانة العامة للهجرة المختلطة اإلقليمية في أوائل ع 3,701
 973حاالت اختطاف بأنواعها".

ومع تدهور سيادة القانون في البالد نتيجة للصراع المستمر، وردت تقارير تفيد بأن السلطات الحكومية وقوات أنصار هللا تحتجز 
نصار هللا احتجزت بشكل وهناك أدلة على أن قوات أ 974المهاجرين وطالبي اللجوء في ظروف سيئة وتعرضهم لمعاملة سيئة.

تعسفي المهاجرين في ظروف غير مالئمة في منشأة في الحديدة، حيث تعرض المعتقلون لإليذاء البدني وُحرموا من الحصول على 
( UNHCRكما كشفت تقارير حديثة لـ هيومن رايتس ووتش ومفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان )  975الرعاية الطبية.
مهاجرين وطالبي اللجوء المحتجزين في مركز احتجاز تديره الحكومة في منطقة البريقة في عدن للضرب واالعتداء عن تعرض ال

ووفقا  976الجنسي، وفي بعض الحاالت، للقتل حيث ترتكب هذه األعمال أمام أشخاص آخرين ليشهدوا عمليات اإلعدام الفوري.
 لمعتقلين سابقين قابلتهم هيومن رايتس ووتش:

لحراس بضرب ]المحتجزين[ بقضبان حديدية وعصي، وجلدهم، وركلهم ولكمهم، وهددوا بقتلهم أو قام ا
إبعادهم، واعتدوا عليهم جنسياً، وأطلقوا النار على رجلين على األقل. وأجبر الحراس النساء على خلع 

 977العبايات والحجابات.

ء بشكل متكرر، وأفادت امرأة إثيوبية أنها تعرضت للضرب المبرح وأفاد المحتجزون بأن الحراس يغتصبون الفتيان والفتيات والنسا
 978بعد رفضها ممارسة الجنس مع أحد الحراس.

، ذكر 2018مارس/آذار  27بعد أن قدمت هيومن رايتس ووتش استنتاجاتها األولية إلى وزارة الداخلية عن طريق مذكرة بتاريخ 
وأوضحت الوزيرة أيضاً  979ي، وأمر بأن يتم نقل مركز االعتقال إلى محافظة لحج. الوزير أنه عزل قائد المركز العقيد خالد العلوان

أن المهاجرين قد اعتقلوا من قبل قوات الحزام األمني، وأقروا بأن "العديد من المؤسسات األمنية ال تزال خارج سيطرة وزارة 
، أمر وزير الداخلية األجهزة األمنية بالقبض على 8201أبريل/ نيسان  19في  980الداخلية، ]بما في ذلك[ قوات الحزام األمني". 

 981العقيد العلواني و"إحالته للتحقيق في انتهاكات حقوق اإلنسان وحاالت االغتصاب ضد المهاجرين األفارقة".

 ”, “
 

 

 6 ص ،928 الحاشية أعاله، أنظر

 943 الحاشية أعاله، أنظر

 .السابق المرجع

“ ,”   السابق المرجع 

 

 943 الحاشية أعاله، أنظر

 .بقالسا المرجع

 

 .السابق المرجع

 ”, “
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 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى 

وعرفانشكر   من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : 

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : قائمة االختصارات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : ملخص تنفيذي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : المقدمة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : السياق االجتماعي والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : اإلطار القانوني والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : أنماط التمييز وعدم المساواة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : التوصيات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى المراجع

المفاهيمي للتقرير اإلطار

المساواة على اإلنسان لحقوق الموحد اإلطار تطبيق  

التقريروحدود  نطاق  

البلد سياق  

والسياسات والحكومة التاريخ  

 اإلطار القانوني المتعلق بالمساواة وعدم التمييز

 نظرة عامة على نظام العدالة اليمني

 االستنتاج

 التمييز على أساس الرأي السياسي

 التمييز على أساس الدين أو المعتقد

أساس نوع الجنس "التمييز التمييز القائم على 
 الجنساني"

 التمييز على أساس العرق والنسب

 التمييز على أساس اإلعاقة

 التمييز القائم على أساس الوضع الصحي

 التمييز القائم على التوجه الجنسي

 احتجاز

ً حول احتجاز المهاجرين،2015في عام  تحليال  والذي تضمن 982، أصدرت األمانة العامة للهجرة المختلطة اإلقليمية تقريرا
ً اعتيادياً، بمن فيهم طالبو اللجوء.  983لممارسات الحكومة اليمنية. ً ما يُعتبر احتجاز الوافدين الجدد أمرا ً للتقرير، كثيرا  984ووفقا

وداخل مراكز االعتقال، يمكن لمفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان والشركاء االطالع على طالبي اللجوء ولكنهم يظلوا 
وفي بعض األحيان يتم ترحيل طالبي اللجوء قبل أن يتمكنوا من تقديم طلب اللجوء، و "ال يُسمح دائًما  .عتقال لبعض الوقترهن اال

تميل السلطات إلى  ولكن 985لفرق الحماية بالوصول لغرض تحديد ما إذا كان هناك أي الجئ أو طالب لجوء بين الوافدين الجدد".
 986ب منحهم ميزة صفة الجئ بشكل تلقائي.بسباإلفراج األفراد الصوماليون 

غالباً ما يتم احتجاز الوافدون الجدد ليس فقط في مراكز احتجاز المهاجرين، ولكن أيضاً في السجون التي يكون فيها تصنيف السجناء 
حالة األطفال فيتم  وفصلهم ضعيفاً، وهذا بدوره يؤدي إلى احتجاز بعض المهاجرين وطالبي اللجوء مع مجرمين تمت أدانتهم. أما في

وقد وثقت التقارير العديد من حاالت طالبي اللجوء من غير الصوماليين المحتجزين في السجون: ففي عام  987احتجازهم مع البالغين.
وقد تدخلت مفوضية األمم  988مواطن إريتري في "ظروف غير إنسانية" في سجن الحديدة. 280، على سبيل المثال، أحتُجز 2012

( من وقت آلخر في قضايا االحتجاز، حيث ذكرت في إحدى المرات أنه تم تسجيل UNHCRامية لحقوق اإلنسان )المتحدة الس
ً لتقرير عام  989إرتيري كالجئين. 200 ، تم اإلفراج عن غالبية اإلرتيريين المحتجزين إثر إقرار المفوضية 2014ووفقا

(UNHCR.بوضعهم كالجئين )990 

اللجوء السياسي[ أن يخضعوا لشروط  وطالبيسان اليمن من أنه "ال ينبغي ]على الالجئين حذرت اللجنة المعنية بحقوق اإلن
وبالمثل، فقد انتقدت لجنة حقوق الطفل اليمن بسبب اختالط األطفال مع المهاجرين الراشدين والالجئين وطالبي اللجوء،  991جزائية".

صدرت مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان أ 992األمر الذي من شأنه زيادة احتمالية خطر االعتداء الجنسي.
(UNHCR."إرشادات بشأن االحتجاز، والتي تؤكد أن األفراد الذين يلتمسون اللجوء ال يجوز احتجازهم إال "كمالذ أخير )وفي  993

ول على إجراءات وينبغي منح طالبي اللجوء إمكانية الحص 994جميع الظروف ينبغي السماح لألفراد باالعتراض على احتجازهم،
 995طلب اللجوء.

 76 ص السابق، المرجع

 

 

 77-76 ص السابق، المرجع

 77 ص السابق، المرجع 

 .السابق المرجع

 79 ص ،982 الحاشية أعاله، أنظر

 53-52 الفقرات ،71 الحاشية أنظر أعاله،

 940 الحاشية أعاله، أنظر 

 ”, “

 

 21 الفقرة ،34 الحاشية أعاله، أنظر

 75 الفقرة ،309 الحاشية أعاله، أنظر

 
 

 (.) السابق، المرجع. االحتجاز مشروعية ذلك وبعد االحتجاز لقرار أولية مراجعة ذلك بما في 

 (سادسا) 47 الفقرة السابق، المرجع
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( جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بالسيطرة على UNHCRوقد ناشدت مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان )
مرافق االحتجاز لضمان معاملة جميع المعتقلين وفقا للقانون الدولي لحقوق اإلنسان وقانون الالجئين وطالبت بالوصول دون قيود 

 996ى المحتجزين.إل

 اإلعادة القسرية

اإلعادة القسرية محظورة بموجب القانون الدولي، إال إذا كان "تتوفر دواع معقولة العتباره خطرا علي أمن البلد الذي يوجد فيه أو 
بموجب  997العتباره يمثل، نظرا لسبق صدور حكم نهائي عليه الرتكابه جرما استثنائي الخطورة، خطرا على مجتمع ذلك البلد".

 998القانون الدولي لحقوق اإلنسان، فإن حظر اإلعادة القسرية حيثما يكون الفرد معرضاً لخطر التعذيب يعتبر أمر محسوم.

تسمح  2010إال أن التشريعات التي اُعتمدت في عام  999تسليم الالجئـيـن السياسييـن"،“على الرغم من أن الدستور اليمني يحظر 
ً لألمن أي ال أو ردللسلطات باحتجاز  جئ في حال ما إذا كانت "مبررات بقاءه في الجمهورية قد انتهت"، أوفي حين يعتبر "تهديدا

وهذه األحكام واسعة قد تنتهك مبدأ عدم اإلعادة القسرية بما يتعارض مع التزامات اليمن بموجب االتفاقية بشأن  1000والنظام العام".
وعالوة على  1001(.CATضروب المعاملة القاسية والغير إنسانية والمهينة ) وضع الالجئين واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من

ذلك، أعربت "لجنة مناهضة التعذيب" عن قلقها البالغ إزاء "حاالت عديدة من اإلعادة القسرية للرعايا األجانب"، وعدم وجود وسائل 
ذها الدولة لضمان عدم العودة القسرية لألشخاص قانونية للطعن في قرارات الترحيل وعدم وجود معلومات عن التدابير التي تتخ

 1002المعرضين لخطر التعذيب أو سوء المعاملة.

ً من اليمن )بخالف معايير  منذ أوائل التسعينات، تم توثيق العديد من األمثلة على الالجئين وطالبي اللجوء الذين يتم إعادتهم قسريا
وتش بأن اإلثيوبيين، الذين تم احتجازهم قبل أن يتمكنوا من تقديم طلب ، أفادت هيومن رايتس و2009القانون الدولي(. في عام 

ً دون اللجوء إلى أي إجراءات أو آلية لالستئناف يمكنهم بموجبها التقدم بطلب للحصول على  ً ما تم إعادتهم قسرا لجوء، غالبا
ً على اإلعادة القسرية لرعاياها من الدول الم 1003اللجوء. وفي حين أن المعلومات الحالية ال  1004جاورة،لقد حثت إثيوبيا تاريخيا

إال أنه من الواضح أن اإلثيوبيين يواجهون خطًرا حقيقيًا جراء أعادتهم قسراً  1005تشير إلى أن اليمن قد وافقت على هذه المطالب،
 1007بما في ذلك، عقب التشجيع المباشر من مسؤولي السفارة. 1006قبل طلب اللجوء،

ً عن اإلعادة القسرية لعدد من اإلثيوبيين من مركز االحتجاز الخاضع لسيطرة الحكومة في وقد أبلغت هيومن رايتس ووتش مؤ خرا
إثيوبي إلى البحر في أوائل أبريل/ نيسان  100حي البريقة في عدن )الذي نوقش أعاله(، مع إرسال مجموعة تضم حوالي 

2018.1008 

 س مانتو، ،976 الحاشية أعاله، أنظر 

 .33 المادة الالجئين، بوضع المتعلقة االتفاقية 

 
 

 45 المادة ،34 الحاشية ه،أعال أنظر

 حقوق لجنة إلى مقدم تقرير الدولية، العفو منظمة أنظر. الدولية العفو منظمة نقلته كما ، 2010 لسنة 39 رقم الجمهوري القرار أنظر 
: على متاح ، 13-12 ص ،2012 اليمن، في اإلنسان

٪
 

 ،85.. 1465 (،) المهينة أو الالإنسانية أو القاسية العقوبة أو المعاملة ضروب من وغيره التعذيب مناهضة اتفاقية أنظر 
 .التعذيب مناهضة لجنة ،22 الفقرة ،139 الحاشية وأعاله، ؛(. 1984

 .السابق المرجع

 3 ص ،956 الحاشية أعاله، أنظر 

 26 ص ،960 الحاشية أعاله، أنظر 

 .السابق المرجع 

 .7. ص ، 928 الحاشية أعاله، أنظر 

 78-77 ص ،982 الحاشية أعاله، أنظر

 943 الحاشية أعاله، أنظر

 التمييز ضد غير المواطنين

 التمييز وعدم المساواة ضد النازحين داخليا  

 االستنتاج
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 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى 

وعرفانشكر   من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : 

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : قائمة االختصارات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : ملخص تنفيذي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : المقدمة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : السياق االجتماعي والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : اإلطار القانوني والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : أنماط التمييز وعدم المساواة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : التوصيات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى المراجع

المفاهيمي للتقرير اإلطار

المساواة على اإلنسان لحقوق الموحد اإلطار تطبيق  

التقريروحدود  نطاق  

البلد سياق  

والسياسات والحكومة التاريخ  

 اإلطار القانوني المتعلق بالمساواة وعدم التمييز

 نظرة عامة على نظام العدالة اليمني

 االستنتاج

 التمييز على أساس الرأي السياسي

 التمييز على أساس الدين أو المعتقد

أساس نوع الجنس "التمييز التمييز القائم على 
 الجنساني"

 التمييز على أساس العرق والنسب

 التمييز على أساس اإلعاقة

 التمييز القائم على أساس الوضع الصحي

 التمييز القائم على التوجه الجنسي

 حرية التنقل

(، الذي يضمن ICCPRن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )م 12إن الحق في حرية التنقل مكفول بموجب المادة 
حرية التنقل واختيار مكان إقامتهم  في الحق بموجبه لجميع األشخاص "الموجودين بصورة قانونية في إقليم دولة ما". ويشمل ذلك

جوز تقييد حرية التنقل بموجب قانون وطني فقط لغرض وي .ذلك بلده في أي ّ بلد، بما مغادرة في الحق   داخل ذلك اإلقليم"، ولكل فرد
حماية األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو حقوق اآلخرين وحرياتهم، ويجب أن تكون القيود متماشية مع الحقوق 

  .1009األخرى

من العهد الدولي  12تنص المادة من الدستور اليمني، الحق في حرية التنقل مكفول للمواطنين فقط. في حين  57بموجب المادة 
( على أن الحق في حرية التنقل ال يتمتع به إال "الموجودين بصورة قانونية في إقليم ICCPRالخاص بالحقوق المدنية والسياسية )

المهاجرين دولة ما"، وبذلك ال يُسمح للدولة بإنكار الحق في حرية التنقل لغير المواطنين المقيمين بشكل قانوني في اليمن، مثل 
  .الشرعيين األشخاص المعترف بتمتعهم بحالة اللجوء

قبل نشوب الصراع، ُمنعوا الالجئين من التنقل بين المدن اليمنية، حيث تم إبالغ شركات الحافالت وسائقي سيارات األجرة من قبل 
نقاط التفتيش، وطلب منهم دفع وعالوة على ذلك، هناك "تقارير متكررة عن احتجاز صوماليين عند  1010السلطات بعدم نقلهم.

 1011رشاوى، وإساءة معاملتهم أو إلقاء القبض عليهم أو إلقاءهم على جانب الطريق دون توفر وسائل للعودة إلى أسرهم".

وقد كان للصراع تأثير آخر شديد على حرية تنقل الالجئين والمهاجرين. فقد تم احتجاز اشخاص وترحيلهم من قبل المسؤولين 
قوات أنصار هللا بسبب خطر محتمل مفاده أن هؤالء األشخاص قد يشاركون في القتال من خالل االنضمام إلى الحكوميين و

وبالمثل، كما نوقش أعاله، كانت هناك تقارير حديثة عن مئات من المهاجرين األفارقة وطالبي  1012.الجماعات المسلحة المعادية
مركز احتجاز في عدن دون اتباع اإلجراءات القانونية الواجبة، حيث تعرضوا اللجوء المحتجزين من قبل الحكومة المعترف بها في 

 1013لسوء المعاملة الشديدة، وحرمانهم من فرصة طلب الحماية، وفي بعض الحاالت، يتم ترحيلهم إلى بلدانهم األصلية.

 العمل

ي اليمن أقرب إلى معاملتهم بنفس وعليه، فأن الالجئين ف 1014حقوق العمل لالجئين ليست محمية بموجب التشريعات الوطنية.
أن عدم وجود إطار تشريعي مقنن لحقوق تشغيل الالجئين )بما في ذلك الحق  1015الطريقة التي يعامل بها العمال األجانب اآلخرون.

وقد أوضح البحث   1016.في العمل( قد تسبب في الماضي في صعوبات لبعض األفراد في الحصول على تصاريح العمل المطلوبة
بل الصراع عانى الالجئون الصوماليون من أجل العثور على عمل رسمي في المناطق الحضرية، وكان عليهم كسب العيش من أنه ق

وأصبحت غالبية الالجئات الصوماليات الالتي  1017خالل غسيل السيارات وتفريغ المراحيض وإدارة األكشاك أو مقاهي اإلنترنت.
وفي حال  1018ادمات في المنازل، وأولئك الالئي ال يجدن عمالً يلجئن إلى التسول.يعملن في وظائف عادية يعملن بشكل كبير كخ

 الثاني تشرين /نوفمبر ،  ،الحركة حرية) 12 المادة: 27 رقم العام التعليق ، 
 2 الفقرة ، 1999

 ”, “ 

 .السابق المرجع 

 ”, “1,000 

 

 “
wartime Yemen”, 

 

 

 

 .8 ص السابق، المرجع 

 .22-21 ص السابق، المرجع 

 .1010 حاشيةال أعاله، أنظر 

 .السابق المرجع 
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تمكن الالجئون من الحصول على عمل، فإنهم معرضون لخطر حرمانهم من الحقوق الرئيسية للعمل وقد تتم معاملتهم بال مباالة فيما 
 1019إذا حاولوا تقديم شكوى ضد صاحب العمل.

عن تصورات واسعة النطاق للتمييز بين العمال  2015باحثو مؤسسة الحقوق المتساوية في عام وكشفت المقابالت التي أجراها 
اإلثيوبيين والصوماليين، بمن فيهم أولئك الذين يقيمون بشكل قانوني داخل الدولة والذين يميلون إلى الحصول على أجور أقل من 

 6لاير )حوالي  1,500حثو المؤسسة أنه حصل على أجر بمبلغ حوالي وذكر أحد اإلثيوبيين الذين قابلهم با 1020المواطنين اليمنيين.
دوالر  12لاير )حوالي  3,000دوالرات أمريكية( في اليوم كعامل بناء، وأخبر الباحثين أن زمالئه اليمنيين يحصلون على 

وأوضح الجئ  1021ستغالله.أمريكي( عن نفس العمل. وأوضح أن صاحب العمل يعلم أنه يعتمد على الدخل، لذا فهو قادر على ا
لاير )حوالي  1000لاير )حوالي دوالرين أمريكي( في اليوم، في حين المبلغ المستحق هو مبلغ  500صومالي أنه لم يدفع له سوى 

 1022.دوالرات أمريكية( أقل من المبلغ الذي يدفع لمواطن يمني مقابل نفس العمل 4

للتمييز والمضايقات في العمل. وذكر أحد األشخاص الذين تمت مقابلتهم أنه كان كما أفاد كال من الصوماليين واإلثيوبيين بتعرضهم 
يعمل في غسيل السيارات في صنعاء، وأخبر الباحثين أن زمالئه يضايقونه ويضربونه ويسرقون أمواله بسبب أصله 

ات، وقال للباحثين أن معاملته كما أجرى باحثو المؤسسة مقابالت مع رجل أثيوبي يعمل كمنظف في إحدى المستشفي 1023الصومالي.
كانت مختلفة عن المعاملة التي يتلقاها الموظفون اآلخرون، حيث تم إساءة معاملته من قبل الزمالء وأُجبر على أداء مهام 

 1024.إضافية

( IOMوغالبا ما تكون فرص العمل محدودة حيث يعيش الالجئون في المخيمات. كما أوضح أحد الرجال لمنظمة الهجرة الدولية )
 :2016في عام 

 10هناك مدارس وعيادات وحصص غذائية، ولكن ال توجد وظائف الئقة. على مدى أكثر من 
سنوات، كنت اقتات من غسيل السيارات واتلقى حصصي من مساعدات المنظمات اإلنسانية )...( ُولد 

 1025.أطفالي في المخيم وهم االن ال يعرفون إال القليل عن الحياة خارج المخيم

 

 وصول إلى الخدماتال

واجه الالجئون على مر التاريخ صعوبات في الوصول إلى الرعاية الصحية األساسية في اليمن. وقد أظهرت األبحاث التي أُجريت 
أن النساء الالئي ال يحملن بطاقات تسجيل رسمية لالجئين ال يحق لهن الحصول على خدمات الرعاية الصحية  2004في عام 

ً بالنسبة لغالبية النساءالمدعومة، وأن الق ً صعبا في يونيو/  1026.يود االقتصادية لالجئين جعلت الوصول إلى الرعاية الصحية أمرا
( مذكرة تفاهم تتيح لالجئين الوصول إلى مرافق وخدمات UNHCR، تبنت وزارة الصحة العامة والمفوضية )2011حزيران 

 .السابق المرجع 

 .6 ص ،928 الحاشية أعاله، أنظر 

 . المقابلة 

 . المقابلة 

 . المقابلة 

 .المقابلة  

 “
lies Fleeing Yemeni Crisis”, 

 

 ”, “
 

 التمييز ضد غير المواطنين

 التمييز وعدم المساواة ضد النازحين داخليا  

 االستنتاج
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 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى 

وعرفانشكر   من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : 

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : قائمة االختصارات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : ملخص تنفيذي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : المقدمة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : السياق االجتماعي والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : اإلطار القانوني والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : أنماط التمييز وعدم المساواة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : التوصيات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى المراجع

المفاهيمي للتقرير اإلطار

المساواة على اإلنسان لحقوق الموحد اإلطار تطبيق  

التقريروحدود  نطاق  

البلد سياق  

والسياسات والحكومة التاريخ  

 اإلطار القانوني المتعلق بالمساواة وعدم التمييز

 نظرة عامة على نظام العدالة اليمني

 االستنتاج

 التمييز على أساس الرأي السياسي

 التمييز على أساس الدين أو المعتقد

أساس نوع الجنس "التمييز التمييز القائم على 
 الجنساني"

 التمييز على أساس العرق والنسب

 التمييز على أساس اإلعاقة

 التمييز القائم على أساس الوضع الصحي

 التمييز القائم على التوجه الجنسي

، أكدت مفوضية األمم المتحدة العليا لحقوق اإلنسان 1720وفي عام  1027الرعاية الصحية في جميع إنحاء الجمهورية،
(UNHCR."أن الحكومة "قامت بتعميم إمكانية وصول الالجئين إلى الخدمات الصحية العامة )1028  

ومع ذلك، ال يزال الالجئون وطالبو اللجوء يواجهون صعوبات في الوصول إلى خدمات مثل الرعاية الصحية، ويعود ذلك جزئياً 
نظام التسجيل في شمال اليمن نتيجة للصراع، مما يعني أن العديد من الالجئين وطالبي اللجوء في الشمال غير موثقين،  إلى تعليق

وهذا بدوره أعاق الالجئين وطالبي اللجوء من الوصول إلى الخدمات والمساعدات  1029في حين ال يستطيع آخرون تجديد وثائقهم.
  1030.اإلنسانية

 االستنتاج

يخ حافل بالهجرة، مع أعداد كبيرة من الالجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين االقتصاديين الذين يسافرون إلى اليمن من لدى اليمن تار
القرن اإلفريقي ودول الخليج المجاورة. ويواجه هؤالء األشخاص رحلة محفوفة بالمخاطر، كما أن أولئك الذين يصلون بأمان إلى 

ض لعدد من انتهاكات حقوق اإلنسان، بما في ذلك االعتقال التعسفي والعنف وغيره من األراضي اليمنية معرضون لخطر التعر
 ضروب سوء المعاملة التمييزية، وفي حالة الالجئين، يتم إعادتهم إلى بلدانهم األصلية في انتهاك لمبدأ عدم اإلعادة القسرية. والباقون

 .لك التوظيف والحصول على الخدمات مثل الرعاية الصحيةال يزالون يعانون من أشكال مختلفة من التمييز، بما في ذ

ومع تدهور سيادة القانون في البالد نتيجة للصراع المستمر، قامت السلطات الحكومية وقوات أنصار هللا باحتجاز المهاجرين وطالبي 
الصراع، مع تعليق تسجيل  اللجوء في ظروف سيئة وعرضتهم لإلساءة. كما تأثرت قدرة المفوضية على حماية الالجئين أثناء

 .ملتمسي اللجوء في أجزاء معينة من البلد

 

 التمييز وعدم المساواة ضد النازحين داخليا   
من العهد الدولي الخاص ( 2) 2أكدت لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أن الحق في عدم التمييز الناشئ بموجب المادة 

ً )( ICESCR) ة والثقافيةبالحقوق االقتصادية واالجتماعي ً للمبدأ القائل  IDPs.)1031يحظر التمييز ضد النازحين داخليا ووفقا
على اليمن ضمان ليس فقط الحقوق الواردة في العهد  1032بحقوق اإلنسان الدولية بطريقة متسقة، بضرورة تطبيق االتفاقيات الخاصة

ً الحقوق المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ولك ن أيضا
يحظر القانون أي تمييز وأن يكفل لجميع "( مع عدم التمييز على أساس حالة النزوح، وضمان أن ICCPRالمدنية والسياسية )

  1033.التمييز على اساس حالة النزوح ، بما في ذلك"األشخاص على السواء حماية فعالة من التمييز

تفرض معاهدات األمم المتحدة لحقوق اإلنسان التزامات خاصة على الدول لضمان حقوق النازحين، بما في ذلك ما يتعلق بتوفير 
عدم اإلعادة  1037الحق في العودة؛ 1036الضمان االجتماعي؛ 1035الحق في الحصول على الماء؛ 1034المساعدة اإلنسانية؛

 ”, “
 

 

 

 .17 ص ،934 الحاشية أعاله، أنظر 

 .السابق المرجع 

 .() والثقافية واالجتماعية االقتصادية، الميثاق الخاص بالحقوق 34، الفقرة 626 الحاشيةأعاله، أنظر  
 .855الحاشية أعاله، أنظر  1032
 .26والفقرة ( 1)2، الفقرة () الخاص بالحقوق المدنية والسياسية العهد الدولي 1033

 .UN Doc: الحق في الحصول على الغذاء الكافي، 12، التعليق العام رقم () والثقافية ماعيةواالجت االقتصاديةلجنة الحقوق  
E/C.12/1999/5, 1999, Para 38. 

 .UN Doc : الحق في الحصول على الماء،15، التعليق العام رقم () والثقافية واالجتماعية االقتصاديةلجنة الحقوق  1035 
E/C.12/2002/11, 2003, Para 16. 

 .UN Doc، االجتماعي: الحق في الحصول على الضمان 19، التعليق العام رقم () والثقافية واالجتماعية االقتصاديةلجنة الحقوق  1036
E/C.12/GC/19, 2008, Para 39. 
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االحتياجات الصحية للنساء  1040على الخدمات العامة؛ الحصول 1039اع؛استعادة الممتلكات المفقودة نتيجة للصر 1038القسرية؛
تم توضيح هذه الحقوق في المبادئ التوجيهية بشأن النزوح الداخلي  1042.واألطفال النازحين ذوي اإلعاقة 1041النازحات داخلياً؛

ً (المبادئ التوجيهية) في حين أن المبادئ التوجيهية  1043.، وهي مجموعة من المعايير التي تحدد الحماية المتاحة للنازحين داخليا
ً ملزماً، فإن المعايير الواردة فيها ملزمة بقدر ما تستند إلى القانون اإلنساني الدولي الحالي واالتفاقيات الخاص  ةنفسها ليست قانونا

إطاًرا دوليًا مهًما لحماية "بالمبادئ التوجيهية من قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة باعتبارها  كما تم االعتراف 1044بحقوق اإلنسان.
 ً  1046دون تمييز من أي نوع"."من المبادئ التوجيهية على أنه يجب تطبيق المبادئ  (4)ينص المبدأ رقم  1045".النازحين داخليًا

 السياق السياسي واالجتماعي:

ان لها تأثير مدمر على ، شهدت الجمهورية اليمنية العديد من فترات الصراع العنيف، والتي ك1990منذ تحقيق الوحدة في عام 
مئات اآلالف من اليمنيين على  2010و 2004 أجبر القتال الدائر بين الحكومة وقوات أنصار هللا بين عامي. السكان المحليين

مغادرة منازلهم، وفي كثير من الحاالت دون وثائق شخصية أو هوية، مما أدى إلى صعوبات في الوصول إلى المدارس والممتلكات، 
ً والتسجي وبانتشار االحتجاجات في جميع أنحاء البالد في معارضة إلدارة  1047.ل في برامج الحكومة لألشخاص النازحين داخليا

، تم تهجير عشرات اآلالف من اليمنيين بسبب وقوع المعارك بين القوات الموالية للحكومة والجماعات 2011صالح في عام 
بشكل تدريجي وبدأ لي لألشخاص النازحين داخلياً مع تحسن الوضع األمني ، انخفض العدد اإلجما2013بحلول عام  1048المسلحة.

شخص  80,000ومع ذلك، أدت االشتباكات المتقطعة التي وقعت في العام التالي إلى نزوح  1049.النازحون في العودة إلى ديارهم
 –نطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ، كان عدد النازحين الجدد في اليمن هو األعلى في م2015وبحلول نهاية عام  1050آخرين.

في عام . 1052التي ساهمت في ارتفاع عدد النازحين 2015 مع بدء الضربات الجوية للتحالف في مارس/ آذار- 1051مليون 2,2

 ,UN Doc. A/51/18ن، الالجئين والنازحي اتفاقيةمن ( 5)المادة : 22لجنة القضاء على التمييز العنصري، التوصية العامة رقم  1037
1996, p. 126, Para 2. 

 .المرجع السابق 1038
 .المرجع السابق 1039
 .المرجع السابق 1040
 .UN Doc، (المرأة والصحة) اتفاقيةمن ( 12)المادة : 24اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، التوصية العامة رقم  1041

A/54/38/Rev.1, 1999, p. 2, Para 6. 
 Doc. CRC/C/GC/9, 2007, Para 79 UNاإلعاقة، حقوق األطفال ذوي : 9وق الطفل، التعليق العام رقم لجنة حق 1042
 Doc. E/CN. /4 /1998/53/Add.2, 1998 UNالداخلي، لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، المبادئ التوجيهية بشأن النزوح  1043
 .2001حزيران/األمين العام للشؤون اإلنسانية، السيد سيرجيو فييرا دي ميللو، يونيومقدمة المبادئ التوجيهية بشأن النزوح الداخلي، وكيل  1044
، 2005نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام : 2005 أيلول/سبتمبر 16الجمعية العامة لألمم المتحدة، القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة في  1045

UN Doc. A/60/L.1, Para 132. 
 .(4)، المبدأ 1043 الحاشيةأعاله، أنظر  1046
ً : مركز رصد النزوح الداخلي، اليمن 1047 ، 54-53و، 5، ص 2010يواجهون اإلهمال الدولي،  األشخاص النازحون داخليا

http://www.internal-displacement.org/assets/library/Middle-East/Yemen/pdf/Yemen-August-
2010.pdf. 

report/2012/country-https://www.hrw.org/world-، 2012اليمن، : 1220هيومن رايتس ووتش، التقرير العالمي  1048
chapters/yemen. 

 UN Doc. A/HRC/24/34, 25 July 2013, Parasلحقوق اإلنسان،  ةاألمم المتحدة السامي يةمجلس حقوق اإلنسان، تقرير مفوض 1049
47-49. 

 .7ص ، 402 الحاشيةأعاله،  أنظر 1050
http://www.internal-، 2016، 10-9، ص 2016التقرير العالمي حول النزوح الداخلي،  مركز رصد النزوح الداخلي، 1051

displacement.org/assets/publications/2016/2016-global-report-internal-displacement-IDMC.pdf. 

September 2015, UN Doc. A/HRC/3 7 ,0/31لحقوق اإلنسان،  ةاألمم المتحدة السامي يةمجلس حقوق اإلنسان، تقرير مفوض 
Paras 73-74 
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 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى 

وعرفانشكر   من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : 

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : قائمة االختصارات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : ملخص تنفيذي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : المقدمة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : السياق االجتماعي والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : اإلطار القانوني والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : أنماط التمييز وعدم المساواة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : التوصيات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى المراجع

المفاهيمي للتقرير اإلطار

المساواة على اإلنسان لحقوق الموحد اإلطار تطبيق  

التقريروحدود  نطاق  

البلد سياق  

والسياسات والحكومة التاريخ  

 اإلطار القانوني المتعلق بالمساواة وعدم التمييز

 نظرة عامة على نظام العدالة اليمني

 االستنتاج

 التمييز على أساس الرأي السياسي

 التمييز على أساس الدين أو المعتقد

أساس نوع الجنس "التمييز التمييز القائم على 
 الجنساني"

 التمييز على أساس العرق والنسب

 التمييز على أساس اإلعاقة

 التمييز القائم على أساس الوضع الصحي

 التمييز القائم على التوجه الجنسي

حالة نزوح  160,000كان هناك  2017، وفي عام 1053حالة نزوح جديدة 750,000إلى  500,000، تم تسجيل ما بين 2016
 .1054جديدة

ً في اليمن مليون 2,014ن لسكاا بحركةلمعنية العمل افرقة دت حد، 2017 أيلول /تمبرحتى شهر سب ً داخليا  335,671) نازحا
: وقد ازداد هذا العدد منذ ذلك الحين 1055(.أسرة 159,346لعائدين )امن  956,076لى جانب ، إمحافظة 21 في( تفرقت ةسرأ

أكثر من  (UNHCR) ية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان، على سبيل المثال، سجلت مفوض2018شباط  /ففي فبراير
بعد تصاعد أعمال العنف في جميع أنحاء البالد  2017 كانون األول/ديسمبر 1شخص نزحوا في األسابيع العشرة من  85,000

 88,5قديرات إلى أن وتشير الت 2017.1056كانون األول /ديسمبر 4بعد اغتيال الرئيس السابق صالح من قبل قوات أنصار هللا في 
وقد نزح العديد منهم في مناسبات  1057٪ ألكثر من عامين؛ 69٪ من النازحين في البالد قد نزحوا ألكثر من عام، مع نزوح حوالي 

 1059.مليون نازح في اليمن 2,014، سجلت المفوضية وجود ما مجموعه 2018 آذار /في مارس 1058.مختلفة

ويواجهون صعوبات كبيرة في الوصول إلى  1060ء للغاية بعد تعرضهم لحاالت نزوح متكررة،يعتبر العديد من النازحين داخلياً فقرا
ً إلى أن النزوح يعمل بجانب خصائص أخرى 1061.المأوى والرعاية الصحية والغذاء والماء على زيادة قابلية  ويشير البحث أيضا

لتمييز ضدهم، على سبيل المثال، التمييز على أساس أشكال مختلفة من ا تعرض جماعات معينة للتمييز، حيث يعاني أفراد منهم من
ً الذين ينتمون إلى جماعات تتعرض بالفعل . ونوع الجنس والنسب والعرق حالة النزوح وعلى هذا النحو، يواجه النازحون داخليا

 .ال نظير لها للتهميش والتمييز، مثل النساء وفئة المهمشين، مخاطر وتحديات

 :اإلطار القانوني والسياسي

 ً ومع ذلك فانه في أعقاب العملية التشاورية بين أصحاب المصلحة المتعددين . لم تسن اليمن أي تشريع يتعلق بحقوق النازحين داخليا
 /األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان، تبنت حكومة هادي سياسة وطنية لمعالجة النزوح الداخلي في يونيو وبالمشاركة مع مفوضية

تحدد السياسة الوطنية ثالثة أهداف أساسية تتعلق  . (NDCد فترة وجيزة من بدء مؤتمر الحوار الوطني )، بع2013 حزيران
 ً   :بحماية حقوق النازحين داخليا

 واالستعداد ألي نزوح محتمل. حماية المدنيين من أي النزوح غير الطوعي: 1 الهدف
ً أثناء النزوح ودع: 2الهدف   م المجتمعات المتضررة من النزوح.حماية ومساعدة النازحين داخليا

 1062.للوصول إلى حلول آمنة وطوعية ودائمة الظروف المالئمة إيجاد: 3الهدف 

نازح جديد، على الرغم من أن مركز رصد النزوح الداخلي يشير إلى أن هذا  000,500، تم تسجيل ما مجموعه 10المرجع السابق ص  1053
 16، ص المرجع السابق أنظر .رشخص عند حساب العائدين وحاالت النزوح المتكر 750,000الرقم يمكن أن يرتفع إلى 

، 2017 كانون األول/ديسمبر 3-كانون الثاني/يناير 1معلومات عن الدول، : اليمن الداخلي،مركز رصد النزوح   1054
http://www.internal-displacement.org/countries/yemen.

، 2017تشرين األول  /، أكتوبررالتقرير السادس عش: فرقة العمل المعنية بحركة السكان، اليمن 1055
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/tfpm_16th_report_oct2017.pdf. 

1056 ”“

 
 .16، ص 934 الحاشيةأعاله، أنظر  1057
 .7 ، ص933 الحاشيةأعاله، أنظر  1058
، 2018 آذار /مارس، اليمن، ()لحقوق اإلنسان  ةاألمم المتحدة السامي يةمفوض 1059

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNHCR%20Yemen%20Update%20-
%20March%202018.pdf.

، 51، ص 2010، تقديم إلى لجنة حقوق اإلنسان في اليمن، منظمة العفو الدولية 
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/YEM/INT_CCPR_NGO_YEM_1

01_ 10328_E.pdf.  
 .1056 الحاشيةأعاله، أنظر  1061
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تستند السياسة إلى معايير القانون الدولي لحقوق اإلنسان، مع األخذ في االعتبار المبادئ التوجيهية بشأن النزوح الداخلي، وتنص 
وعلى قدم المساواة، بنفس الحقوق والحريات التي يتمتع بها األشخاص اآلخرون في  ،يحب أن يتمتع النازحون" صراحة على أنه

وُكل ّفت الوحدة التنفيذية للنازحين داخلياً  1063".وذلك بموجب القانون الدولي والقانون المحلي وبدون أي نوع من أنواع التمييز البالد،
 1065.لداخلي لتوفير التوجيه االستراتيجي والدعم في تنفيذ السياسةوأنشئت لجنة عليا لمعالجة النزوح ا 1064بتنفيذ هذه السياسة،

، وأعربت عن قلقها بشأن تنفيذها، وأشارت 2013في حين رحبت لجنة حقوق الطفل باعتماد سياسة الدولة للنازحين في عام 
ك، ال تزال المجتمعات المهمشة عالوة على ذل 1066.بالتحديد إلى أن العديد من األطفال النازحين يعانون من سوء األحوال المعيشية

في حين : ومن الواضح أيضاً أن الصراع الحالي قد أثر على تنفيذ السياسة 1067فئة المهمشين مستبعدة إلى حد كبير من الحماية. مثل
ً ما زالت تعمل بمساعدة مفوضية الحال مع كما هو  1068األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان، أن الوحدة التنفيذية للنازحين داخليا

 1069.لالضطالع بمهامها العديد من الوكاالت الحكومية، فإن قدرتها محدودة للغاية نتيجة للصراع وكونها تفتقر إلى التمويل الكافي

 :العنف وسوء المعاملة

رض يتعو 1070وقد زاد الصراع من انتشار بعض أشكال العنف وسوء المعاملة، بما في ذلك العنف الجنسي وزواج األطفال.
إحدى الطرق  وهذه 1071ل والمهمشين للخطر بوجه خاص.فاطألء والنساث يتعرض احيف، لعنل هذا المثص خال بشکون حزلناا

تعمل خصائص  من التمييز بأشكاله المختلفة، وإلى جانب حالة النازحين، التي يعاني فيها النازحين داخليًا من النساء والمهمشين
 .ية تعرض هؤالء األفراد للعنف بشكل خاصالنسب على قابل /أخرى مثل نوع الجنس والعرق

ً لمنظمة الزيادة في النزوح زاد من خطر العنف القائم على نوع الجنس، بما في ذلك االعتداء "( فإن CAREكير) ووفقا
سنوات من محافظة صعدة  10، سجل مكتب المفوضية حالة فتاة نازحة عمرها 2016على سبيل المثال، في عام  1072".الجنسي

وأشار تقرير صادر عن صندوق األمم المتحدة للسكان في  1073.غتصاب أثناء ذهابها إلى المتاجر لشراء الطعامتعرضت لال
من السكان النازحين داخليًا في تلك الفترة كانوا من النساء والفتيات اللواتي تتراوح  788,643إلى أن  2016 تشرين األول/أكتوبر

( إلى أن CAREوقد أشارت منظمة كير )  1074.لخطر العنف القائم على نوع الجنسعاًما اللواتي تعرضن  49و 15أعمارهن بين 
 1075.العنف الجنسي ضد األشخاص النازحين داخلياً يستمر بسبب الثقافية المجتمعية السائدة التي تمنع اإلبالغ عن مثل هذه الجرائم

 .7ص  ،المرجع السابق  1063
 .31ص  ،المرجع السابق  1064
 .32ص  ،المرجع السابق  1065

 .77، الفقرة 309 الحاشيةأعاله، أنظر  
، 2016 نيسان /أبريل-كانون الثاني/ر، تقرير المفوضية لحماية النازحين، يناي() لحقوق االنسانالسامية ألمم المتحدة امفوضية  1067

متاح على: ، 11ص، 2016
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNHCR%20Protection%20Report%20Jan%20

-%20April%202016.pdf.

، ص 2017، 2017 حزيران /يونيو UNHCR Flash Update 2-8 ،() مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق االنسان 
1 ،

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Flash%20Update%20Yemen%20Situation%20
8%20June%202017%20%28Final%29.pdf. 

 .7، ص 933 الحاشيةاله، أعأنظر   1069
 .3.3، القسم 3للمزيد أنظر الجزء  . 26-25، ص 1051 الحاشيةأعاله،  أنظر 1070
 .9، ص 1051 الحاشيةأعاله،  أنظر 1071
 .1051 الحاشيةأعاله،  أنظر 1072
 .62-61، الفقرات 107 الحاشية أعاله، أنظر 1073
 تشرين األول /، أكتوبراالستجابةوتعزيز  االجتماعيالعنف القائم على النوع  منع: صندوق األمم المتحدة للسكان، األزمة اإلنسانية في اليمن 1074

 متوفر على:، 4، ص 2016

 التمييز ضد غير المواطنين

 التمييز وعدم المساواة ضد النازحين داخليا  

 االستنتاج
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 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى 

وعرفانشكر   من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : 

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : قائمة االختصارات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : ملخص تنفيذي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : المقدمة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : السياق االجتماعي والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : اإلطار القانوني والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : أنماط التمييز وعدم المساواة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : التوصيات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى المراجع

المفاهيمي للتقرير اإلطار

المساواة على اإلنسان لحقوق الموحد اإلطار تطبيق  

التقريروحدود  نطاق  

البلد سياق  

والسياسات والحكومة التاريخ  

 اإلطار القانوني المتعلق بالمساواة وعدم التمييز

 نظرة عامة على نظام العدالة اليمني

 االستنتاج

 التمييز على أساس الرأي السياسي

 التمييز على أساس الدين أو المعتقد

أساس نوع الجنس "التمييز التمييز القائم على 
 الجنساني"

 التمييز على أساس العرق والنسب

 التمييز على أساس اإلعاقة

 التمييز القائم على أساس الوضع الصحي

 التمييز القائم على التوجه الجنسي

ورود تقارير تفيد  وقوع ضحايا زواج األطفال، مع، فإن الفتيات من األسر النازحة أكثر عرضة لل3.3وكما هو مذكور في القسم 
ً وتحثهم على تزويج بناتهم"."بأن  ً لبحث أجرته اليونيسف  1076المجتمعات المضيفة تستغل نقاط ضعف األسر النازحة داخليا ووفقا

تي تعاني من ضائقة اقتصادية لألسر ال" آلية التأقلم" بالتعاون مع المركز الدولي للبحوث المتعلقة بالمرأة، فإن زواج األطفال يعتبر
 :وكشف خبير من منظمة غير حكومية يمنية ما يلي 1077نتيجة لنزوحها.

فيما إذا كانوا قد الحظوا زيادة في معدل زواج األطفال بشكل عام، وقالوا إنه في وقت  المجتمعات سألنا
 1078.الظاهرة عمل على تفاقم هذه سابق للصراع، أنخفض معدل زواج األطفال، إال الحرب والصراع

ويشير البحث إلى أن الفتيات  1079وهناك تقارير تفيد عن تهريب فتيات يمنيات إلى دول مجاورة، مثل ُعمان، ليتم بيعهن كعرائس.
 1080".هي بمثابة فرصة جيدة للحفاظ على شرف العائلة"من األسر النازحة معرضات لذلك بشكل خاص فبالنسبة ألسرهن 

 التعليم:

فقد تم إغالق أو تدمير العديد من المدارس، وتم تجنيد العديد : على التعليم الحصول ر في اليمن إلى الحد منوقد أدى الصراع المستم
وقد تأثر بشكل خاص  1081كمقاتلين، كما أن بعض المدارس تم احتاللها من قبل الجماعات المسلحة.( وخاصة الذكور)من الطالب 

مهددين باستبعادهم من  ، حيث أن الكثير منهم400,000يتجاوز عددهم والذين  النازحون داخليًا ممن هم في سن الدراسة
والعائدين والمجتمعات المضيفة في اليمن الذي أجرته مفوضية  وفي تقييم احتياجات المجموعات المتعددة للنازحين 1082.الدراسة

ً في قائمة ا لسكان الذين يرجح أن يجدوا صعوبة في األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان، تم إدراج األشخاص النازحين داخليا
االفتقار إلى التمويل  :على النحو التالي وكانت األسباب الرئيسية لذلك 1083في مواقع النازحين.( ٪29)الوصول إلى التعليم بنسبة 

للفتيان % 12) ، المسافة من المؤسسات التعليمية(٪ للفتيات12٪ لألوالد و25)، عمالة األطفال (٪ لكال من الفتيان والفتيات26)
 1084(.٪ للفتيات13٪ للبنين و12)، وسالمة األطفال (للفتيات% 17و

ويواجه أطفال النازحين داخلياً صعوبات في االلتحاق بالمدارس بسبب نقص الوثائق، وهي مشكلة تتفاقم بسبب انخفاض مستويات 
لى الرغم من قيام الحكومة اليمنية بإزالة ع. ذي الصلة 1087والدولي 1086القانون الوطني مع وجود 1085تسجيل المواليد في البالد،

 http://yemen.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/Final٪20-GBV٪20Sub-Cluster-
٪20Yemen٪20Crisis-Preventing٪20GBV٪20and٪20Strenthening٪20the ٪20Response.pdf. 

 .من المعلومات لمزيدا. 3.3أنظر أيضا القسم  .26-25، ص 1051 الحاشية أعاله،أنظر  1075
 .6، ص 448 الحاشية أعاله، أنظر 1076
 متاح على:، 53، ص2017اليونيسيف والمركز الدولي للبحوث المتعلقة بالمرأة، زواج األطفال في الشرق األوسط وشمال أفريقيا،  1077
 https://www.icrw.org/wp-content/uploads/2018/04/Full-Report-FINAL.pdf. 
 .المرجع السابق 1078
 ,.Child marriage on the rise as conflict in Yemen “Al Shaibany, S. and Al Wasmi, Nأنظر  1079

continues”, The National, 17 April 2018, available at: https://www.thenational.ae/world/mena/child-
marriage-on-the-rise-as-conflict-in-yemen-continues-1.722499. 

 .54، ص 1077 الحاشيةأعاله،  أنظر 1080
 .39، ص 2016، 1051 الحاشية أنظر أعاله، 1081
  ,FY18-ote for the Republic of Yemen for the Period FY17Country Engagement NWorld Bank ,أنظر 1082

2016, Para 11, available at: 
http://documents.worldbank.org/curated/en/458181467103791708/pdf/106118-CEN-P157686-IDA-

R2016-0175-Box396255B-OUO-9.pdf.. 
1083 Returnees and Host Communities in Yemen, Cluster Needs Assessment of IDPs, -, MultiUNHCR

2017, p. 32, available at: http://reliefweb.int/report/yemen/multi-cluster-needs-assessment-idps-
returnees-and-host-communities-yemen-task-force..   

 .المرجع السابق 1084

الجمهورية اليمنية : ٪ فقط من األطفال دون سن الخامسة مسجلين في والدتهم730,، فإن 2013وفقًا لمسح الصحة الديموغرافية لعام  
: متاح على ،17، ص 2015، 2013وزارة الصحة العامة والسكان واإلحصاء المركزي، المسح الصحي والديموغرافي الوطني اليمني 

http://dhsprogram.com/pubs/pdf/FR296/FR296.pdf. 
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فإن العديد  1088من أجل تسهيل تعليم األطفال الذين يفتقرون إلى الشهادات ذات الصلة، 2009متطلبات التوثيق في المدارس في عام 
وقد ساهم  1089.ق الرسميةمن التقارير تشير إلى أن أطفال النازحين داخلياً ما زالوا يستبعدون من التسجيل بسبب االفتقار إلى األورا

االزدحام في المدارس الذي تفاقم بسبب الصراع الحالي في هذه القضية، حيث كان أطفال النازحين غير الحاملين للوثائق الرسمية 
، 2017في عام  1090من بين األوائل الذين يتم إبعادهم عن الفصول الدراسية التي تعاني من محدودية المساحة والمعلمين والموارد.

 :عاًما نزحت منذ بداية الصراع 12بتوثيق حالة سارة، وهي فتاة تبلغ من العمر " أنقذوا األطفال"مت منظمة قا

لقد فقدت كل وثائق وشهادات المدرسة . اعتدت الذهاب إلى المدرسة كل يوم، لكنني اآلن ال أفعل ذلك
الصف السادس اآلن إذا لم كان من الممكن أن أكون في  . عندما هربت مع عائلتي من الغارات الجوية

أشعر بالحزن عندما أرى أبناء عمومتي يذهبون ويعودون  .يفتني عامين دراسيين خالل فترة النزوح
 1091.من المدرسة، لكنني أخفي مشاعري

 السكن والمأوى

ً لخطر االفتقار إلى السكن والمأوى المالئمين، ال سيما مع اعتماد الفريق القطري  للمساعدات اإلنسانية يتعرض النازحون داخليا
، وهذا يعني أنه لم يتم إنشاء أي مخيمات للنازحين داخليًا في 2015في عام " عدم إنشاء مخيمات"التابع لألمم المتحدة سياسة 

، أجرت النيويورك تايمز 2017في عام  1093.٪ من األشخاص النازحين داخلياً يسكنون في بيوت خاصة77في وجود  1092اليمن
(، فيما يتعلق بحالة األشخاص النازحين داخليا في البالد، حيث CAREدخينة، التي تعمل منسقة لمنظمة كير)مقابلة مع بشرى ال

أوضحت أنه على الرغم من االفتراض الشائع بأن النازحين يعيشون في مخيمات تتلقى مساعدات إنسانية، إال أن الواقع مختلف 
 :تماًما

من  يتوافدون إلى المجتمعات الحضرية ويتم استضافتهمالنازحون  .الناس فقط منتشرون في كل مكان
اآلن ساء الوضع )...( قبل األزمة  كان اليمن في وضع سيء حقاً )...( قبل السكان بقدر ما يستطيعون 

 1094.وكأنها الحرب المنسية  أكثر أثناء الحرب.

٪ من األشخاص النازحين داخلياً يعيشون مع 36من فرقة العمل المعنية بحركة السكان إلى أن حوالي  2017تشير إحصائيات عام 
٪ 7٪ يعيشون مع األصدقاء أو غيرهم من غير األقارب، و11٪ ممن يستأجرون العقارات، و22أقاربهم في اليمن، مقارنة بـ 

العامة  ، والتي تشمل المباني"مراكز جماعية"٪ من النازحين في اليمن يقيمون في  6حوالي  1095يعيشون في البيت الثاني للعائلة.
ً ما تكون مكتظة و 1096،"مستوطنات مؤقتة"أخرى تقيم في  %17وهناك . مثل المدارس والمستشفيات بحماية أقل أو "والتي غالبا

إن الظروف غير الصحية في وجود االزدحام التي يعيش فيها العديد من  1097."تفتقر إلى الخدمات األساسية"و" معدومة من العناصر

، وقرار رئيس 2003لسنة  23، بصيغته المعدلة بالقانون رقم "المدني والسجلاألحوال المدنية "بشأن  1199لسنة  23القانون رقم  1086
 .91-84، الفقرات 819 الحاشية أنظر ،2006لسنة  120الوزراء رقم 

يجب "على أنه  ، التي تنص() من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية( 2) 24أنظر، على وجه الخصوص، المادة  1087
 ".تسجيل وتسمية كل طفل فور والدته

 .54-53، ص 1051 الحاشية أعاله،أنظر  1088
 .40، ص 1051 الحاشية أعاله، أنظر 1089
 .3، ص 534 الحاشية أعاله، أنظر 1090

 المرجع السابق. 
 .12، ص 1055 الحاشيةأعاله، أنظر  1092
 .16، ص 934 الحاشيةأعاله، أنظر  1093
1094  Aldukhainah, a Humanitarian Coordinator for CARE, Tells of the Forgotten  Boynton, E., Bushra

War in Yemen, New York Times, 13 March 2017, available at: 
http://nytlive.nytimes.com/womenintheworld/2017/03/13/bushra-aldukhainah-a-humanitarian-

coordinator-for-care-tells-of-the-forgotten-war-in-yemen/. 

 .7، ص 1055 الحاشيةأعاله، أنظر  
 .المرجع السابق 1096
 .13المرجع السابق ص  1097
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 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى 

وعرفانشكر   من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : 

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : قائمة االختصارات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : ملخص تنفيذي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : المقدمة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : السياق االجتماعي والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : اإلطار القانوني والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : أنماط التمييز وعدم المساواة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : التوصيات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى المراجع

المفاهيمي للتقرير اإلطار

المساواة على اإلنسان لحقوق الموحد اإلطار تطبيق  

التقريروحدود  نطاق  

البلد سياق  

والسياسات والحكومة التاريخ  

 اإلطار القانوني المتعلق بالمساواة وعدم التمييز

 نظرة عامة على نظام العدالة اليمني

 االستنتاج

 التمييز على أساس الرأي السياسي

 التمييز على أساس الدين أو المعتقد

أساس نوع الجنس "التمييز التمييز القائم على 
 الجنساني"

 التمييز على أساس العرق والنسب

 التمييز على أساس اإلعاقة

 التمييز القائم على أساس الوضع الصحي

 التمييز القائم على التوجه الجنسي

 ً وتركز المساعدة اإلنسانية على المراكز الجماعية، وذلك  1098.بشكل خاص لإلصابة بأمراض مثل الكوليراتعرضهم  النازحين داخليا
ألن النازحين داخلياً الذين يعيشون في مساكن مستأجرة أو مع المجتمعات المضيفة ال يتلقون المعونة التي يحتاجون إليها في كثير من 

 1099.األحيان

كنازحين  حيث تتقاطع أوضاعهم 1100المسكن والمأوى المالئمين، ى وجه الخصوص من نقصالمهمشين عل تأثر النازحون من فئة
في حين لجأ العديد من النازحين  .أصلهم وتفاقم الصعوبات التي يواجهونها في العثور على مسكن ومأوى مناسبين/داخلياً مع عرقهم

مضيفة والسلطات المحلية، لم يتمكن المهمشين من العثور على داخلياً إلى المدارس والمستشفيات، أو تم دعمهم من قبل المجتمعات ال
وقد أُجبر العديد منهم  1101."تُركوا إلى حد كبير ليدبروا أمورهم بأنفسهم"مثل هذه الفرصة بسبب الوصمة االجتماعية والتمييز، وقد 

لي يعني أنه ليس لديهم قرية مسقط راسهم على ترك مستوطناتهم المؤقتة من قبل شيوخ محليين، باإلضافة إلى أن عدم انتمائهم القب
ً من فئة المهمشين إلى مغادرة المدرسة التي  1102.يعودون إليها في حادثة خطيرة بشكل خاص، اضطر العديد من النازحين داخليا

حطب، ولجأوا من الوصول إلى الضروريات األساسية مثل جمع المياه وال"لجأوا إليها بعد أن قام أفراد من المجتمع المحيط بمنعهم 
 1103".ليالً من أجل ترهيبهم إلى تفجير قنابل صوتية وإطالق النار

 االستنتاج

رات الصراع فتل خال ت النزوح المتكررةاللحا وذلك نتيجةللغاية فقراء  نهممر لکثين، واليمافي ن حيزلنان امرة کبيداد عك أناه
ين داخلياً، فقد تبنت حكومة هادي سياسة وطنية لمعالجة النزوح في حين لم يقم اليمن بسن أي تشريع يتعلق بحقوق النازح .بقةلساا

ومع ذلك، فإن الصراع الحالي قد أعاق تنفيذ هذه السياسة، والذي أدى أيًضا إلى زيادة كبيرة في . 2013 حزيران/الداخلي في يونيو
لتي القضايا ض ابعأن کما ، لمعاملةا وءسف ولعنن ام ل إستثنائيةألشکاص خال خلياً بشکون داحزلناويتعرض ا .مستويات النزوح

الحقوق  ويشير البحث الذي أجرته مؤسسة .نحيزلنااعلی ص خار لها تأثين کا-م لتعلياعلی ول لحصل إمكانية امث- ن الصراعتنشأ ع
ي خصائص أخرى على تفاقم قابلية تعرض مجموعات معينة للتمييز، حيث يعان المتساوية أيًضا إلى أن النزوح يعمل بجانب

وعلى هذا النحو، يواجه . أو العرق أو النوع االجتماعي أو األصل النازحون من تعدد أشكال التمييز على أساس حالة النزوح الداخلي
ً الذين ينتمون إلى مجموعات معرضة بالفعل للتهميش والتمييز، مثل النساء وفئة المهمشين، مخاطر وتحديات ال  النازحون داخليا

 .نظير لها

 

 اجاالستنت 
لقد وجد بحثنا في اليمن أدلة جوهرية على التمييز والحرمان القائمان على أسس متعددة، بما في ذلك الرأي السياسي، والدين أو 

 .المعتقد، والجنس، والعرق والنسب، واإلعاقة، والحالة الصحية، والتوجه الجنسي، والجنسية، والنزوح الداخلي

وقبل  .كان واسع النطاق وحاد 2014لمساواة في اليمن قبل بدء الصراع في أواخر عام أن التمييز وعدم ا كما وجد البحث إلى
وقد عانت  .للمرأة ، كان اليمن، بحسب بعض المقاييس، بالفعل أسوأ مكان في العالم بالنسبة2015اندالع األعمال العدائية في عام 

ع والتي عّرضت المهمشين للعنف التمييزي وأضفت الشرعية من الوصمة االجتماعية على نطاق واس" المهمشين"األقلية العرقية 
واحًدا من ثمان دول فقط في العالم يتم فيها معاقبة ممارسة السلوك -وما زال-كان اليمن .على استبعادها من االقتصاد والمجتمع

 .الجنسي بين الرجال باإلعدام

فقد تعرضت تلك الجماعات التي تعاني : ه تأثير موحد على السكانومع ذلك، فإن االستنتاج الرئيسي لبحثنا هو أن الصراع لم يكن ل
بالفعل من التمييز إلى أشكال جديدة من التمييز، أو من أشكال أكثر حدة للتمييز، نتيجة للصراع. على سبيل المثال، تعرض 

يزية على حرية التعبير والتجمع للقيود التمي الذين ظلوا طويالً عرضة الصحفيون والنشطاء السياسيون وممثلو المجتمع المدني
النازحين -كما خلق الصراع مجموعة جديدة عرضة للتمييز .بشكل متزايد للعنف واالعتقال التعسفي والتعذيب-وتكوين الجمعيات

 .10، ص 934 الحاشيةأعاله، أنظر  1098
 .المرجع السابق 1099

 –

   

 .46و 20، الصفحتان 934 أنظر أعاله، الحاشية 

 .13، ص 11 أنظر أعاله، الحاشية 

 .12، ص 1100 أنظر أعاله، الحاشية 
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 ً تمييز، في الواقع، وجد بحثنا أن النزوح، إلى جانب أسباب أخرى لل .الذين يتم تقييد تمتعهم بالحقوق األساسية بشكل كبير-داخليا
 يُعرض جماعات مثل النساء النازحات والنازحين من فئة المهمشين ألضرار استثنائية.

ت وهكذا، فإن الصراع الذي ال يزال مستعراً في اليمن قد أدى إلى تفاقم التمييز الحاد وعدم المساواة السائد في البلد، حيث تعاني الفئا
ً في اليمن أقحمكما أن الصراع  .اكات الجديدة لحقوقهاالمهمشة والمحرومة من التمييز المتزايد واالنته بحسب  -الفئة األكثر تهميشا

 ".من ُدّجًى ... إلى أدجى" -الشاعر اليمني عبد هللا البردوني وصف

 أنماط التمييز القائمة

ين التمييزية والتقييدية، هو قمع المعارضة السياسية، من خالل تطبيق القوان الرأي السياسيإن النمط األساسي للتمييز على أساس 
خالل عهد الرئيس السابق صالح، كانت المواجهات  .ومن خالل العنف التمييزي ضد المعارضين السياسيين الفعليين أو المفترضين

الحرب على "األفعال الوحشية تجاه االحتجاجات المطالبة باستقالل الجنوب، و المتتالية بين حركة أنصار هللا والنظام، وردود
كلها بمثابة ذريعة لتقييد الحقوق المدنية والسياسية األساسية، بطرق تمييزية ضد أولئك الذين كان رأيهم السياسي الفعلي أو " رهاباإل

 .المفترض معارض للنظام

دينية في اليمن، بما في ذلك مدارس مختلفة من العقيدة اإلسالمية، وأعضاء الجماعات ال الدينيةهناك طائفة واسعة من الجماعات 
ومع ذلك، يتم إعطاء األولوية القانونية لإلسالم في الدستور، حيث يعترف الدستور بالشريعة اإلسالمية كمصدر  .غير المسلمة

وهناك عدد من القوانين التمييزية ضد األقليات الدينية، بما في ذلك أحكام قانون الصحافة والمطبوعات وقانون  .للتشريعات المحلية
تم توثيق حاالت التمييز واإلساءة ضد أفراد  حظر ازدراء األديان، وأحكام قانون العقوبات المتعلقة بالردة. وقدالعقوبات الذي ي

 .األقليات الدينية، بما في ذلك على وجه الخصوص الطائفة البهائية

د وعدم المساواة اللذان تواجههما أحتل اليمن المرتبة الدائمة في أسفل الترتيب العالمي للمساواة بين الجنسين بسبب التمييز الشدي
الخليط من القوالب النمطية االجتماعية السلبية واإلطار التشريعي الضعيف  ويدل هذا .اليمنيات في جميع مجاالت الحياةالنساء 

فيما يتعلق والقوانين التمييزية على انتشار العنف القائم على نوع الجنس وزواج األطفال، وأن النساء يعاملن بشكل غير متساٍو 
 .بالزواج والطالق والميراث، ويواجهن التمييز في العمل والتعليم والرعاية الصحية والحياة العامة

ويعتبر المهمشون الفئة األدنى مرتبة في التسلسل الهرمي االجتماعي في اليمن، والوصمة االجتماعية المرتبطة بهم هي عامل 
وبسبب . ، ولقابلية تعرضهم لمجموعة من انتهاكات حقوق اإلنسان األخرىنسبالعرق والأساسي لتعرضهم للتمييز على أساس 

استبعادهم من الهياكل االقتصادية والقبليّة والسياسيّة اليمنيّة لفترة كبيرة من تاريخهم، يواجه المهمشون صعوبات فريدة في التغلّب 
األجر والمحدودة المهارات، والتي تواجه أشكاالً مختلفة من وال يزال المهمشين مقتصرين على أداء األعمال المنخفضة  .على الفقر

 .المعاملة التمييزية من العنف التمييزي إلى التمييز في ملكية األراضي والسكن والعمل والتعليم

حيز صعوبات في المشاركة في مختلف مجاالت الحياة على قدم المساواة مع اآلخرين، وذلك بسبب الت األشخاص ذوو اإلعاقةيواجه 
يمنح الدستور حماية محدودة للغاية لألشخاص ذوي اإلعاقة، ويعتمد التشريع  .االجتماعي القوي واإلطار التشريعي الضعيف

نموذجاً طبياً وليس اجتماعياً لإلعاقة وهو أمر ال يتفق -1999قانون رعاية وتأهيل المعاقين لعام -األساسي المتعلق باإلعاقة في اليمن
ويواجه األشخاص ذوو اإلعاقة التمييز واإلقصاء في مختلف مجاالت الحياة، بما في ذلك العمل  .الدولية مع أفضل الممارسات

 .والتعليم والرعاية الصحية

في اليمن باطراد منذ أوائل التسعينيات، ويرجع ذلك جزئيا إلى  "اإليدز"المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية ازداد عدد 
، تم سن قانون وقاية المجتمع من 2009اإليدز". في عام "بفيروس نقص المناعة البشرية  معلومات المتعلقةعدم وجود الوعي وال

اإليدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس. وتشمل أهداف القانون التوعية بحقوق المتعايشين مع الفيروس وضمان حقوقهم دون 
اإليدز" يعانون من مستويات عالية من الوصمة "وس نقص المناعة البشرية ومع ذلك، ال يزال األشخاص المصابين بفير .تمييز

 .االجتماعية، ويواجهون التمييز في مجاالت اإلسكان والعمل والتعليم والصحة

ً في العالم  وتتضمن القوانين التي (. LGB) للمثليات والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسيتعتبر اليمن واحدة من أكثر الدول قمعا
كما أن وصمة العار التي تحيط بالمثلية الجنسية عالية،  .رم العالقات الجنسية المثلية عقوبات قاسية، بما في ذلك اإلعدام بالرجمتج

 وعلى هذا النحو، ال يتوفر سوى القليل جًدا من المعلومات المتعلقة بوضع المجتمع .حيث يتعين على األفراد إخفاء توجههم الجنسي
ومع ذلك، فقد وردت تقارير عديدة عن مقتل رجال على خلفية توجههم الجنسي الفعلي أو الُمفترض، كما  اليمن.في  (LGBالمثلي )

لم يجد بحثنا أي دليل على  .أن قدرة األشخاص المثليين على ممارسة حقوقهم في الحرية في التجمع وتكوين الجمعيات محدودة للغاية
ً ال يكشفون عن ، وهو مالهوية الجنسيةالتمييز على أساس  ا يعزوه الخبراء اليمنيون إلى حقيقة أن األشخاص المتحولين جنسيا

 .هويتهم الجنسية بسبب الخوف

الذين يدخلون البالد  الالجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين االقتصاديينبالهجرة، بأعداد كبيرة من  اليمن تاريخ طويل فيما يتعلقلدى 
يواجه هؤالء األفراد رحلة محفوفة بالمخاطر، كما أن اولئك الذين يصلون إلى االراضي  .المجاورةمن القرن اإلفريقي ودول الخليج 

 التمييز ضد غير المواطنين

 التمييز وعدم المساواة ضد النازحين داخليا  

 االستنتاج
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 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى 

وعرفانشكر   من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : 

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : قائمة االختصارات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : ملخص تنفيذي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : المقدمة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : السياق االجتماعي والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : اإلطار القانوني والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : أنماط التمييز وعدم المساواة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : التوصيات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى المراجع

المفاهيمي للتقرير اإلطار

المساواة على اإلنسان لحقوق الموحد اإلطار تطبيق  

التقريروحدود  نطاق  

البلد سياق  

والسياسات والحكومة التاريخ  

 اإلطار القانوني المتعلق بالمساواة وعدم التمييز

 نظرة عامة على نظام العدالة اليمني

 االستنتاج

 التمييز على أساس الرأي السياسي

 التمييز على أساس الدين أو المعتقد

أساس نوع الجنس "التمييز التمييز القائم على 
 الجنساني"

 التمييز على أساس العرق والنسب

 التمييز على أساس اإلعاقة

 التمييز القائم على أساس الوضع الصحي

 التمييز القائم على التوجه الجنسي

اليمنية معرضون لخطر التعرض لعدد من االنتهاكات لحقوقهم، بما في ذلك االعتقال التعسفي والعنف التمييزي وغيرها من ضروب 
ال يزالون يعانون من  باإلضافة إلى أولئك الذين .عدم اإلعادة القسريةإلى بلدهم األصلي في خرق لمبدأ  سوء المعاملة، وإعادتهم

 .مظاهر التمييز المختلفة، بما في ذلك العمل والحصول على الخدمات مثل الرعاية الصحية
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التوصيات 
 

.التمييز وعدم المساواة في بالحق التمتع ضمان إلى تهدف التي التوصيات الجزء هذا يحدد

 مقيد الحقوق بهذه التمتع على تأمين العمل فإن اليمن الزال مستمر، في أن النزاع حين في أنه مؤسسة الحقوق المتساوية تقر
 تدهور صاحب الصراع كما. وتفاقمت التمييز أنماط فيها ترسخت حقوقية، وأخرى إنسانية مةأز في الصراع تسبب لقد. بالضرورة

 على الدولة قدرة من حدت التي العاجلة، اإلنسانية االحتياجات تلبية على الالزم والتركيز البالد، في الفّعال والحكم القانون سيادة في
 .الحقوق وإعمال لحماية خطوات اتخاذ

 جميع ندعو التمييز، وعدم المساواة في الحق وإعمال وحماية احترام زيادة إلى تهدف محددة توصيات إصدار قبل النحو، هذا على
 حد لوضع( ذلك غير أو عسكري أو مالي كان سواء. )النزاع ألطراف الدعم تقدم التي األخرى الدول وجميع النزاع، أطراف

 وتسهيل الشامل السلمي السياسي الحوار خالل من الصراع بحل االلتزام إلى األطراف جميع ندعو كما. الراهنة لألعمال العدائية
.اإلنساني المجال في الفاعلة أمام الجهات عائق التام دون الوصول وإتاحة اإلنسانية المساعدة إيصال

 احترام واستعادة للسكان، يةاإلنسان االحتياجات لمعالجة الضرورية األولى الخطوة هو العدائية األعمال وقف فإن بحثنا، أكد وكما
 الحاسمة الفورية الخطوات بعض يوجد هناك أدناه، بينما مبين هو وكما. التمييز وعدم المساواة في الحق ذلك في بما اإلنسان، حقوق
 المطلوب العمل من الكثير متابعة فإن النزاع، أطراف قبل من التمييز عدم في الحق احترام لضمان اآلن اتخاذها ويجب يمكن التي

.األعمال العدائية تتوقف إلى أن مجدية غير ستبقى المساواة لتحقيق

 توصيات( 1: )منها الحاجة الملحة لكل على بناء   مجموعات، ثالث إلى توصياتنا تم تقسيم والشاملة، األولى التوصية هذه جانب وإلى
.الصراع لما بعد للتنفيذ توصيات( 3) مستقبلية، انتقالية عملية أي على تنطبق توصيات( 2) الفوري، للتنفيذ

 مجموعتنا فإن وبالتالي،. التمييز وعدم المساواة حق احترام عن تقاعست النزاع أطراف جميع فإن ،3 الجزء في موضح هو وكما
 جميع ندعو اكم. اإلنسان لحقوق التمييزية واالنتهاكات التمييز عن واالمتناع التوقف إلى األطراف جميع تدعو التوصيات من األولى
. أعمالها في التمييز وعدم المساواة حق احترام لضمان خطوات اتخاذ إلى اإلنسانية المساعدات تقديم في المشاركة الفاعلة الجهات
 إلى العملية هذه تستند أن إلى داعية   الصراع، وقف تتبع أن يجب التي االنتقالية العملية على التوصيات من الثانية مجموعتنا وتركز

 على التوصيات من الثالثة المجموعة وتركز. اليمني المجتمع في الفئات لجميع فعال   شاملة تكون وأن التمييز، وعدم المساواة ادئمب
 المساواة في الحق وضمان الشاملة الحماية لضمان بخطوات مصحوبة القانون سيادة أن تكون إعادة إلى الدعوة: الصراع بعد ما حالة
.الدولية اليمن اللتزامات وفقا   التمييز وعدم

 أفضل تتضمن وثيقة وهي المساواة، بشأن المبادئ إعالن وإلى بالمساواة، متعلق دولي قانون إلى التوصيات جميع وتستند
.بالمساواة المتعلقة الدولي القانون عناصر أهم تدمج التي الدولية الممارسات

 
 

الفوري للتنفيذ توصيات. 1
 

النزاع أطراف جميع قبل من التمييز وعدم اةالمساو حق احترام ضمان
 
 الدولي القانون)...(  ذلك في بما الدولي، القانون بموجب اللتزاماتها االمتثال" إلى اليمن في األطراف جميع الدولي األمن مجلس دعا

 بالتزاماتها التقيد على اليمن في األطراف جميع حث خالل من الدعوة هذه وتكرر المؤسسة ".الحال مقتضى حسب اإلنسان لحقوق
 االلتزام الحصر، ال المثال سبيل على االلتزامات، هذه وتشمل. اإلنسان والقانون الدولي لحقوق الدولي اإلنساني القانون بموجب
.التمييز وعدم المساواة في الحق باحترام

 (.2008) المساواة بشأن المبادئ إعالنحول  المفصلة لمزيد من المناقشة المقدمة انظر 

 ،2018فبراير/ شباط  26 بتاريخ ،8190 جلسته في األمن مجلس اتخذه الذي( 2018) 2402 رقم األمن مجلس قرار 
.الديباجة ،(
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 التمييز القائم على أساس الوضع الصحي

 التمييز القائم على التوجه الجنسي

 واالنتهاكات التمييز أعمال جميع عن ا  فور والتوقف التمييز، وعدم المساواة حق احترام إلى األطراف جميع المؤسسة وتدعو
:على األطراف جميع المؤسسة تحث الخصوص، وجه على. ارتكابها عن وكذلك االمتناع اإلنسان لحقوق التمييزية

 

 والمدافعين والمدنيين، السياسيين النشطاء قتل ذلك في بما ارتكابها، عن واالمتناع الحياة في للحق التمييزية وقف االنتهاكات •
 وقتل ملحدون، أنهم على إليهم يُنظر والذين الدينية لألقليات المميت واالستهداف والصحفيين،( ) اإلنسان حقوق عن

.والجنسانية الجنسية األقليات
 أو السياسية آرائهم أساس على معاملتهم وسوء األفراد تعذيب ذلك في بما القائمان على التمييز، المعاملة وإساءة التعذيب وقف •

 القائم العنف أشكال وجميعهم المحتجزين، والمهاجرين الالجئين معاملة وإساءة وتعذيب المتصورة، أو الفعلية الدينية تقداتهممع
 المشردين واألشخاص المهمشين مثل المهمشة الفئات من والفتيات النساء ضد الجنسي العنف ذلك في بما الجنس، نوع على

.المجاورة الخليج دول إلى األطفال بالعرائس واالتجار داخليا،
 بشكل المحتجزين األفراد عن اإلفراج ذلك في بما واألمن، الحرية في الشخص لحق التمييزية االنتهاكات عن وقف واالمتناع •

 اإلنسان حقوق عن والمدافعين الصحفيين مثل المتصورة، أو الفعلية الدينية معتقداتهم أو السياسي رأيهم أساس على تعسفي
 اإلجرائية بالضمانات التقيد دون األفراد لمقاضاة المتخصصة المحاكم استخدام عن واالمتناع. البهائي المجتمع أفرادو ()

.القضائية
 في الحق من كال يقّوض مما والثقافية، الدينية األهمية ذات المواقع من وغيرها الدينية العبادة لمواقع التمييزي التدمير وقف •

.والدين والوجدان الفكر حرية في الحق عن ضال  ف التمييز، من التحرر
كانت  التدخالت، مباشر عن االمتناع طريق عن ذلك في بما عنها، واالمتناع التعبير حرية في الحق على التمييزية القيود وقف •

.اإللكترونية والمواقع والصحف اإلعالمية والمنظمات المؤسسات على مباشرة، أو غير
 المشروع غير االستيالء وقف ذلك في بما ممارستها، عن واالمتناع الجمعيات تكوين حرية في والحق ةالتمييزي التدخالت وقف •

.الحكومية غير والمنظمات اليمنية المدني المجتمع لمنظمات المصرفية الحسابات على
.ضدهم التمييز عن واالمتناع الصحية والرعاية المأوى توفير في المهمشين أعضاء ضد التمييز وقف •
.الوثائق إلى افتقارهم بسبب ذلك عن واالمتناع المدارس من داخليا   النازحين األطفال إقصاء وقف •

 
اإلنسانية المساعدات تقديم في المشاركة الفاعلة الجهات قبل من التمييز وعدم المساواة في الحق احترام ضمان

 
 اليمن، في التمييز وعدم المساواة الحق احترام لضمان اإلنسانية اتالمساعد تقديم في المشاركة الدولية الفاعلة الجهات المؤسسة تدعو
:خالل من ذلك في بما

 مبادئ ذلك في بما األربعة، اإلنسانية المبادئ مع ويتماشى تمييزي غير اإلنسانية المساعدات والمعونات تقديم أن من التأكد •
 من المهمشين حرمان عدم ضمان على الدولية الفاعلة الجهات جميع تحث المؤسسة الخصوص، وجه وعلى. والنزاهة الحياد
.النسب/  العرق أساس على اإلنسانية المعونة

 ال المثال سبيل على ذلك في بما الضعيفة، للفئات الخاصة لالحتياجات متنبهة اإلنسانية والمساعدات البرامج تكون أن كفالة •
/  البشرية المناعة نقص بفيروس المصابين واألشخاص عاقة،اإل ذوي واألشخاص المهمشين، جماعة وأعضاء النساء، الحصر
.داخليا النازحين واألطفال اإليدز،

 

 

مستقبلية انتقالية عملية أي على تنطبق توصيات. 2

 في مستقبلية انتقالية مرحلة أي في السالم لتوطيد أساسية ستكون القانون سيادة استعادة فإن للنزاع، نهاية األفق في تلوح ال وبينما
 سيما وال - اإلنسان لحقوق الدولي القانون احترام يكون وسوف .الطويل المدى على السالم لصون وكذلك الصراع، بعد ما فترة

.به والنهوض القانون حكم استعادة من يتجزأ ال جزءا   - التمييز وعدم المساواة في الحق وإعمال وحماية احترام

 الصراع، بعد ما ومجتمعات الصراع مجتمعات في االنتقالية والعدالة القانون سيادة: العام األمين تقرير المتحدة، لألمم التابع األمن مجلس 
.2 الفقرة ، 2006 آب أغسطس/  ،

 



167

 بناء مبادرات جميع في التمييز وعدم المساواة مبادئ تعميم على الصراع انتهاء بعد قاليةانت عملية أي في المؤسسة األطراف تحث
 :خالل من ذلك في بما الصراع، بعد ما مرحلة في البناء وإعادة السالم

 لالتمثي ضمان ذلك في بما الصراع، لما بعد السياسي والحوار التخطيط في الجماعات جميع قبل من الفعالة المشاركة ضمان •
 الفصائل جميع من واألفراد الدينية، األقليات وأعضاء اإلعاقة، ذوي واألشخاص المهمشين، جماعة وأعضاء للمرأة، النسبي

.السياسية
 بعد ما فترة في والتخطيط االحتياجات تقييم عمليات خالل والمهمشة الضعيفة للفئات الخاصة االحتياجات مراعاة ضمان •

.الحكومية وغير الحكومية الفاعلة الجهات قبل من الحقة برامج إلى وتحويلها الصراع،
 ذلك في بما) الماضي انتهاكات لمعالجة الشاملة السياسات في اإليجابي والعمل التمييز عدم على القائمة المساواة مبادئ إدماج •

 على خلفية واألشخاص اتالجماع ضد المرتكبة الخطيرة التمييز أشكال ذلك في بما الحالي(، النزاع قبل ارتكبت التي تلك
.المحظورة األسباب من وغيرها النسب/  العرق ونوع الجنس الديني والمعتقد السياسي الرأي

 وفعالة كافية انتصاف سبل وضمان وسريعة وفعالة منصفة بصورة العدالة إلى الماضية االنتهاكات ضحايا وصول ضمان •
.التعويض ذلك في بما ومالئمة، وسريعة

 ضروب من وغيره الجنسي والعنف والتعذيب، القتل، ذلك في بما اإلنسان، لحقوق الجسيمة االنتهاكات رتكبيم تقديم ضمان •
.العدالة القائمة على التمييز إلى المعاملة سوء

 

 

الصراع بعد لما للتنفيذ توصيات. 3

 التمييز، وعدم المساواة في الحق عمالوإ وحماية احترام لضمان الالزمة الخطوات اتخاذ اليمن على السالم، استعادة أعقاب في
 الدولة تُحث النزاع، حل أعقاب في. المساواة قدم على المشاركة للجميع يمكن حيث شامل، مجتمع لبناء الجهود من يتجزأ ال كجزء
:التالي النحو على التمييز، وعدم المساواة في بالحقوق التمتع لزيادة فورية تدابير اتخاذ على

بالمساواة المتعلقة الدولية اتااللتزام تعزيز

:التمييز وعدم المساواة بحق لها صلة والتي اإلنسان التالية، لحقوق المتحدة األمم معاهدات على التصديق اليمن على ينبغي

(.1966) والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي بالعهد الملحق االختياري البروتوكول •
(.1989) والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي بالعهد ملحقال الثاني االختياري البروتوكول •
(.2008) والثقافية واالجتماعية االقتصادية بالحقوق الخاص الدولي بالعهد الملحق االختياري البروتوكول •
.العنصري التمييز أشكال جميع على للقضاء الدولية االتفاقية من 14 المادة بموجب اإلعالن •
(.1999) المرأة ضد التمييز أشكال جميع على القضاء التفاقية يارياالخت البروتوكول •
 المهينة أو الالإنسانية أو القاسية العقوبة أو المعاملة ضروب من وغيره التعذيب مناهضة التفاقية االختياري البروتوكول •

(2002.)
(.2011) الطفل حقوق التفاقية الثالث االختياري البروتوكول •
(.1990) أسرهم وأفراد المهاجرين العمال جميع قحقو حماية اتفاقية •
(.2006) القسري االختفاء من األشخاص جميع لحماية الدولية االتفاقية •

 
:التمييز وعدم المساواة في الحق على هام تأثير لها والتي التالية الدولية المعاهدات على التصديق اليمن على كما يجب

(.1954) الجنسية يعديم األشخاص الخاصة بوضع االتفاقية •
(.1961) الجنسية انعدام حاالت تخفيض اتفاقية •
(.1956) للرق المشابهة والممارسات والمؤسسات الرقيق وتجارة الرق إلبطال التكميلية االتفاقية •
(.1998) الدولية الجنائية للمحكمة األساسي روما نظام •
(.1960( )التعليم في التمييز مناهضة فاقيةات) والثقافة والعلم للتربية المتحدة األمم منظمة اتفاقية •
(.2000) واألطفال النساء وبخاصة باألشخاص، االتجار ومعاقبة وقمع منع بروتوكول •
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 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى 

وعرفانشكر   من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : 

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : قائمة االختصارات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : ملخص تنفيذي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : المقدمة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : السياق االجتماعي والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : اإلطار القانوني والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : أنماط التمييز وعدم المساواة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : التوصيات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى المراجع

المفاهيمي للتقرير اإلطار

المساواة على اإلنسان لحقوق الموحد اإلطار تطبيق  

التقريروحدود  نطاق  

البلد سياق  

والسياسات والحكومة التاريخ  

 اإلطار القانوني المتعلق بالمساواة وعدم التمييز

 نظرة عامة على نظام العدالة اليمني

 االستنتاج

 التمييز على أساس الرأي السياسي

 التمييز على أساس الدين أو المعتقد

أساس نوع الجنس "التمييز التمييز القائم على 
 الجنساني"

 التمييز على أساس العرق والنسب

 التمييز على أساس اإلعاقة

 التمييز القائم على أساس الوضع الصحي

 التمييز القائم على التوجه الجنسي

 واألحكام القانونية التمييزية القوانين تعديل أو إلغاء

 هو كما التمييز، وعدم المساواة في قالح مع التوافق تقييم( 1) أجل من التشريعات وكافة للدستور مراجعة إجراء على اليمن حث يتم
 أو القوانين إلغاء الضرورة، وعند تعديل،( 2. )بشأن المساواة المبادئ وإعالن فيها طرف هي التي الدولية االتفاقيات في محدد

 ال المثال يلسب على العملية، هذه تتضمن أن يجب. المساواة في الحق أو ال تتوافق مع تتعارض أو تميز التي القانونية األحكام
:يلي ما مراجعة الحصر،

الرجال". شقائق" النساء إلى تشير التي الدستور، من 31 المادة •
:التي والمطبوعات الصحافة قانون أحكام •

o المادتان الخصوص، وجه على) السياسي الرأي أساس على التعبير حرية في للحق تمييزية بحدود تسمح 
.(197و 103

o وجه على) والردة بالسب المتعلقة األحكام ذلك في بما الديني، المعتقد أساس على تنص على التمييز 
.(()ي 103و( أ) 103 المادتين الخصوص،

 يتعلق فيما السياسي الرأي أساس على مباشر غير بشكل تميز التي السياسية والتنظيمات األحزاب ينظم الذي القانون أحكام •
(.14و( )د 9و 8 المواد سيما وال) الجمعيات تكوين بحرية

 5و 4و 3 المواد سيما ال) التجمع حرية في للحق التمييزية بالقيود تسمح التي والتجمع المظاهرات بتنظيم المتعلق القانون أحكام •
(.16و
:التي العقوبات قانون أحكام •

o على القائم بالعنف المتعلقة األحكام ذلك في بما المرأة، ضد بالعنف السماح أو ضد، تنص على التمييز 
.(263و 232و 42 المواد ذلك في بما) الشرف

o (268و 264 المادة) المثلية الجنسية العالقات تُجرم.

( 59و 41و 40و 23و 15و 6 المواد ذلك في بما) الشخصية األحوال وقانون( 45 المادة ذلك في بما) اإلثبات قانون أحكام •
 ضد مباشر وغير مباشر بشكل تميز التي( 11 المادة صةخا وبصفة) الجنسية وقانون( 46 المادة سيما وال) العمل وقانون
.النساء

 

المساواة في بالحق يتعلق فيما والسياسي والتشريعي الدستوري اإلصالح

الدستور

. اإلنسان لحقوق الدولي القانون بموجب اللتزاماتها وفقا   التمييز وعدم المساواة في الحق دستورها يكفل أن ضمان اليمن على ينبغي
:أمور جملة في بأن دستورها، ضمان اليمن على فيتعين جديد، دستور صياغة أو وتعديله، الحالي الدستور على الحفاظ تم ءوسوا

المساواة. بشأن المبادئ إعالن مع يتماشى بما تحديده يتم الذي التمييز، عدم في والحق المساواة في الحق من كال يشمل •
 على المعقول االستيعاب وعدم والمضايقات، المباشر، وغير المباشر التمييز حظروي التمييز، عدم في األساسي الحق يشمل •

القانون. يحكمها التي الحياة مجاالت جميع وفي الدولي القانون في بها المعترف األسس جميع أساس
المساواة. في الحق إعمال أجل من إيجابية إجراءات الدولة تتخذ أن يتطلب •
سواء. حد على المواطنين وغير للمواطنين متاحة التمييز، وعدم المساواة في الحق ذلك في بما الحقوق، جميع أن يضمن •
.المحلي النظام على مباشر تأثير لها فيها طرف ا الدولة تكون التي اإلنسان لحقوق الدولية المعاهدات أن يوضح •

 وأعضاء للمرأة، النسبي التمثيل ضمان طريق عن ذلك في بما شاملة، دستوري إصالح عملية أي تكون أن ضمان اليمن على يجب
.اإلصالح عملية في السياسية الفصائل جميع من واألفراد الدينية، األقليات وأعضاء اإلعاقة، ذوي واألشخاص المهمشين، مجتمع

خاص بالمساواة تشريع اعتماد

 دستورية حماية إلى التشريع هذا يستند أن نبغيوي. المساواة في الحق لتطبيق مناسب خاص بالمساواة تشريع اعتماد اليمن على يجب
 :أن يجب الخصوص، وجه على. التمييز وعدم المساواة في قوية تتعلق بالحق
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 ينظمها التي الحياة مجاالت جميع في المعقول، االستيعاب توفير في والفشل والمضايقات المباشر وغير المباشر التمييز يحظر •
القانون.

 قبل من جديدة أسباب بإدراج والسماح المساواة، بشأن المبادئ إعالن من 5 المبدأ في المدرجة ألسسا جميع على التمييز حظر •
المحاكم.

حظر التمييز على أساس التجمع واإلدراك والتمييز المتعدد. •
المساواة. بشأن المبادئ إعالن من 3 المبدأ بموجب اإليجابية العمل تدابير اتخاذ •
تضمين : منها أمور جملة خالل من ذلك في بما بفعالية، التمييز وعدم المساواة في الحق ألداء زمالال اإلجرائي اإلطار إنشاء •

بالتربيت. المعنية لألطراف والسماح الوقوع كضحية من الحماية وتوفير اإلثبات، عبء نقل
التمييز. وعدم المساواة في الحق انتهاكات على المفروضة والعقوبات االنتصاف سبل إلى الفعال الوصول ضمان •
 ذات البيانات وجمع الموضوعية المساواة بتعزيز يتعلق ما ذلك في بما والخاصة، العامة الفاعلة للجهات ايعاز االلتزامات •

.بالمساواة الصلة

 ارالقر صنع عمليات في للمشاركة الفرصة المحظورة األسباب من أكثر أو بواحد تمييزهم يمكن الذين الجماعات أعضاء منح ينبغي
.التشريعية التدابير هذه مثل اعتماد إلى تؤدي التي

 
 

الوطنية والسياسة القانون إصالح
 

 وإجراء التمييز، وعدم المساواة في الحق حماية إلى تهدف التي القانونية النصوص أو النافذة التشريعات مراجعة اليمن على يجب
 ال المثال سبيل على العملية، هذه تتضمن أن ويجب. الدولية ممارساتال أفضل مع القوانين هذه توافق لضمان الالزمة التعديالت
:يلي ما الحصر،

 الدولي. القانون بموجب بها المعترف األسس جميع القائم على التمييز لحظر العمل قانون تعديل •
فاقية حقوق األشخاص لكي يتماشى مع التعريف الوارد في ات المعاقين قانون رعاية وإعادة تأهيل تعديل تعريف اإلعاقة في •

 .اإلعاقة في القانون على التمييز القائم على اساس وإدراج حظر شامل (،ذوي اإلعاقة )

 الحق مع التوافق وضمان تمييز دون اإلنسان بحقوق التمتع لتوفير كافية أنها لضمان األخرى التشريعات مراجعة اليمن على ينبغي
كما . الضرورة عند القوانين هذه وتعديل فيها، طرف يكون التي الدولية الصكوك بموجب دمحد هو كما التمييز وعدم المساواة في

:يلي ما الحصر، ال المثال سبيل على العملية، هذه تتضمن أن يجب

 (والسياسية ) المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد بموجب الدولية المعايير مع يتوافق للتعذيب تشريعي حظر تطبيق •
(.المهينة ) أو الالإنسانية أو القاسية العقوبة أو المعاملة ضروب من التعذيب وغيره مناهضة قيةواتفا

 في مشدد ظرف تمييزي دافع وجود اعتبار طريق عن مرضية بطريقة الكراهية بدوافع للعنف للتصدي العقوبات قانون تعديل •
العنف. جرائم ارتكاب

المنزلي. العنف ذلك في بما على نوع الجنس،القائم  العنف بشأن محددة تشريعات سن •
سنة(. 18) الرشد سن في والنساء الرجال من لكال الزواج سن وتحديد األطفال زواج لحظر تشريعات سن •
الظروف. جميع في حظره لضمان ختان اإلناث، ممارسة لحظر القانون تعديل •
.المواطنين وغير النازحين حقوق في المساواة لضمان تشريع سن •

 

وإنفاذها العدالة إلى الوصول

 الصدد، هذا وفي. التمييز حظر إلى الرامية التشريعية لألحكام والفعّال الكامل التنفيذ لضمان إصالحات تضمين اليمن على ينبغي
 :على أمور، جملة في اليمن، يُحث

 منصوص باالنتهاكات المتعلقة صافاالنت وسبل المحددة والعقوبات المتابعة آليات تكون أن وضمان التشريعات جميع مراجعة •
القانون. في عليها

فعّالة. انتصاف سبل على والحصول القانوني اإلنصاف التماس في الحق لهم للتمييز تعرضوا الذين األشخاص أن من التأكد •
 الدولي القانون مع ىيتماش بما التمييز، وعدم المساواة في الحق بانتهاك المتعلقة الحاالت في القانونية المساعدة توفير ضمان •

الممارسات. وأفضل
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 في الحق إعمال في مشروعة مصلحة لها التي األخرى، القانونية الكيانات أو المنظمات أو الجمعيات إمكانية من التأكد •
 في أنفسهم، عن باألصالة أو بموافقتهم، أو االنتصاف، يطلبون الذين األشخاص تدعم أو عن نيابة إما في المشاركة، المساواة،

المساواة. في الحق إنفاذ على ينص إداري أو/  و قضائي إجراء أي
 لمبادئ الهيئات أو الهيئة هذه امتثال وضمان المساواة، في الحق وتعزيز لحماية منسقة لهيئات نظام أو هيئة على والحفاظ إنشاء •

 وإقالة لتعيين الشفافة واإلجراءات مويلالت وكذلك المستقلة، وكفاءاتها وضعها حيث من ذلك في بما المتحدة، لألمم باريس
.أعضائها

 

التمييز وعدم المساواة في الحق إلعمال تدابير

 التمتع ضمان خالل من الحق، بهذا بالوفاء ملزم اليمن فإن التمييز، وعدم المساواة في الحق وحماية باحترام التزاماتها إلى باإلضافة
 السابق الحرمان على للتغلب إيجابية عمل تدابير بإدخال التزامات أمور، جملة في ام،االلتز هذا ويشمل. العملية الناحية من بها

 القوالب ومكافحة التمييز وعدم المساواة في بالحق الوعي زيادة إلى الرامية المساواة، إلى جانب التدابير تحقيق نحو التقدم وتسريع
:على اليمن حث يتم الصدد، هذا وفي. للتمييز المعرضة الجماعات ضد والتحيز السلبية االجتماعية النمطية

 المساواة، وعدم للتمييز المعرضة الفئات لجميع المساواة تحقيق نحو بالتقدم التعجيل إلى اإليجابية الهادفة العمل تدابير اعتماد •
 اإلعاقة ذوي شخاصوالمهمشين واأل للمرأة المتساوية المشاركة تحقيق إلى الرامية التدابير الخصوص وجه على ذلك في بما
والعامة. السياسية والحياة والعمل التعليم في

 الثقافية والممارسات المسبقة األحكام على وللقضاء التمييز وعدم المساواة في للحق والفهم العام الوعي لزيادة تدابير اتخاذ •
 والمواقف الضارة الثقافية الممارسات ذلك في بما أخرى، ما على مجموعة دونية أو تفوق فكرة إلى تستند التي بها المرتبطة
 المصابين واألشخاص اإلعاقة ذوي واألشخاص والمهمشين المرأة ضد التمييز إلى تفضي أو الشرعية تضفي التي النمطية
.(المثليين ) واألشخاص البشرية المناعة نقص بفيروس
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 المراجع
 

 ية والتفسيرات المرجعية والمبادئ التوجيهيةالمعاهدات الدولية واإلقليم

 اإلنسان لحقوق المتحدة األمم معاهدات

.1984، ، 1465، المهينة أو الالإنسانية أو القاسية العقوبة أو المعاملة ضروب من وغيره التعذيب مناهضة اتفاقية

.1954،  249، مسلح نزاع حالة في الثقافية الممتلكات لحماية الهاي اتفاقية

.1962،  521، الزواج عقود وتسجيل الزواج لسن األدنى والحد، بالزواج الرضا اتفاقية

.1979،  1249، المرأة ضد التمييز أشكال جميع على القضاء اتفاقية

.1961،  989، الجنسية انعدام حاالت بشأن خفض االتفاقية

.2006،  2515، اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق يةاتفاق

.1989،  1577، الطفل حقوق اتفاقية

.1951،  189، الالجئين بوضع الخاصة االتفاقية

.1954،  360، الجنسية عديمي األشخاص الخاصة بوضع االتفاقية

.2006،  2716، القسري االختفاء من صاألشخا جميع لحماية الدولية االتفاقية

.1965،  660 رقم، العنصري التمييز أشكال جميع على للقضاء الدولية االتفاقية

.1990،  2220، أسرهم وأفراد المهاجرين العمال جميع حقوق لحماية الدولية االتفاقية

.1966،  999، لسياسيةوا المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد

1966،  993، والثقافية واالجتماعية االقتصادية بالحقوق الخاص الدولي العهد

 2375، المهينة أو الالإنسانية أو القاسية العقوبة أو المعاملة ضروب من وغيره التعذيب مناهضة التفاقية االختياري البروتوكول
 ،2002.

.1999،  2131، المرأة ضد التمييز أشكال جميع على القضاء التفاقية االختياري بروتوكولال

.2006،  2518، اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق التفاقية االختياري البروتوكول

.2000،  2173، المسلحة النزاعات في األطفال إشراك بشأن الطفل حقوق التفاقية االختياري البروتوكول

 2171، االباحية المواد وفي البغاء في األطفال واستغالل األطفال بشأن بيع الطفل حقوق التفاقية االختياري البروتوكول
 ،2000.

.1966،  999، والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي بالعهد الملحق االختياري البروتوكول

.2008، 63/117 احتياط. ، والثقافية واالجتماعية االقتصادية بالحقوق الخاص الدولي بالعهد الملحق االختياري بروتوكولال

.1967،  606، الالجئين بشأن وضع البروتوكول

.2000،  2237، واألطفال النساء وبخاصة، باألشخاص االتجار ومعاقبة وقمع منع بروتوكول
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.1960، ( 429، )التعليم في التمييز مناهضة اتفاقية والثقافة والعلم للتربية المتحدة األمم منظمة

 

 األخرى الدولية المعاهدات

.1949، 31. يو 75، الميدان في المسلحة القوات في والمرضى الجرحى حالة لتحسين جنيف اتفاقية

.1949،  75، البحار في المسلحة القوات وغرقى ومرضى جرحى حال لتحسين جنيف اتفاقية

.1949،  75، الحرب وقت في المدنيين األشخاص حماية بشأن حنيف اتفاقية

.1949،  75، الحرب أسرى بشأن معاملة جنيف اتفاقية

.1957، ، الجبري العمل إلغاء اتفاقية، الدولية العمل منظمة

.1958،  االتفاقية( والمهنة العمالة) التمييز، الدولية العمل ظمةمن

.1951، ، األجور في المساواة اتفاقية، الدولية العمل منظمة

.1930،  السخرة اتفاقية، الدولية العمل منظمة

.1948، ، النقابي التنظيم حق وحماية النقابية الحرية اتفاقية، الدولية العمل منظمة

.2000،  األمومة، حماية اتفاقية، الدولية العمل منظمة

.1973، ، للسن األدنى الحد اتفاقية، الدولية العمل منظمة

.1949،  الجماعية والمفاوضة التنظيم في الحق اتفاقية، الدولية العمل منظمة

.1999، 182 اتفاقية، األطفال عمل أشكال أسوأ اتفاقية، الدولية العمل منظمة

 غير المسلحة المنازعات ضحايا بحماية والمتعلق 1949 أغسطس/  آب 12 في المعقودة جنيف التفاقيات اإلضافي البروتوكول
.1977،  1125(، الثاني البروتوكول) الدولية

 البروتوكول) الدولية المسلحة النزاعات ضحايا بحماية والمتعلق 1949 آب 12 في المعقودة جنيف التفاقيات اإلضافي البروتوكول
.1977، 3. ش 1125(، األول

.1998،  2187، الدولية الجنائية للمحكمة األساسي روما نظام

 .1969،  1155، المعاهدات لقانون فيينا اتفاقية

 

 قرارات

.2011، 1844 القرار، أوروبا لسمج وأنشطة المساواة بشأن المبادئ إعالن، البرلمانية الجمعية، أوروبا مجلس

، المعتقد أو الدين أساس على والتمييز التعصب أشكال جميع على القضاء: 6/37 القرار، اإلنسان حقوق مجلس
، 2007.

، 2005 لعام العالمي القمة مرمؤت نتائج: 2005 سبتمبر 16 في العامة الجمعية اعتمدته الذي القرار، المتحدة لألمم العامة الجمعية
 ،2005.
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، ، الصراعات نشوب منع مراحل جميع في المرأة دور تعزيز بهدف، المتحدة لألمم التابع األمن مجلس
2013.

.2000، ، واألمن والسالم المرأة بشأن( 2000) 1325 القرار، المتحدة لألمم التابع األمن مجلس

.2009، ، واألمن والسالم المرأة بشأن( 2009) 1889 القرار، المتحدة لألمم التابع األمن مجلس

 2018، (، 2018) 2402 القرار، المتحدة لألمم التابع األمن مجلس

 

 والمالحظات العامة والتوصيات التعليقات

.2010، ، اليمن: ختامية مالحظات، التعذيب مناهضة جنةل

.2012، ، األطراف الدول قبل من 14 المادة تنفيذ: 3 رقم العام التعليق، التعذيب مناهضة لجنة

.2009، ، اليمن: الثاني الدوري التقرير، التعذيب مناهضة لجنة

.2011، ، اليمن: ختامية مالحظات، العنصري التمييز على القضاء اتفاقية لجنة

.2011، ، اليمن: ختامية مالحظات، والثقافية واالجتماعية االقتصادية الحقوق لجنة

، والثقافية واالجتماعية االقتصادية الحقوق في التمييز عدم: 20 رقم العام التعليق، والثقافية واالجتماعية القتصاديةا الحقوق لجنة
 ،2009.

 الحقوقب الخاص الدولي العهد من 6 المادة: 18 رقم العام التعليق، والثقافية واالجتماعية االقتصادية بالحقوق المعنية اللجنة
.2006، ، والثقافية واالجتماعية االقتصادية

، الثقافية الحياة في المشاركة في فرد كل حق: 21 رقم العام التعليق، والثقافية واالجتماعية االقتصادية بالحقوق المعنية اللجنة
 ،2009.

 واالجتماعية االقتصادية الحقوق في التمييز عدم بشأن 20 رقم العام التعليق، والثقافية جتماعيةواال االقتصادية الحقوق لجنة
.2009، ، والثقافية

، كاف غذاء في الحق: 12 رقم العام التعليق، والثقافية واالجتماعية االقتصادية بالحقوق المعنية اللجنة
، 1999.

، الماء في الحق: 15 رقم العام التعليق، والثقافية واالجتماعية االقتصادية بالحقوق المعنية اللجنة
 ،2003.

، االجتماعي الضمان في الحق: 19 رقم العام التعليق، والثقافية واالجتماعية االقتصادية الحقوق لجنة
 ،2008.

.1995 ،، اإلعاقة ذوو األشخاص: 5 رقم العام التعليق، والثقافية واالجتماعية االقتصادية الحقوق لجنة

، والثقافية واالجتماعية االقتصادية الحقوق في التمييز عدم: 20 رقم العام التعليق، والثقافية واالجتماعية االقتصادية الحقوق لجنة
 ،2009.

، اليمن: القضايا لقائمة االستجابة، والثقافية واالجتماعية االقتصادية الحقوق لجنة
 ،2011.

.2014، ، اليمن: الثالث الدوري التقرير، والثقافية واالجتماعية االقتصادية الحقوق لجنة
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 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى 

وعرفانشكر   من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : 

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : قائمة االختصارات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : ملخص تنفيذي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : المقدمة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : السياق االجتماعي والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : اإلطار القانوني والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : أنماط التمييز وعدم المساواة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : التوصيات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى المراجع

المفاهيمي للتقرير اإلطار

المساواة على اإلنسان لحقوق الموحد اإلطار تطبيق  

التقريروحدود  نطاق  

البلد سياق  

والسياسات والحكومة التاريخ  

 اإلطار القانوني المتعلق بالمساواة وعدم التمييز

 نظرة عامة على نظام العدالة اليمني

 االستنتاج

 التمييز على أساس الرأي السياسي

 التمييز على أساس الدين أو المعتقد

أساس نوع الجنس "التمييز التمييز القائم على 
 الجنساني"

 التمييز على أساس العرق والنسب

 التمييز على أساس اإلعاقة

 التمييز القائم على أساس الوضع الصحي

 التمييز القائم على التوجه الجنسي

 على بالقضاء المعنية للجنة 31 رقم المشتركة العامة التوصية، الطفل حقوق ولجنة المرأة ضد التمييز على بالقضاء المعنية اللجنة
، الممارسات الضرر بشأن الطفل حقوق للجنة 18 رقم العام التعليق/  المرأة ضد التمييز

 ،2014.

. المتحدة األمم وثيقة، اليمن: المشتركة والثامنة السابعة الدورية التقارير، المرأة ضد التمييز على بالقضاء المعنية اللجنة
 ،2014.

.2008، ، اليمن: ختامية مالحظات، المرأة ضد التمييز على بالقضاء المعنية اللجنة

 ،، إسرائيل: ختامية مالحظات، المرأة ضد التمييز على بالقضاء المعنية اللجنة
2005.

 ،، باكستان: ختامية مالحظات، المرأة ضد التمييز على بالقضاء المعنية اللجنة
2007.

، التشيكية الجمهورية: ختامية مالحظات، المرأة ضد ييزالتم على بالقضاء المعنية اللجنة
، 2010.

(، والصحة المرأة) االتفاقية من 12 المادة: 24 رقم العامة التوصية، المرأة ضد التمييز على بالقضاء المعنية اللجنة
 ،1999.

، العدالة إلى المرأة وصول بشأن 33 رقم العامة التوصية، المرأة ضد التمييز على بالقضاء المعنية اللجنة
 ،2015.

، واللجوء، اللجوء حالة في بالجنس المتعلقة األبعاد بشأن 32 رقم العامة التوصية، المرأة ضد التمييز على بالقضاء المعنية اللجنة
.2014، ، للمرأة ةالجنسي وانعدام، والجنسية

، األسرية والعالقات الزواج في المساواة: 21 رقم العامة التوصية، المرأة ضد التمييز على بالقضاء المعنية اللجنة
، 1994.

.1992 ،، المرأة ضد العنف: 19 رقم العامة التوصية، المرأة ضد التمييز على بالقضاء المعنية اللجنة

، المرأة ضد القائم على نوع الجنس العنف بشأن 35 رقم العامة التوصية، المرأة ضد التمييز على بالقضاء المعنية اللجنة
 ،2017.

.2007، ، اليمن :السادس الدوري التقرير، المرأة ضد التمييز على بالقضاء المعنية اللجنة

، اليمن: عشر والثامن عشر السابع الدوريان التقريران، العنصري التمييز على القضاء لجنة
 ،2010.

.2006 ،، اليمن: ختامية مالحظات، العنصري التمييز على القضاء لجنة

، (، النسب) االتفاقية من، 1 الفقرة، 1 المادة: 29 رقم العامة التوصية، العنصري التمييز على القضاء لجنة
2002.

 على للقضاء الدولية االتفاقية في الخاصة التدابير ونطاق معنى: 32 رقم العامة التوصية، العنصري التمييز على القضاء لجنة
.2009 ،، يالعنصر التمييز

، ، والمشردين الالجئين اتفاقية من 5 المادة: 22 العامة التوصية، العنصري التمييز على القضاء لجنة
1996.

.2017 ، مولدوفا،: ختامية مالحظات اإلعاقة، ذوي األشخاص بحقوق المعنية اللجنة
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 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى المراجع

المفاهيمي للتقرير اإلطار
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 االستنتاج

 التمييز على أساس الرأي السياسي

 التمييز على أساس الدين أو المعتقد

أساس نوع الجنس "التمييز التمييز القائم على 
 الجنساني"

 التمييز على أساس العرق والنسب

 التمييز على أساس اإلعاقة

 التمييز القائم على أساس الوضع الصحي

 التمييز القائم على التوجه الجنسي

، الشامل التعليم في الحق بشأن 4 رقم العام التعليق، اإلعاقة ذوي األشخاص بحقوق المعنية اللجنة
 ،2016.

، التمييز وعدم المساواة بشأن( 2018) العام التعليق، اإلعاقة ذوي األشخاص بحقوق المعنية اللجنة
 ،2018.

، الجامع التعليم في الحق: 24 المادة، 6 رقم العام التعليق، اإلعاقة ذوي األشخاص بحقوق المعنية نةاللج
 ،2016.

(، 5 المادة) التمييز وعدم المساواة في اإلعاقة ذوي األشخاص حق على العام التعليق، اإلعاقة ذوي األشخاص بحقوق المعنية اللجنة
، 2018.

.2016، ، السعودية العربية المملكة: ختامية مالحظات، الطفل حقوق لجنة

.2014، ، اليمن: ختامية مالحظات، الطفل حقوق لجنة

.2012، ، اليمن: الرابع الدوري التقرير، الطفل حقوق لجنة

.2007، ، اإلعاقة ذوي األطفال حقوق: 9 رقم العام التعليق، الطفل حقوق لجنة

 آذار 10 - يناير/  الثاني كانون 30، ، والخمسين الحادية الدورة تقرير، اإلنسان حقوق لجنة
.1995 مارس /

.2017 ،، تركمانستان: ختامية مالحظات، اإلنسان حقوق لجنة

.2014،  ملحق، اليمن،: ختامية مالحظات اإلنسان، حقوق لجنة

.1995 ،، اليمن: ختامية مالحظات، اإلنسان حقوق لجنة

.2012 ،، اليمن: ختامية مالحظات، اإلنسان حقوق لجنة

.2005 ،، اليمن: ختامية مالحظات، اإلنسان حقوق لجنة

.2002 ،، اليمن: ختامية مالحظات، اإلنسان حقوق لجنة

.2012 ،، ليمنا: ختامية مالحظات، اإلنسان حقوق لجنة

.2012 ،، اليمن: ختامية مالحظات، اإلنسان حقوق لجنة

.2004 ،، اليمن: الرابع الدوري التقرير، اإلنسان حقوق لجنة

.1989 ،، التمييز دمع: 18 رقم العام التعليق، اإلنسان حقوق لجنة

، والدين الضمير، الفكر حرية في الحق: 22 رقم العام التعليق، اإلنسان حقوق لجنة
، 1993.

 ،(، الحركة حرية) 12 المادة: 27 رقم العام التعليق، اإلنسان حقوق لجنة
1999.

، الطوارئ حالة أثناء االستثناءات: 4 المادة: 29 رقم العام التعليق، اإلنسان حقوق لجنة
 ،2001.

، لعهدا في األطراف الدول على المفروضة العام القانوني االلتزام طبيعة: 31 رقم العام التعليق، اإلنسان حقوق لجنة
، 2004.
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أساس نوع الجنس "التمييز التمييز القائم على 
 الجنساني"

 التمييز على أساس العرق والنسب

 التمييز على أساس اإلعاقة

 التمييز القائم على أساس الوضع الصحي

 التمييز القائم على التوجه الجنسي

.2011، ، والتعبير الرأي حريات: 34 رقم العام التعليق، اإلنسان حقوق لجنة

.2014، ، الشخصي واألمن الحرية: 35 رقم العام التعليق، اإلنسان حقوق لجنة

، الختامية المالحظات متابعة بشأن اليمن من وردت معلومات، اإلنسان حقوق لجنة
 ،2014.

(، الشفوية المراجعة مع) اليمن في القدرات وبناء التقنية المساعدة، اإلنسان حقوق، اإلنسان حقوق مجلس
 ،2017.

.2012، ، اإلنسان لحقوق السامي المتحدة األمم مفوض تقرير ،اإلنسان حقوق مجلس

.2013، ، اإلنسان لحقوق السامي المتحدة األمم مفوض تقرير، اإلنسان حقوق مجلس

.2015 ،، اإلنسان لحقوق السامي المتحدة األمم مفوض تقرير، اإلنسان حقوق مجلس

.2016 ،، اإلنسان لحقوق السامي المتحدة األمم مفوض تقرير اإلنسان، حقوق مجلس

 االنتهاكات ذلك في بما، اليمن في اإلنسان حقوق حالة: اإلنسان لحقوق السامي المتحدة األمم مفوض تقرير، اإلنسان حقوق مجلس
.2017 ،، 2014 ولأيل /سبتمبر منذ والتجاوزات

، والممارسة القانون في المرأة ضد التمييز بمسألة المعني العامل الفريق تقرير، اإلنسان حقوق مجلس
، 2015.

، ، اإلنسان لحقوق السامي المتحدة األمم مفوض تقرير، اليمن في اإلنسان حقوق حالة، اإلنسان حقوق مجلس
2014.

 نشرت، 2017 عام تبنيها تم- اليمن إلى مباشر طلب، والتوصيات االتفاقيات بتطبيق المعنية الدولية العمل منظمة خبراء لجنة
.2018، الدولي العمل لمؤتمر 107 الجلسة

 نشرت، 2017 عام اعتمدت- اليمن على المراقبةو والتوصيات االتفاقيات بتطبيق المعنية الدولية العمل لمنظمة التابعة الخبراء لجنة
.2018، الدولي العمل لمؤتمر 107 الدورة

 ،، الداخلي النزوح بشأن التوجيهية المبادئ، اإلنسان لحقوق المتحدة األمم لجنة
1998.

 

 خاصة إجراءات

، الجنسية والهوية الجنسي التوجه أساس على والتمييز العنف من بالحماية المعني المستقل الخبير تقرير، اإلنسان حقوق مجلس
، 2017.

.2016، ، الثقافية الحقوق مجال في الخاص المقرر تقرير، اإلنسان حقوق مجلس

 ،، بيلفيلت هاينر، تقدالمع أو الدين بحرية المعني الخاص المقرر تقرير، اإلنسان حقوق مجلس
2013.

 ،، بيلفيلت هاينر، المعتقد أو الدين بحرية المعني الخاص المقرر تقرير، اإلنسان حقوق مجلس
2012.

 ،، شهيد أحمد، المعتقد أو الدين بحرية المعني الخاص المقرر تقرير، اإلنسان حقوق مجلس
2017.
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 التمييز على أساس الرأي السياسي

 التمييز على أساس الدين أو المعتقد

أساس نوع الجنس "التمييز التمييز القائم على 
 الجنساني"

 التمييز على أساس العرق والنسب

 التمييز على أساس اإلعاقة

 التمييز القائم على أساس الوضع الصحي

 التمييز القائم على التوجه الجنسي

 الثاني يناير/ كانون 28، ، األقليات بقضايا المعني الخاص المقرر تقرير، اإلنسان حقوق مجلس
2016.

، رو ال فرانك، والتعبير الرأي حرية في الحق وحماية بتعزيز المعني الخاص المقرر تقرير، اإلنسان حقوق مجلس
.2012 يونيو/حزيران 4، 

 .2016، ، الثقافية الحقوق مجال في الخاص المقرر تقرير، المتحدة لألمم العامة الجمعية

 الممارسات أفضل وثائق

.2008، لندن، المساواة، مؤسسة الحقوق المتساوية المبادئ بشأن إعالن

 تشريعات إقليمية

اإلقليمية المعاهدات

.2004، اإلنسان لحقوق العربي اقالميث

 وطنية تشريعات

 الدستور

.1991 اليمنية الجمهورية دستور

.2015، اليمنية الجمهورية دستور مسودة ترجمة، المتحدة األمم

 

 قوانين وطنية

".القضائية "السلطة بشأن 1991 لسنة 1 رقم القانون

".النواب لمجلس الداخلية اللوائح "إصدار بشأن 2006 لسنة 1 رقم القانون

".والقضائية القانونية المالحقة من الحصانة منح بشأن" 2012 لسنة 1 رقم القانون

".للتنمية االجتماعي "إنشاء الصندوق بشأن 1997 لسنة 10 رقم القانون

".واالستفتاء العامة "االنتخابات بشأن 2001 لسنة 13 رقم القانون

".المدنية الخدمة"بشأن  1991 لسنة 19 رقم القانون

.1994 لسنة 2 رقم القانون

".المعاقين وتأهيل رعاية "صندوق بشأن 2002 لسنة 2 رقم القانون

".الشخصية األحوال بشأن" 1992 لسنة 20 رقم القانون

.1992 لسنة 21 رقم القانون

".وعقارات الدولة "أراضي بشأن 1995 لسنة 21 رقم القانون

".المدني والسجل المدنية ألحوال"ا بشأن 1991 لسنة 23 رقم القانون
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".والمطبوعات الصحافة"بشأن  1990 لسنة 25 رقم القانون

".والمسيرات المظاهرات "تنظيم بشأن 2003 لسنة 29 رقم القانون

".المتعايشين مع الفيروس حقوق وحماية اإليدز من المجتمع وقاية" بشأن 2009 لسنة 30 رقم القانون

"االجتماعية "الرعاية بشأن 1996 لسنة 31 رقم القانون

".العامة "الصحة بشأن 2009 لسنة 4 رقم القانون

" القانون العام للتربية والتعليم ". بشأن 1992 لسنة 45 رقم القانون

".الطفل "حقوق بشأن 2002 لسنة 45 رقم القانون

".اليمنية "الجنسية بشأن 1990 لسنة 6 رقم القانون

".المعاقين وتأهيل "رعاية بشأن 1999 لسنة 61 رقم القانون

". السياسية واألحزاب المنظمات"بشأن  1991 لعام 66 رقم القانون

 

الدولة وتقارير الوطنية السياسات

الحكومية واللوائح والقرارات الوطنية السياسات

.1996 لسنة 97 رقم الوزراء مجلس قرار

.2003 لسنة 1/3 رقم الصحة وزارة قرار

.2016 لسنة 149 رقم الرئاسي القرار

.2004 لسنة 8 رقم الرئاسي القرار

.2005، للتعليم الوطنية االستراتيجية، العلمي والبحث العالي التعليم وزارة، اليمنية الجمهورية

 النهوض: المتكاملة الحضرية التنمية مشروع. التوطين إعادة سياسة إطار، والطرق العامة األشغال وزارة، اليمنية الجمهورية
.2010، تعز لمدينة العمراني

.2010، لإلعاقة الوطنية االستراتيجية، والعمل االجتماعية الشؤون وزارة، اليمنية الجمهورية

.2005، 2014-2005 المهني، والتدريب للتعليم الوطنية االستراتيجية، المهني والتدريب الفني التعليم وزارة، اليمنية الجمهورية

.2003، 2011-2003 اليمنية الجمهورية في األساسي التعليم لتطوير الوطنية تراتيجيةاالس، اليمنية الجمهورية

.2003، 2005-2003 المرأة لتنمية الوطنية االستراتيجية، اليمنية الجمهورية

".والعقوبات الجرائم بشأن" 1994 لسنة 12 رقم جمهوري قرار

".ةالجزائي اإلجراءات بشأن" 1994 لسنة 13 رقم جمهوري قرار

.1994 لسنة 3 رقم جمهوري قرار

".قانون العمل بشأن" 1995 لسنة 5 رقم قرار جمهوري
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".العقاري السجل بشأن" 1991 لسنة 39 رقم الجمهوري القرار

.م1983 لعام( 169) برقم الصادر األعلى الشعب مجلس رئاسة هيئة قرار

 

 بشأن الدولة تقارير

، اليمن: 16/21 اإلنسان حقوق مجلس قرار مرفق من 5 للفقرة وفقا   مقدمال الوطني التقرير، اإلنسان حقوق مجلس
. 

 .، اليمن: األساسية الوثيقة، المتحدة األمم

 

 اإلقليمية والدولية القرارات

 ،39/1996 رقم البالغ د،السوي ضد بايز تابيا ارنستو غوركي، التعذيب مناهضة لجنة
 ،.

، 48/2013 رقم البالغ،  و  المرأة، ضد التمييز على بالقضاء المعنية اللجنة
.2015 أبريل/  نيسان ، 

 ،60/2013 رقم البالغ الروسي، االتحاد ضد ميدفيديفا سفيتالنا، أةالمر ضد التمييز على بالقضاء المعنية اللجنة
 ،.

 . ، ، محكمة العدل األوروبية،

 ، ، اإلنسان، لحقوق األوروبية المحكمة
. 

 ،، 488/1992 رقم البالغ أستراليا، ضد تونن اإلنسان، بحقوق المعنية اللجنة
.

 ،18 العدد ، االستشاري الرأي الشرعيين، غير المهاجرين وحقوق القانوني الشرط اإلنسان، لحقوق األمريكية المحكمة
.2003 سبتمبر 17

 جنوب ضد ليبيريا أفريقيا؛ جنوب ضد إثيوبيا) أفريقيا غرب جنوب قضايا(، المعارضة في. )ج تاناكا،، الدولية العدل محكمة
.1996 ،(أفريقيا

.2004 يوليو 9 المحتلة، الفلسطينية األرض في جدار لبناء القانونية التبعات بشأن االستشاري الرأي الدولية، العدل محكمة

.1996 يوليه/  تموز 8 فتوى، استخدامها، أو النووية باألسلحة التهديد مشروعية الدولية، العدل محكمة

.،  رقم القضية فورونزيجا، أنتو ضد العام المدعي السابقة، ليوغوسالفيا الدولية الجنائية المحكمة

 التمهيدي االستئناف عن الدفاع طلب بشأن قرار تاديتش، دوسكو ضد العام عيالمد السابقة، ليوغوسالفيا الدولية الجنائية المحكمة
.1995 أكتوبر/  األول تشرين ،  القضائية، الوالية بشأن
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الوطنية قرارات المحاكم

 .م2013هـ/1435 لعام 53 رقم الحكم

 .م2006هـ/  1427 لعام 153 رقم الحكم

 م.2003هـ/1424 لعام 37 رقم الحكم

 .2016 مايو 15 بتاريخ 123 رقم األعلى الثوري المجلس قرار

 .2009 مايو 11 بتاريخ 131 األعلى رقم القضاء مجلس قرار

 

ودراسات مقاالت وتقارير كتب و

Sharia, Muslim States and International Human Rights Treaty Obligations: A 
Comparative Study

The People Want: A Radical Exploration of the Arab Uprising

Adra, N., “Tribal Mediation and Empowered Women: Potential Contributions of Heritage to 
National Development in Yemen”, International Journal of Islamic Architecture

Encyclopedia of the Ottoman Empire

Ali, N., “Gendering the Arab Spring”, Middle East Journal of Culture and Communication

Tribal Governance and Stability in 
Yemen

Ali Halawi, H., “Reflections on Women’s Rights in Yemen: Opportunities and Challenges”, in 
Grote, R. and Röder, T.J. (eds.), Constitutionalism, Human Rights and Islam After the Arab Spring

 

State and Non-State Justice in Yemen

Yemen: Security At What Price?

Sufism: An Account of the Mystics of Islam,

Freedom of the Press in Peril

Towards a Unifying Global Identity: A Framework on Discrimination 
Based on Work and Descent, Including Caste, 

 The Yemen Stigma Index Report

Badahdah, A. M., and Sayem, N., “HIV
students in Yemen”, Eastern Mediterranean Health Journal
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Baha’i International Community, News articles reiterating Abdel-Malek al-Houthi’s statements 
against Baha’is

Baobaid, M., “Masculinity and Gender Violence in Yemen”, in Ouzgane, L. (ed.), Islamic 
Masculinities

Human Rights and Refugees, Internally Displaced Persons and Migrant 
Workers: Essays in Memory of Joan Fitzpatrick and Arthur Helton

Yemen profile – Media

Bianchi, A., “Human Rights and the Magic of Jus Cogens”, The European Journal of International 
Law, 

Blackburn, J.R., “Arabic and Turkish Source Materials for the Early History of Ottoman Yemen, 
– 976/1568”, in Abdalla, A.M, al Sources for the History of 

Arabia

Blackburn, J.R., “The Collapse of the Ottoman Authority in Yemen, 968/1560 976/1568”, Die 
Welt des Islams

Brehony, N., “Yemen and the Huthis: Genesis of the 2015 Crisis”, Asian Affairs
 

Historical Dictionary of Yemen

World Statesman: Timeline of 

Carapico, S., “Gender and Status Inequalities in Yemen: Honour, Economics and Politics”, in 
Patriarchy and Development: Women's Positions at the End of the Twentieth 

Century

From the Ground Up: Gender and Conflict Analysis in Yemen

The World Factbook - Yemen, 

Democracy, Political Parties, and 
Reform: A Review of Public Opinion in Yemen

Unfulfilled Hopes: The Quest for a Minimum Marriage Age in Yemen, 
2009–2014

World Factbook: Yemen

Coalition for the International Criminal Court, “Global Coalition Urges Yemen to Join 
International Criminal Court: Says Time to Reconsider 2007 Ratification Vote”, Coalition for the 
International Criminal Court

 Tribes and the Rule of 
Law in Yemen



182

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى 

وعرفانشكر   من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : 

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : قائمة االختصارات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : ملخص تنفيذي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : المقدمة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : السياق االجتماعي والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : اإلطار القانوني والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : أنماط التمييز وعدم المساواة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : التوصيات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى المراجع

المفاهيمي للتقرير اإلطار

المساواة على اإلنسان لحقوق الموحد اإلطار تطبيق  

التقريروحدود  نطاق  

البلد سياق  

والسياسات والحكومة التاريخ  

 اإلطار القانوني المتعلق بالمساواة وعدم التمييز

 نظرة عامة على نظام العدالة اليمني

 االستنتاج

 التمييز على أساس الرأي السياسي

 التمييز على أساس الدين أو المعتقد

أساس نوع الجنس "التمييز التمييز القائم على 
 الجنساني"

 التمييز على أساس العرق والنسب

 التمييز على أساس اإلعاقة

 التمييز القائم على أساس الوضع الصحي

 التمييز القائم على التوجه الجنسي

Yearbook of Islamic and Middle Eastern Law  

Regionalism and Rebellion in Yemen: A Troubled National Union

International Human Rights Law: Cases, Materials, Commentary

Draji., I., “The necessity of engendering the constitution and its content”, in Padovani, C. and 
Rethinking the transition process in Syria: constitution, participation and gender 

equality

A History of Modern Yemen, 

Dupret, B., “Legal traditions and State
Cases of Yemen and Egypt”, in Chatty, D. (ed.), Nomadic Societies in the Middle East and North 
Africa: Entering the 21st Century

Even War Discriminates: Yemen's Minorities, 
Exiled at Home

Learning InEquality: Using Equality Law to Tackle Barriers to Primary 
Education for Out-of-School Children

Submission to the Human Rights Committee on Yemen,

Submission to the Human Rights Committee on Yemen

Freedom in the World 2015: The Annual Survey of Political Rights and Civil 
Liberties

Freedom in the World 2016

Freedom in the World 2017

Freedom in the World 2017: Yemen

Freedom in the World

Women’s Rights in the Middle East and North Africa: Yemen

 

The UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 
against Women: A Commentary

 Dispute Resolution and Justice 
Provision in Yemen’s Transition

Striving for Better Jobs: The Challenge of Informality in the 
Middle East and North Africa Region

F.G., “Yemeni Unity: Past and Future”, The Middle East Journal
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Yemen: 2017 Humanitarian Needs Overview, 
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Briefing Note on Caste-Based Discrimination in Yemen

al Foundation for Electoral Systems and The Institute for Women’s Policy Research, 
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 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى 

وعرفانشكر   من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : 

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : قائمة االختصارات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : ملخص تنفيذي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : المقدمة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : السياق االجتماعي والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : اإلطار القانوني والسياسي

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : أنماط التمييز وعدم المساواة

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى : التوصيات

 من ُدجى ليٍل إلى أَدجى المراجع

المفاهيمي للتقرير اإلطار

المساواة على اإلنسان لحقوق الموحد اإلطار تطبيق  

التقريروحدود  نطاق  

البلد سياق  

والسياسات والحكومة التاريخ  

 اإلطار القانوني المتعلق بالمساواة وعدم التمييز

 نظرة عامة على نظام العدالة اليمني

 االستنتاج

 التمييز على أساس الرأي السياسي

 التمييز على أساس الدين أو المعتقد

أساس نوع الجنس "التمييز التمييز القائم على 
 الجنساني"

 التمييز على أساس العرق والنسب

 التمييز على أساس اإلعاقة

 التمييز القائم على أساس الوضع الصحي

 التمييز القائم على التوجه الجنسي

 هدفها مستقلة دولية منظمة هي المتساويةمؤسسة الحقوق 
 حقوق من أساسي كحق المساواة وتعزيز التمييز مناهضة
 ونشجع نتابع نحنو. االجتماعية العدالة في أساسي ومبدأ اإلنسان
 على الحياة مجاالت جميع في للمشاركة كحق المساواة في الحق
 ألوجه وشامل كامل نهج اتباع يتطلب الذي األمر المساواة، قدم
�.المختلفة المساواة عدم

�
 من هادي منصور ربه عبد اليمني الرئيس فر ،2015 شباط /فبراير 25 في

 هللا أنصار وحركة حكومته بين التوتر تصاعد من أشهر بعد صنعاء، العاصمة
 أنصار استيالء كان لقد. العاصمة على االستيالء في ذروتها بلغت والتي المتمردة،

 مما اليوم،إلى  مستمرا   يزال ال دموي مرير لصراع تصاعد بمثابة صنعاء على هللا
 .وحقوقية إنسانية أزمة خلق

 األزمة هذه على كبير حد إلى الدولي المجتمع اهتمام تركز ،الصراع بدء منذ
الدولي  قانونالو الدولي اإلنساني القانون انتهاكات على أقل، حد وإلى اإلنسانية،

 من أقل قدر إيالء تم وقد. الصراع أطراف جميع ترتكبها التي اإلنسان حقوقل
 إلى الصراع بها أدى التي والطريقة البلد، في الموجودة السابقة للظروف االهتمام
�.اليمن في الجماعات بعض تواجهها التي والتمييز والحرمان المساواة عدم أنماط تفاقم

 - على ضالله اكتمل لكنه الصراع نشوب قبل وضعه تم الذي - التقرير هذا يفحص
وكان له تأثير  البلد دمر الصراع أن حين في أنه، ويجد. هذه والحرمان التمييز أنماط
 كان ذلك، من وبدال  . على حد سواء عليهم يكن لمأن تأثيره إال  السكان، جميع على

 بما - والتهميش للتمييز تاريخيا   تعرضت التي الجماعات على خاص تأثير للصراع
 أكثر أصبحوا الذين - الدينية واألقليات ،المهمشين ومجتمع والفتيات، النساء ذلك في

المعاملة  من جديدة أشكاال  وواجهوا  من سابق، الموجودة التمييز ألنواع عرضة
النازحين  – للتمييز عرضة جديدة جماعة الصراع أوجد كما. واالستبعاد التمييزين

�.ينالشديد والتشريد الحرمان من يعانون الذين - داخليا  
 اليمني الشاعر تعبير حد على اليمن، في مستعرا يزال ال الذي الصراع فإن وهكذا،
". أدجى إلىجى ... د  " من اليمن الجماعات المهمشة في أغرق البردوني، هللا عبد

 الصراع أطراف على أن هي التقرير لهذا أساسية توصية أول فإن النحو، هذا وعلى
 لعمليةتوصيات و الفوري، للتنفيذ توصيات التقرير يقدم ثم. العدائية األعمال وقف
 بالحق التمتع زيادة بهدف وذلك ،الصراع لما بعد للتنفيذتوصيات و مستقبلية، انتقالية
�.البلد في تهميشا   األكثر الناس حياة تحسين وبالتالي التمييز، وعدم المساواة في

�
�
�
�

 هي التقرير هذا محتويات. األوروبي االتحاد من بتمويل التقرير هذا إصدار تم
 االتحاد موقف األحوال من بحال تعكس وال المتساوية الحقوق مؤسسة مسؤولية

�.األوروبي
�
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