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والتاأهيل حلقوق  مركز املعلومات 
االإن�صان

املنتدى االجتماعي الدميقراطي
املر�صد اليمني حلقوق االإن�صان

ال�صـريعة  اأن  اليمن  جمهورية  د�صتور  يعترِب 
للت�صـريع.  الرئي�صي  امل�صدر  هي  االإ�صالمية 
ال�صلطات  بني  للف�صل  يوؤ�ص�س  وهو 
واأي�ًصا  والق�صائية  والتنفيذية،  الت�صـريعية 
االنتخابات  وجتري  االأحزاب.  تعدد  مبداأ 
�صنوات،  �صت  كل  اليمنية  الربملانية 
اأربع �صنوات. ولكن  واالنتخابات املحلية كل 
بني  والف�صل  احلكم،  المركزية  من  كالًّ 

ال�صلطات، ال يطبقان مبا يكفي. 
رئي�صي  وب�صكل  الدولة،  دين  هو  واالإ�صالم 
ال�صافعيني  من  اليمن  يف  امل�صلمون  يتاألف 
والزيديني، على الرغم من وجود اأقلية منهم 
ينتمون اىل الطائفة االإ�صماعيلية. وهناك اأي�ًصا 
يرتكزون  يهوًدا،  ال�صكان  من  �صغرية  ن�صبة 
و�صعدة.  العمران  مقاطعات  يف  اأ�صا�ًصا 
واملجتمع  العبادة.  بحرية  يتمتعون  واجلميع 
وحتكمه  االأ�صا�س،  يف  زراعي  جمتمع  اليمني 

االأعراف التقليدية يف معظم املناطق. 
بني  امل�صاواة  مبداأ  على  الد�صتور  يوؤكد 
املواطنني، ويعترَب القانون اليمني اإيجابًيا يف 
القوانني  با�صتثناء جمموعة من  هذا اجلانب، 
تلك  مثل  املراأة.  �صد  بو�صوح  متيز  التي 
ال�صلطات  وحدود  باملمتلكات  منها  اخلا�صة 
فاإن  ذلك،  عن  ف�صالً  للمراأة.  ال�صخ�صية 
غياب  ب�صبب  م�صكلة  ميثل  القانون  تطبيق 

اال�صتقالل الفعلي للهيئات الق�صائية. 

احلقوق املدنية وال�صيا�صية
�صديد  لنقد  اليمن  تعر�س   ،2008 العام  يف 
الدولية،  االإن�صان  حقوق  منظمات  قبل  من 
ا تلك املعنية بحرية الراأي والتعبري.  خ�صو�صً
الثوري  �صحيفة  مثل  احلزبية،  فال�صحف 
امل�صتقلة  ال�صحف  اأو  الوحدوي،  و�صحيفة 
ت�صدر  والتي  اليومية  االأيام  �صحيفة  مثل 
يف عدن، كلها تواجه �صل�صلة من التهم التي 
متوا�صالً  هجوًما  احلقوقيون  الن�صطاء  يراها 

ومبيًتا على حرية الراأي والتعبري يف اليمن. 
"ال�صفافية  موؤ�ص�صة  تقارير  اأ�صارت  وقد 
الدولية" اىل انحدار وا�صح يف مكافحة الف�صاد، 
الدولة على اتفاقية  الرغم من ت�صديق  على 
يف  الق�صية)1(  بهذه  املعنية  املتحدة  االأمم 

العليا  الوطنية  الهيئة  وتاأ�صي�س   ،2005
املجتمع  ويعمل   .2007 يف  الف�صاد  ملكافحة 
اليمنية  احلكومة  مع  وثيق  تعاون  يف  املدين 
واحلاجة  الف�صاد،  مبخاطر  الوعي  رفع  بهدف 
ا�صتخدام  على  اجتماعي  �صابط  وجود  اىل 
املوازنة العامة، وتعزيز ال�صفافية والنزاهة. 

امللمو�س  التقدم  بع�س  من  الرغم  وعلى 
اأنه  اإال  حرة،  انتخابات  اإجراء  �صمان  يف 
يف  جرت  التي  الربملانية  االنتخابات  يف 
يف  وكذلك  و2001  و1997،   ،1993 �صنوات 
واالنتخابات  املبا�صـرة،  البلدية  االنتخابات 
بني  ال�صـراع  اأ�صفر   ،2006 العام  الرئا�صية 
تاأجيل  عن  املعار�صة،  وبني  احلاكم  احلزب 
ينبغي  كان  بحيث  عامني،  ملدة  االنتخابات 

اإجراوؤها يف ني�صان/اإبريل من العام 2009. 

الو�صع االقت�صادي واالجتماعي
اأن  منذ  �صعيًفا،  اليمني  االقت�صاد  اأ�صبح 
ومنذ   .1990 العام  يف  اجلمهورية  تاأ�ص�صت 
من  �صل�صلة  يف  البلد  دخل  احلني،  ذلك 
يف  اخلليج  حرب  من  االقت�صادية  االأزمات 

 اليمن
النفط لي�س كافًيا

مع اقت�صاد معتمد على �صادرات واحتياط النفط الذي بداأ يف اإظهار عالمات 
اال�صتنزاف، يراهن اليمن على اأ�صعار اخلام العاملية، بهدف متويل موازنته. ويعد 
اليمن واحًدا من اأكرث البلدان تخلًفا يف ما يتعلق بالتنمية. اإال اأن ال�صيا�صات 
االجتماعية الر�صمية، ال تقوم على درا�صات اقت�صادية جادة، وتطبيقاتها تت�صم 
بالفو�صى املتزايدة. وت�صتفيد االأقلية الفا�صدة من موارد الدولة والرثوة، 

والتي ال ت�صل اإىل القطاعات املحتاجة من ال�صكان.

)1( اتفاقية االأمم املتحدة ملناه�صة الف�صاد. عرب هذه 
الو�صلة: 

www.unodc.org/pdf/corruption/
publications_unodc_convention-
e.pdf

BCI موؤ�صـر القدرات االأ�صا�صية
موؤ�صـر القدرات اال�صا�صية يف اليمن = 58.7

GEI موؤ�صـر امل�صاواة بني اجلن�صني
موؤ�صـر امل�صاواة بني اجلن�صني يف اليمن = 30

اطفال يبلغون التمكني
ال�صف اخلام�س

والدات باإ�صـراف 
موظفني كفوئني

جتاوز �صن 
اخلم�س �صنوات

الن�صاط التعليم
االقت�صادي
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املهاجرين  عودة  يف  ت�صببت  والتي   ،1991
منطقة  ومن  ال�صعودية  العربية  اململكة  من 
الرئي�صي  امل�صدر  كانوا  والذين  اخلليج، 
وحتى  بلدهم،  اىل  االأجنبية  العملة  لتدفق 
اليزال  والذي  ال�صمال،  يف  �صعدة)2(  �صـراع 

قائماً حتى يومنا هذا. 
الر�صمية،  اليمنية  العملة  الريال،  وي�صهد 
�صعف  ب�صبب  ال�صـرائية  القوة  يف  ا  انخفا�صً
بداية  يف  الدوالر  كان  فبينما  االقت�صاد. 
اأ�صبح  رياالً،   20 نحو  ي�صاوي  الت�صعينيات 

الدوالر االآن ي�صاوي 200 ريال. 
يف 2007، اأ�صفر االرتفاع يف �صعر النفط، عن 
زيادة يف دخل احلكومة. ولكن انهيار االأ�صعار 
العاملية من اأوا�صط العام 2008 كان له االأثر 
مثابة  هذا  كان  وقد  االقت�صاد.  على  ال�صلبي 
�صـربة قوية، نظًرا الأن الدولة مل تدخر عندما 
اأعلنت احلكومة  كانت قادرة على ذلك. فقد 
تخفي�س %50 من االإنفاق على البناء والبنية 
االأ�صا�صية. وهو ما �صوف يكون له اآثار وخيمة 
القومي  الدخل  على  وكذلك  اخلدمات،  على 
2009. وتعتمد موازنة الدولة على  للفرد يف 
املحتمل  اال�صتنزاف  ولكن  النفط،  ا�صتخراج 
عائده  انحدار  يوا�صل  الذي  البلد،  الحتياط 
اىل   ،2005 يف  يومًيا  برميل   420.000 من 
350.000 برميل يف الوقت احلايل ي�صع هذا 
لي�س  ثم  ومن  خطر.  حمل  الرئي�صي  املورد 
اأمام اليمن �صوى اأن ياأمل يف ارتفاع االأ�صعار 

الدولية للنفط اخلام. 
وباعث  منبه  نبات  القات  حما�صيل  ت�صتويل 
يبدد  حيث  ا،  اقت�صاديًّ وباء  ويعترب  للطاقة، 
مليون   20 عن  يزيد  ما  اليمنيني  جهود  من 
ن�صف  من  اأكرث  على  يومًيا  عمل  �صاعة 
النبات  هذا  وي�صتهلك  املزروعة،  االأرا�صي 
كميات هائلة من املياه اجلوفية، وربع القوة 
ماليني  العاملة اأي�ًصا. وتقدر تكلفته بنحو 7 

دوالر يومًيا. 
وجود  �صبب  تو�صح  وغريها،  االأ�صباب،  هذه 
%42 من اليمنيني يعي�صون حتت خط الفقر، 
العاملي لعام  الغذاء  وفًقا لتقديرات برنامج 
ت�صتمر هذه الن�صبة  اأن  املتوقع  ومن   .2006
عام  يف  الغذاء  اأ�صعار  ازدياد  مع  الزيادة،  يف 
العام  ففي  القمح.  اأ�صعار  ا  خ�صو�صً  2009

2007، كان متو�صط اإجمايل دخل الفرد 930 
دوالًرا اأمريكًيا. وقد انحدر النمو االقت�صادي 
 ،2007 يف   3.6% اىل   2005 يف   5.6% من 
البنك  ويقدر  احلكومية.  التقارير  الأحد  وفًقا 
يف  االأ�صخا�س  و�صط  البطالة،  معدل  الدويل 
تتحدث  فيما  %35؛  من  باأكرث  العمل،  �صن 

احلكومة هناك عن %17 فقط. 
موؤ�صـرات  اأ�صواأ  من  واحًدا  اليمن  �صّجل  وقد   
رقم  املرتبة  يحتل  حيث  العامل،  يف  التنمية 
تقرير  وفق   2007 يف  دولة   175 بني   157
تقرير  يف   131 ورقم  الب�صـرية،  التنمية 

ال�صفافية الدولية للعام نف�صه)3(.

اآثار اتفاقيات التجارة
�صندوق  مقررات  وفق  اليمن  �صارت 
بالتحرير  فقامت  الدوليني،  والبنك  النقد 
فتخفي�س   .1985 الكامل لتجارتها يف العام 
جعل   25% اىل   5% من  اجلمركية  التعريفة 
ناجت املنتجني املحليني للطعام غري ممكًنا. 
ومتثل واردات الطعام حالًيا %33 من اإجمايل 
الواردات، والتي متثل عبًئا ثقيالً على ميزاين 

التجارة واملدفوعات. 
فيما  �صعيفة،  الوطنية  ال�صناعة  وتعترب 
ينحدر اال�صتثمار يف القطاع اخلا�س نحو هبوط 
ثابت. فقد اأدى متو�صط الزيادة يف الت�صخم 
الذي قاربت ن�صبته %17 لعام 2006، وفًقا 
تراجع يف م�صتويات  اىل  لتقديرات احلكومة، 
العي�س، وم�صتويات الدخل، وزاد من معدالت 
الفقر والبطالة. وهذا هو ال�صياق الذي يطمح 
منظمة  اىل  االن�صمام  اىل  اليمن  اإطاره  يف 
بلًدا  العاملية، والتي مازالت تعتربه  التجارة 

غري موؤهل للع�صوية. 

اجلندر/ يف  الكبرية  الفجوة 
النوع االجتماعي

ي�صكلن  الالئي  للن�صاء  العامة  امل�صاركة 
%25.7 من القوة العاملة، مازالت يف انحدار 
م�صتمر. كما تعترب الفجوة يف التعليم كبرية؛ 

يعانني  الن�صاء  من   65% وجود  يف  وتتمثل 
االأمية. وهي اأعلى ن�صبة بني البلدان النامية.

ال�صكل 1

االأنثىالذكراملرحلة التعليمية

%74%100املرحلة االبتدائية

%30%61املرحلة الثانوية

%5%14التعليم املهني

امل�صدر: البنك الدويل.

االإح�صاءات  تبني  بال�صحة،  يتعلق  ما  ويف 
 100.000 كل  بني  من  �صيدة   366 موت 
�صيدة حامل اأو تلد، ب�صبب تعقيدات ونق�س 
 55% نحو  هناك  اأن  كما  ال�صحية.  الرعاية 
ال  الريف  يف  معظمهن  اليمنيات  الن�صاء  من 

يتلقني اأي رعاية اأثناء احلمل والو�صع. 
ال�صيا�صية  امل�صاركة  منو  من  الرغم  وعلى 
للن�صاء كناخبات )ميثلن نحو %42 من الكتلة 
كمر�صحات  م�صاركتهن  اأن  اإال  االنتخابية(، 
االنتخابات الربملانية واملحلية،  وفائزات يف 

ال متثل �صوى 0.5%. 
على  �صدق  قد  اليمن  اأن  من  الرغم  وعلى 
التمييز  اأ�صكال  جميع  على  الق�صاء  اتفاقية 
�صد املراأة )ال�صيداو(، اإالّ اأن الفجوة اجلندرية 
مازالت وا�صعة. كما اأن قوانني كثرية، تكر�س 
وتبذل  نافذة.  مازالت  املراأة،  �صد  التمييز 
جنب  اىل  جنًبا  كثرية،  مدين  جمتمع  منظمات 
يف  ملحوًظا  جمهوًدا  وقادة،  عامة  �صخ�صيات 
مثل  حقيقي.  لتغيري  والرتويج  الوعي،  رفع 
االنتخابات  يف  الكوتا/"احل�صة"  مبداأ  تبني 

والرت�صيحات. 

التمتع باحلقوق االجتماعية
التعليم  على  احل�صول  معدل  يقدر  التعليم: 
بنحو  املدر�صة  عمر  يف  لالأطفال  االأ�صا�صي 
%56.6. وهو ما يعني اأن مليونني و900 األف 
النظام  من  حمرومون  التعليم  �صن  يف  طفل 
األف  و900  مليون  بينهم  من  التعليمي، 
فتاة. ووفًقا للتقرير الوطني الثالث للتنمية 
للنظام  الداخلية  الكفاءة  فاإن  الب�صـرية، 
اإعادة  فمعدالت  جًدا.  منخف�صة  التعليمي 
يف  التعليم  من  والت�صـرب  الدرا�صية،  ال�صنة 

)2( ي�صري هذا اإىل مترد م�صلح بقيادة الزعيم الديني 
بداأ يف  والذي  احلوثي،  الدين  بدر  الزيدي، ح�صني 

 .2004

"مكافحة   2008/2007 الب�رصية  التنمية  تقرير   )3(
عامل  يف  االإن�صاين  الت�صامن  املناخي:  التغري 

منق�صم".
Human Development Report 
20072008/ – Fighting Climate 
Change: Human Solidarity in a 
Divided World. New York: Palgrave 
Macmillan. hdr.undp.org/en/media/
HDR_20072008_EN_Complete.pdf.
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زيادة م�صتمرة، كما اأن ح�صة اجلدول الزمني 
مع  ذلك  منَجزة،  لي�صت  االإلزامي  للتعليم 
وجود نق�س حاد يف عدد املدر�صني واملدار�س 
غري  واملمار�صة  التعليم  اأن  كما  الريف.  يف 
الئقة، ولي�صت مكتملة يف املناهج التعليمية 
التي ت�صع يف االعتبار حاجات �صوق  احلديثة 
اأن  اىل  املذكور  التقرير  ويخل�س  العمل. 
تن�ّصط  ال  احلالية،  التدري�س  واأمناط  املناهج 

التنمية، اأو الفكر النقدي. 

ال�صحة:
تعجز اخلدمات ال�صحية يف اليمن عن مواكبة 
النمو  عن  الناجتة  املتنامية،  احلاجات 
الدميغرايف، بعد االنحدار يف ا�صتخدام و�صائل 
موزعة  ال�صحية  فاملرافق  االأ�صـرة.  تنظيم 
غري  التجهيزات  اأن  كما  �صعيف،  نحو  على 
ما  يف  الب�صـرية  املوارد  اإدارة  وكذلك  الئقة، 
اأ�صف  وموؤهالتهم.  العاملني  بتدريب  يتعلق 
اىل ذلك، اأن البيئة ال�صحية تعترب بيئة ه�صة، 

ا يف ظل تدين الوعي ال�صحي.  خ�صو�صً
ي�صكل  الريفي  املجتمع  اأن  من  الرغم  وعلى 
اإال  ال�صكان،  اإجمايل  من   75% اىل  ي�صل  ما 
و3.5   ،30% تتجاوز  ال  ال�صحية  التغطية  اأن 
للدولة،  العامة  املوازنة  من  فقط  ـ7% 
تقرير  ويبني  الريف.  يف  لل�صحة  تخ�ص�س 
منظمة ال�صحة العاملية اأن %60 من ال�صكان 

ومن  للمالريا.  معر�صة  مناطق  يف  يعي�صون 
ن�صمة باملر�س.  3 ماليني  اأن ي�صاب  املقدر 
الربملانية  اللجنة  تقرير  مل�صودة  ووفًقا 
12 مليون  املعنية باملياه والبيئة، فاإن نحو 
بتلوث  تتعلق  اأمرا�س  من  يعانون  ن�صمة 

املياه. 

العمل:
القوانني  وكذلك  اليمني،  الد�صتور  يتعهد 
باإعمال  املدنية،  للخدمة  مة  املنظِّ املختلفة 
االتفاقيات الدولية املتعلقة بحق كل مواطن 
العي�س، عن  العمل، ويف م�صتوى الئق من  يف 
اأجر عادل. ولكن حتركات احلكومة يف  طريق 
قد  اأنها  تبني  املا�صية،  القليلة  ال�صنوات 
نظام  االلتزامات عمليًّا. ويغطي  اأهملت هذه 
التاأمني االجتماعي امل�صتخدمني احلكوميني 
ما  وهو  اخلا�س.  القطاع  يف  عامل  األف  و70 
4 ماليني عامل حمرومون  من  اأكرث  اأن  يعني 
احلايل  الوقت  يف  يوجد  وال  احلق.  هذا  من 
من  كثري  بني  ومن  ال�صحي.  للتاأمني  نظام 
التعليمي،  النظام  من  املحرومني  االأطفال 
اأن�صطة  يقوم معظمهم مب�صاعدة والدْيهم يف 
والبع�س  يت�صول،  وبع�صهم  ورعوية،  زراعية 
وبطريقة  جماورة،  بلدان  اىل  يوؤخذون  االآخر 
االنخراط يف اخلدمة  اأو  غري �صـرعية، للت�صول 

املنزلية. 

وحقوق  املدين  املجتمع 
االإن�صان

يف  م�صجلة  مدين  جمتمع  منظمة   6000 ثمة 
اليمن. اأكرث من %75 منها ذات طبيعة خريية، 
وتقوم بتوزيع االإعانات على الفقراء، وتقدم 
املنظمات  اأما  اخلدمات.  من  متنوًعا  عدًدا 
فعددها  هناك،  االإن�صان  بحقوق  تهتم  التي 
قليل وتفتقد التخ�ص�س. فاملنظمة الواحدة 
اأو  املراأة،  حقوق  يف  ن�صطة  تكون  اأن  ميكن 
ال�صيا�صية واالقت�صادية.  اأو احلقوق  الطفل، 
ا�صتطاعت  املنظمات  هذه  فاإن  ذلك،  ومع 
التدريبية  الدورات  من  متنوع  عدد  تنظيم 
وقد  االأن�صطة.  من  وغريها  واملوؤمترات، 
مناق�صة  يف  موؤثرة  احلقوقية  احلركة  كانت 
الرغم  وعلى  الق�صايا.  من  عدد  حول  الدولة 
من عدم وجود تغيريات رئي�صية، اإالّ اأن هناك 
بق�صايا  يتعلق  ما  يف  تدريجية  حت�صينات 
اخلا�صة،  احلاجات  وذوي  واالأطفال،  املراأة 
عديدة  قوانني  تفعيل  املمكن  من  واأ�صبح 

تتعلق ال�صفافية ومكافحة الف�صاد. 
االئتالفات  من  عدد  ت�صكيل  اأخرًيا  مت  وقد 
الن�صط،  العمل  اىل  تهدف  وال�صبكات، 
عديدة:  خمتلفة  ميادين  يف  واملنا�صـرة، 

�صيا�صية ومدنية واقت�صادية وثقافية. 
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