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 :مقدمة

( بتةا ي  26نقابة المتقاعدين المدنيين مؤسسة أهليةة ييةح وميميةة مسةتلة رقة    ة    -1

م، والتمعية اليطنية للمتقاعدين جمعية أهلية ييةح وميميةة مسةتلة رقة  23/4/2017

م، وهمةةا منتمتةةاو وقي يتةةاو رما سةةاو أعمال مةةا 22/8/2013( بتةةا ي  73/13  ةة   

بميجب  انيو التمعيات والمؤسسات األهلية اليمني النافذ، ورعنياو بحعاية المتقاعةدين 

دفاع عةةةن  اةةةايا المةةةدنيين وأسةةةحه  ورقةةةدي  القمايةةةة والةةةدع  القةةةانيني والققةةةي ي والةةة

 .ومصالح المتقاعدين

م مةةن أسةةير ةا نةةة ةنسةةانية علةةي مةةح التةةا ي  2015يعةةاني البةةعب اليمنةةي منةةذ مةةا    -2

تةةرنحت ةةة  ف ت التقةةالا العحبةةي علةةي الةةيمن، ةةيا نفةةذهارالببةةحب بسةةبب القةةح  التةةي 

محافق القياة ومة  رةح ها ةة  يمنةي وعلةي وجةو اللصةيا المتقاعةدين العةاج ين 

والصقية  ،أويال   المعيبيةت دهي رن العم  ومن يعيليو من نسار وأطفال، ويث ع

 ، بسبب و ا صحف معاشار   التقاعدية.واالجتماعية واال تصادية

 

 :إلنسانأوالً / انتهاكات حقوق المتقاعدين المكفولة في القانون الدولي لحقوق ا

لقانينيةةة اسنسةةانية جةة را مةةن رعتبةةح المبةةادخ األة  يةةة والقياعةةد العحفيةةة والنصةةيا ا -3

النتام اسنساني العالمي لققيق اسنساو بغض النتةح عةن مصةاد ها الدينيةة أو الدوليةة 

أو اليطنيةة، فةالميانيق الدوليةةة هةي التةي رتسةةخ داهةحة ةماب ةا لتبةةم  األسةحة اسنسةةانية 

يبةم   الدولية برسحها دوو أو رتقيد بإ لي  مقدد، أو بتماعة بعين ا، وهي مصملح عام

 االرفا يةةات واسع نةةات، والتيصةةيات، وييحهةةا، و ةةد صةةد  المثيةةح مةةن الميانيةةق

 نسةةانيةالدوليةةة المقةةحة لقةةق اسنسةةاو فةةي العةةين باعتبةةا   مةةن الققةةيق اس والصةةمي 

 محرب ومعاش الفحد هي مصد  عيبو بمحامة.ف االساسية،
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م 1948عةةام  نسةةاو الصةةاد ( مةةن اسعةة و العةةالمي لققةةيق اس22المةةادة  و ةةد نصةة   -4

:  لم  شلص، بيصفو عاياً في المتتمخ، القق فةي الاةماو االجتمةاعي، ومةن علي

وقو أو ييفح لو، من ة ل المت يد القيمي، والتعاوو الدولي وبما يتفق مةخ هيمة  ةة  

دولة وميا دها، الققيق اال تصادية واالجتماعية والثقافية التي ال يني عن ةا لمحامتةو، 

وحيةةة(، فتقةةح هةةذ  المةةادة وةةق الاةةماو االجتمةةاعي لمةة  أفةةحاد ولتنةةامي شلصةةيتو فةةي 

المتتمةةخ عمةةاالً، وييةةح عمةةال، أمةةا وقةةيق المتقاعةةدين ف ةةي ةلةةي جانةةب  لةة  وقةةيق 

ممتسبة، وأميال مستققة للمتقاعد الذب ظ  علي مدا  سنيات ةدمتةو يةدفخ اشةتحاةار ا 

عة و ةةذل  علةي ( مةن اس23ليرمن لنفسو، ولمةن يعةيل ويةاة ةحيمةة، ونصة  المةادة  

  رمفة  لةو متميعة من المبادخ من ةا  وةق ةة  فةحد يعمة  فةي ممافةرة عادلةة وم حرةية 

وألسةةحرو عيبةةة الهقةةة بالمحامةةة اسنسةةانية، ورسةةتمم  عنةةد اال تاةةار بيسةةاه  أةةةح  

ق العةين فةي مسةتي  ةةاف مةةن للقمايةة االجتماعيةة(، ونةص علةي وةق المسةةاواة، ووة

اسع و علي  لم  شلص وق في مستي  معيبةة  ( من25/1، ونص  المادة المعيبة

يمفةةي لاةةماو الصةةقة والحفاهيةةة لةةو وألسةةحرو، وةاصةةة علةةي صةةعيد المرةةة  والملةةب  

والمسمن والعناية المبيةة وصةعيد اللةدمات االجتماعيةة الاةحو ية، ولةو القةق فةي مةا 

ة  أو البةيل يةة أو يرمن بو الغياه  في واالت البمالة، أو المةح،، أو العتة  أو التحم 

ييح  ل  من التةحوف اللا جةة عةن ة ادرةو والتةي رفقةد  أسةبا  عيبةو( ف ةذ  الققةيق 

 الذب نص علي ا اسع و هي وقيق لصيقة بمبيعة اسنساو، ال يممن لو العين بدون ا.

الةدولي القماية  المعاش التقاعدب( من أول الققيق التي يقحهةا الع ةد في قق الويعتبح  -5

م 1996ديسةةمبح  16دية واالجتماعيةةة والثقافيةةة الصةاد  فةةي اللةاا بةةالققيق اال تصةا

من التمعية العامة لألم المتقدة، ويث نص  المادة التاسعة منو علي القق في الاماو 

( علي القق في مستي  معيبةي 11االجتماعي والترمينات االجتماعية، ونص  المادة  
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 ةد ةة  الةدول األطةحاف ةاف للبلص وأسحرو، وريفيح الغذار والمسار، ووةث هةذا الع

 فيو باالعتحاف وريفيح وق ة  شلص بالاماو االجتماعي دوو أب رميي .

  يعةةد التةة ام الدولةةة بصةةحف الققةةيق األساسةةية لننسةةاو التةةي مةةن وقةةو القصةةيل علي ةةا -6

لقصةيل الت ام واجب األدار أما الققيق الممتسبة المستققة لمياطني ةا مثة  القةق فةي ا

 هةةا وومايت ةةاأهةة  االلت امةةات الياجةةب علةةي الدولةةة أدا علةةي المعةةاش التقاعةةدب مةةن 

ادب هةلغيح القاد ين، والغحيب في األمح أنو عقب  ةحا  وميمةة و لمستققي ا وريفيحها

نق  البن  المحةة ب ةلةي عةدو،  امة  السةلمات فةي عةدو بصةحف معاشةات جة ر مةن 

لبنة  اند نقة  المتقاعدين ووحماو الت ر اآلةح من هذ  البحيقة بالحي  من رع دار ا ع

المحة ب مةن صةنعار ةلةي عةدو برن ةا سةيف رقةيم بصةحف الحوارةب ومعاشةات جميةخ 

 ونسةةااس المتقاعةدين بةةدوو اسةةتثنار  وي عةةد  لةة  انت اةةةاً صةةا ةاً للقةةانيو الةةدولي لققةةيق

 ولم  القيانين والتبحيعات الدولية واليطنية.

 

 :سانيالدولي اإلنثانياً/ انتهاكات حقوق المتقاعدين المكفولة في القانون 

ربم  ارفا يةات جنيةا جةيهح القةانيو الةدولي اسنسةاني، ورة  اعتمةاد صةيغة االرفا يةات  -7

عبةةية القةح  العالميةةة الثانيةةة، فرصةةبق  رعةةحف  1949آ /أيسةةم   12القاليةة فةةي 

"بارفا يات جنيةا األ بةخ" وصةا ت ميرةخ رصةديق عةالمي، ويغمةي القةانيو الةدولي 

مةةا ومايةةة األشةةلاا الةةذين ال يبةةا ةيو أو ةف ةةيا عةةن اسنسةةاني متةةالين  هيسةةيين ه

المبا ةة فةي القتةال، والقيةيد التةي رةنت  اسةتعمال وسةاه  القةح  وأسةاليب ا ةاألسةلقة 

واالستحاريتيات التمتيمية، وما يعنينةا فةي هةذا التقحيةح هةي ارفا يةة جنيةا الحابعةة التةي 

لة وم فةح، علةي ( 146 رعالج وماية المدنيين في أو ات القح ، ويث نص  المةادة 

عقيبةةات ج اهيةةة فعالةةة علةةي األشةةلاا الةةذين يقتحفةةيو أو يةةرمحوو بةةا تحاف ةوةةد  
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( علةةي أو مةةن الملالفةةات 147الملالفةةات التسةةيمة ل ةةذ  االرفا يةةة، ةمةةا نصةة  المةةادة  

التسةةيمة رةةدميح وايتصةةا  الممتلمةةات علةةي نقةةي ال ربةةح   رةةحو ات وحبيةةة وعلةةي 

ة ورعسةفية، وباسرةافة ةلةي  ةانيو المعاهةدات، ييجةد نماق ةبيح بمحيقة ييح مبةحوع

القةةانيو الةةدولي اسنسةةاني العحفةةي الةةذب يمبةةق فةةي الن اعةةات المسةةلقة باالسةةتناد ةلةةي 

 مما سات الدول.

وليةة ورما   أج  ة األم  المتقدة في و   السةل  وو ة  القةح  نيعةاً مةن الح ابةة الد -8

 عياالجتمةةاأو المتلةة  اال تصةةادب و لقمايةةة وقةةيق اسنسةةاو ال سةةيما التمعيةةة العامةةة،

ق و ل  بمةا رملمةو رلة  األج ة ة مةن سةلمات ةيل ةا ل ةا ميثةاومتال  وقيق اسنساو، 

قةا يح األم  المتقدة رممن ا من ةجحار المنا بات والد اسةات، وةصةدا  التيصةيات والت

دة وةجةةحارات التققيةةق، وهةةذ  مةةن اليسةةاه  ييةةح القاةةاهية التةةي رنت ت ةةا األمةة  المتقةة

 لقماية وقيق اسنساو علي المستي  الدولي.

مقافتةةةة مةةةن  12متقاعةةةد فةةةي الةةةا ( 41 امةةة  وميمةةةة هةةةادب بقحمةةةاو اةثةةةح مةةةن   -9

قةةح  لقميمةةة هةةادب مةةن دفةةخ الالمقافتةةات اليمنيةةة التةةي رقةةخ رقةة  سةةيمحة ةصةةيم 

معاشةةار   التقاعديةةة بعةةد  يام ةةا بنقةة  البنةة  المحةةة ب ةلةةي مقافتةةة عةةدو، ومةةا  الةة  

حة في منخ صحف معاشار   التقاعدية منذ بداية نق  البن  المحةة ب مةن مستمالقميمة 

م ووتةي ةتابةة هةذا التقحيةح، 2016صنعار ةلةي عةدو ورقديةداً مةن بدايةة شة ح سةبتمبح 

 ي  ةو المتقاعدين ةباٌ  في السن ومن ييح المنلحطين في أب عمليات  تالية، وةةذل  

وأطفال  أو مملقات  ة عن نسار أ ام  المستققين للمعاش التقاعدب من الي نة ه  عبا

اسةتلدام هي المستققة للمعاش التقاعةدب، و اتعتبا  هذ  الفئرق  سن الثمانية عبح با

بمحيقةة ييةح مباشةحة فةي القةح  مةن ةة ل امتنةاع  وة قام ةا وق هةذ  الفئةة الاةعيفة

وميمة هادب من صحف معاشار   بغح، الاغط علي ةصيمو في هذ  المقافتةات 

السةةلط البةةعبي علةةي  ، وةطبةةاق القصةةا ، ممةةا  اد مةةن معانةةاة المتقاعةةدين و يةةادة 
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و وي ةة ، ورعةةحيض ويةةار   وأسةةحه  ةلةةي ةمةةح مققةةق أد   لةة  ةلةةي وفةةاة العديةةد مةةن 

  (.1الملقق      في  ميرقة المتقاعدين وأسحه  ورفاصي  المعاناة

 

 :لعامون الدولي اثالثاً/ انتهاكات حق المساواة بين المتقاعدين المكفولة في القان

يةث يعد القق في المساواة وعةدم التميية  مةن أهة  الققةيق األساسةية لننسةاو و -10

ونصة   نص اسع و العالمي لققيق اسنساو علي هذا القق في المادة األولي والثانيةة

 ايةةبقم التمتةخ فةي القةق ول ة  القةانيو أمةام سياسةية النةا  ةة المةادة السةابعة علةي  

ً  ل   أو ةما رفح ة، يةأ دوو عنو متمافئة  رميي  أب رد متساوية وماية في القق جميعا

، وةةذل  نةص علةي هةذا القةق ة ةذا( رميية  علي رقحيض أب ورد اسع و ب ذا ي ل 

م(، وانعمسةةة  هةةةذ  النصةةةيا علةةةي ةةةة  االع نةةةات 1944  ةعةةة و في دلفيةةةا عةةةام

 واالرفا يات ال وقة ل ا.  

االرفا يةة الصةاد ة مةن منتمةة العمة   وةيح ريريح ل ذا القق مةا نصة  عليةو -11

( اللاصة بالتميي  في االستلدام والم نة، و د صةاد   علي ةا الةيمن 111الدولية بح    

( مةن االرفا يةة علةي أنةو يتةب: التقةح  مةن 1م  ويةث نصة  المةادة  12/9/1969فةي 

 وأو الةةدين  أو الةةحأب السياسةةي  أ التمييةة  علةةي أسةةا  العةةحق  أو اللةةيو  أو التةةن  

األص  اليطني  أو المنبر االجتماعي  وي عحف التميي  علةي أنةو أب اسةتثنار أو رفاةي  

 املةة علةي صةعيد االسةتلدام والم نةةيسفح عنو ةبمال المساواة في الفحا، أو في المع

أو االنتقاا من ا، ةما نص  علي التقح  من أب رح  آةح من رحو  التميي  من 

لةة لممافقةة التميية ، والةذب يمةيو مةن أنةح  ةبمةال ة ل السياسات التي راع ا ة  دو

المساواة في الفحا، أو المعاملة علي صعيد االستلدام والم نة أو االنتقةاا من ةا، أو 

 من وق الاماو االجتماعي.
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م، والتيصةةية 1951( لسةةنة100ةمةةا نصةة  علةةي وةةق المسةةاواة االرفا يةةة   ةة   -12

يمةة ام ت فةي األجةح عةن عمة   ب  ( ببرو مساواة العمال، والعة90الملققة ب ا      

ن وقةيق مةمتساوية، ورعتبح هذ  االرفا يات من أه  ما جار بو القانيو الدولي المعاصح 

تلة  م( دولة من ا جميخ الدول العحبية باستثنار أ بخ دول مةن 160ة  صاد   علي ا  

دولي التعاوو اللليتي، وهذا القق يعتبح من أهة  الققةيق التةي نةص علي ةا اسعة و الة

فةةي  للمبةادخ، أو الققةةيق األساسةةية فةةي العمةة ، و ةةد صةةاد   الةةيمن علةةي هةةذ  االرفا يةةة

( من ةةا علةةي أو رلغةةي أب أومةةام  انينيةةة، وأو 2م  ونصةة  المةةادة   ةة   29/7/1976

 اة وعدمرعدل أب رعليمات، أو مما سات ةدا ية ال رتفق مخ هذ  السياسة  سياسة المساو

ة هةي م ارفا ية ةاصةة بالمسةاوا1962العم  الدولية عام التميي (، و د أصد ت منتمة 

 ( ببرو المساواة في المعاملة بالاماو االجتماعي. 118االرفا ية      

لةي وقيق اسنساو في المعاش التقاعدب، ةغيحها من وقيق اسنساو التي يقةخ ع -13

  ةةافةةار ب ةةا  وةةةذا اوتحام ةةا وومايتعةةارق الدولةةة ريفيحهةةا ويةةث يتةةب االلتةة ام، والي

  ورع ي ها  و ل  عن طحيق رممين المستققين ل ةا مةن القصةيل علي ةا  وأو ر تلةذ ةة

يةة ويةث ح الدولالتدابيح التي رممن المتقاعدين من التمتخ بققي    الترمينيةة طبقةاً للمعةايي

يتب علةي الدولةة أو رسةن التبةحيعات، وراةخ اللمةط االسةتحاريتية ال  مةة لاةماو 

و رمييةة  بةةين المتقاعةدين مةةن التنسةةين سةةيار ةةةاو فةةي اسةتمحا  صةةحف المعاشةةات، دو

 بو الةةحأاعيةةة، أالةةدين، أو اللةةيو، أو العةةحق، أو النسةةب، أو الثةةحوة، أو الممانةةة االجتم

وييحهةةا، بقيةةث رصةةيو ةحامةةة اسنسةةاو فةةي سةةن البةةيليةة، وأو رعمةة  علةةي رةةيفيح 

 تماعيةةةقيةاة االجالقمايةة االجتماعيةةة لةو، وألفةةحاد أسةحرو لمياج ةةة أعبةار والت امةةات ال

 واال تصادية عن طحيق شميلية الاماو االجتماعي.

وبتانةةب هةةذ  الميانيةةق الدوليةةة ييجةةد العديةةد مةةن الميانيةةق اس ليميةةة التةةي ربنةة   -14

الققةةيق الترمينيةةة، يةةرري فةةي مقةةدمت ا الميانيةةق الصةةاد ة مةةن المتلةة  األو وبةةي ويةةث 
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مبةدأ القةق بالاةماو االجتمةاعي ( منةو ةلةي 12      أشا  الميثاق األو وبي في المادة

ورةحو ة اربةةاع الةةدول مسةتي  مةةن القمايةةة مسةاوياً علةةي األ ةة  لمةا راةةمنتو االرفا يةةة 

(، ةمةةةا ربنةةي المتلةة  األو وبةةةي نصيصةةاً ةاصةةة بالاةةةماو 102/52الدوليةةة   ةة   

الةةةذب جةةةارت  1964االجتمةةةاعي من ةةةا القةةةانيو األو وبةةةي للاةةةماو االجتمةةةاعي عةةةام 

(، ةما أصد ت لتنةة و  ار المتلة  102/52ا ية الدولية      نصيصو مباب ة ل رف

م المتعلقةةة بتعمةةي  رقةةديمات 12/3/1987( بتةةا ي  R -87-5األو وبةةي االرفا يةةة   ةة   

 البيليةة والعت .

يقةاف معاشةات س أد   حا  نقة  البنة  المحةة ب اليمنةي مةن صةنعار ةلةي عةدو -15

 فيةةوالثقا ققيق اال تصادية واالجتماعيةال انت ا المتقاعدين في المقافتات البمالية، و

عةةدم التمييةة  ويةةث وأو وميمةةة هةةادب رصةةحف  مبةةدا انت ةةا بمةةا فةةي  لةة   للمتقاعةةدين

ن باستمحا  معاشات متقاعدب المقافتات التنيبية ومقافتتي رع  ومر   ورمنع ا عة

، معةةاييح وقةةيق 12متقاعةةدب   ( مقافتةةة شةةمالية، دوو أب مسةةين  ةةانيني، ممةةا  ةةيو

ميةةخ ج، وأنوةةح رةةرنيحاً مباشةةحاً فةةي المتتمةةخ او وشةةمو  ةمةةحاً علةةي أرةةعا أفةةحاداسنسةة

وقةةي    الصةةقية والغذاهيةةة والمبيةةة، ووةةدو مةةن  ةةد ر   علةةي اليصةةيل ل وتياجةةات 

ياً اداً ةلالاحو ية ال  مة الستمحا  القياة، ب  وأد  ةلي وفاة بعا   العتماده  اعتم

 ا الدوار والغذار والمسمن.علي هذ  المعاشات في مياج ة رمالي

قة  ام  وميمة هادب بعد صدو   حا  نق  البن  ةلي عدو بتمبيق ردابيح بمحي -16

رميي يةةة مباشةةحة وييةةح مباشةةحة مةةن ةةة ل صةةحف ا معاشةةات متقاعةةدب منةةاطق معينةةة 

 ةةاً لقةقووحماو المناطق األةةح ، ممةا يعةد انت اةةاً صةا ةاً للمحامةة اسنسةانية وانت ا

 دوو رميي . وستققا اراماو االجتماعي وفي وصيلو علي االمتقاعد في ال
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 الشكل التالي يوضح صرف المعاشات لمتقاعدي بعض المحافظات وعدم الصرف للمحافظات الشمالية

 م.2017المصدر نقابة المتقاعدين ديسمبر 

لقد عمل  وميمة هادب علي مما سة التميي  العنصحب والمنةاطقي مةن ةة ل   -17

 التقاعديةةة للمتقاعةةدين المتياجةةةدين فةةي المقافتةةات التنيبيةةة فيمةةةاصةةحف المعاشةةات 

البةةمالية مةةن صةةحف المعاشةةات،  يةة  ةو البنةة   المتقاعةةدين فةةي المقافتةةات وحمةة 

المحةةة ب عنةةدما ةةةاو فةةي صةةنعار  بةة  صةةدو   ةةحا  نقلةةو ةلةةي عةةدو ةةةاو يصةةحف 

 متسةةاو  وببةةم  عةةادل و ،والتنةةي  ،المعاشةةات التقاعديةةة لمةة  المتقاعةةدين فةةي البةةمال

نة  لتميخ المتقاعدين في عميم المقافتات، لمن السلمات في عدو عقةب  ةحا  نقة  الب

افو المحة ب ةلي عدو واستقيا  وميمة هادب علي السييلة النقدية  نا ا  وةالف  ة

م التميي   لقةاه  العنصحب االقيانين وميثاق األم  المتقدة وة  الميانيق الدولية التي رقح ِّ

لوة  بالت امار ةا للمتتمةخ الةدولي بقماعلي النيع أو ا يق يةة الققةلتن  أو المنمقةة، وأةل

 األساسية لتميخ مياطني الدولة وصحف محربار   ومعاشار   دوو رميي .
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 :رابعاً/ انتهاكات حقوق المتقاعدين المكفولة في مواثيق منظمة العمل الدولية

 ILOالعمة  الدوليةة نص  المثيح مةن الميانيةق الدوليةة التةي أصةد ر ا منتمةة  -18

 م، علةةي وةق اسنسةةاو فةي الاةةماو االجتمةاعي، ومن ةةا ةعةة و1919التةي أ نبةةئل  عةام 

، وأ فةق م1944في دلفيا المتعلق بالققيق األساسية والتنمية االجتماعيةة الصةاد  عةام 

اف بدسةةتي  منتمةةة العمةة  الدوليةةة، فيفقةةاً لمةةا راةةمنو ةعةة و في دلفيةةا اشةةتمل  أهةةد

ند ةلةي بنةي، ودعة  ةة  السياسةات والتةدابيح الدوليةة، واليطنيةة التةي رسةتالمنتمة علي ر

مبةةدأ أو ةةة  الببةةح ل ةة  القةةق بصةةحف النتةةح عةةن التةةن ، أو العقيةةدة، أو العةةحق فةةي 

الن ةةي، بمسةةتي  معيبةةةت   الماديةةة، أو متملبةةةار   الحوويةةة فةةي منةةةا  مةةن القحيةةةة 

عة و ح النصيا التفصيلية سوالمحامة واألمن اال تصادب، والفحصة المتمافئة، وربي

 في دلفيا ةلي وقيق اسنساو في الاماو االجتماعي.

 عميلإعالن منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق األساسيية فيي الةما أرفي  

قيث ال علي وق اسنساو في الاماو االجتماعي نيعاً من األهمية والقدسية والقماية ب

م، ةمةةا يسةةت دف 1998اسعةة و فةةي جنيةةا عةةام يتةةي  المسةةا  ب ةةا، و ةةد صةةد  هةةذا 

 اسع و ومايةة وقةيق األشةلاا  وب االوتياجةات االجتماعيةة اللاصةة مةخ االهتمةام

 بالمتميعات الاعيفة مث  النسار، واالطفال.

وةلةةي جانةةب هةةذ  الميانيةةق الدوليةةة أصةةد ت منتمةةة العمةة  الدوليةةة العديةةد مةةن  -19

اسنسةاو فةي الاةماو االجتمةاعي بملتلةا االرفا يةات والتيصةيات التةي رناولة  وقةيق 

( المتعلقية 102االتفاقية رقم ) مث المتاالت من ا ارفا ياٌت وريصياٌت متعلقةٌ بالمعاييح 

باسرةافة ةلةي ارفا يةة منتمةة العمة  الدوليةة   ة  ، بالمعايير الدنيا للضيمان االجتمياعي

م، وارفا يةةة 1967( ببةةرو ةعانةةات العتةة  والبةةيليةة والي نةةة الصةةاد ة عةةام 128 
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 م1964ةصةابات العمة  الصةاد ة عةام  ( ببرو ةعانةات121منتمة العم  الدولية      

 (168،130،103واالرفا يات      

( ارفا يةةة مةةن االرفا يةةات الصةةاد ة مةةن 30و ةةد صةةاد   الةةيمن علةةي أةثةةح مةةن   -20

ة مل مةيةة منتمة العم  الدولية، ورعد جميخ هذ  االرفا يات، وييحها من الميانيةق الدول

  م1969نيو المعاهةةدات الصةةاد ة عةةام ( مةةن ارفا يةةة فيينةةا لقةةا26ألطحاف ةةا، فالمةةادة  

قسةن والتي رنص علي أو "ة  معاهدة نافذة رميو مل مةة ألطحاف ةا، وعلةي   رنفيةذها ب

ةمةا  نية "، وةال ةان  الدولة عحرة للمسارلة في والة عدم رنفيذ نصيا المعاهةدات،

ذها معاهةدة أو رتمسة  بقانين ةا الةداةلي ةسةبب لعةدم رنفية ال يتي  ألب دولة طحف في

 عاهدات.( من ارفا ية فيينا لقانيو الم27 46للمعاهدة، طبقاً لما جار في المادرين  

 هة  أعمةالر عد معاييح العم  الدولية، والمعاييح المتعلقة بالقق في المعاش من أ -21

تمعيةةةة الدوليةةةة للاةةةماو منتمةةةة العمةةة  الدوليةةةة ومنتمةةةة العمةةة  العحبيةةةة، وةةةةذل  ال

ذ هةةذ  االجتمةةاعي، وييحهةةا مةةن المنتمةةات الدوليةةة، واس ليميةةة المعنيةةة بالعمةةال، وررةةة

 المعةةاييح صةةي  ارفا يةةات، وريصةةيات متعلقةةة بققةةيق العمةةال والتةةي مةةن ة ل ةةا رمفةة 

، وربةم  رةمانات لققةيق اسنسةاو التةي رقمةي يبيةخ  ةية عملةوالقماية للبلص الةذب 

، ويبةم  عةدم صةحف معاشةات با  السن، ومةن يعيلةيو فةي المتتمةخالمتقاعدين من ة

 لم  هذ  المعاييح. انت ا  ألةثح من عام ونصا المتقاعدين

 

 خامساً/ انتهاكات حقوق المتقاعدين المكفولة في القوانين اليمنية:

وقيق اسنساو ببم  عام بما في ا القق فةي المعةاش رفةح، علةي الةدول ن نةة  -22

امات هي: االوتحام والقماية واألدار، ويعد عةدم  ةد ة الدولةة علةي مستييات من االلت 

اليفةار بالت امار ةةا بةةرب مسةةتي  مةةن هةةذ  المسةةتييات انت اةةةاً لققةةيق اسنسةةاو، فبمتةةحد 

مصاد ة دولة ما علي أب ونيقة دولية متعلقة بالققيق يصبح من الياجب علي ا االلت ام 
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فةةي سياسةةت ا التبةةحيعية، وفةةي جميةةخ ب ةةا، وأو رعمةة  مبةةادخ وماةةميو هةةذ  الينيقةةة 

 اللمط والبحامج االجتماعية واال تصادية التي رنفذها.

( 24م، ونصة  المةادة  1991صد  الدسةتي  الميوةد للتم ي يةة اليمنيةة عةام  -23

صةادياً من الدستي  علي أو رمف  الدولةة رمةافؤ الفةحا لتميةخ المةياطنين سياسةياً، وا ت

( 40 مةادة انين لتققيق  ل  القق.... ال ، ةمةا نصة  الواجتماعياً ونقافياً، ورصد  القي

نةص الدسةتي  اليمنةي علي أو المياطنيو جمةيع   متسةاووو فةي الققةيق والياجبةات و

( منةةةو علةةي القةةةق فةةي الاةةةماو االجتمةةاعي فةةةي والةةة العتةةة  55ةةةذل  فةةةي المةةادة  

تي  والبيليةة والبمالة، وةةذل  فةي وةالتي المةح، واليفةاة، و ةد جسةدت مةياد الدسة

 ، ببم ننساو ببم  عام، ووقيق المتقاعديوالتبحيعات اليمنية النافذة مبادخ وقيق اس

 ةاا.

يو ويةةنت  الاةةماو االجتمةةاعي بةةاليمن العديةةد مةةن القةةيانين األساسةةية من ةةا  ةةان -24

م الةةذب يمبةةق علةةي جميةةخ العةةاملين فةةي 1991( لسةةنة 25الترمينةةات والمعاشةةات   ةة   

م 1991 ( لسةنة26اعين العةام والملةتلط  والقةانيو   ة   الت ا  اسدا ب للدولة، والقم

ببةةةرو الترمينةةةات االجتماعيةةةة، ويمبةةةق علةةةي العةةةاملين فةةةي القمةةةاع اللةةةاا  و ةةةانيو 

 م  ويمبةةق هةةذا1992( لسةةنة 33المعاشةةات والممافةةلت للقةةيات المسةةلقة واألمةةن   ةة   

 ن(قة واألمةاد ورةباط القةيات المسةلالقانيو علي العةاملين فةي المتةال العسةمحب  أفةح

 يفةي شة ح يينية 2011( لسةنة 9ي   ة  وفي الفتحة األةيحة صد   انيو الترمين الصق

 ةال أو هذا القانيو ل  يدة  وي  التنفيذ وتي اآلو.

م، والهقتةةو التنفيذيةةة   ةة  1991( لسةةنة 25 ةةانيو الترمينةةات والمعاشةةات   ةة    -25

لدولةة والقمةاعين العةام م، ينت  وق العةاملين فةي الت ةا  اسدا ب ل1992( لسنة 125 

( مةن هةذا القةانيو الققةيق 5والملتلط فةي الاةماو االجتمةاعي، ووةددت المةادة   ة   
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رةرمين البةيليةة والعتة  واليفةاة،  -الترمينية التي يمنق ا القانيو لميظفي الدولةة فةي: 

 وررمين ةصابات العم .  -ال يمبق–والتامين الصقي 

ققةةيق الترمينيةةة المتحربةةة علةةي رةةماو ال الترمينةةات والمعاشةةات  ةةانيوووةةدد  -26

من البيليةة في وق المعاش التقاعدب، أو وق رعييض الدفعة الياودة، ويستقق المةؤ

 (19عليو من الميظفين أوةد هةذ  الققةيق بميجةب شةحوط وةددها القةانيو فةي المةادة  

 ةةخ ةقةةد أدنةةي لسةةن المةةؤمن عليةةو، وفتةةحة اشةةتحاةو، ويسةةتفيد مةةن هةةذا القةةانيو فةةي اليا

 ةح .ملي أةثح فئة من فئات المتتمخ بالمقا نة مخ  يانين الاماو االجتماعي األالع

 ال يتةةةي  وحمةةةاو المسةةةتققين عةةةن المةةةؤمن عليةةةو أو صةةةاوب المعةةةاش مةةةن  -27

 المةادة المستققات التي رنبر طبقةاً ألومةام هةذا القةانيو ة ا رةيافحت شةحوط االسةتققاق(

مسةتققات هةي وصةيلة اشةتحاةات ( من  انيو الترمينةات والمعاشةات، ةةيو هةذ  ال54 

يو سنيات طييلة دفع ا المتقاعد من  يرو و يت أوالد  ببم  شة حب، لةذل  نةص القةان

( مةن هةذا القةانيو 52علةي رقةحي  المسةا  ب ةا أو وتةي رتميةدها ويةث نصة  المةادة  

الو ةةةذل  علةةي  ال يتةةي  رتميةةد المسةةتققات التةةي رقةةح ت وفقةةاً ألومةةام هةةذا القةةانيو ة

    ااهي(. بمقتاي وم

 

 شات(:سادساً/ انتهاكات تعرض لها صندوق التقاعد )الهيئة العامة للتأمينات والمعا

ييجد في اليمن أ بعة صناديق ر عني بالاماو االجتماعي، ة  صندوق يلتص  -28

بفئة معينة من أبنار المتتمخ، ول ذ  الصناديق أهمية في وماية أفحاد المتتمخ من الفقح 

 رمينية المتيفحة لديو، واستثما ها ألميال ا في ما يعيد بالنفخ علةي  من ة ل المنافخ الت

 ن ييجةد صةندوق الحعايةة االجتماعيةةوةلي جانب صناديق الاماو االجتماعي في اليم

التةةابخ لةةي ا ة البةةئيو االجتماعيةةة والعمةة ، وأهم ةةا صةةندوق ال يئةةة العامةةة للترمينةةات 

يتمةيو ال يمة  من مةيظفي الدولةة، و والمعاشات الملتصة بصحف محربات المتقاعدين
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التنتيمةةي لصةةندوق ال يئةةة مةةن الةةي يح الملةةتص، و يةةح اللدمةةة المدنيةةة والترمينةةات 

ةحهي  لمتل  اسدا ة وعدد من الي  ار والملتصين وةدا ة رنفيذيةة مةن  هةي  هيئةة 

وناهب  هةي  باسرةافة الةي وةيلةين أوةدهما لبةئيو التسةييات واآلةةح للبةئيو الماليةة 

( ةدا ة 16دا ية ع وة علي عدد من المستبا ين وفي ةطا  هذا الصندوق هنةا   واس

ةذل  لد  عامة من ا ةدا ات عامة فنية ومالية واستثما ية وادا ية ورلصصية أةح   

( فحعاً وممتباً في ةافة مقافتات اليمن، ويتيلي متل  ةدا ة ال يئة 22عدد الصندوق 

االسةةتثما ية المتصةةلة باسةةتثما  فةةياهض للعمليةةة  يطالقيةةام بمسةةئيلية اسشةةحاف والتلمةة

 رتميو ميا د الصندوق من اآلري:وأميال ال يئة، 

ج ات  % رتقمل ا6ج ات العم  والمؤمن علي   المقح ة والمقددة بنسبة  اشتحاةات .أ

 منرستقمخ  %6صابة عم  وةذل  بنسبة % ةترمين ة1العم  باسرافة الي نسبة 

  ارب الميظا ش حياً.

 بالغ التي يؤدي ا المؤمن علي   عن مدد ةدمة سابقة أو اعتبا ية.الم . 

ة  ب  الدول ميظفيلالمبالغ التي رلت م ب ا الل انة العامة للدولة عن مدد اللدمة السابقة  .ت

 .صدو  القانيو

و أيانين  ومام لد  ج ات العم  أو مبالغ مستققة سبق رقحيحها وفقاً أل يينيةمبالغ المد .ث

 نت  و حا ات ةاصة. لياهح سابقة أو

 وصيلة ةسح العملة من صافي األجح أو القاف  أو الممافرة. .ج

 ال بات واسعانات واليصايا. .ح

  يخ استثما  هذ  األميال. . 

لقق بال يئة أرحا  بالغةة اللمةي ة رعةح، اسةتثما ات ال يئةة للسةاهح ةبيةحة  -29

هي  % مةةةن القيمةةةة الققيقيةةةة السةةةتثما ار ا نارتةةةة عةةةن رةةةد90وصةةل  الةةةي أةثةةةح مةةةن 

األوراع اال تصادية في اليمن ببم  عام وفقداو السيمحة علي ةدا ة اسةتثما ار ا، بةدأ 
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هذا التقدب عند ري ا االشتحاةات الترمينية نتيتة عدم صحف محربات مةيظفي الدولةة 

والقماعين العام والملتلط والتةي رعةد المنبةخ األساسةي لمةيا د نتةام الترمينةات ورحرةب 

يةةة الت ةةات وبالتةةالي العتةة  عةةن اسةةتثما  هةةذ  االشةةتحاةات علةةي  لةة  ا رفةةاع مديين

المسةةةتققة ورققيةةةق ةسةةةاهح ماليةةةة، وربةةةين األ  ةةةام او مسةةةتي  ةسةةةاهح ال يئةةةة العامةةةة 

للترمينةةةةةات وصةةةةةل  ةلةةةةةي مبلةةةةةغ ةبيةةةةةح جةةةةةداً فةةةةةاق التي عةةةةةات ويةةةةةث وصةةةةة  ةلةةةةةي 

ة ( لاير رقحيباً نتيتة ري ا ري يد االشةتحاةات واللسةاهح النارتة459,129,810,553 

عن ردهي  أوراع االستثما ات وا رفاع أسةعا  صةحف العمة ت األجنبيةة، الةذب  اد 

 ةلي ن نة أرعاف ة ل الث ث السنيات المارية.

 الناتجة عن تدني سعر صرف الريال مقابل الدوالر الهيئة خسائرجدول يوضح 

 2017ديسمبر  31رصيد الهيئة كما في 

 الرصيد بالريال اليمني
رصيد الهيئة بالدوالر بسعر 

 لاير/للدوالر250.50صرف 

رصيد الهيئة بالدوالر بسعر 

 لاير/للدوالر480صرف 

 الفارق بالدوالر األمريكي

$ 

قيمة الفارق الذي يمثل 

خسارة على الهيئة 

 250.50بسعر األساس 

772,500,000,000 3,083,832,335 1,609,375,000 1,474,457,335 369,351,562,500 

 م.2017المصدر تقرير الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات ديسمبر 

عندما صد   حا  من وميمة هادب بنق  البن  المحةة ب اليمنةي مةن العاصةمة  -30

ترمينةات م ةاو لو األنح البالغ في رعمي  أعمال هيئة ال2016صنعار ةلي عدو في العام 

متقاعةدين المةدنيين وأسةحه  منةذ شة ح وبالتةالي ري ةا صةحف معاشةات ال ،والمعاشات

 م، نتيتة عدم ريفح سييلة نقدية لد  البن  المحة ب بصنعار.2017ما   
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 سابعاً/ حاالت واقعيه من معاناة المتقاعدين وتدهور وضعهم اإلنساني:

ورةةةرمين اسنسةةةاو مةةةن ةمةةةح العتةةة   ،ةو ال ةةةدف مةةةن الاةةةماو االجتمةةةاعي -31

تي ةا ر  فةاجة والعةي ، ليعةين بمحامةة، وبالتةالي والبيليةة هي ةنقا   من الفقح والق

ةاصة فةي وةال ةةاو اللمةح أةبةح بة  يتةب او رتسةخ مةخ الي ة  ورة داد  ،هذ  القماية

وتةةي رمتةةد لتبةةم  ةةة  الفئةةات ورغمةةي معتةة  الملةةاطح التةةي ر ةةدد اسنسةةاو فةةي ويارةةو 

ن ح مةالييمية، ففي الي   الذب ية داد فيةو اللمةح بسةبب القةح  والقصةا  وفقةد المثية

حة أفةحاد األسةحة ألعمةال   ومصةةاد  دةل ة  رصةبح القاجةة لمعةةاش التقاعةد لعاهة  األسةة

لذب أةبح واجة وأهمية من أب و   آةح، مخ  ل  انصدم المتقاعد بي ا هذ المعاش، ا

ا، وانلفة  في ظ  القح  والقصةا بال في التحوف العادية للبلد ما  عليوةاو يعتمد 

 سعح صحف العملة األجنبية، وي ر األسعا .  يمة هذا المعاش بسبب ا رفاع

ه  والبةالغ عةةدد ،ة ا مةا وصةحنا المتقاعةدين المقةحومين مةةن اسةت م معاشةار    -32

 وأةةذنا فةي االعتبةا  متيسةط( ألةا متقاعةد فةي المقافتةات المقحومةة، 41أةثح مةن  

ن ( ألةا شةلص مة246وت  األسحة اليمنية فإو المترنحين باليرخ يحرفخ عدده  الةي  

لييميةة با  السن والنسار واألطفال واليةافعين وهةؤالر بقاجةة ماسةة ةلةي االوتياجةات اة

لةي ةاألساسية والاحو ية من ميةا  ويةذار ودوار ومةرو  لمةي ربقةي   علةي  يةد القيةاة 

فحاد جميخ أ جانب اوتياج أطفال   ةلي التعلي ، وة   ل  أد  ةلي ةا نة ةنسانية ررنح ب ا

% مةةن هةةذ  البةةحيقة مةةن ةبةةا  السةةن يعةةانيو مةةن 30لةة  أو المتتمةةخ، واألسةةيأ مةةن  

أمةةحا، م منةةة رقتةةاج الةةي ع جةةات مسةةتمحة مةةد  القيةةاة وةال سةةيفقدوو ويةةار   ف ةة  

هة  أرعا شحيقة في المتتمخ وييح  اد ين علي العم  ومعاشار   التقاعديةة هةي العا

 اليويد ل   وألسحه  من بعده .
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 المعاش التقاعدي إجمالي عدد المحرومين من جدول يوضح

عدد المتقاعدين في كل 

 المحافظات

عدد المتقاعدين في المحافظات 

 الجنوبية بما فيها محافظة مارب وتعز

 محافظة 12عدد المتقاعدين في 

 شمالية محرومة 

 الف 41اكثر من  الف 81اكثر من  123,015

 م.2017المصدر نقابة المتقاعدين ديسمبر 

ي نة والً ميةدانيا لد اسةة اليرةخ المعيبةي والصةق نفذ مةؤةحاً بةاوثيو يمنيةيو -33

دين من ( والة يمثليو متقاع50واسنساني لعينة من المتقاعدين المتاح ين ألةثح من  

نيةة عدد من المقافتةات المقحومةة، وةانة  نتاهت ةا ةا نيةة ومؤلمةة والد اسةات الميدا

دين قق  بالمتقاعةالتي أجحي  علي عينة من هؤالر المتقاعدين و ع  األرحا  التي ل

 -ما بين:

 اليفاة بسبب ري ا المعاشات.  -

 ير التغذية.انعدام األمن الغذاهي ورفبي س -

 سبة األمحا، وانعدام القد ة علي مياج ة رماليا الع ج.ا رفاع ن -

 ربحد وانعدام المرو . -

 ن. رسح  من التعلي  ألطفال المتقاعدي -

قةةذة للقيةةاة عبةةح ةيةة ق ممةةا  صةةنعار نمنةةخ اليصةةيل ةلةةي اللةةدمات الصةةقية الم -

 الدولي.
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 جدول يوضح نماذج لبعض الحاالت التي تم دراستها

 المعاناة اسم المتقاعد

 ريفي المتقاعد بسبب انقماع المعاش وعدم  د رو علي شحار أومد يقيي يقيي الالماني

 األدوية وأبناهو الملتلين عقلياً. 

 اعد بسبب انقماع المعاش.ريفي المتق د   ق ال مدانييقيي مقم -

 ردهي  والت ا الصقية وفقداو البصح بسبب انقماع المعاش فاطمة وسين ناجي العيامي

 وعدم  د ر ا سجحار عملية جحاوية للعين. 

ردهي ت والتو الصقية ورعح، لقالة اةتئا  شةديد  يقيي مقمد أومد صيفاو

ورةيرح نتيتةةة سيقةاف صةةحف المعةاش و ادت والتةةو 

 ي ريفي.سيرا وت

 عام والتي ةان  رعيل أم ا البالغة من العمح 58البالغة من العمح  محي  مقمد مقمد المق ني

 عاما ردهي ت والت ا المعيبية لعدم  د ر ا علي شحار 90 

 القاجات الاحو ية فتيف  بسبب  ل  وأصبق  أم ا من ييح عاه .    

 

 ثامناً/ جهود المتقاعدين في تحصيل حقوقهم:

المتقاعةةدوو عبةةح نقةةابت   وجمعيةةار  ، بةالمثيح مةةن الت ةةيد والمتابعةةات مةةن  ةام  -34

من الممالبات والمناشدات اسنسانية بملب صحف معاشار    المثيحة ل القيام بتقحيح 

م، ووتةةي 2016التقاعديةةة منةةذ و ف ةةا عنةةد نقةة  البنةة  المحةةة ب ةلةةي عةةدو فةةي سةةبتمبح 

و بالمثيح من الي فات االوتتاجية لد  ممتب را ي   فخ هذا التقحيح، ةما  ام المتقاعدو

األمةةة  المتقةةةدة لممالبةةةة بالاةةةغط علةةةي وميمةةةة هةةةادب بصةةةحف معاشةةةار  ، واليفةةةار 

بتع دار ا التي  معت ا عند نق  البن ، باسرافة الي الن ول ةلةي مقافتةة عةدو لمتابعةة 

ي عةدو البن  المحة ب في المقافتة للصحف، داهمةاً يةت  اليعةد مةن البنة  المحةة ب فة
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بصةحف المعاشةات للمقافتةات البةمالية المقحومةةة، بعةد وصةيلو علةي ريجي ةات مةةن 

و يح المالية و هي  وميمة هادب بالصحف وال يت  الصحف، و د  ام  ال يئة العامةة 

للترمينات والمعاشةات بمتابعةة الصةحف بعةد رت ية  ةة  المبةيفات والبيانةات الممليبةة 

 صحف ر   بمو بقحا  سياسي متعلق بالقح .للصحف، دوو أية جدو ، ةيو  حا  ال

مؤةحاً شا ة  نقابة وجمعية المتقاعدين في و شةة عقةدت فةي صةنعار وعةدو  -35

ي دف  ةلةرق  عنياو " رداعيات القح  علي نتام الترمينات والمعاشات في الةيمن" هة

نتةةام الترمينةةات والمعاشةةات وأسةةبا  ري ةةا معاشةةات  فةةيالتعةةحف علةةي أنةةح القةةح  

مينةات ي معت  المقافتات البةمالية، وةيتةاد ولةيل للقفةاظ علةي نتةام الترالمتقاعدين ف

ووماية وقةيق المتقاعةدين، دعةي في ةا ةلةي رقييةد ميرةيع المعةاش التقاعةدب عةن أب 

مينةةةات نةةة اع سياسةةةي باعتبةةةا   وقةةةاً ممتسةةةباً نابعةةةاً مةةةن امةةةت   المتقاعةةةدين ل يئةةةة التر

ح، ور  ع ،عيدا عن التقم  القميميوالمعاشات، والمقافتة علي استثما ات ال يئة ب

يد ( الت ة5الملقق   ة   اليرخ المرساوب للمتقاعدين المنقمعة معاشار  ، ميرح في 

 المبذولة في متابعة صحف المعاشات التقاعدية.

 

 : الحلولاسعاً/ التوصيات وت

 ومةةمقافتةة المقح 12سحعة صةحف المعاشةات التقاعديةة للمتقاعةدين فةي الة   -36

أيةةة وةةحو ، أو أب صةةحاع سياسةةي ةين ةةا وقةةيق  عةةنيةةد معاشةةات المتقاعةةدين ورقي

 ةنسانية  انينية ممتسبة محربمة بقق اسنساو في البقار.

لقةةح  ةبعةةاد ال يئةةة العامةةة للترمينةةات والمعاشةةات وأميال ةةا واسةةتثما ار ا مةةن ا -37

  والصةةحاعات ةين ةةا أمةةيال ةاصةةة بمبةةا  السةةن والمعةةالين مةةن النسةةار واألطفةةال، وهةة

 فئات ييح  اد ة علي المبا ةة في أية وحو . 
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ماملة رتقم   يات التقالا العحبي بقيادة السعيدية ووميمة هادب المسؤولية ال -38

الت عن االنت اةات التسيمة واألرحا  التةي لققة  بالمتقاعةدين وأسةحه  بمةا في ةا وةا

 اليفاة.

مةيم علي البن  المحة ب في عةدو سةحعة صةحف معاشةات المتقاعةدين فةي ع  -39

  . التم ي ية اليمنية بما في ا متقاعدب المقافتات البمالية وواح التميي  بين 

يتةةب علةةي لتنةةة وقةةيق اسنسةةاو العمةة  علةةي  فةةخ هةةذا التمييةة ، والتققيةةق فةةي  -40

 االنت اةات اليا عة علي المتقاعدين.

ممةةا  صةةنعار ومينةةار القديةةدة  وفةةتح القصةةا ، ممالبةةة بي ةةا القةةح  وفةة ال  -41

، وي  اة المتقاعدين وأسحه  لللمح.الذب عحو

اة الممالبة بتبةمي  لتنةة رققيةق دوليةو مقايةدة للي ةيف علةي األرةحا  والمعانة -42

حومةة الصقية واسنسانية والمعيبية التي وص  ةلي ةا المتقاعةدوو فةي المقافتةات المق

 من صحف المعاشات.

رةةةةحو ة رةةةةيفيح الحعايةةةةة االجتماعيةةةةة واسنسةةةةانية العاجلةةةةة ألطفةةةةال وأسةةةةح  -43

محا، قاعةةدين المتةةيفين ةلةةي جانةةب االهتمةةام بالمتقاعةةدين المعةةا ين والمصةةابين بةةرالمت

 م منة.
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رةةةحو ة رةةةيفيح الحعايةةةة االجتماعيةةةة واسنسةةةانية العاجلةةةة ألطفةةةال وأسةةةح  -44

المتقاعدين المتيفيين الي جانب االهتمام بالمتقاعدين المعا ين والمصابين برمحا، 

 م منة.
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 (1ملحق رقم )

 اني لمعاناة المتقاعدينرسم بي
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 (2ملحق رقم )

 رسم بياني الستحقاقات المتقاعدين



 
 
 

 

  26          Sana'a Dr.Nagar / ALDAR /26/5/2018                                                       
 

 

 Report on violations of humanitarian rights of retired in Yemen / نسانية في اليمن اإل قاعدينمتتقرير بشأن انتهاكات حقوق ال      

 (3ملحق رقم )

 نتهاكات المتقاعدينملخص تفريغ استمارات مسح ا

 المعاناة اسم المتقاعد م

1- 
احمد يحيى يحيى يحيى 

 الضلماني

ية ريفي المتقاعد بسبب انقماع المعاش وعدم  د رو علي شحار األدو

 متانين . اهووأبن

 الهمداني رزق محمد يحي -2

 سبب وفاة المتقاعد هي انقماع معاشو وعدم استماعتو ع ج  وجتو

ية وابنو المحيض وعدم استماعتو رعلي  أبناهو  فتدهي  والتو الصق

 وريفي 

 فاطمة حسين ناجي العوامي -3
 ردهي  والت ا الصقية وفقداو البصح بسبب انقماع المعاش   وعدم

  وشحار االدوية. ر ا علي ةجحار عملية جحاوية للعين د 

 يحيى  محمد احمد صوفان -4
قاف ردهي  والتو الصقية ورعح، لقالة اةتئا  شديد وريرح نتيتة سي

 صحف المعاش و ادت والتو سيراً وتي ريفي

 مريم محمد محمد الكحالني -5

عمح من ال ( عام والتي ةان  رعيل ام ا البالغ58البالغة من العمح  

( ردهي ت والت ا المعيبية وعدم  د ر ا علي شحار القاجات 90 

 وأصبق  أم ا من ييح عاه الاحو ية فتيف  بسبب  انقماع المعاش 

6- 

 جميلة صالح ناجي الروضي    

من رمي  في  ابن ا يعاني -اني من فب  ةليب      المذةي ة رع - 

 ةةير امخ   أبي افي بي   من  ف ي رسمنييجد ل ا س ال -الدمان      

   انقماع المعاش بسبب وللعل  فالبي  يتميو من يحفتين ل   جميعا

 الحنومة محمد صالح -7

،  انقماع المعاش وعدم  د رو علي شحار الع ج المذةي  رعح بسبب 

الي شل  نصا  وفب  ةليب وهي مقعد سحيحياً و وجتو اياا رعاني 

 من مح، السمح . ورااعا  المح، 

 قائمة محمد الطويلي -8
المستقق المذةي  يعاني من ارمحابات نفسية وانتحا لعدم صحف 

 المعاش  ر داد 

 المطري صالح يحي احمد -9

جتو المذةي  يعاني من الصحع والسمح يؤدب بو الي والة اسيمار و و

ةذل  رعاني من السمحب . وردهي  اليرخ الصقي بسب انقماع 

 المعاش 

 الروضي سعد حمادي عبدهللا -10

 شحار انقماع المعاش ادب الي  سير التغذية و عدم القد ة علي بسبب  

لي دب االع ج وردهي  والتو الصقية وعدم التقاق ابنو بالتعلي  مما أ

 أ مة نفسية م منة .

 ناجي عبد الجليل محمد شريف -11

ي  انقماع المعاش ل  يستميخ اليةي  رلبيو اوتياجار   والمذة بسبب 

متنيو يعاني من ارمحابات نفسية شديدة وهي مقيد بالس س  ويسمن 

في بد وم ال رتيفح فيو النياوي الصقية من شم  وهيار وهي مسترجح 
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 وصاوب البي  يمالب باللحوج من البي  لعدم دفخ اسيتا  .

 السقيا محسن محمد العزي -12

 

 حفوا  ةيقاف صوحمانو من وقو في المعاش واستمح وفا  المتقاعد بسبب

د م أد  الي العدي2016منذ نق  البن  المحة ب الي عدو في أيسم  

من اسرحا  لقق  ب وجتو  وأسحرو وعدم رممنو من شحار الغذار 

 وييح  من االوتياجات الاحو ية وةاو يعاني ويبمي في آةح ويارو

 من انقماع المعاش و من ال  في صد    ول  يتممن من الذها  الي

 ي  للع ج  مما  ادب الي وفارو بذبقة صد ية المستبف

 جحاف محمد ناصر احمد -13

 عدو وحمانو من وقو في المعاش التقاعدب منذ نق  البن  المحة ب الي

عاج  عن القحةة  بسب عدم  وري ا صحف المعاش والو المتقاعد

 شحار االوتياجات  استماعة

14- 
حمود  عبدالرحمن إبراهيم

 الخطيب 

 

ي لميح متقاعد بسب وحمانو من المعاش التقاعدب ومن ةثحة التفريفي ال 

ن م اار الدييو التي عليو وةيا يستميخ شحار اوتياجارو المعتادة 

و يذار وييح  وأصبح في ورخ يحني لو ف ي في والو ريرح وييم وفار

بة ري ا لسانو عن الم م وفقداو القحةة في يد  و جلة ورعحق وصعي

ةو   ا ةسعافو الي صنعار الي مستبفي الثي ة فمافي التنف  رم  وين

  ومو هللا  –وصلنا لبا  المستبفي أةحج   ووو 

 الشرفي عبدهللا محمد عبدهللا -15

في  ةيقاف وقو المعاش التقاعدب منذ أو نق  البن  المحة ب الي عدو

 م التي  رممنو من شحار المتملبات الاحو ية وألسحرو2016أيسم  

ت و الع ج والمذةي  ةفيا وبقاجو الي ع جاوعدم ريفح  يم

  واوتياجات وردهي   والتو الصقية

 الصيف علي احمد عبدهللا -16

ي اليصيل ال اي ق مما  صنعار الدولي  ومنخ وفا  المتقاعد بسبب 

يتة اللا ج وعدم صحف المعاش التقاعدب نت الع ج المنقذ للقياة في

 لمما ريفح الع ج للقلب وةي ق النق  البن  المحة ب الي عدو وعدم 

 الدولي بصنعار مما أدب الي اليفاة 

 الحضرمي محمد مبارك حمود -17
 دام سب  القياة الاحو يةعدم صحف المعاش التقاعدب ادب الي انع

  المحيمة ردهي  القالة الصقية

18- 
 محمد حسن علي عبدهللا عقة 

 

 لبن لتقاعدب منذ نق  اانقماع المعاش عدم صحف المعاش ا ريفي بسبب 

الي عدو  مما جعلو ييح  اد  علي ريفيح الغذار واستمحا  ري ا 

و المعاش انح علي نفسيتو ورمل  منو البؤ  والقاجة وردهي ت والت

ي فارو الصقية داعيا هللا او يقبض  ووو  ب  او يمد يد  ألود و ب  وف

حر  البي  وعنف  الليلة جارت اليالدة رلبح  بنفا  الد يق وواجيات 

 ا فحفض  ل  وعند الفتح جارت سيقاظو فيجدروعليو او ربيخ أ ر 

  ومو هللا  -  مي 

ةيقاف صحف معاشو التقاعدب الذب يعتبح الدة  األساسي لألسح بسبب  القاعدي هادي عبدهللا يحي -19
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نق  البن  المحة ب الي عدو مما أدب الي وحمانو من شحار الغذار وما 

متملبات الاحو ية ورفا   اليرخ الصقي لديو بسبب يقتاجو من ال

نقص الغذار مما سبب لو فقداو الذاةحة وعدم القد ة علي الي يف 

وأصيب بإس ال شديد أد  الي وفارو وتي األسحة ال رمل  أجي  نقلو 

 أل ح  مستبفي  فقح مد خ(

 عناش احمد علي علي -20

تممن من شحار وحمانو  من وقو في المعاش التقاعدب بقيث ل  ي

االوتياجات الاحو ية األساسية من مرة  ومبح  وييح  فقد صا  

خ لاعا عام أصابو من نقص التغذية وفقداو التحةي  وسارت والتو م

استمحا  ري ا صحف المعاش وتي وص  بو الي الدوةة والدوا  بين 

 اليهلة واألةح  وتي وفارو

21- 
 ابو قايد محمد علي صالح

 مرعبة

منخ اليصيل الي  –دم  د   علي شحار الع ج ع -ر  نقص الغذا

عدم  –اللدمات الصقية باللا ج نتحا سي ق مما  صنعار الدولي 

 ارمحابات نفسية  –القد ة علي ريفح ةدمات التعلي  لألبنار 

 العيني حسين هادي قاسم -22

  ج ج للععدم القد ة علي السفح الي اللا –االفتقا  الي ريفح الع جات 

سية ارمحابات نف - منخ اليصيل( عبح ةي ق مما  صنعار الدولي  

 عدم القد ة علي رلبية ةدمات التعلي  لألبنار  –

 أبو مرعبة قاسم محمد حسين -23

 ج  ج للععدم القد ة علي السفح الي اللا –االفتقا  الي ريفح الع جات 

عدم  – رمحابات نفسيةا - منخ اليصيل( عبح ةي ق مما  الدولي  

 القد ة علي رلبية ةدمات التعلي  لألبنار

 الحيمي حسين عبدهللا -24

 ج  ج للععدم القد ة علي السفح الي اللا –االفتقا  الي ريفح الع جات 

سية ارمحابات نف - منخ اليصيل( عبح ةي ق مما  صنعار الدولي  

 عدم القد ة علي رلبية ةدمات التعلي  لألبنار –

 اليزيدى عمير حسين علي علي -25

نقص  –م 26/6/2016وفاة ابن المتقاعد نتيتة لقصا الميحاو في 

ن بالعي االفتقا  الي ريفح الع جات وبالتالي الي نقص النتح –الغذار 

 وتي اليسح  والعين اليمني ال يح  ب ا وهي بقاجة الي عملية جحاوية

والة  –نار دم القد ة علي ريفح ةدمات التعلي  لألبع -يستميخ النتح

 نفسية  

 هللا لطف احمد عبدالخالق -26
 -مسمن االفتقا  الي ال –نقص الغذار  –م 28/7/2017وفاة المتقاعد في 

 ية  ارمحابات نفس-عدم القد ة علي ريفح ةدمات التعلي  لألبنار

 الدفعي عبداله غانم محمد -27

ص نق –م 26/6/2016وفاة ابن المتقاعد نتيتة لقصا الميحاو في 

ن بالعي االفتقا  الي ريفح الع جات وبالتالي الي نقص النتح –الغذار 

 وتي اليسح  والعين اليمني ال يح  ب ا وهي بقاجة الي عملية جحاوية

والة  –دم القد ة علي ريفح ةدمات التعلي  لألبنار ع -يستميخ النتح

 نفسية  

نقص  –م 26/6/2016الميحاو في وفاة ابن المتقاعد نتيتة لقصا  صيفان قاسم صالح علي -28
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االفتقا  الي ريفح الع جات وبالتالي الي نقص النتح بالعين  –الغذار 

اليسح  والعين اليمني ال يح  ب ا وهي بقاجة الي عملية جحاوية وتي 

والة  –عدم القد ة علي ريفح ةدمات التعلي  لألبنار  -يستميخ النتح

 نفسية  

 الكوماني سعد احمد فاطمة -29

، م أمحا2/4/2018وفاة والدة المتقاعدة بسبب نقص الدوار بتا ي  

( عبح ةي ق مما  صنعار  الدولي  علما باو  منخ اليصيل -م منة 

عدم استماعت ا  –و م بالدمان  –لدي ا عيدة للع ج في اللا ج 

 القصيل علي الميا  النتيفة 

 زيدان صالح حسين علي -30

عار عدم القد ة علي السفح الي صن – ج عدم ريفح الع –نقص الغذار 

 عدم القد ة علي شحار الميا  –ارمحابات نفسية  –لتلقي الع ج 

 الصالقة للبح  واألدوية 

 رفم  األسحة  –مااعفات في المح،  –ان يا  اجتماعي ا تصادب  الهبيش عبدهللا محمد امين -31

 الشميري مانع إسماعيل قاسم -32
لي ععدم القد ة  –ارمحابات نفسية –يفح الع ج عدم ر –نقص الغذار 

 شحار الميا  الصالقة للبح  واألدوية

 الشجني عبدالرحمن ناجي محمد -33

لي ععدم القد ة  –ارمحابات نفسية  –عدم ريفح الع ج  –نقص الغذار 

 اليدة  البنو جياهح محياو لدي االميا  الصالقة للبح  واالدوية  شحار

ستميخ المتقاعد لديو ر او  في العميد الفقحب وال ي –يستميخ ع ج ا 

 القحةة 

 الشماحي عبدهللا صالح سليم -34
اصيب  –ارمحابات نفسية  –الفتقا  الي الع جات ا -نقص الغذار

 بالسياه  في العين وتي فقد البصح بسبب ري ا المعاش 

 ثعيلة صالح صالح محمد -35

عدم ريفح  –ابات نفسية ارمح –عدم ريفح الع ج  –نقص الغذار 

لتعلي  اعدم ريفح ةدمات  –عدم القد  علي السفح  الي اللا ج  –المرو  

 ارمحابات نفسية –لألبنار 

36- 
ناجي محمد علي حسين 

 السماوى

لي ععدم القد ة  –ارمحابات نفسية –عدم ريفح الع ج  –نقص الغذار 

 رو  نقص ريفح الم –شحار الميا  الصالقة للبح  واألدوية 

 على احمد النهمي  -37

لي ععدم القد ة  –ارمحابات نفسية –عدم ريفح الع ج  –نقص الغذار 

ابن  نقص ريفح المرو  ولدية –شحار الميا  الصالقة للبح  واألدوية 

 ( 16مصا  بسحطاو اللصية ون نة أبنار معا ين وعدد أفحاد األسحة  

 حميد احمد محمد الجذيفي -38

–عدم ريفح الع ج  –قص الغذار ن -م 13/8/2017في  وفاة المتقاعد

عدم القد ة علي شحار الميا  الصالقة للبح   –ارمحابات نفسية 

 نقص ريفح المرو  –واألدوية 

 يحيى شرف محمد الكوكباني  -39

لي ععدم القد ة  –ارمحابات نفسية –عدم ريفح الع ج  –نقص الغذار 

 محيض –نقص ريفح المرو   –ية شحار الميا  الصالقة للبح  واألدو

م من ويقتاج الي ع ج السمح والاغط ردهي  والتي ووالو أسحري 

 وأصبح اليرخ المعيبي ال يماق 
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 على مهدي على الحجي  -40

–عدم ريفح الع ج  –قص الغذار ن -م 13/8/2017وفاة المتقاعد في 

  عدم القد ة علي شحار الميا  الصالقة للبح –ارمحابات نفسية 

م عد –م 13/4/2018نقص ريفح المرو  وفاة المتقاعد في  –واألدوية 

 فح بسبب اي ق مما  صنعار الدوليالقد ة علي الس

 عبدهللا احمد محمد محسن -41

عدم القد ة  –ة ارمحابات نفسي–عدم ريفح الع ج  –نقص الغذار  -

عدم  -نقص ريفح المرو   –علي شحار الميا  الصالقة للبح  واألدوية 

 سفح بسبب اي ق مما  صنعار الدوليالقد ة علي ال

 محسن عبدهللا صالح عيدنه -42

عدم القد ة  –ة ارمحابات نفسي–عدم ريفح الع ج  –نقص الغذار  -

عدم  -نقص ريفح المرو   –علي شحار الميا  الصالقة للبح  واألدوية 

ملية الي عيقتاج  – عار الدوليالقد ة علي السفح بسبب اي ق مما  صن

 عاجلة وال ييجد لديو مصد  دة  

 على حمود احمد الورافي -43

عدم القد ة  –ة ارمحابات نفسي–عدم ريفح الع ج  –نقص الغذار  -

عدم  -نقص ريفح المرو   –علي شحار الميا  الصالقة للبح  واألدوية 

 سفح بسبب اي ق مما  صنعار الدوليالقد ة علي ال

  المغربي محمد قاسم عبدهللا -44

–عدم ريفح الع ج  –قص الغذار ن -ابنار معا ين  –ةفيا النتح 

عدم القد ة علي شحار الميا  الصالقة للبح   –ارمحابات نفسية 

سفح بسبب اي ق دم القد ة علي الع -نقص ريفح المرو   –واألدوية 

 مما  صنعار الدولي

 محمد احمد مهدي الشراعي  -45

عدم القد ة  –ة ارمحابات نفسي–يفح الع ج عدم ر –نقص الغذار  -

عدم  -نقص ريفح المرو   –علي شحار الميا  الصالقة للبح  واألدوية 

 سفح بسبب اي ق مما  صنعار الدوليالقد ة علي ال

46- 
جميله يحيى عبدهللا على 

 الورافي 

–عدم ريفح الع ج  –قص الغذار ن -م 1/1/2017وفاة المتقاعد في

عدم القد ة علي شحار الميا  الصالقة للبح   –ية ارمحابات نفس

سفح بسبب اي ق دم القد ة علي الع -نقص ريفح المرو   –واألدوية 

 مما  صنعار الدولي

 محسن صالح عيسى  -47
عدم القد ة  –ة ارمحابات نفسي–عدم ريفح الع ج  –نقص الغذار  -

 المرو  .نقص ريفح  –علي شحار الميا  الصالقة للبح  واألدوية 

 عبدالفتاح احمد محمد مؤنس  -48

–عدم ريفح الع ج  –قص الغذار ن -م1/7/2017وفاة المتقاعد في 

عدم القد ة علي شحار الميا  الصالقة للبح   –ارمحابات نفسية 

 نقص ريفح المرو   –واألدوية 

 محمد على عبدهللا العنسي -49

–دم ريفح الع ج ع –قص الغذار ن -م 1/1/2017وفاة المتقاعد في 

عدم القد ة علي شحار الميا  الصالقة للبح   –ارمحابات نفسية 

 نقص ريفح المرو   –واألدوية 

 عبده محمد صالح حسن -50
عدم القد ة  –ارمحابات نفسية –عدم ريفح الع ج  –نقص الغذار  -

عدم  -نقص ريفح المرو   –علي شحار الميا  الصالقة للبح  واألدوية 
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 سفح بسبب اي ق مما  صنعار الدوليعلي الالقد ة 

 فاطمة عبده قاسم الخياط -51

–عدم ريفح الع ج  –قص الغذار ن -م 1/1/2017وفاة المتقاعد في 

عدم القد ة علي شحار الميا  الصالقة للبح   –ارمحابات نفسية 

 نقص المرو   –واألدوية 

52- 
عبدهللا محمد على حسين 

 السماوي

عدم القد ة  –ة ارمحابات نفسي–عدم ريفح الع ج  –نقص الغذار  -

 نقص ريفح المرو   –علي شحار الميا  الصالقة للبح  واألدوية 

 جميله محمد قايد الورد -53

–عدم ريفح الع ج  –قص الغذار ن -م 1/1/2017وفاة المتقاعد في 

عدم القد ة علي شحار الميا  الصالقة للبح   –ارمحابات نفسية 

 نقص ريفح المرو   – واألدوية

 اسماعيل محمد يحيى قاسم -54
عدم القد ة  –ة ارمحابات نفسي–عدم ريفح الع ج  –نقص الغذار  -

 نقص ريفح المرو   –علي شحار الميا  الصالقة للبح  واألدوية 

 عبده محمد سعد االنسي -55

ارمحابات –عدم ريفح الع ج  –قص الغذار ن -  2016وفاة المتقاعد في

نقص  –عدم القد ة علي شحار الميا  الصالقة للبح  واألدوية  –فسية ن

 ريفح المرو 

 فؤاد سليمان قائد الشميري -56
 ة علي عدم القد –االفتقا  الي ريفيح الع جات والمروب  –نقص الغذار 

 ريفيح التعلي  لألبنار 

 علي احمد علي السقيا  -57
عت  عن  –ات الاحو ية عدم القد ة علي شحار الغذار واالوتياج

 القحةة  اد   ل  الي اليفاة
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 (4ملحق رقم )

 مصدري التقرير )نقابة وجمعية المتقاعدين المدنيين(اريح تص
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 (5ملحق رقم )

 متابعة صرف المعاشاتجهود والصور التي توضح  بعض المذكرات
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 (5ملحق رقم )

 ستمارات المسح الميدانيا

 (مع الصور )عدد خمسون استمارة 

 

 

 

 

 


