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ABSTRACT: 
 

Issues related to woman rights are 
deemed to be great issues in the 
community, such rights are derived 
from the Islamic Sharia (Islamic 
Legislation) in which it is the first 
organizer of woman rights.  

The lawful right of the woman and 
her ability to gain it is one of the rights 
that must be given to woman in her 
society.  

The challenges and obstacles 
hindering the woman to be socially, 
economically and politically 

  معوِّقات تمكين املرأة من حقوقها القانونية يف الجمهورية اليمنية
  (دراسة سوسيولوجية عن املرأة يف محافظة حضرموت)

The Obstacles of Woman Empowerment Regarding Her 
Lawful Rights in The Republic of Yemen 

(A sociological study about the woman in Hadhramout Governorate) 
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empowered in our country need more 
joint efforts to be eliminated as well as 
requiring more political and legal 
support plus activation of all 
international conventions and charters. 

All strategies including the national 
strategy of woman must be well-
applied, as the woman is considered the 
other half of the community and a main 
part of this humanitarian entity, as we 
are in a community where males are the 
main dominant, the woman has been 
encountered to deprivation of rights, 
infringement and racism that are all 

stand against the woman to acquire her 
lawful rights.  

This study aimed to introduce the 
concept of empowerment, the laws, 
rights, the legal rights of the Yemeni 
woman and the obstacles affecting the 
woman empowerment regarding her 
social, cultural, economic and political 
rights, this study focuses on a main 
topic which is as follows:  

There are so many obstacles 
affecting the woman empowerment for 
her social, cultural, economic and 
political rights. 
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