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  ھذا التقـــــــریر

  
  

التقری  ر أول تقری  ر ع  ن حق  وق اإلن  سان والدیمقراطی  ة ت  صدره       یع  ُد ھ  ذا             
مؤس سة غی  ر حكومی ة ف  ي ال  یمن، ولع ل اختی  ار ھ ذه المھم  ة ال  صعبة م ن قب  ل المرص  د        
الیمني لحقوق اإلنسان یمثل أح د مظ اھر تح دیات الت صدي لحمای ة حق وق اإلن سان وم ن          

وص ول إل ى المعلوم ات وم ا یترت ب م ن مخ اطرة        أكثرھا تعقیدًا ، و ذلك ب سبب ص عوبة ال       
على تحلیلھا ونشرھا، غیر أن إدراك المرصد ألھمیة الدور الذي تلعبھ التقاریر قد جعلت    
القائمین علیة یقبلون بھذه المخ اطرة واإلق دام عل ى إص دار أول تقری ر یعتق د أن ھ س یمثل          

رات المتعلق ة بحق وق   وسیلة ھامة لحمایة حقوق اإلن سان م ن خ الل التركی ز عل ى التط و         
اإلنسان والدیمقراطیة في الیمن إیجابًا وس لبًا ، ویظھ ر ھ ذا التقری ر الم صادر األساس یة            
النتھاك حقوق اإلنسان وھو ما سوف یستوجب العمل عل ى س د الثغ رات الت ي تنف ذ منھ ا         
االنتھاكات وإجراء اإلصالحات المؤس سیة والت شریعیة والتربوی ة لت وفیر ش روط حمای ة          

  .یز حقوق اإلنسان واالنتقال الدیمقراطي وتعز
    

  
  

  
  

  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  514604 1 967+ تلفاكس )12593( ص ب – صنعاء –الجمھوریة الیمنیة 

www.yohr.org    Email: info@yohr.org    

http://www.yohr.org
mailto:info@yohr.org


 -٦-

 احملتويات
  

  الصفحة  املوضوع  ا
    املقــــــدمة
    مــــــدخل

    احلقوق واحلريات األساسية: البـــــاب األول 
     ة ــــاحلقوق املدني  الفصل األول
    احلق يف احلياة 1  
    احلق يف احلرية واألمن الشخصي والسالمة اجلسدية 2  
    لقسرياالختفاء ا 1.2  
    االعتقال التعسفي 2.2  
    احلق يف حرية الفكر واملعتقد 3  
      احلق يف احملاكمة العادلة 4  

    احلقوق السياسيـــة  الفصل الثاين
   احلق يف التعبري عن الرأي  1  
    احلق يف احلصول على املعلومات والشفافية 2  
    احلق يف التجمع السلمي 3  

    جتماعية واالقتصادية والثقافيــــــةاحلقوق اال  الفصل الثالث
    احلق يف الصحة 1  
    احلق يف العمل 2  

    حقوق الفئات اخلاصـــــة   الفصل الرابع
    حقوق املرأة  1  
    حقوق الطفل 2  
    حقوق الالجئني 3  

    االنتقال الدميقراطي ومعوقاته:  البــــــاب الثاين 
    يالتحـــــول الدميقراط  الفصل األول

     االنتخابات -احلق يف املشاركة  1  
    شراكة اتمع املدين  2  

    معوقـــــات التحول الدميقراطي  الفصل الثاين
    ضعف بنية الدولة 1  
    الفساد 2  

    متطلبـــــات اإلصالح الدميقراطي   الفصل الثالث
    إصالح النظام السياسي    

 

  



 -٧-

  دمةملقــا
  : أمهية التقرير* 

  هذا التقرير أول تقرير عن حقوق اإلنسان والدميقراطية تصدره مؤسسة غري حكوميـة يف الـيمن،                   يعد
ولعل إختيار هذه املهمة الصعبة من قبل املرصد اليمين حلقوق اإلنسان ميثل أحد مظاهر حتديات التـصدي                 

 وما يترتب مـن  حلماية حقوق اإلنسان ومن أكثرها تعقيداً ، و ذلك بسبب صعوبة الوصول إىل املعلومات       
خماطرة على حتليلها ونشرها، غري أن إدراك املرصد ألمهية الدور الذي تلعبه التقارير قد جعلـت القـائمني            
علية يقبلون ذه املخاطرة واإلقدام على إصدار أول تقرير يعتقد أنه سيمثل وسيلة هامة حلمايـة حقـوق                 

 اإلنسان والدميقراطية يف اليمن إجيابـاً وسـلباً ،          اإلنسان من خالل التركيز على التطورات املتعلقة حبقوق       
ويظهر هذا التقرير املصادر األساسية النتهاك حقوق اإلنسان وهو ما سوف يستوجب العمل علـى سـد                
الثغرات اليت تنفذ منها االنتهاكات وإجراء اإلصالحات املؤسسية والتشريعية والتربوية لتوفري شروط محايـة           

كما سيقدم هذا التقرير صورة عن حالة حقوق اإلنـسان يف           .النتقال الدميقراطي وتعزيز حقوق اإلنسان وا   
اليمن متكن املدافعني عن حقوق اإلنسان من امتالك املعلومات الكافية ،و ا ميكنهم التـصدي بوضـوح                 
للدفاع عن حقوق وحريات املواطن اليمين وامتالك التصورات لإلصالح الدميقراطي يف الـيمن ، و ميكـن      

هات الرمسية املعينة حبماية حقوق اإلنسان وحرياته األساسية أو املعنية بالتغيري الدميقراطي مـن امـتالك                اجل
تصور يقوم على الوقائع والتحليل املوضوعي لضرورات التغيري ومتطلبات محاية حقوق اإلنسان وحرياتـه               

  .األساسية، ويف هذا تكون أمهية هذا التقرير
  -:املرجعية واملنهج *

نطلق التقرير من املرجعية الكونية حلقوق اإلنسان ومن مبدأ أن حقوق اإلنسان كـل ال يتجـزأ         ي  
ويركز هذا التقرير على احلقـوق واحلريـات     . ،وأن ممارستها وأعماهلا ال تقوم إال يف ظل جمتمع دميقراطي         

ستمداً مصادره مـن  األساسية األكثر عرضة لإلنتهاك وعالقتها بإصالح النظام السياسي واحلكم الرشيد ،م          
بيانات متنوعة وخمتلفة جتمع بني الرصد والبيانات امليدانية والدارسات العلمية واملصادر الصحفية والتقـارير          
واحلاالت اليت تصل إىل املرصد وسعى التقرير من خالهلا لتبيان ، بدرجة أساسية ، معوقات محاية حقـوق             

ب معوقات وحتديات أمام التحول الدميقراطي يف اليمن ومـن  اإلنسان وحرياته األساسية واليت هي  يف الغال   
أشد الصعوبات اليت يواجهها العمل يف ميدان حقوق اإلنسان ، غياب الشفافية وعـدم الثقـة بالبيانـات              
واملعلومات الرمسية اليت تقدم على أساس التحكم مبا يتم نشره من هذه املعلومات والبيانات لتحقيق غايات               

كما واجه التقرير قلة وندرة اخلربة يف اليمن يف جمـال  . يف الغالب بيانات ومعلومات مضللة  سياسية جتعلها   



 -٨-

الرصد والتوثيق ووضع التقارير الشاملة اليت تتعلق بوضع حقوق اإلنسان والدميقراطية ،وقد متكـن التقريـر    
اد إجـراءات علميـة   من التغلب على جزء كبري من هذه الصعوبات بإتباع املنهج الشكلي التحليلي واعتم          

  :تساعد على جعل التقرير أكثر موضوعية وفائدة ، ومن ذلك نشري إىل 
 :عقد لقاءات إلعداد اآليت * 

 ) .اإلطار العام التقرير (هيكلة التقرير السنوي  -
 .الشروط املرجعية إلعداد األوراق اخللفية للتقرير  -
 .املبادئ التوجيهية للكتابة التقرير  -

صد ومتابعة وجتميع املصادر والصحف والتقارير وملفات عن بعض احلاالت خـالل  بدأ العمل يف ر   * 
  .2005\12\31 وحىت 2005\1\1الفترة من 

 صـعدة    -حـضرموت - حلـج    -تعز–عدن  - صنعاء ٧اإلعداد للراصدين يف احملافظات وعددهم      * 
العاملة يف الـيمن،    والتنسيق مع منظمات اتمع املدين ومنظمات حقوق اإلنسان واملنظمات الدولية           

 . 2005إضافة إىل املتطوعني الذين قدموا معلومات وملفات إىل املرصد يف أوقات متفرقة خالل العام 
الدورة التدريبية األوىل للراصدين امليدانني حول الرصـد والتوثيـق يف جمـال حقـوق اإلنـسان                                  * 

  . صنعاء 2005\7\16-19
 لتوزيع املوضوعات اخلاصة باألوراق اخللفية للتقرير مث إعداد خطط البحث         عقد لقاءت مع الباحثني   * 

2\6\2005.  
 ) .2005ديسمرب–أكتوبر (عملية تفريغ وجدولة أعمال الرصد -

 )2005  ديسمرب -التصنيف حبسب احلقوق    ( 
  ).2006فرباير /يناير (وزيع جداول الرصد وإعداد األوراق اخللفية * 
 ).2006ابريل –مارس (اغة وإعداد املسودة األولية للتقرير التحرير والصي* 
 .مراجعة املسودة األولية * 
 .2006\5\9انعقاد حلقة نقاش املسودة األولية للتقرير * 
  .2005\5\13-9إعادة املراجعة و إدماج  املقترحات واملالحظات الناجتة عن احللقة * 
  .2006التحرير النهائي للتقريرخالل شهر مايو* 
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  -:احملتوى * 
انطالقاً من تكامل حقوق اإلنسان وعامليتها ومن أن التنمية الشاملة ال تتحقق إال باملمارسـة الدميقراطيـة                 
القائمة على محاية كافة حقوق اإلنسان ويف ظل نظام سياسي دميقراطي تعددي ،ذلك أن النظام الـسياسي      

ألساسية الفردية واجلماعية ومن خالل صيانة هـذه        الدميقراطي يقوم على ضمان حقوق اإلنسان وحرياته ا       
احلقوق والتمكني منها تتحقق اآلليات الدميقراطية السلمية القائمة على التعددية السياسية واحلزبية والتداول             
السلمي للسلطة عرب انتخابات حرة ونزيهة ، و انطالقا من مدرك أن جزءاً رئيسياً من معوقـات حقـوق               

اجتة عن اخللل الذي يعانيه النظام السياسي يف اليمن واملتمثل بتركيز السلطة مع غيـاب               اإلنسان يف اليمن ن   
املسؤولية وضعف مركز السلطات املعنية حبماية حقوق اإلنسان أمام السلطة التنفيذيـة وبالتـايل ضـعف            

اطية فقد مجـع  احترام حكم القانون، ومن منطلق أن جزءاً هاماً من احلقوق السياسية تعد من آليات الدميقر    
  :هذا التقرير بني أوضاع حقوق اإلنسان والدميقراطية ويتكون من بابني 

ويشمل أربعة فصول ،خصص الفصل األول فيه للحقوق املدنية األكثر عرضـة لإلنتـهاك        :الباب األول 
 واليت متكن املرصد من مجع معلومات كافية بشأا، وخصص الفصل الثاين ألبرز احلقوق الـسياسية الـيت           
تتعرض لإلنتهاك مع تناول جزء منها يف الباب الثاين كوا متثل أساساً لآلليـات الدميقراطيـة ،وخـصص       
الفصل الثالث للحقوق االقتصادية واالجتماعية بإشارات سريعة ألهم حلقوق اليت تعاىن مـن االنتـهاكات       

ـ               شي الفقـر ،وبـسبب     الكبرية أو اليت تعاين من غياب شروط التمكني منها بسبب ضعف التمنيـة وتف
الصعوبات الكبرية للحصول على البيانات ذا الشأن فقد اكتفى هذا التقرير بتلـك اإلشـارات الـسريعة     

  .2006وسيويل املرصد اهتماماً خاصاً ذا احلقوق يف تقرير 
وخصص الفصل الرابع لفئات حتتاج إىل اهتمام خاص بسبب الوضع أو املركز اخلـاص بأصـحاب هـذه       

املتمثلة حبقوق املرأة والطفل والالجئني ،ومل يتمكن هذا التقرير من دراسة أوضاع فئـات أكثـر    احلقوق، و 
  .  اهتماماً خاصاً ودراسة متخصصة2006عام ضعفاً مثل فئة املعاقني والفئات املهشمة وسوف يوليها تقرير 

ات اإلصالح الدميقراطي فقد ركز على مشكالت التحول الدميقراطي ومعوقاا و متطلب     :أما الباب الثاين  
وبالدرجة األوىل إصالح النظام السياسي كأساس لكفال حقوق اإلنسان وحرياته األساسية وحتقيق التحول            

  .الدميقراطي
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  : استخالصات التقرير
ذيلت فقرات التقرير باستخالصات خاصة بكل قفرة ،وذيل كل فصل باستخالصـات شـاملة لفقـرات       

  -:ضمنه كل فصل وهنا نشري إىل استخالصات جمملة تتمثل مبايليالفصل ،وتوصيات خاصة مبا ت
لعل من ابرز االستخالصات هو أنه على رغم من أن اليمن صادق على أهم املعاهدات واالتفاقيات الدولية           
املتعلقة حبماية حقوق اإلنسان ويكفل الدستور طائفة واسعة من هذه احلقـوق إال إن حقـوق اإلنـسان                  

 تعاىن من انتهاكات رئيسية ومن غياب ضمانات التمكني من ممارستها، ويرجع ذلك أما             وحرياته األساسية 
إىل أزمة بنيوية يعاين منها التشريع أو ممارسة الحتترم تعهدات اليمنية الدولية وتنتقص يف الغالب من احتـرام      

هـة أخـرى   حكم القانون ، ويتجلى ذلك يف أن الدستور يتضمن من جهة محاية حقوق اإلنسان ومن ج               
يعطل هذه احلماية أما بسبب النقص يف النصوص مثل عدم وجود نص يتعلق حبماية احلق يف احلياة واحلـق              
يف املساواة وعدم التمييز ، أو بسبب تركيز السلطة ومنح سلطات واسعة بدون مساءلة أو حماسـبة، ومـا             

  .   ق أو تعطل ممارستها تكلفة أحكام الدستور جند يف الغالب أن القوانني تنتقص من هذا احلقو
  .  ويظهر التقرير أن املمارسة يف الغالب تنتهك حقوق اإلنسان وحرياته األساسية املكفولة يف التشريع 

على الرغم من أن اعتراف اليمن والدستور اليمين بالتعددية السياسية واحلزبية والتداول السلمي للـسلطات         
م النظام الدميقراطي من خالل تركيز السلطة لدى اهليئة التنفيذية،          إال أن الدستور يعطل يف أحكامه ذاا قيا       

وتأيت القوانني  لتلغي الفصل بني السلطات، ولعل من أبرز ذلك هو تعطيل القانون لـضمانات اسـتقالل           
القضاء من السلطة التنفيذية سواًء من حيث اختالط بنيته املؤسسية بالسلطة التنفيذية وعدم االستقالل املايل               

ويف املمارسة العملية يظهر التقرير وجود أزمة مشاركة وعدم توافر          . للقضاء وعدم استقالل القضاة وظيفياً    
 .شروط االنتقال الدميقراطي 

 ومن هذا املنطلق فأنه التوصيات اخلاصة الواردة يف اية كل فصل تصب مجيعها بضرورة القـضاء علـى              
ت االنتقال الدميقراطي وإجياد إصالح تشريعي ومؤسـسي        معوقات حقوق اإلنسان والتمكني منها ومعوقا     

حيقق توفري شروط االنتقال الدميقراطي واستكمال البنية القانونية املؤسسية للفصل بني الـسلطات ومحايـة             
وإن املدخل إىل ذلك كله هو إصالح النظام الـسياسي مبـا حيقـق    . احلقوق واحلريات وبناء دولة القانون    

  .البنيوي واألزمة البنيوية اليت تعانيها األوضاع املختلفة يف اليمن القضاء على الفساد 
  يف األخري نتقدم بالشكر لكل من قدم العون للمرصد من أجل إصدار هذا التقرير وخنص بالذكر مؤسسة               
فريدرش إبريت وممثلها املقيم يف صنعاء ، وإىل مجيع من قدموا جهود تطوعية بفضلها مت اخراج هذا التقرير                  

ني  من بـاحثني وأسـاتدة جامعـة وناشـط    ويف املقدمة كل من شارك يف إعداد األوراق اخللفية للمرصد   
حقوقيني وراصدين وكل من سهر على تفريغ البيانات واملعلومات وعلى املتابعة إلعداد التقرير وإصـداره               

  .  وخنص بالذكر اإلدارة التنفيذية للمرصد ورئيس وأعضاء اللجنة الفنية للتقرير
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  :مــدخـل
 ، عندما توحدت اجلمهورية العربيـة      1990\5\22تأسست اجلمهورية اليمنية يف      :    اجلمهورية اليمنية 

     ).جنوب اليمن(، ومجهورية اليمن الدميوقراطية الشعبية )مشال اليمن(اليمنية 
 عرب انتخـاب  ،1978\7\17هو الرئيس علي عبد اهللا صاحل، توىل الرئاسة ألول مرة يف    :   رئيس الدولة 

، وهـو  1983يف جملس الشعب التأسيسي، وهو برملان معني ، وأعيد انتخابه من قبل جملس الشورى عـام       
، وانتخب مـن قبـل   1988أيضاً برملان معني، وانتخب للمرة الثالثة من قبل جملس الشورى املنتخب عام             

 ألول مرة، والزال حيكم حـىت        انتخب انتخاباً مباشراً   1999، ويف عام    1993جملس النواب املنتخب عام     
وإىل جانب منصبه   . 2006اليوم، ومن املقرر أن تتم الدورة القادمة لإلنتخابات الرئاسية يف سبتمرب القادم               

كرئيس للجمهورية، يتوىل وفقاً للدستور منصب القائد األعلى للقوات املسلحة وهو طبقاً لقانون الـسلطة          
 رئـيس اجلمهوريـة     2001-1994ومينح الدستور املعدل عـامي      القضائية رئيس جملس القضاء األعلى،      

صالحيات الرؤساء يف األنظمة الرئاسية واألنظمة املختلطة، ومينحه حصانات الرئيس الربملـاين ، ويتـوىل               
  .السلطة وفقا للفصل الثاين من الباب الثالث من الدستور ، بانتخابات مباشرة من الشعب

من الدستور ، نظام احلكم يف اليمن نظام مجهوري، جيمع           ) 58 ،   5 ،   4(طبقاً للمواد    :    نظام احلكم 
 جملس النواب وهـو جملـس       -الربملان-بني خصائص النظام الرئاسي، مع بعض خصائص النظام الربملاين،          

منتخب وفقاً لنظام االنتخاب الفردي والفوز باألغلبية النسبية، ويشاركه يف بعض الصالحيات التـشريعية              
  . ويعني أعضاءه رئيس اجلمهورية2001شورى الذي مت استحداثه مبوجب تعديل الدستور عام جملس ال

 19و 12تقع اجلمهورية اليمنية يف جنوب غرب اجلزيرة العربية بني خطي عـرض        :   املوقع والسكان   
 درجة شرق خط غرينتش ، حيدها من الـشمال  55 و 41.5درجة مشال خط االستواء ، وبني خطي طول     

ملكة العربية السعودية ومن اجلنوب البحر العريب واحمليط اهلندي ومن الغرب البحر األمحر ومن الـشرق                امل
حمافظـة،  ) 21(كيلو متر مربع ، ومقسمة إىل       ) 474,580( سلطنة عمان،  وتقدر مساحتها بــحوايل       

 احملويـت،    العاصمة صنعاء، وحمافظة صنعاء، عدن، تعز، حضرموت،احلديدة، ذمـار، حلـج، إب،           : هي
  . صعدة، أبني، شبوة، املهرة، البيضاء، اجلوف، الضالع، مأرب، عمران، حجة ورمية

والـذكور   % 49.3اإلناث  ( نسمة  ) 19,721,643(يبلغ عدد السكان املقيمني يف اجلمهورية اليمنية            
للـسكان  يف الريف،  ومعدل النمو السنوي       % 73منهم يف احلضر و      % 27، يعيش حوايل     % )50.7

   % .3.02حوايل 
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  :  التعددية احلزبية
     يف ظل اإلدارة االستعمارية تأسس يف مدينة عدن خالل مخسينات والنصف األول من ستينيات القـرن       
العشرين ، عدد من األحزاب السياسية الدينية واللربالية والقومية واالشتراكية، نشطت بـشكل سـري يف              

، 1958حركة القوميني العـرب  (كم اإلمامي ثالثة أحزاب قومية ويسارية مشال اليمن يف أواخر سنوات احل 
 ومنظمة حزب البعث  1961إحتاد الشعب الدميوقراطي الذي نشط كتيار لالشتراكيني وأسس كحزب عام           

، مل تسمح السلطة  بالنشاط العلين لألحزاب السياسية،     1962، وبعد قيام الثورة يف مشال اليمن عام         1956
 مل حتظر النـشاط احلـزيب   1966 حىت عام 1963الرغم من أن الدساتري اليت صدرت منذ عام وذلك على  

بشكل صريح، فنشطت تلك األحزاب وغريها من األحزاب اليت تشكلت خالل الستينيات بشكل سـري،       
 إىل التنظـيم الـسياسي   1972تغري امسها عـام  (وكذلك فعلت اجلبهة القومية لتحرير جنوب اليمن احملتل     

 نـوفمرب  30اليت تسلمت السلطة بعد جالء االستعمار الربيطاين واستقالل جنوب اليمن يف  ) بهة القومية   اجل
، ومل تسمح لألحزاب اليت كانت موجودة يف اجلنوب مبمارسة نشاطها العلين، باسـتثناء الـسماح             1967

 إىل حزب   1974ا منذ عام    بنشاط حمدود لالحتاد الشعيب الدميوقراطي، ومنظمة يسار البعث اليت حتول امسه          
 اندمج هذان احلزبان يف التنظيم السياسي اجلبهة القومية، والـذي تغـري   1975الطليعة الشعبية، ويف اكتوبر  

  . امسه إىل التنظيم السياسي املوحد اجلبهة القومية
لـسياسني       نتيجة القمع الذي مارسته السلطة يف الشمال خالل ستينيات القرن العشرين ضد الناشطني ا   

 عن تأسيس احلزب   1968واألحزاب السرية القومية، أعلنت جماميع من نشطاء حركة القوميني العرب عام            
 صدر الدستور الدائم للجمهورية العربية اليمنيـة  1970ويف عام ). حزب يساري لينيين(الدميوقراطي اليمين  

 تأسس يف صنعاء حـزب     1970يف عام   ، و "احلزبية جبميع أشكاهلا حمظورة   "منه على أن    ) 37(نصت املادة   
 منظمة املقاومني الثوريني، وحولـت منظمـة      1971يساري أخر هو حزب العمل اليمين، وتأسست عام         

، حتـت اسـم حـزب الطليعـة     1973حزب البعث توجهاا األيديولوجية لتتبىن االشتراكية اللينينية عام        
 اكتمل تشكيل األحزاب اليسارية الـسرية يف        الشعبية، وحزب احتاد الشعب الدميقراطي، وبذلك يكون قد       
، خرج بقرار توحيد األحـزاب    1978 مارس   5مشال اليمن، وقد عقد ممثلون عن هذه األحزاب مؤمتراً يف           

 عقـد التنظـيم   1978 اكتوبر 14اخلمسة يف تنظيم سياسي واحد، هو حزب الوحدة الشعبية اليمين، ويف           
 حضره ممثلون عن حزب الوحدة الشعبية اليمين، أعلن خاللـه عـن           السياسي املوحد اجلبهة القومية مؤمتراً    

مجهوريـة  (تأسيس احلزب االشتراكي اليمين، وهي التسمية اجلديدة اليت اختذها احلزب احلاكم يف اجلنـوب       
 مت توحيد حزب الوحدة الشعبية مـع احلـزب االشـتراكي      1979، ويف مارس    )اليمن الدميقراطية الشعبية  

 الوحدة الشعبية نشاطه كفرع للحزب االشتراكي  يف الشمال، وذلك رغم  حفاظـه  اليمين، فمارس حزب 
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على بنيته التنظيمية املستقلة بسبب ظروف التشطري، أما احلزب االشتراكي اليمين فقد ظل حيكـم اجلنـوب     
 ويف الشمال مارس تنظيمان سياسيان نشاطاً شبه علـين        . 1990منفرداً حىت توحيد شطري اليمن يف مايو        

 1967 نوفمرب عـام     5تنظيم اإلخوان املسلمني بعد جناح انقالب       : خالل فترات حتالفهما مع السلطة ومها     
 بعد فشل احملاولـة االنقالبيـة      1978 وحىت عام    1974 يونيو عام    13والتنظيم الناصري بعد جناح حركة      

  .للتنظيم الناصري
، وقد تدخلت اجلامعة    )1972وىل عام   األ( اندلعت ثاين حرب بني سلطيت شطري اليمن         1979 يف مارس   

 يف القاهرة وطـرابلس  1980 و1979العربية لوقف احلرب، ومت عقد لقاءات بني ممثلني عن السلطتني عام         
والكويت، أسفرت عن بيان طرابلس وإعالين القاهرة والكويت، وهي اللقاءات اليت متخضت عن االتفـاق    

ن إلعداد مشروع التوحيد مبا فيها جلنة لوضع مـسودة          على توحيد شطري اليمن، وكلفت عدد من اللجا       
  .         دستور لدولة الوحدة

     يف ظل هذه املعطيات سعت السلطة يف الشمال إىل تأسيس حـزب سياسـي يف مواجهـة احلـزب            
 عن تأسـيس املـؤمتر   1982 أغسطس 24االشتراكي الذي كان حيكم اجلنوب، فأعلنت بقرار سياسي  يف  

من الدستور، ومنـذ  ) 37(، وذلك على الرغم من استمرار حظر أي نشاط حزيب وفقاً للمادة     الشعيب العام 
  . تأسيسه مارس املؤمتر الشعيب العام دوره كحزب حاكم ووحيد يف مشال اليمن

 بالسماح بالتعددية السياسية، وذلك وفقاً التفاق عدن بني       1990إقترن توحيد شطري اليمن يف  مايو        
 حزباً وتنظيماً سياسياً، كان جزءاً من هذه األحزاب قد        46ففي نفس العام نشط يف اليمن       قياديت الشطرين، 

باشر نشاطه كحزب قائم قبل هذه الفترة، واجلزء اآلخر أعيد تشكيله أو تأسس بعد الـسماح بالتعدديـة،        
علـن عـن   وأكثر األحزاب كانت جديدة التشكيل، وكان األكثر تأثرياً التجمع اليمين لإلصالح الـذي أ           

  .1990 سبتمرب 13تأسيسه يف 
احلزب االشتراكي اليمين واملؤمتر الـشعيب     (تقاسم احلزبان احلاكمان يف الدولتني الشطريتني السابقتني         
وعندما أجريت أول انتخابات تـشريعية تعدديـة يف         . 1993 ابريل   27سلطات دولة الوحدة حىت     ) العام

ملرتبة األوىل بني األحزاب اليت استطاعت الوصول إىل الربملـان يف           ، إحتل املؤمتر الشعيب العام ا     1993ابريل  
، وجـاء  301 مقعداً من أمجايل  مقاعد جملس النواب البالغـة  123أول دورة انتخابية، حيث حصل على       

 مقعداً ، واحلزب االشـتراكي الـيمين يف         64التجمع اليمين لإلصالح يف املرتبة الثانية، حيث حصل على          
ومن حيـث عـدد   .  مقعداً مبا يف دلك عدد املستقلني املدعومني من احلزب56لثة، وحصل على    املرتبة الثا 

املؤمتر الشعيب العام، احلزب االشتراكي الـيمين، التجمـع الـيمين       : األصوات كان ترتيب األحزاب الثالثة    
االنتخابـات  لإلصالح، وقد مت تشكيل حكومة إئتالفية من األحزاب الثالثة، إال أن األشهر الـيت تلـت                 
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شهدت ازمات سياسية وصراعاً حمتدماً بني احلزب االشتراكي من جانب، واملؤمتر الشعيب العام والتجمـع               
، 1994يوليـو 7،واليت انتهت يف 1994اليمين لإلصالح من جانب آخر، حتول إىل حرب خالل صيف عام   

 عن السلطة وحتول منذ صـيف        اإلصالح على احلزب االشتراكي، فتم إقصاؤه      –انتصر فيها حتالف املؤمتر     
  .  إىل املعارضة1994عام 

، شكل املؤمتر الشعيب العام والتجمع اليمين لإلصالح حكومـة إئتالفيـة    1994وبعد احلرب يف اكتوبر   
، أما احلزب االشتراكي اليمين ظل حمتفظـاً بـبعض        1997استمرت حىت إجراء االنتخابات التشريعية عام       

 هي احلزب االشتراكي    - أحزاب ثالثة منها ممثلة يف الربملان      6 حتالفاً من    1994 أسس عام . متثيله يف الربملان  
حزب البعث العـريب  : اليمين والتنظيم الوحدوي الشعيب الناصري، وحزب احلق، وثالثة منها غري ممثلة هي          

لـس  االشتراكي القومي، احتاد القوى الشعبية والتجمع الوحدوي اليمين، وأطلق على هذا التكتل إسـم جم       
  .التنسيق األعلى ألحزاب املعارضة

 صدرت الالئحة التنفيذية لقانون األحزاب والتنظيمات السياسية، ألزمـت األحـزاب            1995يف عام   
القائمة بضرورة تسوية أوضاعها، وفقاً ألحكامها وطبقاً للشروط اليت حددا وهي شـروط يف معظمهـا           

كيل األحزاب وإاء وجود أحزاب قائمة، وقد اسـتطاع  ليس هلا سند من القانون، قصد ا تقييد حرية تش        
 حزباً وتنظيمـاً سياسـياً،     22اإليفاء بشروط التسجيل عدد من األحزاب السياسية، بلغ عددها حىت اآلن            

املؤمتر الشعيب العام ،احلزب االشتراكي اليمين، التجمع اليمين لإلصالح، التنظيم الوحـدوي الـشعيب        : هي
، حزب البعث العريب االشتراكي القـومي، حـزب         )قطر اليمن (العريب االشتراكي الناصري، حزب البعث    

احلق، احتاد القوى الشعبية، التجمع الوحدوي اليمين، احلزب الدميقراطي الناصري، تنظيم التصحيح الشعيب             
الناصري ، حزب جبهة التحرير، احلزب القومي االجتماعي، حزب التحرير الشعيب الوحـدوي، حـزب               

، التنظـيم  )حـشد (، حزب الشعب الدميقراطي  )حوشي(، حزب الوحدة الشعبية     )رأي(بناء اليمن   رابطة أ 
السبتمربي، حزب الرابطة اليمنية ، حزب االحتاد الدميقراطي للقوى الشعبية، وحزب اخلـضر االجتمـاعي        

  .)٢(، االحتاد الدميقراطي)١(اليمين
، قاطعتها ثالثة أحزاب مـن أحـزاب جملـس    1997ريل عندما مت إجراء االنتخابات التشريعية الثانية يف إب      

احلزب االشتراكي اليمين والتجمع الوحدوي اليمين واحتاد القـوى     : التنسيق األعلى ألحزاب املعارضة، هي    
 مقعداً مـن    226الشعبية، واشتركت باقي األحزاب يف االنتخابات،  وقد حصل املؤمتر الشعيب العام على              

 حكومة مجيع أعضائها مـن املـؤمتر الـشعيب العـام     1997، وشكل يف مايو إمجايل مقاعد جملس النواب   
                                                             

 .م67-21، اجلزء األول، ص1999دار الكنوز األدبية، بريوت . قضية دولة القانون يف األزمة اليمنية): املخاليف(حممد أمحد علي . راجع) 1(
دميقراطي يف اليمن، املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات بالتعاون مع شبكة املنظمات العربية غري    تقرير التطور ال  : عبدالعزيز الكميم . راجع) 2(

 .60م، ص2005احلكومية للتنمية، بدون مكان إصدار، 
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 مجيع أعضائها من املـؤمتر،      1998كما شكل املؤمتر الشعيب العام حكومة ثانية يف مايو          ).باستثناء عضوين (
 انفرط عقد التحالف بني املؤمتر الـشعيب        1997بعد انتخابات إبريل    . 2000وشكل حكومة ثالثة يف عام      

والتجمع اليمين لإلصالح، وخرج هذا األخري من السلطة إىل املعارضة، والزال حزباً معارضاً حـىت               العام  
 جرت مشاورات ولقاءات بني جملس التنسيق األعلى ألحـزاب املعارضـة مـن     2002اآلن، وخالل عام    

" كاللقـاء املـشتر  "جانب والتجمع اليمين لإلصالح من جانب آخر، أسفرت عن تشكيل تكتل حتت اسم   
يضم إىل جانب جملس التنسيق األعلى ألحزاب املعارضة التجمع اليمين لإلصالح، وعلـى العكـس مـن           

 اليت قاطعت االنتخابات التشريعية، فإن اهلدف األساس هذه املرة          1997موقف بعض أحزاب التحالف عام      
ـ 2003متثل يف التنسيق يف االنتخابات الربملانية لعام     املـؤمتر  ( زب احلـاكم  ، ورغم هذا التنسيق حصد احل

 مقاعد الربملان، وشكل احلكومة منفرداً، والزال منفرداً ـا حـىت اآلن رغـم               3/4على  ) الشعيب العام   
  .التعديالت اليت أجراها عليها

 املؤمتر الشعيب العام ومعـه أحـزاب     -  ويف الوقت الراهن تتشكل اخلارطة احلزبية من احلزب احلاكم        
اللقـاء  (وهو تكتل يقابله تكتل أحـزاب املعارضـة     " معارضة املعارضة "عارضة  الس الوطين ألحزاب امل   
التجمع اليمين لإلصالح واحلزب االشتراكي اليمين، التنظـيم     : الذي يتكون من  ) املشترك ألحزاب املعارضة  

الوحدوي الناصري، حزب احلق، احتاد القوى الشعبية وحزب البعث القـومي وحـسب الئحـة اللقـاء       
: فإن التكتل مفتوح أمام أحزاب املعارضة وأحزاب املعارضة اليت مل تنظو فيـه حـىت اآلن هـي            املشترك،  

. التجمع الوحدوي اليمين، حزب رابطة أبناء اليمن، التنظيم السبتمربي، وحزب البعث العريب االشـتراكي            
اً يف الشمال، مع وجـود  ومما تقدم تبني أن التعددية احلزبية قبل قيام اجلمهورية اليمنية كانت جمرمة دستوري           

أحزاب يف الواقع، ومقيدة واختيارية يف اجلنوب، إذ اقتصر السماح لألحزاب بالنشاط على أحزاب اليـسار      
 وحىت قانوناً كانت األحزاب شريكة للدولـة    1990اليت تتبىن االشتراكية، وبعد قيام اجلمهورية اليمنية عام         

  .بعدا من هذه الشراكةيف القرار السياسي، غري أن نتائج احلرب است
   : االقتصاد

تعترب اجلمهورية اليمنية ضمن جمموعة البلدان األقل منواً ، إذ تعاين بنيتها االقتـصادية مـن تـشوهات          
النمـو   تواضع معـدالت : وإختالالت حادة أفرزت العديد من اإلشكاالت املزمنة متثلت أهم مظاهرها يف         

، )ة باستثناء قطاع النفط املتصاعدة أسعاره يف البورصة العامليـة         يف معظم القطاعات االقتصادي   (االقتصادي  
 ليـصل إىل أقـل مـن    1990 دوالراً سنوياً عام    701تراجع نصيب الفرد من الناتج القومي اإلمجايل من         

، وفقـاً  2005، 2004انتشار وتنامي البطالة حيث تقدر نسبتها خـالل عـامي    . 2005دوالراً عام   300
من إمجايل القوى العاملـة     %  16.3،   %15.5ت والتوقعات الرمسية املتحفظة حبوايل      للبيانات واالسقاطا 
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على التوايل،  انتشار الفقر وعجز اإلجراءات احلكومية عن التخفيف من انتشاره، حيـث تقـدر نـسبة                  
  . من امجايل السكان % 42السكان الفقراء حوايل 

، وغياب السوق املاليـة،     )خاصة البنية املصرفية  (د  تعاين البنية التحتية لالقتصاد الوطين من ضعف شدي       
ويعتمد االقتصاد اليمين اعتماداً شبه كامل، على إنتاج وتصدير سلعة وحيدة هي النفط، الـدي احتياطاتـه    
معرضة للنضوب خالل السنوات القليلة القادمة، إذ حيتل النفط املساحة األعظم يف إمجايل صادرات الـبالد      

 ،كما تغطي العائدات النفطية معظم نفقات املوازنات العامة للدولة وبنسب عالية            %95حيث جتاوز نسبة    
  % .75 -%65تتراوح بني 

 يف تنفيذ برنامج لإلصالح االقتصادي وإعـادة اهليكلـة، إال أن           1995وكان اليمن قد بدأ يف مارس       
حـسب  ( ع املاضية كانت نتائج هذا الربنامج وغريه من برامج اإلصالحات اليت نفذت خالل السنوات السب 

حمدودة، السيما وان اإلصالحات االقتصادية قـد  ) 2004تقرير جملس النواب اخلاص بدراسة موازنات عام      
استهدفت التعجيل بالنمو االقتصادي لتقليل اآلثار السلبية الناجتة عن السياسات االنكماشية وتعـويض مـا       

الـيت رافقـت تطبيـق تلـك     " صـالحات الـسعرية  اإل"حتمله اتمع من تضحيات وأعباء كبرية نتيجة    
ويرى البعض أن هذا االستبعاد يف املمارسة العملية قد مشل املؤمتر الشعيب العام ذاته، ومـن مث         .)١(السياسات

  ".حزب احلاكم"ال يطلقون عليه احلزب احلاكم وإمنا 
  :مقدمة عن االوضاع العامة حلقوق اإلنسان األساسية

 جـل حقـوق اإلنـسان وحرياتـه        -كما يتبني من التقرير   - مواده املختلفة  يكفل الدستور اليمين يف   
األساسية،  الفردية واجلماعية، املدنية والسياسية، االقتصادية االجتماعية والثقافية، بإنفاذ قواعـد القـانون              

اعد العامة الدويل اخلاصة حبقوق اإلنسان املشمولة باإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وغريها من املبادئ والقو           
العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية،  : املشمولة بالصكوك الدولية، والدولة اليمنية صادقت على  

العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، إتفاقية القضاء على كافة أشـكال التمييـز        
ة ملناهضة التعذيب، اإلتفاقية الدولية للقضاء علـى مجيـع          ضد املرأة، إتفاقية حقوق الطفل، اإلتفاقية الدولي      

 صار يعـاين    2001 وتعديله عام    1994أشكال التمييز العنصري، غري أن الدستور، خاصة بعد تغيريه عام           
من خلل بنيوي، ففي الوقت الذي فيه مت استحداث النصوص الصرحية لعدد من حقوق اإلنسان األساسـية            

احلق يف التعليم والرعاية الصحية واعتبار التعددية السياسية واحلزبية األساس الـذي         الفردية واجلماعية، مثل    
الـيت  ) 27(يقوم عليه النظام السياسي من أجل تداول السلطة سلمياً، وقد ألغي من الدستور نص املـادة                 

 تركيز السلطة  كانت توجب كفال احلق يف املساواة أمام القانون، وحتظر التمييز بكافة أشكاله وأسبابه، ومت             
                                                             

 .م2004تقرير جملس النواب اخلاص بدراسة موازنة عام : راجع) ١(
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بيد السلطة التنفيذية ورئيسها، ومنحها السيطرة على السلطتني التشريعية والتنفيذية، ومعلـوم أن تركيـز               
السلطة بيد هيئة أو فرد يقود بالضرورة إىل انتهاك حقوق اإلنسان وحرياته الفردية واجلماعيـة، كمـا أن                  

احلقوق األساسية كاحلق يف احلياة والتجمـع  الدستور يعاين من نقص عدم النص الصريح على كفال بعض        
  .السلمي، املظاهرات واالعتصامات واملسريات

وعلى صعيد التشريع العادي هناك جمموعة من القوانني تنظم كفال ممارسة حقوق اإلنسان األساسـية            
نون كقانون الصحافة واملطبوعات وقانون اخلدمة املدنية وقـانون االنتخابـات العامـة واالسـتفتاء وقـا          

اإلجراءات اجلزائية وغريها من القوانني، غري أن هذه القوانني مشوبة خبلل بنيوي يؤدي إىل  تعطيل احلقوق                 
اليت كفلتها وينتقص من بعض احلقوق واحلريات، ويف ذات الوقت صدرت قـوانني مناهـضة للدسـتور            

 القضائية وغريمهـا مـن   وتنتقص من حقوق اإلنسان كقانون األحوال الشخصية وتعديالته وقانون السلطة       
  .القوانني، ويبني التقرير ذلك الحقاً ببعض من التفصيل

ويف السنوات املاضية من القرن احلادي والعشرين كانت أهم خطوة إجيابية يف جمال التـشريع العـادي    
 بـشأن  1990لسنة ) 6( بشأن حقوق الطفل، وتعديل القانون رقم        2002لسنة  ) 45(صدور القانون رقم    

ة الذي أزال بعض التمييز ضد من حتمل أمهام اجلنسية اليمنية وال حيملها آبـاؤهم، لكـن هـذه                 اجلنسي
اخلطوة اإلجيابية رافقتها خطوات تشريعية سلبية تنتنقص من حقوق اإلنسان أو تعطل ممارستها، ومن ذلـك       

بـشأن  2001لـسنة ) 1( بشأن تنظيم املظاهرات واملسريات، والقانون رقم        2003لسنة  ) 29(القانون رقم   
بشأن النقابات واالحتادات العمالية، والقانون     2002لسنة) 35(اجلمعيات واملؤسسات األهلية والقانون رقم      

 بشأن املرافعات والتنفيذ املدين الذي جييز التنفيذ على شخص املدين غـري القـادر              2002لسنة  ) 40(رقم  
) بيت الطاعـة (نظمات غري احلكومية، مت درء استحداث الوفاء بالتزاماته التعاقدية وسداد الديون، وجبهود امل    

مثة جمموعة كبرية من القوانني تتضمن نصوصاً متييزية ضد املرأة، مثل القانون املدين وقـانون  . يف هذا القانون 
  .األحوال الشخصية، وقانون اجلنسية وقانون اإلثبات وقانون اجلرائم والعقوبات، كما يتبني الحقاً

 املؤمتر اإلقليمي للدميقراطية وحقـوق  2004اليات والصكوك الدولية استضاف اليمن عام       وعلى صعيد الفع  
اإلنسان واحملكمة اجلنائية الدولية وصدر عنه إعالن صنعاء ، وبعد توقيع اليمن على نظـام رومـا بـشأن               

جلهات الدولية املـشاركة  احملكمة اجلنائية الدولية وموافقة احلكومة عليها، وأثناء انعقاد املؤمتر الدويل أبلغت ا  
وذات العالقة من قبل احلكومة اليمنية، بأا بصدد إحالة االتفاقية إىل جملس النواب لإلقـرار واسـتكمال                 
إجراءات املصادقة بأسرع وقت ممكن، غري أن جملس النواب الدي آلت للحكومة أغلبية كاسـحة فيـه مل             

  .يصادق على االتفاقية حىت اآلن
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سي فقد حدث يف السنوات القليلة املاضية تطورات هامة بالنسبة للحمايـة املؤسـسية          وعلى الصعيد املؤس  
حلقوق اإلنسان، متثلت بإنشاء وزارة حقوق اإلنسان تتوالها امرأة وتتوىل امـرأة أخـرى وزارة الـشئون              

إىل االجتماعية والعمل، وإنشاء حماكم األحداث يف عواصم بعض احملافظات اهلامة وإسناد رئاسـة بعـضها     
قضاة من النساء، غري أنه مت يف نفس الوقت استحداث تدابري مؤسسية مناهضة حلقوق اإلنـسان وخمالفـة                

 اسـتثنائية  حمكمة إنشاء ،لقواعد القانون الدويل اخلاصة حبقوق اإلنسان وأحكام الدستور اليمين، وأبرز ذلك   

 االلتـزام  عدم ذلك ومن العادلة، حملاكمةا شروط توفر ال املتخصصة، اجلنائية احملكمة -)الدولة أمن  حمكمة(

 اختصاص هلا ليس إذ الطبيعي، القاضي أمام احملاكمة تتم وال الدفاع حقوق وإهدار العادية التقاضي بإجراءات

 مـن  باا والصحف واملعارضة الرأي قادة إىل تسند مة كل تكييف ميكن اخلطرية اجلرائم لفظ وحتت مكاين

 ذلك مؤشرات ومن احملكمة، هذه إىل هؤالء وإحالة املسلح والعصيان العنف على يضوالتحر اخلطرية اجلرائم

 مثـل  االسـتثنائية  احملكمة هذه أمام للمحاكمة املعارضة آرائهم بسبب الزيدي املذهب فقهاء من عدد إحالة

 يف حدث كما العادية، احملاكم أمام االستثنائية احملاكمة مؤشرات بعض وظهور ومفتاح، الديلمي لقمان حممد
 عبـدالكرمي  الـصحفي  حتريرهـا  ورئيس الشعبية القوى احتاد حزب باسم الناطقة الشورى صحيفة حماكمة

  .اخليواين
 العامان شهد ا، الوعي نشر أو اإلنسان حقوق محاية جمال يف العاملة املدين اتمع منظمات صعيد وعلى

 مـن  مببادرة شبكة إنشاء املنظمات هلذه اجلماعية اطاتالنش أهم من وكان ومهماً، ملحوظاً نشاطاً املنصرمان

 احملكمة إنشاء اتفاقية على املصادقة سرعة إىل اليمنية بالسلطات بالدفع تعىن 2004 عام العريب الشقائق منتدى

 العربية املدين اتمع منظمات سامهت اإلنسان حلقوق والتأهيل املعلومات مركز من ومببادرة الدولية، اجلنائية

 وعـام  إقـراره  ومتابعة العريب امليثاق حتديث مضمون بلورة يف 2002 عام صنعاء يف عقدت ندوة خالل من

 العربيـة  الـدول  حث على العمل لتدارس خصصت ندوة يف املركز، من بدعوة املنظمات هذه التقت 2004

 هـذه  التقـت  أيـضاً  ركزامل من وبدعوة اإلنسان، حلقوق العربية احملكمة وإنشاء امليثاق على التصديق على

 الـدميقراطي  اإلصالح يف ورؤاها املنظمات تصورات مناقشة فيهما مت ندوتني يف 2005 عام خالل املنظمات

 الدولـة  أمـن  حمكمة من املوقف 2005 عام احملامون ناقش صنعاء فرع -احملامني نقابة من وبدعوة وأطرافه،

 عـن  للدفاع مشهودة مواقف الصحفيني لنقابة وكان امهاأم الترافع يف احملامني قبول عدم إىل املوقف وخلص

 هـذا  عنـها  حجب ومحايتها اإلنسان حقوق عن الدفاع يف هامة منظمات هناك أن غري الصحفيني، حقوق

  .اليمنيني احملامني نقابة جملس :ومنها القيادية، تركيبتها بسبب الدور
 التـشريع  صعيد على تقدم من أُحرز ما أن تبني املختلفة، التقرير هذا فقرات فإن باملمارسة، وفيمايتعلق

 حقـوق  كافـة  هلا تتعرض اليت باالنتهاكات حيط مل التقرير أن إىل هنا اإلشارة وجتدر .العملية املمارسة دره
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 احلقـوق  بعض وتناول احلقوق بعض على وركز املهمة، ذه للنهوض الالزمة اإلمكانات توفر لعدم اإلنسان

 هـذه  أن بسبب ومعوقاته، الدميقراطي باالنتقال اخلاص الثاين الباب يف مباشر غري لوببأس آخر بعض وتناول

 يرجـع  انتهاكها مصدر أن أو السلطة وتداول الدميقراطية للمشاركة وأطراً الدميقراطية، آليات تشكل احلقوق

 االنتخـاب  يف احلق ذلك ومن سياسية، الستراتيجيات قبلها من القانون حكم فرض وعدم الدولة ضعف إىل

  .نشاطها وحرية اجلمعيات تشكيل يف واحلق والترشيح
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  الباب األول 
  احلقوق و احلريات األساسية
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  احلقوق املدنية: الفصــل األول
  

  احلق يف احلياة-1
 أا كـالً ال      رغم الترابط الوطيد بني مجيع  حقوق اإلنسان، وخضوعها ملبدأ التكامل والشمولية، مبعىن          

يتجزأ وعدم خضوعها لترتيب حيدد أمهيتها، فكلها حقوق مهمة، إال أن احلق يف احلياة يعتـرب حقـاً مـن           
احلقوق اليت إذا انتهكت فإن انتهاكها يؤثر على حقوق اإلنسان مجيعاً،  ذلك أن احلـق يف احليـاة يـرتبط     

ميع احلقوق، وحجر الزاوية يف اإلعالن العـاملي     باحلقوق مجيعاً، إىل درجة أن بعض الفقهاء اعتربه وعاًء جل         
حلقوق اإلنسان ولسائر حقوق اإلنسان، وال ميكن تصور أياً من احلقوق األخرى بدونه، إذ هـو الـشرط              

  . األساس للتمتع بسائر احلقوق، املدنية والسياسية، واالقتصادية واالجتماعية
ر للشخص الطبيعي، وهو مشتق من املبادئ العامـة      احلق يف احلياة هو حق أصيل لكل إنسان، وهو مقر  

الرئيسية حلقوق اإلنسان واملتمثلة يف احلرية واملساواة والكرامة اإلنسانية، وبالتايل فإن هذا احلق هو ألـصق                
احلقوق املقررة لإلنسان وأشدها تعبرياً عن مبدأ احلق، واملعىن الضيق للحق يف احلياة هو عدم جواز حرمان                  

ته تعسفاً، أي بتدخل قصدي من جانب قوة قائمة أو سلطة عامـة، ويـرتبط هـذا املعـىن                أحد من حيا  
بتطبيقات معينة، وأهم هذه التطبيقات هي ما يتعلق باخلطر التام إلعدام أي شخص تعـسفاً ، واإلعـدام                
التعسفي هو قتل شخص على يد وكيل للدولة أو أي شخص آخر يعمل حتت سلطة احلكومة أو بتواطئهـا    

 أو تغاضيها عن أفعاله أو قبوهلا ولكن بدون أي عملية قضائية أو بدون عملية قضائية مناسبة، وبالتـايل         معه
فإن اإلعدام التعسفي هو كل عملية قتل ترتكب يف ظروف مشبوهة، وال تسبقها حماكمة عادلـة، و مـن             

ضة املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني  احلاالت اليت تعترب إعداماً تعسفياً حاالت الوفاة أثناء وجود املتوىف يف قب           
أو املوظفني العموميني أو األشخاص اآلخرين العاملني بصفة رمسية، السيما إذا مل يعقـب الوفـاة حتقيـق          
رمسي،ومل تجر السلطات تشرحيا جلثة الضحية، أومل تتخذ اخلطوات الالزمة للحصول على أدلة ذات صلة،            

ل القتل اليت تقترف ألسباب سياسية وحاالت الوفاة النامجـة عـن            وتشمل حاالت اإلعدام التعسفي أعما    
التعذيب أو غري ذلك من املعاملة القاسية أو الالإنسانية  أو املهينة وأعمال القتل يف أعقاب االختطـاف أو                
االختفاء القسري يف حالة توفر الشروط املذكورة، وحاالت اإلعدام اليت تنفذ تطبيقاً ألحكـام حمـاكم ال               

 من العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق        15 و 14ترم ضمانات احملاكمة العادلة املنصوص عليها يف املادتني         حت
  .املدنية والسياسية
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     وقد دأبت اجلمعية العامة لألمم املتحدة والس االقتصادي واالجتماعي باملنظمة الدولية، ومؤمتر األمم             
 على تكريس توجه يضيق عقوبة اإلعدام، وباالرتباط مع نفـس   املتحدة اخلاص مبنع اجلرمية ومعاملة ارمني     

هذا املعىن فإنه يستهدف تطبيق األخذ بعقوبة اإلعدام وإصدار أحكام تتضمنها وفقاً للقوانني الوطنية أو مـن   
حماكم حملية، ومن قبيل األخذ مبعىن التضييق وجعل احلكم باإلعدام استثنائياً يعين بأن حيكم ـذه العقوبـة           

ط يف أشد اجلرائم خطورة، ومبقتضى حكم ائي صادر عن حمكمة خمتصة ومتكني احملكـوم عليـه مـن      فق
التماس العفو أو إبدال العقوبة، ومنع احلكم ا إال على أشخاص جتاوزوا سن الثامنة عشرة، وذلك كلـه                  

 أي جمـال للـشك يف   بعد استنفاذ حق الطعن واالستئناف الذي يتوفر لدى احملاكم املختصة به أدلة ال تدع 
. )١("وقوع اجلرمية املعاقب عليها ذه العقوبة  

لذلك تؤكد الدول الدميوقراطية التزامها حبقوق اإلنسان بصفة عامة، وتضع هـذا احلـق يف صـدارة              
احلقوق، وتعلن وتؤكد صيانته باستمرار،  وتؤكد مجيع الدساتري الدميوقراطية بأن احلـق يف احليـاة حـق                  

مـن  ) 47(ملساس به حتت أي مربر وجيب محايته يف خمتلف الظروف، وقد نصت املـادة               مقدس ال جيوز ا   
املسؤولية اجلنائية شخصية وال جرمية وال عقوبة إال بنـاًء علـى نـص       " دستور اجلمهورية اليمنية على أن      

ـ             ى شرعي أو قانوين، وكل متهم بريء حىت تثبت إدانته حبكم قضائي بات، وال جيوز سن قانون يعاقب عل
ال جيوز تنفيذ العقوبـات بوسـائل غـري         "  على أنه ) 50(، وتنص املادة    ."أي أفعال بأثر رجعي لصدوره    
تكفـل الدولـة   : " على مـا يلـي   ) 48(من املادة   ) ا  ( ، ونصت الفقرة    ."مشروعة وينظم ذلك القانون   

 تقيد فيهـا حريـة    للمواطنني حريتهم الشخصية وحتافظ على كرامتهم وأمنهم وحيدد القانون احلاالت اليت          
  . "املواطن، وال جيوز تقييد حرية أحد إال حبكم من حمكمة خمتصة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
، القاهرة، )٢(مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان، سلسلة تعليم حقوق اإلنسان  حممد السيد سعيد، مقدمة لفهم منظومة حقوق اإلنسان،         ) ١(

  .42، ص1997الطبعة الثانية 
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  من الدستوراليمين) 48(، الضمانات اليت تقرها املادة )1(إطار رقم 
 

 

 

  

  

  

  

  

ـ   2004، 2003، 2002بلغ عدد حاالت القتل خالل األعوام     ، 854ة  حـسب اإلحـصاءات الرمسي
 سوف تكون أعلى بكـثري عمـا   2005 على التوايل، ويبدو أن عدد حاالت القتل خالل عام     788،  878

كانت عليه خالل األعوام السابقة، يرجع ذلك إىل طبيعة األحداث السياسية اليت شهدا البالد خالل عـام     
اليت قام بـه راصـدو   ، واليت أدى بعضها إىل سقوط عشرات من القتلى، فمن خالل تتبع الصحف       2005

املرصد اليمين حلقوق اإلنسان، كانت حصيلة حاالت القتل اليت أشارت إليها الصحف خالل أحد عـشر                
قتيل، عالوة على مئات اجلرحى، ومـن بـني القتلـى      ) 800(، حوايل   2005شهراً من يناير حىت نوفمرب      

القتـل كانـت تـتم بطريقـة     واجلرحى نساء وأطفال وأجنة،وقد الحظ فريق الرصد بأن معظم عمليات      
  .مقصودة وكرد فعل انتقامي

 تكفل الدولة للمواطنني حريتهم الشخصية وحتافظ على كرامتهم وأمنهم وحيدد القانون احلاالت اليت تقيد فيها حرية املواطن، وال -أ): 48(مادة 
  .أحد إال حبكم من حمكمة خمتصةجيوز تقييد حرية 

 ال جيوز القبض على أي شخص أو تفتيشه أو حجزه إال يف حالة التلبس أو بأمر توجيه ضرورة التحقيق وصيانة األمن يصدره القاضي أو النيابة -ب 
 .العامة وفقاً ألحكام القانون

ان تقيد حريته بأي قيد جيب أن تصان كرامته وحيظر التعذيب جسدياً أو كما ال جيوز مراقبة أي شخص أو التحري عنه إال وفقاً للقانون، وكل إنس 
نفسياً أو معنوياً، وحيظر القسر على االعتراف أثناء التحقيقات، ولإلنسان الذي تقيد حريته احلق يف االمتناع عن اإلدالء بأية أقوال إال حبضور حماميه 

لقانون تنظيم السجون، وحيرم التعذيب واملعاملة غري اإلنسانية عند القبض أو أثناء فترة وحيظر حبس أو حجز أي إنسان يف غري األماكن اخلاضعة 
 .االحتجاز أو السجن

 كل من يقبض عليه بصفة مؤقته بسبب االشتباه يف ارتكابه جرمية جيب أن يقدم إىل القضاء خالل أربع وعشرين ساعة من تاريخ القبض عليه -ج
لنيابة العامة تبليغه بأسباب القبض واستجوابه ومتكينه من إبداء دفاعه واعتراضاته وجيب على الفور إصدار أمر مسبب على األكثر، وعلى القاضي أو ا

باستمرار القبض أو اإلفراج عنه، ويف كل األحوال ال جيوز للنيابة العامة االستمرار يف احلجز ألكثر من سبعة أيام إال بأمر قضائي، وحيدد القانون 
 .ى للحبس االحتياطياملدة القصو

 عند إلقاء القبض على أي شخص ألي سبب جيب أن خيطر فوراً من خيتاره املقبوض عليه كما جيب ذلك عند صدور كل أمر قضائي باستمرار -د
  .احلجز، فإذا تعذر على املقبوض عليه االختيار وجب إبالغ أقاربه أو من يهمه األمر

أي فقرة من فقرات هذه املادة، كما حيدد التعويض املناسب عن األضرار اليت قد تلحق بالشخص من  حيدد القانون عقاب من خيالف أحكام -هـ
جراء املخالفة، ويعترب التعذيب اجلسدي أو النفسي عند القبض أو االحتجاز أو السجن جرمية ال تسقط بالتقادم ويعاقب عليها كل من ميارسها أو 

  .يأمر ا أو يشارك فيها



 -٢٤-

وتشري الصحف اليمنية يف أعدادها املختلفة إىل أن عشرات من القتلى سقطوا بالرصاص احلي خـالل             
 خالل الصدامات مع أعداد كبرية من أتباع احلـوثي، ويقـدر         2005قيامهم بأعمال احتجاجية،  يف عام       

 الصحف إىل أن بعض القتلى قتلوا خالل مدامهات قـوات األمـن             عددهم باملئات، فضالً عن ذلك تشري     
كما أن حق احلياة قد انتهك أيضاً بطريقـة غـري مباشـرة،    . والقوات املسلحة ملنازهلم أو أماكن وجودهم 

بسبب انتشار ظاهرة الفقر، وانتشار ظاهرة الفساد، حيث يلجأ الكثريون إىل التخلص من حيام بـسبب                
د سياسة واضحة لدى الدولة حلل مشاكل الغالبية العظمى من املواطنني، املتمثلة يف إجياد             املعاناة وعدم وجو  

فرص العمل ومكافحة الفساد، األمر الذي يدفع معظم الشباب إىل االنتحار للتخلص مـن مهـوم احليـاة       
  .ولعجزهم عن مواجهة متطلباا اليت أصبحت كل يوم تزداد صعوبة

دة من الظواهر املنتشرة بشكل واسع خالل السنوات األخرية، فقد بلـغ              غدت ظاهرة االنتحار واح   
مخسمائة ومثانية ومثانون منتحراً، ويبـدوا هـذا   ) 588( حوايل2004، و 2003عدد املنتحرين خالل عامي     

يمن العدد كبرياً جداً إذا ما قورن بعدد القتلى يف خمتلف املناطق اليمنية خالل العامني املاضيني، السيما أن ال               
تعترب واحدة من أكثر البلدان العربية انتشاراً لألسلحة النارية، وتشتد فيها قوة البىن االجتماعيـة التقليديـة                 

 2003والثقافة القبلية، اليت متيل حلل اخلالفات بأساليب عنيفة، حيث بلغ عدد قتلى العمـد خـالل عـام       
 ومما يلفت االنتبـاه إىل      ١قتيالً) 664(وايل   ح 2004قتيالً، وبلغ عدد قتلى العمد خالل عام        ) 704(حوايل  

، يف مقابـل   2003 عما كانت عليه عام      2004خطورة الوضع أن عدد حوادث االنتحار قد تزايدت عام          
   .    2003 عما كان عليه عام 2004تراجع جرائم القتل العمد عام 

 أكثر منها بـني الـذكور،       ويالحظ من خالل البيانات الرمسية أن انتشار حاالت االنتحار بني النساء          
يرجع ذلك إىل أن كثرياً من جرائم قتل النساء تسجل على أا جرائم انتحار، فأقارب الضحية نـادراً مـا          
يفصحون عن السبب أو يعترفون بارتكاب اجلرمية، فمعظم النساء الاليت يتعرضن للقتل بأسلحة ناريـة أو                

حرن أو حاولن االنتحار، وغالباً ما تؤيـد النـساء هـذا    بالسم عادة ما يقول األهل أن النساء أنفسهن انت       
الضحايا غالباً ال يقلن احلقيقـة، أمـا األقـارب          : االدعاء، إذا سؤلن قبل وفان، تقول إحدى الطبيبات       

فبعضهم يقولون احلقيقة ومعظمهم ال يقولون ويدعون أن اجلرمية حدثت عن طريق اخلطأ كأن يكون أحـد      
ار أثناء لعبه بالسالح، وإذا كانت اإلصابة كدمات أو ما شابه ذلك يقولـون أـا        األطفال أطلق عليها الن   

فاالنزالق ال ينجم عنه جروح غائرة وعميقـة، أمـا      انزلقت على السلم، حنن نعرف أن ذلك غري صحيح        
اإلصابات بطلق ناري فنحن نستطيع أن حندد ما إذا كان املصاب هو الذي أطلق على نفسه الرصـاص أو             

  . )٢( عليه من قبل شخص آخرأطلقت
                                                             

وكتـاب اإلحـصاء الـسنوي    .327 ، ص2004، صـنعاء، يونيـو      2003انظر، اجلهاز املركزي لإلحصاء، كتاب اإلحصاء السنوي        ) 1(
2004،323    .   

  رأة على خلفية قضايا الشرف، عادل جماهد الشرجيب، العنف ضد امل) 2(
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  م2005بعض حاالت االنتحار اليت مت رصدها خالل عام ) 2(إطار رقم 
  م
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 شهد انتهاكات 2005مما تقدم يتبني أن الدستور اليمين ال ينص صراحة على احلق يف احلياة، وأن عام                
 عليه، وإمنا يرجع  لعوامل كـثرية  واسعة هلذا احلق، ولكن مرد هذه االنتهاكات ليس عدم النص الدستوري      

منها ضعف الدولة يف فرض حكم القانون واستمرار دورات العنف واحلـروب وا لـصراعات والثـارات          
  ).الفصل الثاين، الباب الثاين) 1(انظر الفقرة . (السياسية والقبلية

على االنتحار بتناوله مبيداً ساماً ويف أغسطس عرفت انتحار فتاة )  عاماً 15(حمافظة الضالع، أقدم الطفل حممد عبداهللا أمحد ) ة العبيدحار(يف قرية 
  .يف قرية البجح حمافظة الضالع، بتناوهلا مبيداً حشرياً ) م.أ.ن(تدعى 

  . حيث أقدمت على تناول السم إثر خالف بينها وبني زوجها،) أكمة الدوكي( خالل شهر أغسطس يف قرية ) ق.م.د( انتحار السيدة 
 . يف مديرية اجلعفرية حمافظة رمية انتحرت أم لطفلتني بعد أن صوبت على نفسها طلقة من مسدس زوجها

عبداهللا (ما ال زال الشاب شابان أقدما على االنتحار يف حي الربعة مبدينة احلديدة حيث تويف الشاب حممد عبده بعد قيامه بإشعال النار يف جسده في
  . يرقد يف مستشفى العلفي بعد إصابته حبروق خطرية جراء قيامه بصب مادة مشتعلة على جسمه وإشعال النار فيه) اجلماعي

أن " وذكر تقرير للطبيب الشرعي مبستشفى عمران العام 2005 أغسطس20لقيت سيدة مبحافظة عمران مصرعها يف ظروف غامضة مساء السبت 
وأفاد والد املتوفاة بأن ابنته " اخترقت منطقة حتت البطن) جرمل( عاماً وقد فارقت احلياة متأثرة بعيار ناري من بندقية نوع 19وفاة تبلغ من العمر املت

  .حارونفى علمه بأية أسباب واضحة لالنت" أا هي اجلانية على نفسها"متزوجة وهلا ولد وكانت تعيش منذ عام كامل مع والدا موضحاً 
  . عثر على أحد أفراد معسكر العند مشنوقاً على شجرة على أحد الوديان القريبة وما زال احلادث يكتنفه الغموض

 العامالن املنتحران -أقدم عامالن من أبناء جبل حبشي حمافظة تعز على االنتحار بسبب غالء املعيشة وارتفاع األسعار خصوصاً بعد اجلرعة األخرية
  .نية أطفال واآلخر لديه سبعةأحدمها لديه مثا

يف مطلع أغسطس وجد املواطن فيصل صاحل مسعود حممد أمني مكتب الزراعة والري مبحافظة حلج مقتوالً مبنـزله مبنطقة طهرور مبديرية تنب إثر 
  .إصابته بطلق ناري يف رأسه  ويشتبه يف إقدامه على االنتحار
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  احلق يف احلرية واألمن الشخصي والسالمة اجلسمانية-2

  
  : االختفاء القسري -1. 2

     ظاهرة االختفاء القسري واحدة من الظواهر اليت ال زالت تتكرر يف اليمن، وهناك جهات عديدة تقوم               
باختطاف مواطنني وأجانب، ففي حني يبدو أن أجهزة األمن متارس اختطاف للمعارضـني الـسياسيني أو        

لذين ينتمـون إىل جمموعـات      ذوي الرأي املخالف من املواطنني، فإن اموعات القبلية ختتطف املواطنني ا          
قبلية أخرى، كما ختتطف األجانب للضغط على الدولة لالستجابة ملطالبها القانونية أحياناً وغري القانونية يف              

على العكس من أولئـك الـذين       ( معظم األحيان، وعلى الرغم من أن الذين ختتطفهم اموعات القبلية           
ذيب اجلسدي أو للقتل إال أم بال ريب يتعرضـون النتـهاك            ال يتعرضون للتع  ) ختتطفهم األجهزة األمنية  

حقهم يف احلرية واألمان، وهو ما يتعارض مع ما جاء يف االعالن العاملي حلقوق اإلنسان يف املادة الثالثـة،                 
  ".لكل فرد حق يف احلياة واحلرية، ويف األمان على شخصه: "اليت نصت على أن

ث االختفاء القسري واالختطاف، منها اختفـاء الـصياد غيـور     عدد من حواد2005     وقد شهد عام  
وسـط  ) عضو يف نقابة الـصحفيني اليمنـيني   (أمحد الظاهري /  اختطاف  الصحفي١،) عاماً 28(عوض  

العاصمة صنعاء، وقد أفاد شهود عيان أم رأوا عدداً من العسكر جيربوه على ركوب سيارة عسكرية، ومل            
عاماً من قبل شابني ملـدة تـسعة   ) 12( اختطاف طفل عمره  ٢لذي اقتيد إليه،  تعرف األسباب وال املكان ا    

 اختطاف مقبل صاحل العاين وأخيه حممد صاحل العاين من قبل           ٣أيام، ويدعي والد الطفل أنه قد مت اغتصابه،       
  ٤.املرابط يف حمافظة عمران) 127(جنود اللواء 

د السالح من حمافظة ذمار، و نقلـه إىل منطقـة     خالد علي حمفوظ حتت دي    /   اختطاف الناشط احلقوقي  
  ٥.قبلية جنوب شرق العاصمة،ويعتقد أن أحد اخلاطفني ضابط يف اجليش

ميكانيكي، املرابط يف حمافظة مأرب، وقد أودع    ) 25(  اختطاف  حيىي صاحل مخيس الزايدي من قبل اللواء          
    ٦.من وجودهسجون األمن السياسي ومنعت زيارته أو معرفة مكانه أو التأكد 

                                                             
  . 1/1/2005، بتاريخ )4396( األيام، العدد 1
  )4448( األيام، العدد 2
  14/2/2005، بتاريخ )233( الناس، العدد 3
  .  22/3/2005، بتاريخ )654( الوحدوي، العدد 4
  .  2/3/2005، بتاريخ )41( الوسط، العدد 5
  .  31/3/2005، بتاريخ )1860( الثوري، العدد 6
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إختطاف الطالب اجلامعي راصف حسن مطر، من قبل القوات اخلاصة بينما كان ميارس الرياضة، خـالل                
تواجد هذه القوات إلجراء مناورات مع قوات أمريكية يف عدن، وتقول والدته أنه قد نقل مـن معـسكر            

 اختطاف متفرقة    كما نشرت الصحف حوادث    ١آلخر حىت وصل إىل سجن مكافحة اإلرهاب يف صنعاء،        
  ٢.أخرى قامت ا مجاعات مسلحة وأجهزة وقوى متنفذة

ومل تقتصر عمليات اخلطف على اليمنيني بل طالت األجانب أيضاً فقد مت اختطاف عشرة مـن مـوظفي                  
األمم املتحدة األجانب العاملني يف اليمن مع سيارام الثالث، عند مرورهم يف منطقة العرم مبديرية حبـان           

 ، وعلى الرغم من أن الدولة جترم هذه املمارسة فإا تساهم يف تفاقمها عنـدما تـسمح        ٣ة شبوة يف حمافظ 
  . ألجهزا مبمارستها أو تسكت على تلك املمارسات

  
   االعتقال التعسفي-2 . 2

ال جيوز القبض علـى أي إنـسان أو   "     تنص املادة التاسعة من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، على أنه  
، وقد أكدت على هذا العديد من الوثائق والقوانني الدولية، أمـا الدسـتور الـيمين    "جزه أو نفيه تعسفاً ح

 ففضالً عن تأكيده يف مادته السادسة على العمل مبيثاق األمم املتحدة واإلعـالن       2001املعدل والصادر يف    
الدويل املعترف ا بـصورة عامـة،       العاملي حلقوق اإلنسان وميثاق جامعة الدول العربية، وقواعد القانون          

) 48(تضمن عدداً من املواد اليت حتمي املواطنني من التعسف يف استخدام السلطة، وبشكل خاص يف املادة                 
تكفل الدولة للمواطنني حريتهم الشخـصية وحتـافظ علـى          " على أن   ) أ(من الدستور اليت تنص الفقرة      

 تقيد فيها حرية املواطنني، وال جيوز تقييـد حريـة أحـد إال     كرامتهم وأمنهم، وحيدد القانون احلاالت اليت     
ال جيوز القـبض علـى أي   : "من نفس املادة تنص على أنه  ) ب(، كما أن الفقرة     "حبكم من حمكمة خمتصة   

شخص أو تفتيشه أو حجزه إال يف حالة التلبس أو بأمر توجبه ضرورة التحقيق وصـيانة األمـن يـصدره         
، كما أن االعتقال دون حماكمة أو مة حمددة، يتعارض مـع  " وفقاً ألحكام القانونالقاضي أو النيابة العامة   

سـاعة دون  ) 24(من الدستور ومؤداها أنه ال جيوز االعتقال ألكثر مـن    ) 48(من نص املادة    ) ج(الفقرة  
  . مة حمددة ويف حالة وجود م ال جيوز احلبس ألكثر من أسبوع إال بأمر قضائي

                                                             
  .7/4/2005، بتاريخ )968( الصحوة، العدد 1
، ٧/٦/٢٠٠٥، بتاريخ )٦٢٠(، البالغ، العدد ٢٦/٤/٢٠٠٥، بتاريخ )٦٥٨(، والعدد ٣١/٨/٢٠٠٥، بتاريخ )٦٧٥( انظر الوحدوي، العدد     2

  .١٧/١١/٢٠٠٥، بتاريخ )٩٩٨(، الصحوة، العدد ١٧/١١/٢٠٠٥،بتاريخ )١٨٨٨(والثوري، العدد 
  28/8/2005، بتاريخ )4563(دد  األيام، الع3



 -٢٨-

 من الضمانات اليت نص عليها الدستور وقانون االجراءات اجلزائية، إال أن ما جيـري علـى             على الرغم 
أرض الواقع خيالف أحياناً التزام الدولة وتعهداا باحترام حقوق اإلنسان، فهنـاك مـا يـشري إىل تنفيـذ               

ـ     اوز فتـرات  إعتقاالت دون مسوغات قانونية كافية، ودون أحكام قضائية، ودون م حمددة ولفترات تتج
التحقيق املنصوص عليها يف الدستور وقانون اإلجراءات اجلزائية، ويكشف تقرير جلنـة حقـوق اإلنـسان           

أثيـوبيني، عـراقيني،   (التابعة لس الشورى أن يف السجون اليمنية مـساجني مـن جنـسيات خمتلفـة        
ا للقـضاء، وأن فتـرة   ، وأن بعضهم قد أمضى شهوراً طويلة يف السجن دون أن يقـدمو      )اخل  ...سودانيني

احتجازهم قد انتهت منذ أمد طويل ومل يطلق سراحهم، كما أشار التقرير إىل وجود سجينات ال يتحدثن                  
سـجيناً  ) 290(العربية وال تقدم هلن أي مساعدات لتجاوز العائق اللغوي، وكشف التقرير أيضاً أن هناك          

مهورية حمكومون بقضايا سرقة أو إخالل      سجني على مستوى اجل   ) 800(يف السجن املركزي بصنعاء وحنو      
باألمانة وقد أمضى بعضهم أضعاف املدة احملكوم ا، وما زالوا يف السجن، حىت يسددوا ما علـيهم مـن              

   ١.ديون ومستحقات، ومعظم هؤالء من الفقراء املعسرين
   ريبهن للسعوديةسجينات أثيوبيات بالسجن املركزي بتعز مت دخوهلن عن طريق التهريب ومت) 2(جدول رقم 

  اجلنسية  الوضع الصحي  امليالد  االسم  م
العيادة الصحية 

  بالسجن

  أثيوبية  تعاين من أالم معدة وضعف نظر وهبوط  1985  فاطمة دريس امحد حممد 1
تفتقر ألبسط 
املقومات 
  الصحية

  1980  فاطمة علي حممد سعيد  2
تعاين اكتئاب وعدم شعور باألمن وضغوط 

    بيةأثيو  نفسية شديدة

    أثيوبية  ضغوط نفسية  1988  سعاده أمحد عبداهللا حاجي  3
    أثيوبية  نفس ما ذكر سابقاً  1985  سعاده إبراهيم أمحد عمر  4
    أثيوبية  نفس ما ذكر سابقاً  1988  حواء علي حممد موسى  5
    أثيوبية  نفس ما ذكر سابقاً  1981  آمنة حممد حسن حاجي  6
    أثيوبية  فس ما ذكر سابقاً وتعاين ضغوط نفسيةن  1989  فاطمة حممد سعيد عبداهللا  7
    أثيوبية  نفس ما ذكر سابقاً وتعاين ضغوط نفسية  1989  فاطمة حممد سعيد عبداهللا  8
    أثيوبية  نفس ما ذكر سابقاً وتعاين ضغوط نفسية  1983  حليمة حسن علي سعيد  9
    أثيوبية  نفس ما ذكر سابقاً وتعاين ضغوط نفسية  1983  زهرة أمحد إبراهيم  10
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نشرت الصحافة أنباء عن اعتقاالت تعسفية لعدد كبري من املواطنني على خلفية التظـاهر واالحتجـاج            
نبيل حممد علـي مشـسان   : على ضريبة املبيعات، حيث قامت قوات األمن يف حمافظة تعز باعتقال كل من            

وآخـرين حبجـة   ..ؤوف عبده حممداجلعفري، محزة عبدالواسع العزعزي، نبيل عبدالرمحن الشيباين، عبدالر     
 اعتقلت قوات األمن يف حمافظة أبـني ثالثـة مـن    13/3/2005 ويف يوم األحد    ١التحريض على التظاهر،  

حممد حمسن : التجار وذلك على خلفية احتجاجات التجار على قانون الضرائب املذكور وهؤالء التجار هم            
عدد املعتقلني على ذمة أحداث صعدة خالل الربع         وبلغ   ٢غرامة العودي، صاحل ربيح، عبدالسالم النجدي،     

 وقد طالت هذه االعتقاالت واملطاردات خمتلـف املنـاطق       ٣معتقل،) 3000( حوايل   2005األول من عام    
  ٤.والفئات السكانية، مبا يف ذلك املساجد ومرتاديها وخطبائها

نية احتجاجاً على رفع املـشتقات          وعلى صعيد املظاهرات اليت شهدا العاصمة صنعاء وبقية املدن اليم         
البترولية، فقد نزلت قوات األمن بكثافة واصطدمت باملواطنني، مما أدى إىل تصاعد أعمال الشغب وحتوهلـا      
من مظاهرات سلمية إىل أعمال سلب وب وتكسري، وأقدم منتسبو األجهزة األمنية على إطالق الرصاص               

هم بالعشرات، ومت اعتقال أعداد هائلـة مـن املـواطنني يف    احلي و القتل العمدي للمواطنني قدرت أعداد    
ويشري العديد مـن  ... خمتلف املناطق وهو ما يعد انتهاكاً حلق املواطنني يف حرية التعبري واالحتجاج السلمي        

املراقبني إىل أن أعمال الشغب حدثت عندما تدخلت قوات األمن، أما قبل ذلك فكانت املظاهرات ترفـع                 
البة بإلغاء الزيادات على املشتقات النفطية وزيادة األسعار، وهتافات منددة بالوضع الـسيئ،             اليافطات املط 

  .ومل حتدث أعمال الشغب والنهب إال بعد تدخل قوات األمن
إن إطالق قوات األمن للرصاص احلي جتاه املواطنني وعدم تقدمي أي ممن أطلقوا النار للقـضاء يظهـر         

، بل واالعتداء على حق احلياة، كما أن مـصادرة أجهـزة التـصوير مـن     مدى عدم احترام قدسية احلياة    
الصحفيني أثناء تغطية املظاهرات قد مثل اعتداء آخر على احلق يف إيصال املعلومات واعتداء علـى حريـة         
نقل املعلومات وتبادهلا وحرية الصحافة، وإىل جانب ذلك مت اعتقال عدد من الصحفيني وتعرضوا لإلهانة،               

  . ٥ يتعارض مع الدستور والقوانني اليت تكفل حرية الرأي والتعبريوهو ما

                                                             
  .31/3/2005 وتاريخ -1860 العدد -الثوري1
  .١٧/٣/٢٠٠٥، بتاريخ ١٨٥٨ – العدد - الثوري2
  .  6/4/2005بتاريخ ) 499( الشورى، العدد 3
-28بتـاريخ ) 4467(، األيـام، العـدد   27/4/2005بتـاريخ   ) 7(، النداء، العدد    28/2/2005بتاريخ  ) 332( انظر األمة، العدد     4

) 592( مايو، العدد 22، صحيفة26/4/2005بتاريخ ) 658(، الوحدوي، 27/4/2005بتاريخ ) 49( ، الوسط، العدد 29/4/2005
  .28/4/2005بتاريخ 

  .21/7/2005، بتاريخ )343( األمة، العدد 5



 -٣٠-

مما تقدم يتبني أن احلق يف احلرية واألمن الشخصي والسالمة اجلسمانية من احلقوق املدنية املطلقـة أو                  
ن الطبيعية اليت ال جيوز املساس ا أو االنتقاص منها يف كافة األحوال، مبا يف ذلك خالل فترات تطبيق قـانو     

اليت أوجبت محاية احلريـة  ) 48(حالة الطوارئ، وأن الدستور اليمين خص هذا احلق حبماية مفصلة يف املادة   
واألمن الشخصي وحتظر تقييد احلرية بالقبض على األشخاص وتوقيفهم وحبسهم إال بوجود مسوغ قانوين              

ارتكاب جرمية مشهودة إىل القضاء   وطبقاً لإلجراءات اليت حددها الدستور وبأمر من القضاء وإحالة املتهم ب          
 ساعة من توقيفه، وحظر باملطلق تعريض مقيد احلرية حلالة االختفاء القسري أو للتعذيب النفسي           24خالل  

أو اجلسدي أو حرمانه من حقوق الدفاع أو االستعانة مبحام واعتبار خمالفة هذه األحكام جرمية ال يـسقط          
  ).العادلةراجع أيضاً احملاكمة (احلق بالتقادم 

 يـبني أن    2005لكن املمارسة العملية عموماً وما قام املرصد بتسجيله من انتهاكات خـالل عـام               
االختفاء القسري وتقييد احلرية خالفاً لإلجراءات احملددة بأحكام الدستور، ومـن ذلـك القـبض علـى            

 حـبس املوقـوفني   األشخاص وحبسهم لدى أجهزة الضبط بدون مسوغ قانوين أو أوامر قضائية واستمرار      
 ساعة، وتعريض مقيد احلرية للتعذيب، سلوكاً مألوفاً وإغفال مقتـريف       24وعدم إحالتهم إىل القضاء خالل    
 هي القاعدة وإحالة البعض منهم إىل التحقيق واحملاكمة يكون خروجـاً      -هذه األعمال ارمة، من العقاب    

  .إصالحاً مؤسسياً حيقق احترام حكم القانونعلى القاعدة ونادر احلدوث، وإاء هذه املمارسة يتطلب 
 

   حرية الفكر واملعتقد-3
    اليمن إحدى الدول املوقعة على معظم االتفاقيات والعهود واملواثيق الدولية اخلاصة حبقـوق اإلنـسان،          

قيـة  ويف مقدمتها اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية، واتفا             
مناهضة التمييز العنصري، وهي عهود ومواثيق تلزم الدول املصادقة عليها بضمان واحتـرام حـق الفكـر          
واملعتقد، وعدم التمييز بني املواطنني على أساس الدين، واختاذ التدابري الالزمة لكفالة هذا احلـق، وبالتـايل        

يها، وقد أكدت اليمن هذا االلتزام يف املادة        فإن اليمن ملزمة باالتفاقات واملعاهدات الدولية اليت صادقت عل        
تؤكد الدولة العمل مبيثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملي حلقـوق اإلنـسان         " السادسة من الدستور، نصها   

  ".وميثاق جامعة الدول العربية وقواعد القانون الدويل املعترف ا بصورة عامة 
لكل إنسان حق التمتع جبميـع احلقـوق   " ق اإلنسان على أن من اإلعالن العاملي حلقو   ) 2(  وتنص املادة    

واحلريات املذكورة ذا اإلعالن دومنا متييز من أي نوع والسيما التمييز بسبب العنصر أو اللون أو اجلـنس            
أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي وغري السياسي أو األصل الوطين أو االجتماعي أو الثروة أو املولـد أو                

لكل شـخص حـق يف حريـة الفكـر     " من اإلعالن نفسه على أن     ) 18(، وتنص املادة    "ع أخر أي وض 
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والوجدان والدين ويشمل هذا احلق حريته يف تغيري دينه أو معتقده، وحريته يف إظهـار دينـه أو معتقـده              
  ".بالتعبد وإقامة الشعائر واملمارسة والتعليم مبفرده أو مع مجاعة وأمام املأل أو على حده 

املواطنون مجيعهم سواسـية أمـام   " من دستور دولة الوحدة يف اليمن تنص على أن  ) 27(  وكانت املادة    
القانون وهم متساوون يف احلقوق والواجبات العامة وال متييز بينهم يف ذلك بسبب اجلـنس أو اللـون أو                   

، اسـتبدلت  1994لدستور عـام  ، وعند تعديل ا"األصل أو اللغة أو املهنة أو املركز االجتماعي أو العقيدة      
، "املواطنون مجيعهم متساوون بـاحلقوق والواجبـات العامـة    " اليت نصت على أن ) 41(هذه املادة باملادة 

من دستور الوحدة، األمر الذي يشكل تراجعا عن املساواة عمومـاً،           ) 27(والغي بقيه النص الوارد باملادة      
  .ملرأة، وبني املواطنني عموماًفهو يشكل تراجعاً عن املساواة بني الرجل وا

هم من املسلمني،  وتتواجد أقلية من اليهود اليمنيني، وعلـى  % ) ٩٩(    إن معظم سكان اليمن أكثر من    
الرغم من أن الدستور املعدل قد ألغى املادة اليت كانت تنص صراحة على املساواة بـني املـواطنني وعـدم       

د يف املقابل نصوص تشريعية متيز بني املواطنني على أساس الـدين،   التمييز على أساس الدين، إال أنه ال توج       
مـن  ) 2(باستثناء بعض املواد يف الدستور اليت تشري بشكل غري مباشر إىل هذا النوع من التمييز، فاملـادة                   

ـ ) د(، وتشترط الفقرة "اإلسالم دين الدولة واللغة العربية لغتها الرمسية   " الدستور املعدل تنص على أن       ن م
أن يكون مستقيم األخالق والـسلوك حمـافظ علـى       (فيمن يرشح ملنصب رئيس اجلمهورية      ) 117(املادة  

الشعائر اإلسالمية، وأن ال يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات يف قضية خملة بالشرف أو األمانة مـا مل         
دستور يف مـن يرشـح      من ال ) 64(من املادة   ) 2(من البند   ) ج(وتشترط الفقرة   ) يكن قد رد إليه اعتباره    
أن يكون مستقيم اخللق والسلوك مؤدياً للفرائض الدينية وأن ال يكون قـد صـدر     " لعضوية جملس النواب    

، وتـنص املـادة    "ضده حكم قضائي بات يف قضية خملة بالشرف واألمانة مامل يكن قد رد إليه اعتبـاره                 
وزراء الشروط الواجب توافرهـا يف عـضو   جيب أن تتوفر يف الوزراء ونواب الوزراء وال    " على أنه   ) 131(

جملس النواب، مع مراعاة أن ال تقل سن أي منهم عن ثالثني سنة، باستثناء رئيس الوزراء الذي جيب أن ال              
  ". يقل سنه عن أربعني سنة

اخلاصتني بأعضاء جملس النواب وجملس الـوزراء ال تنـصان    ) 131(و) 64(   وعلى الرغم من أن املادتني      
ى أي فرائض دينية جيب على املرشح لعضوية جملس النواب ورئاسة اجلمهورية وعـضو جملـس            صراحة عل 

... "  اإلسالم دين الدولـة " من الدستور اليت تنص على أن ) 2(الوزراء أن يلتزم بتأديتها، إال أن نص املادة        
راء جيـب أن    يزيل هذا اللبس، ويوضح أن أعضاء جملس النواب ورئيس اجلمهورية وأعضاء جملس والـوز             

  .يكونوا مجيعاً من املسلمني
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من القرار  ) 194(    وهناك تشريعات أخرى تشري بشكل غري مباشر إىل التمييز على أساس الدين، فاملادة              
يعاقب باحلبس مـدة  "  بشأن اجلرائم والعقوبات، تنص على أن 1994لسنة  ) 12(اجلمهوري بالقانون رقم    

من أذاع علناً أراء تتضمن سخرية أو حتقري الدين يف عقائـده  : مة، أوالًال تزيد على ثالث سنوات أو بالغرا      
تكون العقوبة احلـبس مـدة ال   " على أن ) 195(، وتنص املادة التالية هلا مباشرة ... "أو شعائره أو تعاليمه 

صغري هو تزيد على مخس سنوات أو الغرامة إذا كان الدين أو املذهب الذي نالته السخرية أو التحقري أو الت                
، األمر الذي يعين أن يعاقب باحلبس مدة ال تتجاوز مخس سنوات مـن أذاع علنـاً أراء         "الدين اإلسالمي   

تتضمن سخرية للدين اإلسالمي، أما الذي يذيع أراء تتضمن سخرية من األديان األخرى فيعاقب بـاحلبس            
  . مدة ال تزيد على ثالث سنوات

ك نص واضح يف قانون اجلرائم والعقوبات حتظر تغيري املسلم لدينه، حيث               أما فيما يتعلق بتغيري الدين فهنا     
كل من أرتد عن دين اإلسالم يعاقب باإلعدام بعد االستتابة ثالثـاً وإمهالـه       " على أن   ) 295(تنص املادة   

 فـإذا مل  ثالثني يوماً، ويعترب ردة اجلهر بأقوال أو أفعال تتناىف مع قواعد اإلسالم وأركانه عن عمد أو إصرار  
  ".       يثبت العمد أو اإلصرار وأبدى اجلاين التوبة فال عقاب 

   ومن املالحظ ان هناك قدراً من التهميش لألقلية اليهودية يف اليمن فهم يسكنون يف مناطق منعزلة عـن                   
إذ التجمعات السكانية اليت يسكن فيها املواطنون املسلمون، وهناك متييز يف مظهرهم وطريقـة ملبـسهم،               

غري أن هذه العزلة ليست مفروضـة مـن قبـل    ) ضفائر شعر تتدىل من خدودهم(مييزون من خالل الزنار  
األكثرية املسلمة أو من قبل املؤسسات الرمسية، وإمنا هي ميل تارخيي لألقليات اليهودية نفسها، وتسكن يف                

 يعتربوا رمزاً دينيـاً حيـافظون        ، وكذلك فيما يتعلق بالزنانري فإن اليهود أنفسهم        ghettosأحياء منعزلة   
ورغم عدم وجود نصوص قانونيه واضحة وصرحية حترمهم من االندماج يف املـدارس واجلامعـات               . عليه

احلكومية إال أن املالحظ أن املواطنني اليمنيني اليهود ال يلتحقون باملدارس واجلامعات احلكومية السـباب                
ذي يعيشون فيه ، ناهيك عن اعاقتهم عن ممارسة حقوقهم املدنيـة   تتعلق باملوروث الثقايف الديين للمحيط ال     

والسياسية سواء حق الترشيح يف االس احمللية والنقابات او امتالك الصحف أو دور نـشر وغريهـا مـن        
  .احلقوق املكفولة للمواطنني اليمنيني بالدستور والقانون

مني والعاملني يف اليمن حلرمام مـن أداء شـعائرهم              وميتد التمييز بسبب الدين اميع املسيحيني املقي      
الدينية بشكل علين وحر وعدم متكنهم من دفن موتاهم يف املقابر العامة ما جيعلهم يتكبدون نفقـات نقـل     

  .جثامني موتاهم إىل بلدان أخرى خارج اليمن
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  حاالت انتهاك ملمارسة حرية الفكر واملعتقد) 3(اطار رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ال يقتصر احلق يف حرية الدين واملعتقد على األديان فقط، بل يشمل الطوائف الدينية واملذاهب يف إطار كل               
دين، ويف هذا اال فإن اليمن تارخيياً شهد صراعاً عنيفاً بني املذاهب وأفضت احلروب إىل خضوع أتبـاع           

إحدى فرق املذهب الزيدي وشهد النـصف       ) يةاملطرف(الطائفة اإلمساعيلية للقهر واالضطهاد وإبادة الطائفة       
الشيعي وظل االضـطهاد    ) الزيدي(السين و   ) الشافعي(الثاين من القرن املاضي تعايشاً متميزاً بني املذهبني         

ألتباع املذاهب األخرى،إال أن العامني املاضيني شهدا تراجعاً واضحاً يف هذا اال، حيث تراجعت كفالـة       
 الدينية اإلسالمية ملمارسة شعائرهم اخلاصة، والتعبري عنـها، فقـد مت ألسـباب    حق معتنقي بعض املذاهب  

سياسية التضييق على أتباع  املذهب اإلثىن عشري والتضييق على ممارسه الشعائر اخلاصة باملذهب الزيـدي          
 كمـا  من كل عام، .كاالحتفال السنوي بيوم الغدير الذي ينظم سنوياً يف اليوم الثامن عشر من ذي احلجة     

 إلقاء القبض واعتقال عدد كبري ممن يعتقد بانتمائهم للمـذهب االثـىن عـشري أو         2005مت خالل العام    
املؤيدين له منهم عدد من النساء واألطفال، كما مت مصادرة كتبهم وحماكمة أعداد منهم مبا يف ذلك فقهـاء    

لسجن للبعض اآلخر واإلقـصاء  للمذهب الزيدي بتهم بلغت بعض األحكام فيها إىل حد اإلعدام للبعض وا       

رية وبإجراءات تعسفية متكررة ضد املنتمني للمذهب اإلمساعيلي،  وتعرضهم لالبتزاز حتدث مواطنون من حراز عن انتهاكات صارخة للح 
 .من قبل مدير مديرية مناخة وعناصر من الس احمللي

 .هدم ضريح داعية إمساعيلي يف مسجد بنته الطائفة اإلمساعيلية يف حراز
بية خلطباء املساجد من الترويج للكتب اجلعفرية، ويقـول أن هـذه   الرئيس علي عبداهللا صاحل حيذر يف كلمة ألقاها يف افتتاح دورة تدري         

 . الكتب خطرية على الوحدة الوطنية
 . حمافظة مجيعها ال ختضع لإلشراف املباشر من قبل احلكومة13 مدرسة دينية يف 1500وكيل وزارة األوقاف يؤكد حصر أكثر من 

  .ن ذي احلجة يف عدد من مناطق حمافظة صعدة احتفاالً بيوم الغديرمنع مجيع مظاهر االحتفاالت اليت جتري يف الثامن عشر م
 .أعلنت السلطات الرمسية منعاً رمسياً الحتفاالت دينية يقيمها مواطنون يف حمافظات حجة وصعدة واجلوف

ر املعتصمني املتضامنني اعتقال شرف النعمي إمام وخطيب جامع عثرب من أمام مرتله ااور للمحكمة اجلزائية مع أنه مل يكن ضمن مجهو 
  .مع الديلمي ومفتاح

اعتقال حممد حيىي سامل عزانو اعتقال وحماكمة حيىي الـديلمي   . اعتقال وحماكمة القاضي حممد لقمان واحلكم عليه بالسجن عشر سنوات         
عمي وبكيل احلاشدي وماجد وحممد مفتاح، اعتقال إبراهيم اجلالل واألستاذ شرف الفران، وحسن النعمي وزيد عامر واألستاذ شريف الن    

 .احلوثي
 اعتقال عبدالصمد عبدالكرمي احلوثي وهو يف طريقه إىل صعدة، بتهمة محل بعض الكتب الدينية وكامريا تصوير 

السلطات احلكومية بصعدة تقوم بتوزيع وفرض خطباء على املساجد مبران مكان اخلطباء األصليني الذين منعتهم من مواصلة عملـهم يف              
 .اخلطابة

من داخل احلرم اجلامعي جلامعة تعز، وذلك على خلفية )  عاماً 28( اعتقال جهاز األمن السياسي مبحافظة تعز للطالب مراد سعيد احملثور   
  .انتمائه حلزب التحرير اإلسالمي وهو حزب حتت التأسيس ومت منع أهله من زيارته

  .ة واجلوفتشديد أمين ملنع احتفال بيوم الغديل يف حمافظات صعدة  وحج
  . عنوان من كتب الزيدية ومنع تداوهلا وعرضها يف معرض تعز الدويل للكتاب16مصادرة ما يقرب من 
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لكـل مـواطن حـق    " من الدستور اليت تنص على أن ) 42(من الوظيفة،  يأيت ذلك يف ظل سريان املادة    
اإلسهام يف احلياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية وتكفل الدولة حرية الفكر واإلعـراب عـن               

  ". الرأي بالقول والكتابة والتصوير
هاك هذه احلقوق رغم كفال الدستور هلا بنص صريح، يقدم دليالً واضحاً على أن كفال احلقوق              إن انت 

ال يتحقق بالنصوص القانونية وحدها، وأن انتهاك احلقوق سوف يستمر ما مل تتوافر الـضمانات الفعليـة                
ك هـذه احلقـوق     واإلرادة السياسية للدولة بتمكني املواطن من ممارسة حقوقه ومعاقبة من يعتدي أو ينته            

وتوفري املناخ املالئم واملناسب ملمارستها، ويتطلب هذا أوالً إصالحاً دستورياً بالنص على ضمان احلـق يف                
   .حرية الفكر واملعتقد والدين واختاذ التدابري املؤسسية لتمكني ممارسة هذا احلق

 
   احلق يف احملاكمة العادلة-4

احلق يف حماكمة عادلة كمبـادئ        مببادئ) 153 ، 51 ، 47(واد  لقد أخذ دستور اجلمهورية اليمنية يف امل      
احملاكمة عموماً ، وإهدار أياً منها جيعل احملاكمة غـري شـرعية           شرعية أو عدالة    للشرعية اجلنائية خصوصاً    

ويكون باطالً مايتم فيها من إجراءات ومايصدر عنها من حكم بطالناً يتعلـق بالنظـام العـام    وغري عادلة   
م معدوم األثر لصدوره بناء على إجراءات خمالفة ألسس النظام احلقوقي املنـصوص عليهـا يف         وجيعل احلك 

 2002ن املرافعات والتنفيذ املـدين لـسنة  و، وأتى قان  عد تعدياً على حقوق اإلنسان أمام القضاء      يوالدستور  
، وسـوف  ادلـة  املتفرعة عن احلق يف حماكمـة ع  ليفصال احلقوق    1994وقانون اإلجراءات اجلزائية لسنة     

أياً احلقوق املرتبطة ا واملكونة للحق يف حماكمة عادلة         يقتصر تناولنا هنا على عرض موجز لتلك املبادئ و          
  : كان نوعها  مدنية أوجنائية أو إدارية أو دستورية ، وعلى النحو التايل 

  : الرباءة األصل 
صل يف كل إنسان الـرباءة مـن اإللتـزام أو    مبدأ أو قرينة الرباءة يعين إفتراض براءة الذمة ، أي أن األ          

ويترتب على احلق يف أعمال أصل الرباءة كفال وتيسري حق الـدفاع محايـة ملـصلحة املتـداعني         اجلرمية،  
وللمصلحة العامة، األمر الذي ترتب عليه عدم اعتداد القانون اليمين حبكم احملاكمة اليت ختالف اإلجـراءات       

رتب على ذلك بطالن إجراءات احملاكمة وانعـدام األثـر القـانوين       تلدفاع ، و  القانونية أو اليت در حق ا     
  .للحكم 

حق الدفاع وكفال ضماناته ركن جوهري من أركان احلق يف حماكمة عادلة يف كافة القضايا ويترتـب     
ل على احترامه أو إهداره احترام قاعدة األصل الرباءة ، وفقدان الشخص للقدرة على الدفاع عن نفسه جبع                 

عد إخالالً حبق الـدفاع ، ويعتـرب   يحضور حمام للدافع عنه من شروط احملاكمة العادلة واإلخالل ذا احلق         
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 جوهرياً، يترتب على ختلفه بطالن كافة إجـراءات احملاكمـة         حضور احملامي يف حماكمة املتهم جبناية إجراءً      
الفعلي حلق الدفاع يترتب عليـه إهـدار   واحلكم الصادر فيها، إذ أن عدم متكني املتقاضيني من االستخدام        

  . ١ أسس النظام العام والتفريط باملصلحة العامة
صـل  األولقد اعترب التشريع اليمين ضمان حق الدفاع يف كافة مراحل التحقيق واحملاكمة ضماناً لقاعدة                  

فري مدافعاً للمعـسر  الرباءة وأوجب كفال حضور مدافع يف كافة مراحل التحقيق واحملاكمة وإلزام الدولة بتو   
  . ٢والفقري من احملامني املعتمدين

عمال مبدأ  ، و إ  ٣حق اخلصوم حضور كافة جلسات احملاكمة مع حماميهم       :وتشمل ضمانات حق الدفاع        
املواجهة بني اخلصوم يف اجللسة ، مبا ميكن كل طرف من تقدمي أدلته ومناقشة وتفنيد أدلـة اخلـصم ، وال            

األدلة اليت طرحت يف اجللسة وأتيحت للخصوم مناقشتها من مـستندات وشـهادات   اعتبار يف احلكم لغري   
ويف حالة عدم اإلتاحة للخصوم تقدمي كافة األدلة ومناقشتها وتفنيـدها أو        .٤ وغريها مما جيوز االستدالل به    

 تفنيـدها   وااعتماد  احملكمة على أدلة مل تقدم يف اجللسة أو مل يطلع عليها اخلصوم أو مل يتح هلم مناقـشته   
،كان حكمها باطالً بطالناً يتعلق بالنظام العام ولو مل يتمسك صاحب احلق به أو تنازل عنـه صـراحة أو        

وعلى احملكمة حتقيق األدلة والتثبت من صحة ما يسند إىل اخلصم ، مبا يف ذلك التثبـت ، مـن                     . ٥ ضمناً
رار الصادر عنه صراحة أو ضمناً إذا كـان   ، وعدم قبول اإلق    ٦صحة إقراره ومتكينه من الرجوع عن اإلقرار      

ويعد قضاء من القاضي بعلمه الشخصي ، وبالتايل بطالن احلكم بطالنـاً   . ٧ مستحيالً عقالً أو قانوناً  هاملقرب
  .يتعلق بالنظام العام، إخالل احملكمة حبق الدفاع ، وقيام احلكم على دليل مل يطرح يف جلسة احملاكمة

تهم عن واقعة مل ترد يف صحيفة االام أو ورقة التكليف باحلضور وحظـر احلكـم         حظر القانون معاقبة امل   
وللمحكمة فقط أن تعدل الوصف القانوين للفعل املسند إىل املتـهم         . ٨على غري املتهم املقامة عليه الدعوى     

كم ـذا  وإصالح األخطاء املادية وتدارك السهو يف صحيفة االام أو ورقة التكليف باحلضور ، ولكن احل          

                                                             
-22ص1996 القاهرة 2 سلسلة الثقافة القانونية -الس االعلى للثقافة–لة احملاكمة حقوق املتهم وضماناته يف مه: راجع حممود جنيب حسين     1

  .90 حقوق االنسان امام القضاء يف االسالم ص– البشري حممد الشورجبي 30
  . قانون االجراءات اجلزائية9 ، 4 دستور اجلمهورية اليمنية ، مواد 49مادة  2
  . من قانون االجراءات اجلزائية 349ذاملدين ، ومادة  من قانون املرافعات والتنفي108مادة  3
مـن قـانون   )368 ،367 ،364 ،360 ،359 ،354 ،324(من قانون املرافعات املدنية ، املواد)223 ،164 ،64 ،15 ، 10(املواد   4

  .من قانون االثبات املعدل )176 ،162 ،122 ،70(االجراءات اجلزائية ، املواد
 .من قانون االجراءات اجلزائية397من قانون املرافعات ، مادة )229،230،231،64(املواد 5
 .من قانون االجراءات اجلزائية352 من قانون االثبات ، ومادة 96املادة 6
  . من قانون االثبات 82/1املادة 7
 . من قانون االجراءات اجلزائية 365املادة  8
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منحه أجالً لتحضري دفاعه بنـاء  والتعديل أو التصحيح ال يكون جائزاً إال إذا قامت احملكمة بتنبيه املتهم إليه             
    .١على الوصف والتعديل اجلديد

  وتأسيساً على ما تقدم يعترب القانون اليمين خروج احملكمة عن نطاق الدعوى املرفوعة إليها خروجاً على
 يف دعوى غري قائمة، وبالتايل ، يكون ما ورد يف حكمهـا متجـاوزاً حـدود    وفصالً اختصاصها الوالئي  

  .الدعوى املرفوعة إليها حكماً منعدماً
ولقد أتى القانون اليمين باألحكام اليت تكفل حق الطعن يف األحكام وإبطاهلا ونقضها ، وكفل حـق                 

   .٢ نظرالطعن يف األحكام بطريقة االستئناف والنقض والتماس إعادة ال
احلق يف حماكمة علنيـة ركـن      ) 14/1(اعترب العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية يف مادته          

  . أساس من أركان حتقيق العدالة ويوازي يف أمهيته احلق يف حماكمة عادلة
ر  حق مجهور الناس والصحافة يف حضور اجللسات واإلطالع على ما يـدو            :وتشمل علنية احملاكمة         

فيها، األمر الذي يعين حق الصحافة يف نشر وقائع اجللسة ،ونشر قرارات اإلحالة مـن النيابـة العامـة إىل      
احملكمة يف القضايا اجلنائية وبيان ما تضمنتها من الوقائع املنسوبة إىل املتهم ، ونشر األحكام اليت تـصدر يف           

  .الدعاوى
. حماكمة عادلة ، وا تتحقق الغاية مـن مبـدأ العلنيـة   ميثل مبدأ شفوية احملاكمة ضمانة أخرى للحق يف   و

مل يكن قادراً على فهم اللغة املـستعملة يف  ، ويترتب على مبدأ شفاهة احملاكمة حق كل طرف يف الدعوى       
  .)٣(أن توفر له دولة القاضي مترجم يقدم له مساعدة جمانية، احملكمة أو التحدث فيها 

  ، وأوجب أن يعني يف كل)٤(ي واملرافعات شفوية أو حتريريةنص القانون اليمين أن تكون الدعاو
وفيما يتعلق بإجراءات احملاكمة اجلنائية فقد أوجب القانون . )٥(حمكمة مترمجون ضمن موظفي احملاكم

  .)٦(أن تكون شفاهة وألزم احملكمة باتباع هذا املبدأ

                                                             
 . من قانون االجراءات اجلزائية366املادة ) 1(
 . قانون املرافعات والتنفيذ املدين 272مادة ) 2(
  ) و/3(الفقرة ) 14(العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ، املادة ) ٣(
  ). 78و70(، قانون املرافعات والتنفيذ املدين ، املادتان ) هـ/5(قانون السلطة القضائية ، املادة ) ٤(
  ). 230،231 ،188 ،187 ،186 ،185 ،77 ،76 .76(قانون السلطة القضائية ، املواد ) ٥(
  ). 264, 265, 267,266(قانون اإلجراءات اجلزائية ، املواد ) ٦(
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  ةحاالت انتهاك حلق احملاكمة العادل) 4(اطار رقم 
 كشف تقرير للجنة حقوق اإلنسان التابعة لس الشورى أن هناك مساجني من جنسيات أثيوبية، عراقية، سودانية، وقد أمضى بعضهم -

  . يف السجن شهوراً دون تقدميهم للقضاء
ستوى سجني على م) 800( سجيناًيف السجن املركزي بصنعاء وحنو    290 كشف تقرير صادر عن احلريات مبجلس الشورى أن          -

  .اجلمهورية حمكومون يف قضايا سرقة أو إخالل باألمانة وقد أمضى بعضهم املدة احملكوم ا وما زالوا بالسجن
  . منع وسائل اإلعالم حضور جلسات الديلمي ومفتاح بتوجيهات عليا-
  . تأجيل جلسة استئناف قضية الصحفي اخليواين بعد إحضاره مكبالً بالقيود-
د ناجي عالو واحملامي مجال اجلعيب للضرب من قبل ضابط وعساكر حمكمة االستئناف باألمانة أثناء أدائهم ملهامهم  تعرض احملاميان حمم-

  .أمام احملكمة
  . عام16صدور حكم إعدام حبق أم مينية بتهمة قتل زوجها وعمرها ال يتجاوز -
  . ومسوغ قانوين تنصيب احملكمة اجلزائية املتخصصة حملامي عن الديلمي ومفتاح دون توكيل-
من وصاب العايل أرملة قتل العديد من أفراد زوجها وعندما أوصلت قضيتها إىل النيابة احتجز امللف من قبل        ) ف. م.ص( املواطنة   -

  .عضو النيابة وحىت اآلن مل تنصف
وامر القضائية الصادرة باإلفراج  رئيس نيابة استئناف حمافظة إب يبعث مذكرة للنائب العام تفيد عدم احترام مدير أمن حمافظة إب لأل-

  .عن سجناء بدون مسوغ قانوين
 منطقة أمن التحرير متنع الشرطة القضائية من حترير مقر االحتاد من املسلحني الذين احتلوا املقر والذين كانوا يطلقون األعرية النارية كما -

  .تابعة القضيةطلب من الشرطة القضائية االنسحاب بدعوى أمن قايدة املنطقة ستتوىل م
 نقابة احملامني  تطالب وزير العدل بإصدار توجيهات بالتحقيق يف االعتداء الذي تعرض له احملامي مهدي مرشد من قبل رئيس حمكمة -

  .مشال األمانة
  . مسلحون يقودهم شيخ قاموا باقتحام حمكمة صرية االبتدائية مبحافظة عدن والبحث عن رئيسها مجال حممد عامر-
  .طن عبداملنعم حممد الشباه من سنحان يناشد الرئيس التدخل لتنفيذ احلكم الصادر من استئناف صنعاء بسبب تدخل نافذين املوا-
  . لثورة سبتمرب٤٣ شخص من أتباع احلوثي رغم صدور العفو العام بالعيد ٣٩ احملكمة اجلزائية املتخصصة حتاكم -
 حكم ٢٩أن األراضي املغتصبة لألوقاف بلغت األحكام النهائية اليت مل تنفذ م بش٢٠٠٤ كشفت تقارير صادرة من وزارة األوقاف -

  . لبنة يف أمانة العاصمة وحدها١٣٣٩٠تضمنت اغتصاب أكثر من 
، الـشورى  2005\3\3، األمانـة  2005\1\3م، صوت الـشورى  2004تقرير جلنة حقوق اإلنسان مبجلس الشورى     : (املصادر

ــشورى 2005\4\20 ــ2005\5\5 ، ال ــبالغ 2005\6\8شورى ، ال ــام 2005\6\7، ال ــشموع 2005\6\17، األي ، ال
  ).2005\11\10 مايو 22، 2005\4\16

م ورفض أوامر وأحكام التنفيذ ١٩٩٧وزارة املالية ترفض تنفيذ حكم صدر لصاحل الباحثني يف مركز الدراسات والبحوث اليمين منذ عام 
 الوزراء ورفض البنك املركزي قرارات وأوامر حمكمة التنفيذ صرف مستحقات الصادرة عن حمكمة التنفيذ ووزير العدل ورئيس جملس

  .م ١٩٩٨الباحثني من حسابات احلكومة منذ عام 
بسبب الصراعات السياسية واحلروب األهلية قبل قيام الوحدة اليمنية صدرت أحكام باإلعدام ألعضاء يف اجلبهة الوطنية الدميقراطية وبعد 

ية صدر قرار بالعفو العام وقرارات خاصة بالعفو عممن صدر حبقهم أحكام باإلعدام وإطالقهم من السجن ، غري أن قيام اجلمهورية اليمن
النيابة العامة  وبتوجيهات من مكتب النائب العام أصدرت أوامرها  إىل أجهزة األمن بإلقاء القبض على بعض أوالئك األشخاص عام 

مد حممد رزاز ناجي ، خالد نصر علي ، سعيد ردمان هزبر ، أمحد قحطان حسن، الذي مت العفو م لتنفيذ اإلعدام فيهم ، ومنهم حم٢٠٠٥
 .م ١٩٩٢لسنة ) ١١١(عنهم وإطالق سراحهم مبوجب قارا العفو برقم 

  

لحزب االشتراكي اليمين بناء على حتقيقـات    أيت احملاكمة يف قضية اغتيال جار اهللا عمر األمني املساعد ل          
متت دون حضور أولياء الدم وعدم التحقيق يف وقائع ثابتة مبحضر مجع االستدالالت ووقائع أخرى قـدمت    
إىل النيابة العامة وإىل احملكمة، ورفض طلب التحقيق مع متورطني يف تنظيم ومتويل اجلرميـة واملـساعدة يف      

  .تنفيذها

  
               

 القانون اليمين يوجب على احملكمة األعلى القضاء ببطالن احلكم الذي قام على إجراءات خمالفة ألحكام            إن
القانون الصرحية  
ــان  أو إذا كـ
اإلجراء الـذي   
خولف أو أغفل   
جوهرياً ، وعلى   
ــة أن  احملكمـ
تقضي بالبطالن  
من تلقاء نفسها   
إذا كان البطالن   
يتعلق بالنظـام   
العام ، ومـن    
ذلــك خمالفــة 
أحكام القانون  
املتعلقة برفـع   
ــدعوى أو  الـ
بتشكيل احملكمة  
ــها  أو بواليتـ
ــاحلكم يف  بـ
ــدعوى أو  الـ
  بعلنية اجللسات 
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أو تسبيب األحكام أو حرية الدفاع أو بعلنية النطق باألحكام أو إجراءات الطعن وكـل عيـب إجرائـي             
طبقاً للعهـد    .)١(لنظام العام جوهري يترتب عليه إهدار أي حق من حقوق املتقاضني وكل إجراء يتعلق با            

 احلق يف حماكمة عادلـة ال يتحقـق إال          فإنمنه ،   ) 14(الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية يف املادة        
وهـذه  ) بواسطة حمكمة خمتصة ومستقلة وحيادية قائمـة اسـتناداً إىل القـانون       : (بضمان إجراء احملاكمة    

سية بشأن استقالل السلطة القضائية ، ال تقوم إال بوجود قضاء يتمتع            الضمانات ، طبقاً ملعايري املبادئ األسا     
باالستقالل كسلطة ويكفل هذا االستقالل دستور وقانون البالد وبنية القضاء واحترام سلطته يف املمارسـة           

  . العملية
ة، فقد قيد استقالل السلطة القضائية مبكوناا الثالثة وحظر إنشاء حماكم استثنائيالدستور اليمين كفل 

قانون املرافعات والتنفيذ املدين سلطة القاضي ، يف قضائه بالقوانني النافذة وأوجب عليه تطبيق أحكامها، 
وأن يتقيد يف واليته بالشرعية القانونية ومشروعية القضاء ، إذ جيب أن ميارس القضاء يف املكان والزمان 

  . )٢(استقالته أو فصلهطبقاً لقرار تعيينه وال جيوز له أن حيكم بعد قبول 
ـ         التسوية بـني اخلـصوم ، عـدم    : وحدد القانون الضوابط العملية الستقالل وحياد القاضي ، واملتمثلة ب

توجيه أحد اخلصمني إىل احلجة أو تلقينه أياها أو تلقني الشهود ، وعدم إقامة عالقة معه أثناء نظر الدعوى                
تبادل الضيافة ، أو قبول اهلدية منه ، وعـدم جـواز أن   : مثل تكون مدعاة للميل أو غطاء للرشوة واحملاباة   

ميتنع عن احلكم فيما ويل فيه بدون وجه قانوين ، ويرتب على خمالفة القاضي هلذه الضوابط وأصول مهنـة                 
  ). ٣( القضاء وآداا أو إخالله بشرف املهنة ، تقدمي القاضي للمحاكمة اجلنائية والتأديبية

ق يف احملاكمة أمام حمكمة خمتصة عدم جواز تويل احملاكمة من قبل حمكمة غري خمتـصة  عمال مبدأ احل إيفضي  
، ولو تولت احملاكمة حمكمة غري خمتصة تكون احملاكمة باطلة بطالناً يتعلق بالنظام العام ويكون احلكم الذي              

الصريح ممـن صـدر   يصدر فيها منعدم األثر القانوين وال يتحصن احلكم مبضي املدة أو القبول الضمين أو               
  .ضده 

يب ووالئـي ، وال واليـة       تواالختصاص مبوجب القانون اليمين نوعي ومكاين ، واالختصاص النوعي تـرا          
للمحكمة ما مل يتوفر هلا ابتداء االختصاص الوالئي ، مث االختصاص النوعي التراتيب واالختصاص املكـاين ،          

الدستور هيئة من هيئات القـضاء ، فـإن اختـصاص    من ) 149(وحيث أن النيابة العامة طبقاً لنص املادة       
 التراتيب واملكاين يستوجب توافر نفس االختصاص للنيابة العامة تبعاً لذلك وعلى أسـاس           –احملكمة النوعي   

اليت اعتربت القضاء وحدة متكاملـة ويرتـب       ) 150(نفس املعايري ، وقد بني ذلك الدستور يف نص املادة           
                                                             

  ). 396, 397(قانون اإلجراءات اجلزائية ، املادتان ) 168, 56, 57, 138, 139 (قانون املرافعات والتنفيذ املدين ، املواد ) ١(
  ). 8, 9, 12, 13 (قانون املرافعات والتنفيذ املدين ، املواد) ٢(
  . وما بعدها) 111(، وقانون السلطة القضائية ، املادة ) 26, 32(قانون املرافعات والتنفيذ املدين ، املواد ) ٣(
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درجاا وحيدد اختصاصاا كما حيدد الشروط الواجب توافرها فـيمن يتـوىل            القانون اجلهات القضائية و   
القضاء وشروط وإجراءات تعيني القضاة ونقلهم وترقيتهم والضمانات األخرى اخلاصة م وال جيوز إنـشاء   

  .حماكم استثنائية بأي حال من األحوال
 وهو الفصل يف الطعون     –ة العليا   االختصاص النوعي التراتيب للمحكم   ) 153(وحدد الدستور يف مادته     

يف األحكام النهائية وذلك يف القضايا املدنية والتجارية واجلنائية واألحوال الشخصية واملنازعـات اإلداريـة       
   .والدعاوي التأديبية وفقاً للقانون

رفع الـدعوى   يف املوضوعي والشخصي للمحكمة العليا: كما حدد يف نفس املادة االختصاص النوعي    
بتدأه أو الدفع إىل احملكمة العليا بال دستورية القوانني واللوائح واألنظمة والقرارات التشريعية ، والدعاوى               امل

ـ            ل كبـار  ـالدستورية املتعلقة مبشروعية نتائج االنتخابات واالستفتاء وجرائم انتهاك الدسـتور ومـن قب
 يف محايـة الـشريعة الدسـتورية    مسؤويل الدولة وعلة هذا االختصاص ، هي والية الـدائرة الدسـتورية      

غـري  . ومشروعية احلكم وتويل السلطة عن طريق الرقابة على دستورية التشريع واستعمال السلطة التنفيذية     
مـن الدسـتور   )153(أن قانون السلطة القضائية خرج عن هذه الغاية وباملخالفة الصرحية ألحكام املـادة         

دعوى إلغـاء القـرارات اإلداريـة     . اختصاص نظر الدعاوى املبتدأه   بإعطاء الدائرة اإلدارية باحملكمة العليا      
النهائية الصادرة من جملس القضاء األعلى يف حق القضاة املتعلقة بنقلهم وندم مىت كانت الدعوى منـصبة       
على عيب يف الشكل أو خمالفة القوانيني واللوائح أو خطأ يف تطبيقها أو إساءة استعمال السلطة ،ودعـاوى     

يض عن األضرار النامجة عن تلك القرارات والدعاوى اخلاصـة باملرتبـات واملعاشـات واملكافـآت      التعو
  .)١(املستحقة لرجال القضاء أو لورثتهم

 2001 و  1999 و   1996 وتعديالته لألعـوام     1992أضاف قانون االنتخابات العامة واالستفتاء لعام       
 الدستورية، وهو الفصل يف الطعون يف إجراءات      الدائرة: اختصاص نوعي موضوعي جديد للمحكمة العليا       

) 153(يتوافق مع حكم املـادة      ال  وهو اختصاص   . )٢(الفرز ونتائج االقتراع يف الدائرة االنتخابية واالستفتاء      
  .من الدستور ) هـ(الفقرة 

 بشأن تنظيم مهنة احملاماة ، حيـث أعطـى          1999لسنة  ) 31(ونفس املخالفة وردت يف القانون رقم       
ختصاص هلذه الدائرة بنظر الدعاوى املتعلقة بقرارات اهليئات املركزية لنقابـة احملـامني وطلـب حـل                 اال

  .)٣(النقابة

                                                             
  ).101(قانون السلطة القضائية ، املادة ) ١(
   .  وغريها من املواد)115, 119( ، املواد 2001قانون االنتخابات العامة واالستفتاء لعام ) ٢(
         ).114( قانون احملاماة ، املادة ) ٣(
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 أي نظر الطعـون يف       ، أما حماكم االستئناف ، فإن اختصاصها يقتصر على االختصاص النوعي التراتيب          
 واملتمثـل باألحكـام   )١(ها املكاينيف إطار دائرة اختصاص ،    فحسب ةاألحكام الصادرة من احملاكم االبتدائي    

  .)٢(الصادرة من حماكم أول درجة يف احملافظة
وختتص احملاكم االبتدائية دون غريها باحلكم ابتدائياً يف مجيع الدعاوى اليت ترفع إليها أياً كانـت قيمتـها         

افظة فيما يتعلـق باحملـاكم   ، واملتمثل باملديرية يف الغالب واحمل)٣(ونوعها ، ويف نطاق دائرة اختصاصها احمللي  
  التجارية وحماكم األحداث وحماكم القضاء العسكري 

 )أ/8(وجتدر اإلشارة إىل أن قانون السلطة القضائية قد أكد على حظر إنشاء حماكم استثنائية يف املـادة            
 بالذكر  من نفس املادة إنشاء حماكم ابتدائية متخصصة يف احملافظات ، وخص          ) ب(،غري أنه أجاز يف الفقرة      

حماكم األحداث وبالعودة إىل اإلجراءات التنظيمية اليت أختذت حينذاك يتبني ما أعترب مـن قبيـل احملـاكم             
املتخصصة وما اعترب من قبيل احملاكم االستثنائية ، حيث مت إلغاء حمكمة أمن الدولة واحملكمة املماثلة احملكمة                 

ظر وجودها الدستور ، بينما أبقى      حيبارها حمكمة استثنائية    اجلنائية املتخصصة القائمة حينئذ يف صنعاء ، باعت       
 وبالعودة إىل اختصاص الدائرة العـسكرية  .على احملاكم االبتدائية التجارية وحماكم القضاء العسكري القائمة 

باحملكمة العليا يتبني أن اختصاص احملاكم االبتدائية العسكرية املتخصصة هو اختصاص نوعي موضـوعي يف          
 العسكرية وال يتعداها إىل اجلرائم العادية اليت يتهم بارتكاا العسكريون ، أي أنه ليس هلا اختصاص              اجلرائم

  .نوعي شخصي 
أن تكـون   : تكتسب األحكام حجيتها من متتع احملكمة اليت تصدرها باملشروعية ومن أهم عناصـرها            

 كان عملـها أو  عني صحيحاً و إالّزاع املـاحملكمة مشكلة مبوجب القانون وأن يكون تشكيلها عند نظر الن 
  .دم سواء ، واحلكم املعدوم ال يكون حجة حىت على من قبل به صراحة أو ضمناً  ـحكمها هو والع

وتشكيل احملكمة يشمل القضاة والكتاب وممثلي النيابة العامة يف القضايا اجلنائية أو يف حالـة التـدخل           
يا املدنية املنصوص عليها يف القانون ويكون تـشكيل احملكمـة           الوجويب أو اجلوازي للنيابة العامة يف القضا      

من القضاه والكتاب وممثلي النيابـة ، وأن       صحيحاً عندما تعقد جلساا حبضور العدد الذي حيدده القانون        
يكون لكل منهم والية القضاء يف هذه احملكمة بوجود قرار تعيني ال زال سارياً وممن ميتلكـه قانونـاً وأداء            

 بالطريقة اليت حيددها القانون وعدم زوال صفة املعني ألي سبب من األسباب كالفصل أو االستقالة                 اليمني
  .أو صدور حركة قضائية الحقة مل يكن مشموالً ا 

                                                             
  .  قانون اإلجراءات اجلزائية 232 مادة  قانون املرافعات والتنفيذ املدين ،88 مادة )١(
  . قانون السلطة القضائية  37مادة ) ٢(
  . قانون اإلجراءات اجلزائية  231مادة قانون املرافعات والتنفيذ املدين ،  65مادة) ٣(
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مما تقدم يتبني أن القانون اليمين قد حدد التشكيل الصحيح للمحكمة حبضور اجللسات كافـة أعـضاء    
ة العامة وكاتب احملكمة ، وإصدار احلكم من قبل نفس قضاة احملكمة الـذين       احملكمة من القضاة وممثل النياب    

مسعوا الدعوى واملرافعات ، عالوة أن يكون التعيني لكل منهم طبقاً ألحكام قانون السلطة القـضائية وأن                 
 يزال قـرار  تكون واليته قائمة أثناء إجراءات احملاكمة وأن يكون معيناً يف احملكمة املنظور أمامها الرتاع وال             

التعيني قائماً ويكون قد أدى اليمني ، أي أن يكون قد تقيد كل منهم يف واليته للقضاء بالزمـان واملكـان       
  .)١(طبقاً لقرار تعيينه

على الرغم من نص الدستور على اسـتقالل القـضاء         :مظاهر قصور إستقالل القضاء اليمين    *
لتنظيمية للتشريع اليمين وملؤسسات الدولة والبنيـة الثقافيـة   بصورة صرحية ، غري أن دراسة البنية القانونية وا 

العنصر القضائي ، جند أن القضاء الـيمين  وواملعرفية للقائمني على السلطة مبا يف ذلك ، الطابع األعم للثقافة  
أبعد من أن يكون ، سلطة مستقلة ومن ان يوفر للقاضي االستقالل الفعلي  ونبني ذلك بإجياز من خـالل             

  -: اآليت
  -:عدم استقالل السلطة القضائية* 

هيئـة  : يتم ترشيح وتعيني وإعادة تعيني رئيس وأعضاء احملكمة العليا من قبل أجهزة السلطة التنفيذية               - ١
 جهاز إداري يعينـه ويرأسـه     – جملس القضاء األعلى     – ل جهاز تابع لوزارة العد    –التفتيش القضائي   

 وأعضاء احملكمة من رئيس اجلمهورية ، ، ويـصدر قـرار      رئيس اجلمهورية ،ويصدر قرار تعيني رئيس     
تعيني رؤساء احملاكم االستئنافية واالبتدائية وقضاا وأعضاء النيابة العامة أيضاً من رئيس اجلمهورية بناء              
على ترشيح من وزير العدل وموافقة جملس القضاء األعلى ، وتعيني مساعدي النيابة من وزير العـدل                

  . )٢( تعيني أعضاء النيابة العامة وسلطة نقل القضاة باالقتراح وندمالذي ميتلك سلطة
  .)٣(حتدد احلكومة املرتبات والبدالت الوظيفية للقضاة وخيضعون للمساءلة من قبل وزير العدل مباشرة - ٢
ـ تعتمد ميزانية السلطة القضائية بناء على تقديرات السلطة التنفيذية وال يوفر مركـز القـضاء اهلي                - ٣ ة ب

راته وأحكامه ، وال توفر خمصصات القضاة من رواتب وبدالت احلصانة للقاضي مـن االحتيـاج             لقرا
  .للغري ومحايته من الفساد والرشوة 

وهذا الوضع بالنتيجة جيعل القضاء ليس عرضة للضغط واخلضوع للتدخل يف شؤونه من قبل الـسلطة                 
 يف األمن والسالمة اجلـسمانية ، والقـضاة   التنفيذية ومراكز القوى والفساد فحسب ، بل يهدد حق القضاة         

                                                             
  .  قانون املرافعات والتنفيذ املدين )7, 9( تاندستور اجلمهورية اليمنية ، املاد150مادة ) ١(
  . قانون السلطة القضائية  59, 66املادتان ) ٢(
  .قانون السلطة القضائية  67, 97املادتان ) ٣(
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باألصل غري قادرين على الدفاع عن حقوقهم وحريام ، مبا يف ذلك تشكيل نقابتـهم املـستقلة ، وبالتـايل     
  .يكون من غري املنطقي توقع قدرة القضاء على ضمان احلق يف حماكمة عادلة ومحاية حقوق اإلنسان إمجاالً

  .يف بنية الدستور نفسه ويؤدي إىل أزمة بنيوية كلية يف التشريع وبناء السلطة ن اخللل األخطر يأيت أبيد   
   :اآلثار املترتبة على احملاكم االستثنائية أو شبه االستثنائية*

 بإنشاء حمـاكم األمـوال   1996لسنة ) 3(صدر قرار رئيس اجلمهورية رئيس جملس القضاء األعلى رقم       
كمـة قـيم، إذ أن    حم-اسـتثنائية شبه ن خالل ديباجة القرار يتبني أا حمكمة   العامة االبتدائية واالستئنافية وم   

  ".محاية القيم الدينية والوطنية ومكافحة مظاهر الفساد املوروثة:" الغاية منها 
) 4 إىل 3(نطاق يشمل بنيمنها ب  مكانياً كل حمكمة     تصحماكم خت 6من القرار أنشأت    ) 1(ووفقاً للمادة     

يف الدعاوي املتعلقة باملال العام أو مـا يف حكمـه واجلـرائم      ) 2( احملكمة طبقاً للمادة     وتنظر هذه .حمافظات
االقتصادية وكذا القضايا املاسة بالوظيفة العامة اليت تقع من املوظفني العامني أو من يف حكمهم أثناء تأديتـهم      

القضايا املتعلقـة  ، باطاً ال يقبل التجزئهلوظائفهم أو بسببها أو من األفراد كما ختتص يف اجلرائم املرتبطة ا ارت        
كافة اجلرائم املاسة بالثقة العامة كالتزوير والتقليد واالصطناع والتزييف وكذا جـرائم            ،  بالضرائب واجلمارك 

وختتص هذه احملاكم مبحاكمـة  . القضايا التموينية وقضايا الصحة العامة    ،  ترويج العمالت املزيفة وجرائم النقد    
وذا جند أن االختصاص النوعي هلذه احملكمة ليس اختصاصاً نوعياً ،وإمنا ينتـزع   .يني والشركاء الفاعلني األصل 

اختصاصات احملكمة العادية واملختصة نوعياً يف الدعاوى اجلنائية واملدنية واإلدراية والتجارية، وترتـب علـى        
  -:إنشاء هذه احملاكم اآليت 

دنية واإلدارية بني املواطنيني وإدارة الدولـة لكـي حتـال           إضفاء الطابع اجلنائي على املنازعات امل     -1
االستثنائية ، وبالتايل انتزاع والية احملاكمة املدنية والتجاريـة واجلنائيـة           شبه  القضايا إىل هذه احملكمة     

  . النوعي واملكاين يف هذه الدعاوى
ت األفراد حول حقـوق     انتزاع االختصاص النوعي واملكاين للمحاكم املدنية والتجارية يف منازعا        -2

  .امللكية الفكرية حتت مربر الغش التمويين 
انتزاع اختصاص احملاكم اجلنائية النوعي واملكاين يف اجلرائم العادية،مثل التزوير، لكي تتـوىل هـذه    -3

يستخدم الغش حنـو القـانون      واالستثنائية نظر القضايا اجلنائية أو حىت املدنية والتجارية         شبه  احملكمة  
 النيابة العامة دعاوى التزوير فيما يرتبط ذه الدعاوى ومن مث تتوىل احملكمة نظر الـدعاوى                 بتحريك

  .التزويرمة اجلنائية واملدنية والتجارية واإلدارية حتت هذه احلجة وإن مل تثبت 
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ظر فيهـا  ومن خالل غاية انشاء هذه احملكمة والدائرة الواسعة والقابلة للتوسيع يف أنواع القضايا اليت تن       
استثنائية در حق اإلنسان    شبه  والدائرة الكبرية لالختصاص املكاين املمنوح هلا ، يتبني بوضوح بأا حمكمة            

  .يف احملاكمة أمام قاضيه الطبيعي 
 بإنـشاء حمكمـة   1999لسنة ) 391(ومبوجب قرار رئيس اجلمهورية رئيس جملس القضاء األعلى رقم      

ال تلتـزم باختـصاص   جزائية استئنافية متخصصة ، انشئت حمكمة استثنائية جزائية ابتدائية متخصصة وشعبة   
  .نوعي وليس هلا اختصاص مكاين ودر حقوق الدفاع

يتحدد االختصاص النوعي للمحكمة اجلزائية االبتدائيـة املتخصـصة بـالنظر    (على أن  ) 3(تنص املادة   
 النائب العام النيابة اجلزائية رفع الدعوى اجلزائيـة        والفصل ابتدائيا يف أي من اجلرائم التايل بياا اليت يكلف         

 جـرائم  ،ة البحرية أو اجلويـة  صنجرائم اختطاف األجانب والقر، جرائم احلرابة   : بشأا أمام هذه احملكمة   
األضرار واالتالف واحلريق والتفجريات اليت تقع على أنابيب النفط واملنشآت واملرافق النفطية واالقتـصادية         

جرائم سرقة وسائل النقل العامة واخلاصة اليت تقوم ا عصابات مسلحة أو منظمـة أو               ،  ع العام   ذات النف 
جرائم االشتراك يف عصابة للتعدي علـى أراضـي وممتلكـات الدولـة      ،  اليت تتم من فرد أو أكثر بالقوة      

و ألحـد أفـراد   جرائم االعتداء على أعضاء السلطة القضائية وجرائم االختطاف ألي منـهم أ       ،  واملواطنني
  " …وختتص هذه احملكمة مبحاكمة الفاعلني األصليني والشركاء واملسامهني .أسرهم

يشمل االختصاص املكاين للمحكمة اجلزائيـة االبتدائيـة املتخصـصة          "من القرار   ) 4(ومبوجب املادة   
  ".اجلرائم اليت تقع داخل أقليم اجلمهورية اليمنية أو أجوائها أو مياهها االقليمية 

هنا جند أن هذا القرار قد أنشأ حمكمة استثنائية وغري خمتصة نوعياً وال مكانياً، فاجلرائم الـيت اعتـربت       و
 ما يتعلق باملال العام الذي قـد اعتـرب    على  هي من اختصاص احملاكم العادية عالوة      –اختصاص نوعي هلا    

باألصل اختصاص احملكمة العادية ،   انتزع   امبوجب القرار السابق من اختصاص حماكم األموال العامة ، وذ         
وأجيز للنيابة العامة أن حترم الفرد من احلق يف احملاكمة أمام قاضيه الطبيعي وإحالته للمحاكمة أمـام هـذه     
احملكمة االستثنائية ، حىت يف احلاالت اليت ال تكيف األفعال املدعى ا بأا تشكل واحدة من هذه اجلـرائم           

تخدام هذه احملكمة االستثنائية حلرمان األشخاص من حق احملاكمة أمام قاضـيهم          اسأدى إىل   ، األمر الذي    
  . لدوافع االنتقام السياسيالطبيعي

باستمرار احلق أنه ال حيترم    خارج هاتني احملكمتني االستثنائيتني جند      العملية العامة   وفيما يتعلق باملمارسة    
هو املمارسـة اجلاريـة يف   لذلك ن والنموذج اسد يف احملاكمة أمام حمكمة خمتصة ومشكلة مبوجب القانو       

  :احملكمة العليا ،ومن ذلك
قانون السلطة القضائية االختصاص النوعي للمحاكم وتشكيلها من قبـل جملـس   ما حدده كما أسلفنا     

القضاء األعلى وانتداب القضاه من قبل وزير العدل ملدة حمددة، مبا يف ذلك حتديـد االختـصاص النـوعي       
أن الطعون حتـال    الدوائر يف احملكمة العليا ، غري أن املمارسة اجلارية تظهر من خالل األحكام           – للمحاكم

ن تنظـر   أوتنظر فيها خارج اختصاصها احملدد بالقانون وقرار تشكيل الدائرة من جملس القضاء األعلى ، ك              
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ة ويصدر احلكـم باسـم   الطعون يف األحكام الصادرة من شعب االستئناف املدنية دائرة األحوال الشخصي          
هذه الدائرة غري املختصة أو إحالة الطعون يف األحكام اجلزائية الصادرة من احملكمة اجلنائية العادية إىل دائرة                  

وانتداب رئيس احملكمة العليا لقضاة يعملون كأعـضاء يف         ،  الطعون يف األحكام اخلاصة باجلرائم العسكرية     
دار األحكام بغري التشكيل القانوين للمحكمة مثل عـدم حـضور    عالوة على إص،الدوائر أو حىت رئاستها  

ممثل النيابة العامة جلسات احملاكمة والنطق باألحكام اجلزائية وخلو األحكام من اسم وتوقيع أمني سـر أو                 
اليت حتمل عادة توقيع أمـني      ، عدا األحكام الصادرة عن الدائرة اجلزائية العسكرية         ) الدائرة(كاتب احملكمة   

ال يـسري علـى التزامهـا    فيما يتعلق بأمني السر، غري أن التزام هذه الدائرة وحدها بتشكيل احملكمة        رالس
باختصاصها النوعي وإمنا تنظر الطعون اليت ليست من اختصاصها حبكم خضوعها اإلداري لرئاسة احملكمـة        

 تتوىل بعض السلطات اإلداريـة يف  العليا اليت تتوىل إحالة القضايا إىل الدوائر واجلمعية العامة للمحكمة اليت        
  ..حاالت معينة بالقانون 

وهناك حاالت كثرية يستغل فيها أصحاب النفوذ نص القانون على جواز نقل الـدعاوي مـن احملـاكم                   
ومثـة  . )١(غري خمتصة من حيث االختصاص املكـاين االبتدائية واالستئنافية املختصة ألسباب أمنية إىل حماكم        

ابة العامة العادية واحملاكم العادية جتري حماكمات تفتقر إىل كافـة شـروط احملاكمـة      حاالت تظهر أن الني   
 األخذ مبعايري القانون العصري حلقوق اإلنسان يف ظل دولة ما قبل القـانون ال يقـود إىل   ولعل  .  )٢(العادلة

 األول يكمـن يف  الضمان الفعلي حلقوق اإلنسان أمام القضاء وكفال احلق يف حماكمة عادلة ، وأن الضمان     
  .إقامة دولة القانون

وهذا الوضع غري السوي للقضاء يؤدي إىل عدم احترام احملاكم األدىن الختصاصها وتشكيلها، ويلجـئ     
الناس إىل التحكيم القبلي املخالف للعدل واإلنصاف والقبول حبكم اخلصم القوي ، ويتم مبوجـب هـذا                 

بتفويض ويف الغالب من القبيلة ، بل ويلجأ إىل هـذا           التحكيم حكم اخلصم بإعدام خصمه خارج القضاء        
أن هناك حـاالت  التحكيم كبار مسئويل الدولة واملسؤولني عن محاية سيادة القانون واألفدح من كل ذلك   

  .حكم اخلصم لنفسه وتعتربه حكماً غري قابل للنقضاملدنية بتأييد حماكم االستئناف تقوم فيها 
 الدوليـة ، وحتويـل   ات االلتزام بالصكوك الدولية ، مبا يف ذلك املعاهـد واالستنتاج العام هنا ، هو أن  

نصوصها إىل تشريع داخلي ال ميكن أن يوفر الضمان الفعلي إلعمال احلق يف حماكمة عادلة دون قيام دولـة     
قاـا  القانون الذي يزيل األزمة البنيوية لدولة ما قبل القانون وجيعل بنية الدولة وأسسها التـشريعية ومنطل             

عمال هذا احلق إ ضمان  أجلنم اليمن حيتاج   نالفكرية نسق متكامل وموحد املضمون ، األمر الذي يعين أ         
  . تربوي يتحقق من خالله إقامة دولة القانون واحلق –إىل إصالح دستوري وقانوين ومؤسسي وتعليمي 

  
  

                                                             
  . ةمن قانون اإلجراءات اجلزائي) 54( املادة ومن قانون املرافعات والتنفيذ املدين ) 77(املادة )١(
 .2005اهليئة الوطنية ملتابعة قضية الشهيد جار اهللا عمر، ديسمرب . التقرير اخلاص بقضية اغتيال الشهيد جار اهللا عمر: راجع) 2(
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  ومية ومجاعة احلوثي نتائج احلرب األوىل والثانية يف صعدة بني القوات احلك) 3(جدول رقم

2500  
أتباع + مجاعات سلفية جهادية+ مواطنني من أتباع احلوثي+ عسكر(قتيل من الطرفني 

  ).املشايخ
  طفل وامرأة قتلوا بسبب احلرب من عزليت مران والرزامات وأل شافعة  250
  )مقدم، رائد، مالزم أول(ضابط قتلوا باحلرب   40

   القتالعدد اجلرحى واملعوقني من طريف  5700
  .مواطن شردوا أو نزحوا من مناطقهم وقراهم بسبب احلرب  3000
  مواطن دون مأوى ويعيشون بالعراء  300

4000  
/ احلديدة/ ذمار/ حجة/ صعدة/ عمران/ عدد األسرى واملعتقلني واملوقوفني من أبناء صعدة

  إب على خلفية حرب صعدة
  معتقل من األطفال دون سن اخلامسة عشر  300
  الرزامات/ الشافعة/ حيدان/ قرية دمرت تدمرياً كامالً يف مران  30
  منـزل دمر تدمرياً كامالً  700
  مرتل دمر تدمرياً جزئياً  800
  شعب سلمان/ مران/ مخيس/ احلكمي/ مساجد دمرت تدمرياً كامالً يف مناطق  5
  مدرستان دمرتا كامالً يف مران واحدة ابتدائية واألخرى إعدادية  2
  ستان يف ضحيان وحرف سفيان مت جرفهما باجلرافاتمدر 2
  سحار/ آل الصيفي/ مزارع مت إحراقها يف مناطق آل شافعة  3
  ).آل الصيفي/ احلزمات(مضخة زراعية مت تدمريها وبها يف   20
  .مولد كهربائي مرتيل مت به  30

1  
 القوات احلكومية من منطقة مران مت أسرها وهي مصابة جبروح بعد دخول) غ.ج(املواطنة 

منطقة مران ونقلت إىل مستشفى عسكري بصنعاء مث املباحث اجلنائية ووجدت ميتة يف 
  .زنزانتها يف اليوم التايل وقيل إا انتحرت

  .تقارير ميدانية خاصة باملرصد: املصدر
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  خالصة وتوصيات الفصل األول
نسان األخرى، وبالتايل تعكس مؤشـرات      بعض حقوق اإلنسان املدنية متثل  ضماناً ملمارسة حقوق اإل         

احترامها أو التعدي عليها وانتهاكها احلالة العامة حلقوق اإلنسان وحرياته األساسية، إن مباشرة أو ضـمناً،        
وعلى الرغم من أن التشريع اليمين ويف املقدمة الدستور الساري، يوجب كفال احلق يف احلريـة واألمـن                  

 قاضي العادل بتوفري شروط احملاكمة العادلة، غري أن الدسـتور يفتقـر إىل     والسالمة الشخصية واحلق يف الت    
الوضوح يف النصوص اخلاصة حبماية احلق يف احلياة واحلق يف حرية الفكر واملعتقد والدين، السـيما بعـد                  
 استبعاد اجلنس واملعتقد والعرق واللون واللغة واملركز االجتماعي وغريها من أسباب وضروب التمييز بـني          

م، ويف كل األحوال فإن الواقع يشري إىل أن هذه احلقوق ومعها احلـق يف احليـاة              ١٩٩٤الناس يف دستور    
واحلق يف حرية الفكر واملعتقد و الدين ويف املساواة أمام القانون وعدم التمييز ألي سبب كان من أسـباب        

 مناذج لتلـك االنتـهاكات عـام        وقد عرض التقرير  . التمييز،إال أا عرضة لالنتهاكات الواسعة واملنظمة     
م ويرجع عدم محاية هذه احلقوق، إىل ضعف إنفاذ القانون، وعدم استقالل القضاء، وانتشار ظواهر            ٢٠٠٥

وانفالت األمن واحلروب القبلية، والتقطع و اخلطـف والتغاضـي عـن           . االنتقام والثأر السياسي والقبلي   
 التقرير هذه املصادر النتهاك حقوق اإلنسان املدنية بـبعض         التنظيمات اإلسالمية التكفريية واملسلحة، ويبني    

  )الباب الثاين الفصل الثاين من التقرير: راجع(من التفصيل، يف فقرات تالية 
  :يف جمال التشريع الدستوري:أوالً

 تضمني الدستور مادة تنص على أن االتفاقيات واملعاهدات الدولية اخلاصة حبقوق اإلنسان          •
 اليمن، متثل تشريعاً مباشراً ونافذاً وألحكامها أولوية التطبيق عند وجود تشريع            اليت يصادق عليها  

وطين يوفر محاية أقل مما هو مكفول فيها أو مناقض هلا وإلزام السلطات التـشريعية والقـضائية                 
والتنفيذية بصيانة ومحاية حقوق اإلنسان املكفولة فيها واختاذ كافة التـدابري الالزمـة إلنفاذهـا               

ارستها، وحظر سن قوانني تنتقص من احلقـوق واحلريـات املـشمولة ـذه االتفاقيـات                ومم
 .واملعاهدات

 الذي كان مشموالً بنص  1994إعادة النص الدستوري الذي مت إلغاؤه بتعديل الدستور عام           •
كفال الدولة املساواة أمام القانون للجميع وحظر التمييـز     : من الدستور، وينص على   ) 27(املادة  
 .ب اجلنس أو اللون أو األصل أو اللغة أو املهنة أو املركز االجتماعي أو العقيدةبسب
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 : يف اال املؤسسي وجمال السياسات والربامج واملشروعات: ثانياً

على الدولة أن تعد وتنفذ خططاً ومشروعات كفؤة حلماية احلق يف احلياة، وأن تتخـذ                •
األمراض الوبائية القاتلـة،  : هذا احلق، ومن ذلككافة التدابري للقضاء على مصادر ديد     

احلروب والثارات القاتلة، الدعوة للحروب والكراهيـة الدينيـة و الوطنيـة والـتكفري      
وأن تتخذ من التدابري ما حيظر املساس حبرية الضمري واالنتماء الديين والعقيدي . والتخوين

 .تعرض ملمارسة الشعائر الدينيةوأن تلتزم وتلزم اجلماعات واموعات األخرى بعدم ال
استحداث حمكمة دستورية مستقلة يكون من ضمن اختصاصاا النظر يف قضايا انتـهاك      •

حقوق اإلنسان اجلسيمة، ويف إطار إصالح قضائي حيقق االستقالل التام للقـضاء عـن             
 .السلطة التنفيذية

أجهزة الـضبط يف    وضع وتنفيذ برامج خاصة بتأهيل أعضاء السلك القضائي واحملاماه و          •
 . جمال محاية حقوق اإلنسان

إصالح ثقايف وتربوي حبل ثقافة احترام حقوق اإلنسان حمل الدعوة للكراهية يف وسـائل     •
اإلعالم ومصادر الثقافة وإدخال التربية على حقوق اإلنسان يف مناهج التعليم وإزالة القيم        

 .املناهضة حلقوق اإلنسان والدميقراطية منها
ث االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان ومنع تكرارها بإجياد هيئة وطنية تتوىل      إزالة مورو  •

 .مهام العدالة االنتقالية مبا حيقق إنصاف الضحايا واملصاحلة الوطنية
إجياد هيئة وطنية حلماية حقوق اإلنسان تشكل من ممثلي منظمات اتمع املدين املعنيـة               •

 ).مبادئ باريس(ل وفقاً ملعايري األمم املتحدة حبماية حقوق اإلنسان يكون هلا االستقال
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  احلقوق السياسية: الفصل الثاين

 : احلق يف التعبري عن الرأي -1

 اجلمهورية العربية اليمنية ومجهورية اليمن الدميوقراطية سابقاً احلريات الصحفية، ومل ميـارس             تعرفمل  
، فقد نص   1990ة إال منذ قيام الوحدة اليمنية يف مايو         الصحفيون اليمنيون هامشاً حمدوداً من حرية الصحاف      

لكل مواطن حق اإلسـهام يف احليـاة الـسياسية    "على أن ) 42(دستور اجلمهورية اليمنية اجلديد يف املادة      
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، وتكفل الدولة حرية الفكر واإلعراب عـن الـرأي بـالقول والكتابـة      

ويالحظ أن مضمون هذه املادة مل يقدم جديداً يف جمال احلريـات الـصحفية         "لقانون،والتصوير يف حدود ا   
وحرية الرأي والتعبري، فمعظم الدساتري املؤقتة والدائمة اليت صدرت يف الشمال واجلنوب كانـت تتـضمن          

 .من دستور دولة الوحدة) 42(مواد قريبة يف صياغاا ومضامينها من صياغة ومضمون املادة 
 وتعديالته الالحقة مل يأت جبديد يف جمـال      1990لرغم من أن الدستور اليمين الذي صدر عام         وعلى ا 

حرية الرأي والتعبري عما تضمنته الدساتري السابقة يف اليمن، إال أن األمر الذي اختلف منذ قيام اجلمهوريـة          
ديـدة وإعـالن    ، هو أن الساحة اليمنية شهدت تأسيس عشرات األحـزاب اجل          1990 مايو 22اليمنية يف   

األحزاب السرية عن نفسها، وبدأت يف ممارسة النشاط العلين، وصدرت عشرات الـصحف، وإن كـان                
املؤمتر الشعيب العام واحلزب االشتراكي إال أن إرادة التغيري واحلرية كـان  : الكثري منها مموالً من حزيب احلكم  

  .وازية للتعددية احلزبيةوفرض على احلزبني احلاكمني القبول بتعددية صحفية م. قوياً
مل يتم تعديله، وظـل   ) 42(، إال أن نص املادة      2001 و 1994عدل دستور دولة الوحدة مرتني يف األعوام        

كما صيغ يف دستور دولة الوحدة، غامضاً وغري حمدد وقاصراً يف اعترافه حبرية الـرأي والتعـبري، ويبـدو                  
لكـل  " العاملي حلقوق اإلنسان، حيث تنص علـى أن  من اإلعالن) 19(قصوره واضحاً مقارنة بنص املادة     

ويضمن هذا احلق حرية اعتناق اآلراء مبأمن من التدخل، وحريـة           . إنسان احلق يف حرية الرأي والتعبري عنه      
ويالحظ بوضـوح الفـارق     " التماس املعلومات واألفكار وتلقيها وإذاعتها مبختلف الوسائل دون تقييد،          

دستور اليمين ال يشري من قريب أو بعيد حلرية املعتقد، وحرية اعتناق اآلراء مبـأمن   الكبري بني املضمونني، فال   
من التدخل، وحق احلصول على املعلومات وتلقيها وإذاعتها مبختلف الوسائل دون تقييد، فما بالنا بتغـيري                

يه الشرعة الدوليـة  الدين أو املعتقد، األمر الذي أدى إىل جتريد هذا احلق من بعده اإلنساين الذي أضفته عل          
يولد النـاس أحـراراً   (حلقوق اإلنسان ومنها اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، السيما يف ضوء مادته األوىل    
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اليت مل يتضمن الدستور اليمين مادة     ) اخل...متساويني يف الكرامة واحلقوق، وكلهم قد وهب العقل والضمري        
  .قريبة منها يف مضموا
اليمين على ذكر حرية التعبري وإغفاله النص على حرية الرأي، ميثل قصوراً كـبرياً يف                 إن اقتصار الدستور    

االعتراف الصريح والواضح حبرية الرأي، فهناك فرق كبري بني ذكر حرية الرأي وإغفال ذكرهـا، فحريـة            
ـ   . الرأي حق أساس تتفرع عنه حرية التعبري   ن أدوات ألن التعبري جمرد آلية للحق يف حريـة الـرأي وأداة م

التعبري عنه، فالتالزم بينهما ضروري، فال معىن للحق يف حرية الرأي إن مل جيد وسيلة للظهور، كمـا أن ال       
معىن حلرية التعبري عن الرأي يف غياب حرية الرأي ذاته الذي يتمثل حبرية اعتناق األفكار واحلـصول علـى      

  .املعلومات ونقلها
ة الصحافة، بل أحال هذا احلق لينظمه القانون، وربط الدسـتور  مل يشر املشرع الدستوري صراحة إىل حري      

حرية الرأي والتعبري بقانون، واالكتفاء بتقرير هذا يف نصوص قانونية هو انتقاص حقيقي هلذا احلق األصيل،                
وجيعله يف سلطة املشرع العادي، وهو الس التشريعي، وهذا ال يهون من أصالة ومسو هذا احلق فحسب،                 

تعدى آثار ذلك إىل ما هو أخطر، وهو أنه جيعله على قابلية شديدة لإللغاء والتعليق والتقييـد، إذ ال               وإمنا ي 
  .  له من هذه الغوائل كما هو الشأن لو أنه ثبت بنص دستوريعاصم

،  والذي رغـم إقـراره   1990 لسنة 25 مت إصدار قانون املطبوعات والصحافة رقم    1990 عامخالل  
 إال أنه قد فرض قيوداً عديدة وكبرية تفرغ حرية الرأي والتعبري وحرية الـصحافة مـن               باحلريات الصحفية 

مضموا احلقيقي، فقد جاءت خطوطه العامة متوائمة مع مضمون الدستور فيمـا يتعلـق حبريـة الـرأي        
والتعبري، وقد شكل بداية ملـسار خـط هـابط يف           
احلريات الدميقراطية بصورة عامة واحلريات الصحفية      

  .ورة خاصةبص
وقد شهدت السنوات املاضية جدالً واسـعاً حـول         

، فقد حتفظـت    1990 لسنة   25قانون الصحافة رقم    
نقابة الصحفيني وبعض أحزاب املعارضة ومنظمـات   

 على العديد من املواد املصادرة للحرية،       املديناتمع  
السيما املتصلة مبحظورات النشر، وانفـرد حـزب        

  .نون مجلة وتفصيالًالتجمع الوحدوي برفض القا
ورغم ما يف قانون الصحافة من قصور إال أنـه          
يكفل احلد األدىن من حرية الصحافة، األمر الـذي         

حزبی ة حس ب طبیع ة     حف ال ش كل رق م   ( ١ ) توزیع الص
اقفھا م ن الس لطة   مو

ة معارض

م حزب حاك

ة موالی
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 علـى  للقضاء لصاحل القوى احملافظة يف تعديل القانون،   1994ولد رغبة لدى السلطة بعد حسم حرب عام       
لى قانون الصحافة، واجنـر طـرف   ما فيه من ضمانات حمدودة، وبدأت حماوالت حثيثة إلجراء تعديالت ع   

وظـل  . من قيادة النقابة إىل تعديل القانون، لكن عموم الصحفيني وغالبية أعضاء النقابة وقفوا ضد التعديل      
اجلدل حمتدماً حىت اليوم، فقد تقدمت احلكومة أو صاغت مخسة مشاريع قوانني للصحافة واملطبوعات وقد               

  .ام وآرائهم رفضت كلها من قبل الصحفيني مبختلف توجه
 هو أنه نص على حق إصـدار األحـزاب والنقابـات      1990لعام  ) 25( احلقيقية يف القانون رقم      امليزةإن  

واملؤسسات صحفها بدون ترخيص، واالكتفاء باإلبالغ، كما أنه قد نص على حرية الرأي والتعبري رغـم                
بالسلطة، وتزايد الفساد واالستبداد دفع     القيود الكثرية اليت فرضها عليها، ومع ذلك فإن انفراد طرف واحد            

ويدفع للمزيد من الرقابة والتشديد على حرية الرأي والتعبري على مستوى املمارسـة، وأصـبحت معظـم       
  . الصحف الصادرة يف اليمن موالية للحكومة سواء من خالل الترغيب أو التهديد

 انطالقاً من تصور أن حرية الـصحافة      تبىن بعض الصحفيني فكرة إلغاء قانون الصحافة، وذلك        2005عام  
  احلقيقية، يتم حتقيقها بصورة أكرب يف البلدان اليت رفضت فكرة وجود قانون موجه خصيصاً 

للصحافة، واالحتكام بدالً عنه إىل نصوص الدستور، والقانون اجلنائي واملدين، ويعتقد أنصار هـذا الـرأي      
ا بالتصرف حبرية مطلقة دون قيود، ويـرون أن قـانون            هل سيسمحمن الصحفيني إن إلغاء قانون الصحافة       

الصحافة ال يشكل وسيلة مثلى حلماية احلقوق، وأن جتارب التاريخ تـشري إىل أن البلـدان الديكتاتوريـة             
تتحقـق  . وتتعرض لصراعات مـدمرة وداميـة  . والشمولية ذات الرقابة الصارمة هي بلدان ينخرها الفساد 

األوىل، أنه يكفل للصحفيني حقوقاً متكافئة مع تلـك الـيت      : قانون الصحافة  يف ظل إلغاء     رئيستانميزتان  
حيصل عليها أي مواطن آخر، وليس على الصحفيني التخلي عن حقوقهم اليت يتمتعون ا كعامة املـواطنني   
حينما يتوجهون لعملهم كصحفيني مهنيني، فحقوقهم ال جيب أن تكون أقل يف املمارسـة مقارنـة ببقيـة      

نني، أما امليزة الثانية، أن قانون الصحافة يتضمن جمموعة من الواجبات اليت ينبغـي علـى الـصحافة               املواط
. االلتزام ا، وإلغاؤه سوف جيعل الصحفيني يف حل من كثري منها، باستثناء ما يتعارض مع حقوق اإلنسان             

ملالئم بني محاية املهـم مـن    دون قوانني خاصة للصحافة، يسهل عليها خلق التوازن ا تعملإن األنظمة اليت    
املصاحل العامة كسمعة األفراد، واألمن القومي وبني كفالة أن متارس الصحافة عملها حبرية من حيث التعليق          
بأكرب قدر ممكن على القضايا ذات األمهية للمواطنني، وعلى الرغم من أن غياب قانون للصحافة قد يفـرز             

سلوك غري مقبـول  ذي  صحفيون املؤكد حتماً أنه سيظل هناك   صحافة غري مسئولة يف بعض األحيان، ومن        
 ولكن التجربة اليت مرت ا البلدان اليت ألغت أو مل تصدر قـوانني  للمهنة خاصة، وللمجتمع بصورة عامة،    

إن النـاس  . يصحح ويعاجل هذه االختالالت مع مـرور الوقـت    وبشكل كبري السوقللصحافة ،تظهر أن    
  .اإلعالمية اليت تتميز بقدر عالٍ من املسئولية واجلدية وااللتزامسيدعمون الصحف والوسائل 
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  بعض حاالت انتهاكات حرية الرأي والتعبري) 5(اطار رقم 
 – نبيـل سـبيع   –غرب األمانة باحلبس مع وقف التنفيذ والتغرمي حبق الصحفيني عبدالرمحن عبداهللا  قضت أحكام صادرة من حمكمة      -

  . عبداجلبار سعد ومحيد شجرة-عبدالواحد هواش
  . هدد متطرفون بتصفية عبداهللا احلضرمي رئيس حترير املؤمتر نت والنيل من بيته وأهله وماله-
  .ة القيلي للتحقيق معها يف قضية شخصية خارج نطاق اختصاصها نيابة الصحافة و املطبوعات تستدعي رشيد-
حالة انتـهاك ومنظمـات   124 ومركز محاية الصحفيني يرصد 2004 حالة انتهاك خالل عام24منظمة صحفيون بال حدود ترصد   -

  .2005 حالة انتهاك خالل عام 51صحفيات بال حدود
  .رية ملدة عامني وإغالق صحيفته ملدة عام بعد مدامهتها من األمن صدور حكم ابتدائي بالسجن على رئيس حترير صحيفة احل-
  . اعتقال األمن السياسي الصحفي حممد عبدالرمحن حيدره على خلفية مواضيع صحفية نشرت يف التحديث والوسط-
  .تلقى الصحفي عبداهلادي ناجي علي حمرر األيام بتعز رسالة ديد بالضرب عرب تلفونه السيار-
  .اسة جامعة صنعاء بفصل الطالب عبدالرمحن املوزعي بسبب مقال صحفي طالب فيه بإصالح األوضاع املهترئة بكلية الطب اختاذ رئ-
  . مارس8 تعرضت الصحفية حماسن احلوايت هلجمة غري أخالقية أمتها يف أخالقها وعقيدا واستنساخ صحيفة باسم -
حيفة الثورة العتداء من قبل مرافقي حمافظ حمافظة الضالع وتكسري آلة التـصوير   تعرض حممد الفراري وعبدالقادر سعد الصحفيني بص    -

  .أثناء شروعهم بإعداد ملف صحفي عن حمافظة الضالع
  . تعرض الصحفي حممد عبده سفيان مدير حترير صحيفة تعز العتداء من قبل أفراد األمن املركزي بنيابة شرق تعز-
  . 12\5\2005ديد عرب تلفونه اجلوال بتاريخ  تعرض الصحفي حممد الشيباين برسالة-
  .صحيفة البالد تنشر إساءات وقذف بأعراض الصحفيني حافظ البكاري ورمحة حجرية-
  .2005\5\4 قيام جمموعة مسلحة باقتحام مقر صحيفة الشورى واالستيالء عليه يف يوم االثنني -
ي عبده شاكر حمرر صحيفة أنباء احلقيقة بسبب تغطيتـه اإلعالميـة      احملويت يف وجه الصحفي عل    /  إشهار مسدس أحد الضباط يف م      -

  .ألحداث احملافظة وقد سبق اعتقاله ملدة ثالثة أيام
  ). الشورى- النداء-الثوري( دعت صحيفة الثورة احلكومية إليقاف صحف املعارضة -
  .اإلذاعية والتلفزيونيةوزارة اإلعالم ترفض منح األخ عبدالقوي الشويع ترخيص إنشاء قناة الدميقراطية -
  . تشديد وزارة اإلعالم إجراءات الرقابة على املطابع مما أدى إىل توقف أربع صحف معارضة هي الثوري ، الشورى، والنداء واألمة-
  . انفجار مظروف يف وجه الصحفي هاجع اجلحايف مدير حترير النهار بعد تسليمه من جمهول-
  . أواخر شهر رمضان أثناء تغطيته اعتصاممصور قناة اجلزيرة يتعرض لالعتداء-
  . صحيفة النهار تتلقى ديداً من قبل الشيخ حممد أمحد منصور عضو جملس الشورى-
  . تعرض الصحفي عرفات مدابش لالعتداء من قبل جمهولني-
  . تعرض الصحفي أمحد احلاج مراسل وكالة أسوشيتد بريس ملالحقات أمنية خالل ثالثة أسابيع-

  .س الفترة يتعرض بنـزوله لرقابة أمنية مشددة كما قام جمهولون باالعتداء على سيارتهوخالل نف
  .أمن املستشفى اجلمهوري يعتدي على حمرر صحيفة الصحة والناس مسري حسن ومصادرة ما حبوزته بتوجيه من عناصر األمن السياسي-
  .قم جيش واالعتداء عليه بالضرب وديده بالقتلاختطاف الصحفي مجال عامر رئيس حترير الوسط من قبل سيارة حتمل ر-
  .حماكمة الثوري بأربعة عشر قضية خالل فترة ال تتجاوز أربعة أشهر-
 اعتداء رجال األمن بالضرب على الصحفيني مبكتب العربية جميب صويلح وجنيب الـشرعيب أثنـاء قيامهمـا بتغطيـة اعتـصام يف              -

29\10\2005  
، صـوت الـشورى   )644، عـدد  2005\1\11(، مناشدة مبعوثـة للمرصـد، الوحـدوي     )1850( عدد   م،2005\1\30الثوري  : املصادر

، األمة )2005\4\8، 332عدد  (، األمة   )2005\4\4454،23عدد  (، األيام   )2005\4\5،  655عدد  (، الوحدوي   )61، عدد   2005\1\10
، األيـام  )2005\5\26، 336عـدد   ( األمـة    )2005\5\14،  448٠عـدد   (، األيام   )2005\5\11،  5,4عدد  (، الشورى   )2005\5\5(
، )2005\3\7، 67العـدد  (، صوت الـشورى  )669، عدد 2005\7\12(، الناس )2005\5\5،  668(الوحدوي  ) 2005\5\30،  4494(

  ).2005\10\30، 4625(، األيام ، تقرير خاص باملرصد)2005\7\13، 60(النداء 
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غري أن إلغاء قانون الصحافة واملطبوعات، ليس صاحلاً لكل اتمعات ويف كل فترات التاريخ، فإلغـاؤه      
اً قانونيـة   يدعم حرية الصحافة يف اتمعات ذات التقاليد الدميوقراطية الراسخة، واتمعات اليت متتلك أطر            

وتشريعية دميوقراطية يف كل ااالت األخرى، أما يف جمتمعات الدميوقراطية اهلـشة، فـإن إلغـاء قـانون             
الصحافة، قد يفضي إىل إخضاع الصحفيني ملزيد من الضغوط والقيود اليت تفرضـها القـوانني العقابيـة                 

لعقوبات واإلجراءات اجلزائيـة، تـنص     من قانون ا  ) 2(الفقرة  ) 126(األخرى، ففي حالة اليمن فإن املادة       
على احلكم باإلعدام ملن أذاع أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد إىل دعايـة مـثرية،                 

   فضالً عن ذلك فإن املواد
)112،121،126،128،129،135،172،174،178،185،189،192،193،195،196،

ــع ) 289 ,291 ,292 202,201,200,199,198,197،259,258,257،293 كلــها مكرســة لتوقي
هـي األخـرى    ) 300 و299، 296، 185، 31، 27، 3( العقوبات ضد جرائم الشرف، وكذلك املواد    

 مكرسـة هلـذا   304 أما القانون املدين فاملـادة  خمصصة لعقوبات جرائم الصحف ووسائل النشر األخرى، 
  . اللون من اجلرائم

زائية والقانون املدين وقانون الوثائق واملعلومات السلطة احلق يف توقيع           واالجراءات اجل  العقوبات مينح قانون   
طائفة واسعة من العقوبات على الصحفيني، ابتداًء مـن الغرامـة مـروراً بالـسجن واجللـد وإيقـاف             

من قانون الصحافة واملطبوعات املعمـول بـه   ) 104(الصحيفة،واملصادرة، ووصوالً إىل اإلعدام، أما املادة      
 فيجيز توقيع أكثر من عقوبة يف خمالفة رأي واحدة، وقد طبقت أكثر من عقوبـة يف خمالفـة رأي يف         حالياً

بل جرى جتاوز ترسانة العقوبات املتنوعة والعديدة إىل عقوبات إضـافية مل يـنص عليهـا    . حاالت عديدة 
ـ     التجمـع،  : رالقانون، كما هو احلال يف إغالق مقرات الصحف املوقوفة وختم املقـرات بالـشمع األمح

واألسبوع، الراصد، وهو إجراء ال ينص عليه أي قانون من القوانني العقابيـة الـسارية، وحـىت العقوبـة       
التكميلية املتروكة للقاضي فهذه حمددة باإليقاف مدة ال تزيد عن سنة للصحيفة، ولكنها ال تـنص علـى                   

  .نه يف جماالت أخرىإغالق املقر الذي تضطر الصحيفة لدفع إجياره مع عدم االستفادة م
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م الصحف احلزبية اليت صدرت خالل عا) 4(جدول رقم 
2004 

 

وإىل جانب تلك القيود التشريعية يتعرض احلق يف حرية الرأي والتعبري عنه من خالل جتـاوزات القـضاء                  
ساليب عقابية شـىت  املوصوم بالعجز وغياب االستقالل والنـزاهة، وعدم مواكبة روح العصر، فهو يتخذ أ    

خارج القانون، فنيابة الصحافة تتحفز دائماً لرفع القضايا باحلق وبالباطل ضد الصحافة والصحفيني، ويصل              
األمر أحياناً حدود رفع أكثر من قضية يف أكثر من حمكمة متباعدات األماكن، مما جيعل احلضور مستحيالً،                

الصحف والصحفيني حملاكمات أمام حمـاكم غـري   متجاوزة بذلك االختصاص املكاين للمحاكم وإخضاع    
خمتصة وأمام قاضي غري القاضي الطبيعي، فمثالً مت تقسيم القضايا املرفوعة من النيابة العامة ضـد صـحيفة       

بني القاضي املختص يف حمكمة جنوب غرب العاصمة وبني رئيس احملكمة ويتم اختيـار وقـت                ) الثوري(
، ومت  واحد لعقد اجللسات من قبل القاضـيني      

اختيار واحدة من القضايا وإحالتها إىل احملكمة       

الغربية واختيار قاضي بعينه لنظر القـضية وهـو         
القاضي الذي سبق له أن حاكم صحيفة الشورى        
ورئيس حتريرها أثناء إجازة قـضائية وبـإجراءات      
موجزة، واحملكمة األخرية غري خمتصة،  إذ ال يقـع        

ختـصاصها  مقر صحيفة الثوري يف نطاق دائرة ا      
تعرضت صحف كثرية لالعتـداء علـى       . املكاين

املقرات أو اإليقاف خالفاً للقـانون، كمـا هـو     
حاصل لصحيفةالشورى وغريها، وتواجه صحيفة     

قضية يف احملـاكم، وتكـشف    ١٤الثوري وحدها   
األحكام الصادرة حبق الصحف مـدى التعـسف     
والقسوة يف قمع احلريـات الـصحفية، والـرأي      

سلطة، ففي الوقت الذي رفعـت      املخالف لرأي ال  
نيابة الصحافة أكثر من قـضية ضـد الـصحف          
املستقلة وصحف األحزاب املعارضة، فإا مل ترفع       

أي قضية على الصحف احلكومية وصحف احلزب احلاكم، وذلك رغم محالت التجرمي والتكفري والتخوين             
.                                ف املستقلة واملعارضة واملعارضني والتجريح والتشهري بالغة الضراوة اليت تنفذها ضد الصحفيني والصح

ومن املعوقات القانونية إلصدار الصحف، إلزام طالب التصريح إلصدار الصحيفة باحلصول على التـرخيص    
ل عمـل  ووضع الئحة بالشروط التعجيزية، وهو قيد يتناىف مع حرية الـصحافة واسـتقالليتها واسـتقال             

 عدد االنتماء اإلصدار الصحیفة
 النسخ

 10000 حاكم حزب أسبوعي المیثاق
 8000 حاكم حزب أسبوعي مایو 22 صحیفة
 3000 حاكم حزب أسبوعي  یولیو 17 صحیفة
 3000 حاكم حزب أسبوعي المسیلة

 2000 حاكم حزب أسبوعي شبام
 10000 موالیة  أسبوعي الشورى

 7000 معارضة وعيأسب الوحدوي
 2500 معارضة أسبوعي األمة

 10000 معارضة أسبوعي الثوري
 2000 معارضة أسبوعي رآي

 2000 معارضة أسبوعي التجمع
 5000 معارضة أسبوعي العربي اإلحیاء

 4000 موالیة أسبوعي الجماھیر
 4000 موالیة أسبوعي المعارضة صوت

 3000 موالیة أسبوعي الشورى منبر
 صفن  تعز

 شھري
 2000 حاكم حزب

 نصف الریان
 شھري

 1500 حاكم حزب

 2000 حاكم حزب فصلي المجتمع صحیفة
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الصحفي، ويتصادم مع الدستور ومع الطبيعة الدميقراطية والتعددية ألي نظام دميقراطي، فاملتعارف عليـه يف   
النظام الدميقراطي جمرد اإلخطار بإصدار الصحيفة أو تشكيل احلزب وهو ما كان معموالً به يف عدن إبـان       

  .الوجود االستعماري الربيطاين
ضائية املرهقة وإخافة الصحفيني واالعتداء عليهم، والرقابة املـسبقة مبنـع           وباإلضافة إىل املالحقات الق   

املطابع من طبع الصحف خالفاً للقانون وبدون حكم، والتعسف يف اإلجراءات اإلدارية، فإن هناك ألوانـاً                
شىت من اإلجراءات التعسفية واالعتداءات املادية على احلرية واألمن والـسالمة الشخـصية للـصحفيني               

صحاب الرأي، وبسبب إفالت الفاعلني من العقاب، صارت تقاليد حيتذى ا وتتكرر هذه املمارسـات        وأ
بني وقت وآخر، مع الضرب والتهديد بالتصفية واإلساءات البالغة كما حصل للدكتور أبـوبكر الـسقاف       

الرحيم حمسن  واألديب زين السقاف ملرتني متتاليتني، ومع الصحفي حممد صاحل احلاضري، والصحفيان عبد           
وإبراهيم حسني، وتعرض البعض حلالة االختفاء القسري يف األمن السياسي، مثل، الصحفيني عبـدالرحيم              

 ظاهرة سرقة مقرات الصحف ومكاتـب       2005وشهد عام   . حمسن وإبراهيم حسني وسعيد ثابت وغريهم     
ـ (املراسلني الصحفيني، مثل سرقة حمتويات مكتب الصحفي أمحد احلاج مراسـل             )  و شـيتد بـرس    األس

كما تعرضـت سـيارة امحـد    . وحمتويات مقر صحيفة النداء من آالت ومعدات وأجهزة كمبيوتر وغريها  
احلاج للتدمري ، وتعرض الصحفي مجال عامر رئيس حترير صحيفة الوسط األهلية لالختطاف بسيارة حتمل               

  .ولة يف اليمنرقماً عسكرياً وضرب وهدد باملوت واإلساءة عرب التلفون، وهي عملية متدا
   شهدت السنوات املاضية حماوالت حكومية للتراجع عن بعض حقوق اإلنسان يف جمال التعبري عن الرأي،            

م ٢٠٠٥منها حماولة احلكومة عدم بث جلسات جملس النواب، إال أن هذه احملاولة فشلت، كمـا أن عـام       
ون الصحافة واملطبوعات، وهو مرشـح  شهد جهداً حكومياً يف هذا اال متثل يف طرح مشروع لتعديل قان     

للنجاح بفعل أن جملس الشورى الذي يناقش حالياً مشروع التعديل هو جملس معني، ويعرب عن توجهـات           
احلكومة أكثر مما يعرب عن توجهات الصحفيني بشكل خاص واملواطنيني بشكل عام، ويف حال اسـتكمال             

 جملس النواب فمن املتوقع أيضاً أن يوافـق عليـه،   مناقشة املشروع يف جملس الشورى، وطرحه للمناقشة يف    
  .فاحلزب احلاكم حائز على األغلية اليت متكنه من إقرار املشروع يف جملس النواب

   اجته مشروع التعديل حنو املزيد من تقييد احلرية اإلعالمية من خالل زيادة الصالحيات اإلدارية لـوزارة                
الغ كبرية تودع يف البنك للحصول على تـراخيص إصـدار           اإلعالم على الصحف والصحفيني وفرض مب     

 علـى   الصحف وعدم كفالة حق امتالك وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة، واستمرار احلكومة يف السيطرة            
وكان اجلديد يف القانون هو إلغاء عقوبة احلـبس مـع           . وسائل اإلعالم العام واحتكار اإلعالم اجلماهريي     

ر غري حمددة األفعال ومن ذلك املساس بالوحدة الوطنية ومببادئ الثـورة ونـشر             اإلبقاء على حمظورات نش   
أخبار كاذبة والتعرض لرئيس اجلمهورية بالنقد، كما أن التعديل قد أبقى على العقوبات اجلنائية يف قـانون            

تعـدده وإمنـا    اجلرائم والعقوبات املتعلقة بالنشر العلين، وبسبب أن القانون مل يأت لتعزيز حرية اإلعالم و             
  .زيادة القيود على هذه احلرية رفض املشروع مبجمله من قبل نقابة الصحفيني



 -٥٥-

 
بـشأن الـصحافة واملطبوعـات،    1990لسنة ) 25( من القانون رقم 103مقارنة بني حمظورات املادة ) 5(جدول رقم   

  .واحملظورات يف مشروع القانون اجلديد
الصحافة املقرؤه  يلتزم كل من العاملني يف   ):103(مادة 

واملسموعة واملرئية وبصفة خاصة املسئوولون يف اإلذاعة املسموعة 
واملرئية وكل من صاحب الصحيفة ورئيس التحرير املسئول 

وصاحب املطبعة ودور النشر والصحفيني باالمتناع عن طباعة 
  : ونشر وتداول وإذاعة ما يلي

و حيقر الديانات  ما ميس العقيدة اإلسالمية ومبادئها السامية أ1-
 . السماوية والعقائد اإلنسانية

 ما ميس املصلحة العليا للبالد من وثائق ومعلومات سرية أو -2
  . إفشاء اسرار األمن والدفاع عن الوطن وفقاً للقانون

   ما يؤدي إىل إثارة النعرات القبلية أو الطائفية أو-3
فراد اتمع   العنصريةأوالساللية وبث روح الشقاق والتفرقة بني أ      

  . أو مايدعو إىل تكفريهم
ما يؤدي إىل ترويج األفكار املعادية ألهداف ومبادئ الثورة  -  4

اليمنية أو املساس بالوحدة الوطنية أو تشويه التراث واحلضارة 
  . اليمنية والعربية واإلسالمية

وما ميس كرامة .  ما يؤدي إىل اإلخالل باآلداب العامة-  5
ات الشخصية دف الترويج والتشهري األشخاص واحلري

  . الشخصي
  .  وقائع اجللسات غري املعلنة هليئات سلطات الدولة العليا- 6
 وقائع التحقيق أثناء مرحليت التحقيق واحملاكمة مبا يؤثر على - 7

سري العدالة واليت حيظر فيها النشر من أجهزة البحث والتحري 
  . واالدعاء والقضاء

ت أو أنباء أو معلومات أو أخبار غري صحيحة تعمد نشر بيانا- 8
دف التأثر على الوضع االقتصادي وإحداث تشويش أو بلبلة يف 

  . البالد
  .  التحريض على استخدام العنف واإلرهاب-  9

 اإلعالنات املتضمنة عبارات أو صوراً تتناىف مع القيم -10
أو اإلسالمية واآلداب العامة أو قذف وتشويه مسعة األشخاص 

  . االعتداء على حقوق الغري أو تضليل اجلماهري
 إعالنات املستحضرات الطبية والتجميلية واملواد الغذائية -11

  . دون إذن من اجلهة املختصة
 التعرض بالنقد املباشر والشخصي لشخص رئيس الدولة وال 12-

أن تنسب إليه أقواالً أو تنشر له صوراً إال بإذن مسبق من مكتب       
 وزارة اإلعالم ما مل يكن هذا القول أو التصوير مت يف            الرئيس أو 

ال تسري هذه األحكام .. حديث عام للجمهور أو يف مقابلة عامة
  .بالضرورة على النقد املوضوعي البناء

يلتزم كل من العاملني يف الصحافة املقروءة واملسموعة (   ) مادة 
وكل من صاحب الصحيفة ورئيس التحرير املسئول وصاحب 

ملطبعة ودور النشر والصحافيني باالمتناع عن نشر وطباعة ا
وتداول ما يسئ لشخص رئيس الدولة أو ما ميس كرامته أو ذما 

أو حتقريا حبقه وال تنسب إليه أقوال أو تنشر صورا إال بإذن مسبق 
ما مل يكن هذا القول أو التصوير مت يف حديث عام للجمهور أو 

حكام بالضرورة على النقد يف مقابلة عامة ال تسري هذه األ
  .املوضوعي البناء

  : ال جيوز طبع ونشر وتداول(   ) مادة 
 ما ميس املصلحة العليا للبالد من وثائق ومعلومات سرية وإفشاء -

  .أسرار األمن والدفاع عن الوطن وفقا للقانون 
 التحريض على استخدام العنف واإلرهاب والعصيان أو على -

  . تعترب جرائم يف حكم القانونارتكاب فعل أو أفعال
حيظر طباعة أو نشر أو تداول أي مواد تتضمن مسا (   ) مادة 

 .مباشرا وشخصيا مبلوك ورؤساء الدول الشقيقة والصديقة
يلتزم كل من الصحايف والصحيفة والة وصاحب (    ) مادة 

املطبعة ورئيس التحرير واحملررين فيما ينشر باحترام الدستور 
ن مراعيا يف كل أعماله مقتضيات الشرف واألمانة والقانو

والصدق وآداب مهنة الصحافة وتقاليدها، مبا حيفظ للمجتمع مثله 
وقيمه ومبا ال ينتهك حق من حقوق املواطنني أو ميس أحدى 

حرياته وعليهم أن ميتنعوا عن االحنياز اىل الدعوات العنصرية أو 
ئ حقوق اإلنسان وعن امتهان املتعصبة أو املتطرفة أو املعادية ملباد

األديان أو الدعوة إىل الكراهية أو الطعن يف إميان اآلخرين والتمييز 
  .بن الفئات أو احلط منها أو ازدرائها

آداب مهنة الصحافة وأخالقياا ملزمة للصحفيني (    ) " مادة 
  :وتشمل

احترام احلريات العامة لآلخرين وحفظ حقوقهم وعدم املس حبرية 
م اخلاصة حيا  

 التوازن واملوضوعية والنـزاهة يف عرض املادة الصحفية واالبتعاد 
  .عن املهاترات الشخصية اليت حتط من كرامة املهنة
 .عدم االفتراء أو االام دومنا دليل يسئ للصحافة

 االمتناع عن نشر كل ما من شأنه أن يثري العنف أو يدعوا إىل 
 . شكل من األشكالإثارة الفرقة بني املواطنني بأي

 . جتنب نشر األنباء املختلقة أو احملرفة باعتبارها غري صاحلة للنشر
  ." جتنب الشتم والتهويل واالبتزاز
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  مقارنة بني بعض مواد قانون الصحافة واملطبوعات ومشروع القانون اجلديد) 6(جدول رقم 
  

 بشأن 1990لعام ) 25( نص املواد يف القانون رقم 
  طبوعاتالصحافة والم

 يف مشروع القانون  اجلديد( ) نص املادة

ال جيوز مساءلة الصحفي عن الرأي الذي  ):13(مادة 
يصدر عنه أو املعلومات الصحفية اليت ينشرها وأن ال 

يكون ذلك سبباً لألضرار به ما مل يكن فعله خمالفاً 
 .للقانون

  ال جيوز مساءلة الصحفي عن الرأي الذي يصدر عنه   ( )مادة 
 اليت ينشرها وأن ال يكون ذلك سبباً أو املعلومات الصحيحة

 .لألضرار يف منعه ما مل يكن فعله خمالفاً للقانون

للصحفي احلق يف احلصول على املعلومات  ):14(مادة 
واألنباء والبيانات واإلحصائيات من مصادرها وله حق 

واالحتفاظ بسرية مصادر معلوماته نشرها أو عدم نشرها 
وز إجباره على إفشاء مصادره طبقاً ألحكام هذا وال جي
 .القانون

للصحفي احلق يف احلصول على املعلومات واألنباء  ( ):مادة 
والبيانات واإلحصائيات من مصادرها سواء كانت هذه املصادر 

 . جهة حكومية أو عامة وله حق نشرها أو عدم نشرها

ة أو للصحفي احلق يف االمتناع عن الكتاب ):15(مادة 
إعداد مواد صحفية تتناىف مع معتقداته وآرائه وما ال 

يرضاه ضمريه الصحفي وله حق التعقيب فيما يراه مناسباً 
اليضاح رأيه والتعبري عن وجهة نظره بغض النظر عن 

وذلك يف إطار اختالف الرأي واالجتهادات الفكرية 
 .أحكام الدستور ومبادئه

 عن الكتابة أو إعداد مواد للصحفي احلق يف االمتناع ( ):مادة 
صحفية تتناىف مع معتقداته وآرائه وما ال يرضاه ضمريه الصحفي 
وله حق التعقيب فيما يراه مناسباً اليضاح رأيه والتعبري عن وجهة 

وذلك نظره بغض النظر عن اختالف الرأي واالجتهادات الفكرية 
 .يف إطار أحكام القانون

في أو نقله إىل عمل  ال جيوز فصل الصح   ):18(مادة 
غري صحفي أو إيقافه عن العمل أو منعه عن الكتابة أو 

حماسبته إال يف احلدود اليت جييزها القانون واألنظمة 
 . النافذة

ال جيوز فصل الصحفي أو نقله إىل عمل غري صحفي أو  ():مادة 
بعد إخطار إيقافه عن العمل أو منعه عن الكتابة أو حماسبته إال 

فإذا  احلدود اليت جييزها القانون ملربرات القانونية ويفالنقابة با
إستنفذت مرحلة التوفيق بني الصحيفة والصحفي دون جناح تطبق 

 .االحكام الواردة يف قوانني العمل واخلدمة
للصحفي حق االطالع على التقارير الرمسية  ):16(مادة 

ها واحلقائق واملعلومات والبيانات وتلزم اجلهة املتوفرة لدي
 بتمكينه من االطالع عليها واالستفادة منها 

للصحفي حق االطالع على التقارير الرمسية واحلقائق  ( ):مادة 
واملعلومات والبيانات وتلزم اجلهة املتوفرة لديها بتمكينه من 

وتلقي اإلجابة عن ما يفسر عنها االطالع عليها واالستفادة منها 
  .من معلومات

لصحفي قبول أي إعانات أو هبات ال جيوز ل ):26(مادة 
أو تربعات أو مزايا خاصة بطريقة غري مشروعة مباشرة أو 

 . غري مباشرة من أي جهة كانت

يلتزم الصحفي بعدم قبول أي إعانات أو هبات أو ( ): مادة 
تربعات أو مزايا خاصة بطريقة غري مشروعة مباشرة أو غري مباشرة 

 . من أي جهة كانت
  عن نشر املعلومات غري باألمتناع الصحفي يلتزم ( ):مادة ع الصحفي عن نشر املعلومات غري ميتن ):24(مادة 
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 بشأن 1990لعام ) 25( نص املواد يف القانون رقم 
  طبوعاتالصحافة والم

 يف مشروع القانون  اجلديد( ) نص املادة

املوثوق بصحتها أو تشويه املعلومات الصحيحة أو نسبة 
أقوال أو أفعال إىل شخص أو جهة دون التحقق من صحة 

نسبتها، باالضافة إىل أقوال صادرة عن شخص أو جهة 
 . دون الرجوع إليها

 بصحتها أو تشويه املعلومات الصحيحة أو نسبة أقوال أو املوثوق
أفعال إىل شخص أو جهة دون التحقق من صحة نسبتها، 

 .باالضافة إىل أقوال صادرة عن شخص أو جهة دون الرجوع إليها

يلتزم الصحفي باحترام كرامة ومسعة األفراد  ):22(مادة 
 ذات واألسر ودخائل احلياة اخلاصة فيما ينشره من قضايا

  . صلة باملصلحة العامة
 

وأن يلتزم الصحفي باحترام كرامة ومسعة األفراد واألسر  ():مادة 
للمواطنني ومع ذلك فنقد اعمال  لدخائل احلياة اخلاصة ال يتعرض

وسلوكيات املوظف العام أو املشتغل بالعمل العام أو الشخص ذي 
ام يستهدف صفة النيابية العامة أو املكلف خبدمة عامه مباح ما د

  .املصلحة
يلتزم الصحفي بشرف املهنة ومواثيق العمل  ):21(مادة 

الصحفي ويعترب إخالالً ا ديد املواطنني بأي صفة عن 
  .طريق الصحافة

 

يف كل أعماله مبراعاة مقتضيات الشرف يلتزم الصحفي ( ) مادة 
واألمانة والصدق واداب مهنة الصحافة وتقاليدها مبا حيفظ 

ع قيمه ومثله ومبا ال ينتهك حقا من حقوق املواطنني أو للمجتم
 ميس أحدى حرياته

يلتزم الصحفي فيما ينشره مببادئ وأهداف  ):20(مادة 
الثورة اليمنية وأسس الدستور ومبا ال يتعارض مع أحكام 

 هذا القانون

الصحافة وسيلة للرقابة الشعبية على مؤسسات اتمع (   ) " مادة 
بري عن الرأي والنقد ونشر األخبار واملعلومات يف من خالل التع

 وأهداف والقانون واألسس الدستورية إطار العقيدة اإلسالمية
وتعميق الوحدة الوطنية مع احترام املقومات األساسية الثورة اليمنية 

 ."للمجتمع وحقوق وحريات اآلخرين
  

رسة احلرية الصحفية يعانيان مـن قـصور      مما تقدم يستخلص أن احلق يف حرية الرأي والتعبري عنه ومما          
وتشريعي وقيود قانونية تصل إىل االنتقاص من أصل احلق وتعطيل ممارسته وأن املمارسة العملية املـشهودة                
تقوم على االعتداء على حق الرأي والتعبري وعلى الصحف والصحفيني، ومرد هذا النقص التشريعي وتلك               

اسية إىل غياب حكم القانون وإىل أن القصور يف الدستور والتشريعات         املمارسة غري الدميقراطية، بدرجة أس    
املختلفة غطى عليها املد القوي الفاعل واملؤثر للقوى الدميقراطية واجلماهريية اليت رفـدت احليـاة العامـة         

وكانـت  . باخنراطها يف احلياة العملية السياسية واالجتماعية والثقافية وتصديها للتيارات احملافظة والسلطوية          
الدولة اجلديدة سواء من ناحية قرا من مهوم الناس، أو من توازن قواها واخلوف واملزايدة علـى بعـضها               
وحماوالت اكتساب الشارع، كلها أفسحت الطريق أمام ربيع احلريات الذي أزدهـر يف الـسنوات األوىل       

دة االشتراكي واملؤمتر الـشعيب    وما إن دبت اخلالفات بني قطيب الوح      . وغطى على قصور التشريع   . للوحدة
العام ودخول اإلصالح على اخلط، حىت بدأ اجلدل واخلالف إلعادة صياغة الدستور والتـشدد يف صـياغة    
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وبناء دولة العصر اجلديد الدميقراطية، وكانـت  . القوانني كتعبري عن جنوح لتقييد احلريات ورفض التحديث  
  . انتهت بالغلبة لصاحل الطرف احملافظاحلريات وقضايا التحديث ميدان املعركة اليت

وأياً كان األمر، فإن ضمان احلق يف حرية الرأي والتعبري عنه وضمان ممارسة هذا احلق يتطلب إصالحاً                  
تشريعياً ومؤسسياً يف إطار اإلصالح الشامل للنظام السياسي وتعزيز حقوق اإلنسان ومبـا يـوفر شـروط      

  .االنتقال الدميقراطي يف اليمن
 

   والشفافيةاملعلوماتحلق يف احلصول على  ا-2
 احلصول على املعلومات حول خمتلـف   وحقهم يفيشري مصطلح الشفافية إىل قدرة الناس   :  مضمون احلق 

القضايا السياسية واالقتصادية والثقافية، وحول كل القضايا املتصلة بالشأن العام، وحقهم يف معرفـة كـل           
، ١جهزة احلكومية وغري احلكومية اليت ترتبط مبصاحلهم اليومية والعامـة األنشطة اليت متارسها املؤسسات واأل  

وال يتحقق ذلك إال يف ظل أداء خمتلف املؤسسات العامة ألعماهلا بشكل علين، فتتجسد الشفافية والعلنيـة           
على سبيل املثال عندما تسمح احملاكم للمواطنني حبضور جلساا، وتنشر الـصحف األسـعار املتأرجحـة     

هم يف األسواق املالية، ويكون من حق املواطنني الذهاب إىل احملاكم وأقسام الشرطة للحصول مقابـل          لألس
اجر رمزي على نسخ من القضايا املنظورة يف احملاكم والبالغات اليت تلقتها أقسام الشرطة واجلـرائم الـيت         

وعلى العكس من ذلـك   اضية،األسبوع أو الشهر أو السنة امل ارتكبت يف األحياء اليت يسكنون فيها خالل
فان قيام السلطات التنفيذية بتصنيف بعض املعلومات كمعلومات سرية، فانه ميكن وصف أنـشطتها بأـا      

 .غري شفافة
 لوظائفها، فتحقيق الشفافية على الـصعيد االقتـصادي يعـزز        احلكومةتعترب الشفافية ضرورية يف أداء         

كلفة العمليات االقتصادية وأسعار املنتجات، ويزيـد ثقـة املنـتجني      التنافس بني املنتجني وخيفض بالتايل ت     
ببعضهم وثقتهم باملسئولني احلكوميني القائمني على تنظيم النشاط اإلقتصادي بني املنتجني ببعضهم البعض،             

وعلى الـصعيد   ،٢وجيذب االستثمارات اخلارجية ويسهل على املستثمرين اخلارجيني التكيف مع البيئة احمللية
لمواطنني من تطوير وجهات نظر حول خمتلف القضايا اليت م جمتمعهم، وعلـى       لالسياسي والثقايف، ميكن    

  . حدة الفسادوزيادة العكس من ذلك فإن غياب الشفافية يؤدي إىل الكثري من اإلختالالت 
 الـرأي   لكل شخص حق التمتـع حبريـة      "على انه   ن  من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسا    )19(تنص املادة    

والتعبري، ويشمل هذا احلق حريته يف اعتناق اآلراء دون مضايقة، وىف التماس األنبـاء واألفكـار وتلقيهـا            

                                                             
1  David Brin (http://www.davidbrin.com/): The Transparent Society, Perseus Books  
  Group. 1999. Retrieved from 
"http://en.wikipedia.org/wiki/Transparency_%28humanities%29" 

 
2 Center for International Private Enterprise. 2001. The Role Of Transparency In Political 
Decision Making And Its  Effect On The Economy.  

http://www.davidbrin.com/)
http://en.wikipedia.org/wiki/Transparency_%28humanities%29
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"ونقلها إىل اآلخرين، بأية وسيلة ودومنا اعتبار للحدود       
الـسياسية يف  واملدنية    للحقوق لدويلوينص العهد ا  ١

، ويقـرن العهـد   ٢ املعلومات واألفكـار على حق كل شخص يف حرية التعبري ويف احلصول على 19املادة 
 حلقوق اإلنسان ممارسة اإلنسان حلق التعبري وحق البحث واحلصول علـى املعلومـات بواجبـات                لدويلا

من العهد على أن حق التعبري واحلـصول علـى     19لفقره الثالثة من املادة ا حيث تنص ،ومسئوليات معينة
وحيدد العهد حاالت الضرورة يف محاية  ورة ووفقا لنص قانوين،املعلومات ميكن أن يتم تقييده يف حالة الضر

حقوق ومسعة اآلخرين ويف محاية األمن القومي والنظام العام أو الصحة العامة أو الروح املعنوية،  وبـالنظر        
 بالتايل ميكـن أن  ،إىل أن حق احلصول على املعلومات والتعبري عن الرأي يتضمن واجبات ومسئوليات فانه         

خاضعا لبعض اإلجراءات الرمسية، والشروط، والقيود أو الغرامات اليت حيددها القـانون وتفرضـها          يكون  
  .الضرورة

تقتصر مصادر حصول املواطنيني العاديني على املعلومات على مصدر واحد هو الـصحف، ومعظـم               
، ليـة واألهالصحف اليت تصدر يف اليمن هي صحف حكومية، وهناك نسبة كبرية من الصحف احلزبيـة                 

تصدر أما بدعم غري معلن من احلكومة أو أطراف فيها، أو هي موالية للحكومة، أما التلفزيـون واإلذاعـة      
فتحتكر احلكومة ملكيتهما، وترفض السماح للقطاع اخلاص واألحـزاب الـسياسية، بتأسـيس حمطـات      

، إال أن رفـض  ر ذلك بـشكل صـريح  ظال حي تلفزيونية أو إذاعات، رغم أن قانون الصحافة واملطبوعات     
احلكومة يأيت يف إطار قاعدة غريبة يف تفسري القانون، فبدالً من القاعدة املنطقية واألساس القانوين الراسـخ            
يف اتمعات الدميوقراطية، اليت تعامل كل نشاط باعتباره نشاطاً مسموحاً به وشرعي، طاملـا مل يتـضمن                 

دة خمالفة، مضموا أن كل نشاط ال ينص القانون بشكل      ره، تتعامل احلكومة بقاع   ظالقانون نصاً واضحاً حي   
تطبيق هـذه القاعـدة يـتم    ، أي أن األصل احلظر وليس اإلباحة، و    ورظ فهو نشاط حم   ،صريح على إباحته  

 انتقائي ومزاجي ، فعلى الرغم من عدم وجود قانون ينظم اجلامعات األهلية واخلاصة خالل العقـد             بشكل
أسيس جامعات أهلية وخاصة، ألن معظم الذين أسسوا تلـك اجلامعـات            املاضي فقد مسحت احلكومة بت    

كانوا من املقربني واملوالني، وكان موظفوا التعليم العايل جيتهدون يف التعامل مع اجلامعات األهلية واخلاصة،          
  . ويتعاملون معها وفقاً ألحكام القانون املنظم لعمل املدارس اخلاصة واألهلية

ريح بتأسيس احملطات التلفزيونية اخلاصة واألهلية، فضالً عن كونه يـشكل انتـهاكاً   إن رفض احلكومة التص 
 الفـصل حلق حرية الرأي والتعبري عنه، فإنه يشكل أيضاً انتهاكاً ملبدأ تكافؤ الفرص، فبحكم التداخل وعدم          

حل احلـزب   الدولة، فإن وسائل اإلعالم الرمسية تدار وفقاً ملا حيقـق مـصا           ومؤسسات  بني احلزب احلاكم    
 احلاكم، ومتثل قنوات للترويج لسياساته وتوجهاته، بل وتستخدم كوسائل للهجوم على األحزاب األخـرى     

  .املعارضة
                                                             

   دةطبع من موقع األمم المتح." اإلعالن العالمي لحقوق االنسان. "اإلمم المتحدة 1
2  International Covenant on Civil and Political Rights, G.A. res. 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp  
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  حاالت انتهاك نتيجة االدالء مبعلومات) 6(اطار رقم 
  .ام عامالت يف املصحة النفسية مبحافظة تعز بسبب إدالئهن بأحاديث صحفية نشرت بصحيفة األي٤ االستغناء عن -
 حالة إصابة ٣٥٥ مدير الرصد مبكتب الصحة مبحافظة شبوة يرفض اإلدالء بأي معلومات تتعلق بالوضع الصحي باحملافظة بعد الكشف عن -

  .حبمى الضنك يف احملافظة
  . حمكمة ترفض طلب احلكومة منع الصحف احلزبية واألهلية من التغطية أثناء نظرها دعوى عدم دستورية قانون املبيعات-

  ).2005\7\31(األيام ) 2005\6\6عدد ( صحيفة  الناس : املصادر

  :اإلطار التشريعي املتعلق حبق احلصول على املعلومات
 على من ينشر بعض املعلومات، ومل ينص على معاقبة من           عقوباتتضمن قانون الصحافة واملطبوعات     

بـشأن الـصحافة    م  1990لـسنة )25(حيجب املعلومات عن اتمع والصحفيني، فقد تضمن القانون رقم          
 نصوصاً، تلزم الـصحفي  م1993لسنة  (49)واملطبوعات والئحته التنفيذية الصادرة بالقرار اجلمهوري رقم

باحلصول علـى   
املعلومات مـن   

مــــصادرها "
 قـــة، واملوث

واالمتناع عـن   
ــائق " نــشر الوث

واملعلومـــات 
السرية وإفـشاء   
ــن  ــرار األم أس
ــن  ــدفاع ع وال

 قانون الصحافة واملطبوعات والئحته التنفيذية حتظر طباعة ونشر وتداول وإذاعـة  وهناك نصوص يف الوطن،
تتعرض بالنقـد  "أو  "املصلحة العليا للبالد"أو  "الوحدة الوطنية"أو  "النظام اجلمهوري"املواد اليت تستهدف 
نصوص أخرى ملوك ورؤساء الدول الشقيقة والصديقة، و"متس "أو  "لرئيس اجلمهورية "املباشر والشخصي

 النص على سحب بطاقة التسهيالت الصحفية بصورة مؤقتة يف حـال  ، مثل،جتعل الصحفي عرضة للعقاب  
إلصـدار الـصحف ونـشر    تعجيزيـة  استخدامها يف غري األغراض املخصصة هلا، ووضع القانون شروطاً  

ـ   ما ي املعلومات،وإىل جانب هذه النصوص تضمن القانون والئحته التنفيذية،          ق املـواطنني يف    ؤكد على ح
كمـا يؤكـد    حصول املواطنني على املعلومات، "تسهيل"وعلى  "احلصول على املعلومات والثقافة واملعرفة

احلصول على املعلومات واألنباء والبيانات واإلحـصائيات مـن         "القانون والالئحة على حق الصحفي يف       
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لـى التقـارير الرمسيـة واملعلومـات     اإلطالع ع"ويف  "االحتفاظ بسرية مصادر معلوماته"ويف  "مصادرها
 غري أن جتربة السنوات املاضية تدل على أن هذه النصوص القانونيـة   لدى اجلهات اليت متلكها، "والبيانات
  نصوص جمردة، وغري جمسدة حقيقة يف الواقع، ويرجع ذلك إىل أن قانون الصحافة واملطبوعـات             ليست إال 

عاقب من حيجب املعلومات عن الصحفيني بشكل خاص، وعن   مل يتضمن نصوصاً ت   م  1990لعام  ) 25(رقم  
، وقد تضمن مشروع قانون الصحافة واملطبوعات املعروض حالياً على جملس الـشورى             اتمع بشكل عام  

ملناقشته تصحيح هلذا القصور ، فتضمن مواداً تعاقب كل من حيجب املعلومات عـن  الـصحفيني، إال أن            
سلبية كثرية، قللت من أمهية هذه التطورات، وسبقت اإلشارة إىل ذلك           مشروع القانون قد تضمن جوانب      

يف الفقرة السابقة، وفضالً عن ذلك فقد اعتاد الصحفيون يف اليمن وغريهم من الفئات، أن تضع الـسلطة               
النصوص القانونية السلبية وال تضع النصوص اإلجيابية، أو تضع النصوص اخلاصـة بالواجبـات وال تـضع            

اصة باحلقوق، وعندما تشمل النصوص احلق والواجب ومحاية احلق من االعتداء، فإن اخلـروج     النصوص اخل 
على هذه النصوص وجتاوز الصالحيات القانونية وانتهاك احلق، فإن القاعدة، فرض النتائج واإلفـالت مـن      

ت القيد والتـسجيل    العقاب، واخلروقات واجلرائم االنتخابية املتكررة يف كل عملية انتخابية، خمالفة إجراءا          
وتزوير سجل الناخبني، واستخدام أجهزة الدولة واملال العام يف احلمالت االنتخابيـة وخمالفـة إجـراءات          
الدعاية االنتخابية، وخمالفة إجراءات الترشيح واالعتداء على حقوق املرشحني أو حرمام منـها وخمالفـة               

النتائج القائمة على هـذه املخالفـات وال تتخـذ أي     إجراءات االقتراع والفرز وتغيري النتائج، ويتم فرض        
إجراءات قانونية حبق املخالفني، وعلى العكس من ذلك، كثرياً ما يتم رفع قضايا وحماكمات باحلق والباطل                

راجع الفقرة الـسابقة، احلـق يف      (م الكثري منها،    ٢٠٠٥، وشهد عام    املاضيةضد صحفيني خالل األعوام     
  ). االنتخابات-ل األول من الباب الثاينالتعبري عن الرأي، والفص
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 حجب املؤشرات والبيانات) 8(اطار رقم 
 واحلكومة  اليمنية تعمل على تكييف واستبدال مؤشرات وإحـصاءات جممـل         2000منذ العام   

هاز بيانات احلسابات القومية مبختلف فروعها وقطاعاا يف تقارير اإلحصاء السنوي الصادرة عن اجل
املركزي لإلحصاء، ولتنتقل عمليات تكييف البيانات تلك تلقائياً إىل تقارير البنك املركزي وتقارير     

  ..   اجلهات واملؤسسات الرمسية األخرى
كذلك إصدار اهليئة العامة لالستثمار على استمرار حتايلها وحجبها للمؤشرات احلقيقية لالستثمار            

ا إصدار بيانات ومهية للمشاريع اليت يتقدم بتسجيلها املستثمرون    الفعلي يف اليمن، واستمرار تعمده    
لدى اهليئة وفروعها، وتغض النظر بقصد عن مصري هذه املشاريع املسجلة على الورق، واليت تثبت         

من املشاريع اليت يتم تسجيلها ال يتم تنفيذها % 60من املسح امليداين للهيئة نفسها أن ما يزيد عن        
  ..من األصل

  ..ناهيك عن أرقام وبيانات املنجزات الومهية اليت يعلن عنها يف كل مناسبةهذا 
كل ذلك دف إظهار جناحات اقتصادية مزعومة ومعدالت منو ومهية، ما يوحي بنجاح سياسات             
اإلصالح و التنمية االقتصادية واالجتماعية، دون النظر إىل ما يترتب على ذلك من عواقب خطرية      

أمهها أن أصبحت الدراسات وعمليات الربجمة والتخطـيط    .. كافة املستويات وأضرار ماحقة على    
 .ملستقبل البالد خاطئة يف أهدافها ووسائلها ونتائجها

  :من املشروع احلكومي لقانون الصحافة واملطبوعات) 7(اطار رقم 

  

  

  

  

  
  

 :تطور إجيايب نسيب يف جمال تكنولوجيا املعلومات وتراجع يف مستوى الشفافية
مـة  خالل السنوات املاضية بدأت حكومة اجلمهوريـة اليمنيـة اخلطـوات األوىل يف إنـشاء احلكو               

 أن تـساهم بتـسهيل   ، رغم الصعوبات البالغة الـيت تواجههـا  ،وميكن للحكومة اإللكترونية اإللكترونية،
اإلجراءات، وتعمل احلكومـة    
وان ببطء شديد على تطـوير      
ــة   ــية ألنظم ــة األساس البني
املعلومات مبا يف ذلك إنـشاء      
املركز الـوطين للمعلومـات     

بدأ اجلهاز املركـزي   وبصنعاء،  
توفري املعلومـات   لإلحصاء يف   

اإلحصائية إما علـى شـكل      
اسطوانات مضغوطة أو علـى     

 جملس  وأصدرشكل كتيبات،   
النواب القوانني والتـشريعات    
اليت مت إقرارها خالل العـامني      
املاضيني، علـى اسـطوانات     

ينشأ بقرار من اجلهة املختصة إدارة أو مكتب لالتصال الصحفي يف كل وزارة أو مصلحة أو هيئة عامة واجلهات احلكومية لتسهيل احلصول       (   ) مادة  
  .على املعلومات واإلحصاءات واألخبار 

لومات أو حتول دون تكافؤ الفرص بني خمتلف الصحف واالت يف احلصول على املعلومـات أو  حيظر فرض أي قيود تعوق حرية تدفق املع (   )  مادة  
  .أن يكون من شأا تعطيل حق الصحفي أو املواطن يف احلصول على املعرفة 

  .مهنتهحيظر القبض على الصحايف أو حبسه احتياطيا أو أعتقاله أو سلب حريته بأي صورة من الصور بسبب ممارسته (   ) مادة 
وال تزيـد  (    ) يعاقب كل من ثبت مسؤوليته على تعطيل حق الصحايف أو الصحيفة أو الة يف احلصول على معلومات بغرامة ال تقل عن (   ) مادة  
  .فضال عن مسؤوليته يف تعويضها أو الغري عما سببه حجب املعلومات من أضرار إن كان لذلك وجه(   ) عن 
ن يعطل حق الصحايف أو الصحيفة أو الة اليت تقبل التربعات أو اإلعانات أو اهلبات من جهات أجنبية بطريقة مباشرة أو غري يعاقب كل م(   ) مادة 

 حصلوا وتلتزم احملكمة بإلزام املخالف بأداء مبلغ يعادل ضعف التربع أو امليزة أو اإلعانة أو اهلبة اليت(   ) وال تزيد عن (   ) مباشرة بغرامة ال تقل عن 
  .عليها على أن يؤول هذا املبلغ إىل صندوق النقابة
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مضغوطة مما خيفض تكلفة تداوهلا بني املهتمني بالنظر إىل ارتفاع تكاليف أسعار الورق، وبـدأت بعـض                 
وزارات واجلهات احلكومية بإنشاء مواقع هلا على الشبكة العاملية للمعلومات، تتضمن بعـض املعلومـات      ال

قائمة بالفرص االستثمارية املتاحة مع التكلفـة   فاهليئة العامة لالستثمار مثال تنشر على عنواا املتصلة بعملها،
وتنـشر    وقائمة باملشاريع اليت يتم تسجيلها،كما يتضمن املوقع أيضا قانون االستثمار التقديرية لكل فرصة،

وزارة اإلعالم على موقعها معلومات عن املراكز اإلعالمية وإحصائيات عن وزارة اإلعالم، وأمساء مراسلي              
وبدوره   مبا يف ذلك طرق االتصال ا،،الصحف ووكاالت اإلنباء األجنبية ومعلومات عن الصحف اليمنية

 بنشر أسعار العمالت يوميا والتقارير السنوية والتطورات يف السياسات النقديـة    يقوم البنك املركزي اليمين   
والنظام البنكي، وتنشر وزارة اخلدمة املدنية قراراا املتصلة بتوزيع األشخاص املتقدمني للعمل على خمتلـف         

  .اجلهات احلكومية يف صحيفة الثورة الرمسية
 شهدت السنوات األخرية تطورات إجيابية نسبية علـى  ملعلوماتاويف موازاة التطور يف جمال تكنولوجيا       

صعيد املعلوماتية يف اجلمهورية اليمنية، فقد أصدرت وزارة التخطيط والتنمية تقريرين عن التنمية البـشرية               
ألول ) 2005يف مطلع عـام  ( وأطلقت وزارة حقوق اإلنسان    ) 2001 /2000 وعام 1998 عام( يف اليمن   

رغم جوانب القصور الكثرية اليت  2004ويا، كرس لعرض وحتليل أوضاعً حقوق اإلنسان عاممرة تقريراً سن
وأصـدر   ت إعداد التقرير، إال أن إصدار التقرير حبد ذاته يشكل خطوة اجيابية يف االجتـاه الـصحيح،  راعت

ية، إال أن مـن     املركز العام للدراسات والبحوث واإلصدار الذي يتبع احلزب احلاكم ثالثة تقارير استراتيج           
 امليثـاق  مبعهدمت دجمه نشرت أخبار عن أنه املتوقع أن ال يستمر يف إصدار هذه السلسلة من التقارير بعد أن       

الوطين التابع للحزب احلاكم أيضاً، وأصدر مركز الدراسات االستراتيجية التابع للتجمع اليمين لإلصـالح              
ــارض ــة املع  أربع
  . تقارير سنوية

غري أن هذه       
تطورات احملدودة  ال

يف جمال املعلوماتية،   
مل تؤد إىل ختفيـف     
ــة  ــة احلكوم رغب
اليمنية يف التعتـيم    
علـــى بعـــض 
أنشطتها، بل علـى    
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العكس من ذلك تزايدت هذه الرغبة لديها خالل العامني املاضيني، فبعد أن تعود املواطن اليمين على بـث            
جلسات جملـس النـواب،    ) ضائية واألخرى أرضيةحكوميتني إحداها ف(احملطتني التلفزيونيتني الوحيدتني 

 إىل وزير اإلعالم من جهة مل حتدد بقصر بث جلسات جملس النواب على القناة األرضية            توجيهاتصدرت  
واليت يشاهدها عدد حمدود من املواطنني، إال أن جملس النواب استدعى وزير اإلعالم وهدده بسحب الثقـة         

، فضالً عن ذلك فإن القليل من البيانات     ١عرب القناتني الفضائية واألرضية   منه إذا مل يتم بث جلسات الس        
واملعلومات اليت بدأت بعض املؤسسات واألجهزة احلكومية يف نشرها، مل يسهم بقـدر كـبري يف إضـفاء     

، بسبب اقتصار نـشر البيانـات   الشفافية على أنشطة وممارسات خمتلف السلطات الرمسية والشعبية ألعماهلا 
علومات على ما ترغب السلطة التنفيذية بنشره ألسباب دعائية أو لتحقيق أهداف خاصة ا، ومن هـذا     وامل

املنطلق تكييف املعلومات والبيانات، وبالتايل تأيت مناقضة لبعضها، وتوجد قاعدة بيانـات مـضللة وغـري           
  .موثوق ا

  :مظاهر القصور يف الشفافية
السلطة التنفيذية حنو إحداث تطـوير نـسيب يف   توجهات ة يف جمال يف مقابل التطورات اإلجيابية احملدود   

 اليت تتبعها تلك السلطة ما زالـت تقـوم علـى حجـب     العامةجمال تكنولوجيا املعلومات، فان السياسة      
 :وابرز األمثلة على ذلك هي األيت املعلومات،

ق يف امتالك القنـوات اإلذاعيـة    واملرئي ورفضها منح املواطنني احلاملسموعهيمنة الدولة على اإلعالم     
ويـصف   والتلفزيونية مما يعين حرمان املواطنني من حقهم يف احلصول على املعلومات من مصادر بديلـة، 

،هناك العديد من احلاالت اليت وجد فيها الناس        ٢مراقبون وسائل اإلعالم الرمسية بأا أدوات دعاية ال إعالم        
ما إىل حجب املعلومات أو إىل التضليل، فقد منعت احلكومة عـن        أنفسهم يف حرية نظرا للجوء احلكومة إ      

ومت  الناس حقهم يف احلصول على املعلومات املتصلة بأحداث صعدة رغم األمهية الكبرية لتلك األحـداث، 
وتذهب الباحثـة األسـترالية    منع الصحفيني ومراسلي وكاالت األنباء اإلقليمية والدولية من زيارة صعدة،

حببس اثنني من الـصحفيني األجانـب    ولفترة وجيزة،   إىل القول أن احلكومة اليمنية قامت"سارة فيلبس"
، وقـد اسـتخدمت الـسلطة    ٣حاوال دخول احملافظة وان املنظمات الدولية أيضا ممنوعة من دخول املنطقة       

واخلارج مبحاولة وسائل اإلعالم الرمسية للدعاية لإلجراءات اليت تتخذها ولتوجيه اامات لفئات يف الداخل          
اعتـاد املواطنـون    قلب نظام احلكم والتخابر مع اخلارج وغري ذلك من االامات اليت افتقرت إىل األدلة،            
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اليت حتتكر الدولة ملكيتـها  ( اليمنيون على تلقي عبارات منطية عامة، تبثها وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة   
 فيما يتصل بامليزانية العامة للدولـة، حيـث يـتم    ،ن التعتيمهناك قدر مو، حول نشاط السلطة التنفيذية،     )

تم صرفها مبعرفـة رئـيس اجلمهوريـة     ي"ةفقات غري مبوبن" كـ  يف املوازنات العامة للدولةبنود ختصيص  
فضالً عن ما خيصص يف امليزانية من مبـالغ كـبرية للـدفاع           وودون تقدمي اي تفاصيل حول تلك املبالغ،        

من امليزانية لنفقات غري مبوبة ونفقات اقتصادية أخـرى   % 10ا يقارب يف متوسطه     واألمن،يتم ختصيص م  
ومن املالحظ أن املبالغ اليت ختصص لبند النفقـات غـري   مثل االعتمادات املركزية الكبرية، غري حمددة بدقة،   

ملشكالت األمنية  املبوبة، تعتمد على طبيعة االستقرار السياسي يف اليمن، فتتزايد كلما شهدت البالد بعض ا             
  .والسياسية

  451اعتماد إضايف مببلغ بجملس النواب م على موافقة 2005 احلكومة اليمنية خالل عام  حصلتوقد      
، وقدمت احلكومـة تبويبـا   ١من قيمة املوازنة اليت اقرها الس يف بداية العام (%51)مليار ريال ميين وبنسبة

عبارة عن مبـالغ   ملياراً 44.3 ط الرمسية والشعبية،  فهناك مثالً   ا األوس للزيادة آثار الكثري من التساؤالت يف     
غري مبوبة باسم وزارة الدفاع وهناك من يعتقد أن طلب االعتماد اإلضايف يهدف إىل االستيالء على فوارق                

ـ  األسعار الناجتة عن الزيادة اليت حدثت يف أسعار النفط،         االت  كما يالحظ أن هناك تناسباً طردياً بـني ح
عدم االستقرار السياسي من جانب، وتراجع الشفافية فيما يتعلق بامليزانية من جانب آخـر ، فمنـذ عـام          

، أي أا بدأت أثناء األزمة 1995 بدأت النفقات غري املبوبة يف التصاعد حىت بلغت قمة ارتفاعها عام      1993
، وهـو العـام   1994يادة خالل عام ، واستمرت يف الز1993السياسية اليت نشبت بني أطراف السلطة عام    

، وهو العام الذي تلـى احلـرب، وتقـدر    1995الذي نشبت فيه احلرب، وزادت بشكل أكرب خالل عام    
 بأا كانت للوفاء بالتزمات األطراف اليت شـاركت يف   1995الزيادة يف النفقات غري املبوبة يف ميزانية عام         

 ، لتعود إىل االرتفـاع جمـدداً   1997 – 1996الل عامي احلرب بعضها جتاه البعض اآلخر ، مث تراجعت خ  
، ومها العامان اللذان شهدا مواجهات بني احلكومة واجلماعات 1999 وبشكل أكرب يف عام 1998خالل عام   

الدينية املتشددة  واملتطرفة يف أبني، وعلى الرغم من تراجعها خالل األعوام الثالثة األوىل من األلفية الثالثـة،    
 بسبب مواجهة الدولة مع احلـوثي ومجاعتـه يف          2005يتوقع أن تكون مرتفعة جداً يف ميزانية عام         إال أنه   

    .     حمافظة صعدة
بــسبب مــا يتعــرض لــه و

الصحافيون غري املوالني للحكومـة     
وصحفهم من مضايقات، اتـسم     
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محايـة احلريـات   فقد ذكر املركز اليمين للتـدريب و  دور الصحافة يف مجع املعلومات ونشرها بالضعف،
واحلقـوق واحلريـات الـصحفية يف     "األظلم يف تاريخ الدميقراطية" كان2004ن عامأالصحفية يف اليمن ب

، وكانت ابرز قضايا العام هي قضية الصحفي عبد الكرمي اخليواين رئيس حترير صـحيفة الـشورى            ١اليمن
يفته بنشر حتقيقات حـول توريـث   والذي متت حماكمته صوريا ألسباب يعتقد البعض أا تتعلق بقيام صح  

، وهي أمور تدفع الصحافة إىل العزوف عن القيام بالدور املرجو منـها يف جمـال    ٢املناصب العامة يف اليمن   
ويف احلاالت اليت يتجرأ فيها بعض الصحفيني، فينـشر معلومـات    نشر التحقيقات وفضح قضايا الفساد،

أدى تقرير نشرته صحيفة الوسط عن حـصول  إذ  رهاب،تفضح الفاسدين فإم يتعرضون لكافة أنواع اإل
أبناء كبار املسئولني يف الدولة على منح على حساب اخلزينة العامة دون أن تتوفر فيهم الشروط إىل خطف                  
رئيس حترير الصحيفة السيد مجال عامر واالعتداء عليه وديده بالقتل، ويتعزز قصور الشفافية يف ظل تبعية                

) والذي يفترض أن يكون املصدر الرئيس للمعلومات املتعلقـة بالفـساد          ( لرقابة واحملاسبة اجلهاز املركزي ل  
 .لرئيس اجلمهورية وليس لس النواب

فقد احتجت نقابة الصحفيني اليمنـيني  2005  يوليو  21ووفقا لتقرير بثه موقع نيوز مين اإلخباري يوم 
الـيت  الـشوارع  مبنع الصحفيني من تغطية أحـداث  خالل شهر يوليو من العام املاضي على قيام احلكومة      

منع مراسلو تلفزيـون الكويـت،   حيث  لمشتقات النفطية، لاملقدمالدعم عن احلكومة ختلي اندلعت عقب 
، قنـاة العربيـة،   "رويترز"األمريكية تلفزيون ABNT، قناة اجلزيرة، شبكة  "أسيوشيتدبرس"تلفزيون أبوظيب،   

حلرة الفضائية من التصوير،  ومت منع الذين متكنوا من التصوير من إرسال املـواد         قناة العامل الفضائية، وقناة ا    
ويـذكر تقريـر   . إىل قنوام،ومت االعتداء على الكثري من الصحفيني واملصورين وحجز بعضهم يف السجن         

انتـهاكا جـسيما للحريـات    120املركز اليمين للتدريب ومحاية احلريات الصحفية بأنه سجل أكثر مـن       
، واجلدير بالذكر هو أن حوادث االعتداء واخلطف للصحفيني قـد كانـت             ٣م2004حفية خالل عام    الص

مصحوبة باالستيالء على هواتفهم وهو ما يفسر رغبة األجهزة األمنية يف التعرف على مصادر املعلومـات               
 . للصحفيني

حفيني والبـاحثني   يتعدى غياب الشفافية وحجب املعلومات املواطن العادي، وكذلك املثقفني والـص          
وبعـض اجلهـات   املستقلني، وميتد ليشمل أعضاء الربملان، فقد حدث مرات عديدة أن رفضت احلكومـة     

االستجابة لطلبات احلصول على املعلومات اليت يطلبها بعض أعضاء جملس النواب، فضالً عن ذلك              الرمسية  
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جملس النواب يـشكون مـن عـدم    فان الكثري من أعمال جملس النواب تتصف بغياب املعلومات،فأعضاء         
 امللك القصوص عضو جملس النواب عضو جلنـة الـصحة   عبدوقد شكا الدكتور  .معرفتهم مبوازنة الس

العامة والسكان بالس من استبعاد الس املتكرر من جدول أعماله لتقرير أعدته اللجنـة حـول فـساد       
ا احد أعضاء جلنة حقوق اإلنسان يف الس من   وتلوث أمصال التحصني اليت أدت إىل وفاة مواطنني، وشك        

 .تعطيل أعمال اللجنة بقرار فوقي ملدة ثالثة أشهر
  .شهادة ثالثة نواب حول غياب الشفافية يف عمل احلكومة وعالقتها مبجلس النواب) 9(إطار رقم 

 املركزي لإلحصاء باالنتقائية، وهـي تعكـس        تتصف البيانات اليت تنشرها احلكومة وبالتحديد اجلهاز      
البيانات اليت يتم احلصول عليها وليس البيانات اليت ينبغي تقديرها او احلصول عليها، ومن الـصعب الثقـة       
بتلك البيانات وقبوهلا دون متحيص، وتنشر احلكومة يف بعض األحيان معلومات غري دقيقة، بقصد الدعايـة         

فقد شكت نقابة األطباء مثال من قيـام الـسلطة باسـتخدام      حاب املطالب، أو اإلضرار مبعارضيها أو أص    
 .وسائل اإلعالم الرمسية لإلعالن عن رفع اإلضراب دف إفشال اإلضراب الذي كان يقوم به أعضاؤها

هناك قدر من عدم الشفافية يف عالقة احلكومة باملواطنني بشكل عام، حيث يشكو املواطنون من غياب              
ممارسة خمتلف األجهزة لعملها، ويف تعاملها معهم، ويف مقدمة األجهزة احلكومية الـيت يفتقـر     الشفافية يف   

يف يونيـو   (هود )عملها للشفافية األجهزة األمنية، فقد كشفت اهليئة الوطنية للدفاع عن احلقوق واحلريات
زين يف سجن جوانتانـامو  أن اليمن تسلمت من الواليات املتحدة األمريكية أربعة مينيني كانوا حمتج  2005

وانه مت احتجاز األربعة لدى األمن السياسي ملدد تراوحت بني الثالثة األشهر والسنة دون علم حىت وزيـرة          
، وكذلك يفتقر عمل األجهزة القضائية يف بعض األحيان للشفافية، فقد لـوحظ مـثال أن    ١حقوق اإلنسان 

نعت التصوير ومنعت وسائل اإلعالم من تغطيـة جلـستها   الدائرة الدستورية يف احملكمة العليا للجمهورية م 
 التجار ضد رئيس اجلمهورية، ورئيس جملس الـوزراء، ورئـيس          بعضاخلاصة مبناقشة الدعوى اليت رفعها      
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عوائق اليت تواجه الشفافية يف جملس النواب مثل عدم من ال) عن احلزب احلاكم وعضو جلنة التنمية مبجلس النواب ( اشتكى النائب صخر الوجيه 
من احلزب احلاكم أيضا ، )حضور الوزراء لإلجابة على األسئلة اليت يوجهها النواب إليهم،  واتفق معه يف الشكوى النائب عبد العزيز جباري 

نتيجة  ] حجم الفوارق النامجة [ملالية منها كم الفوارق أنا وجهت عددا من األسئلة لألخ وزير ا :حيث قال يف مقابلة أجرا معه صحيفة الناس
أيضا ما هي املعايري اليت يتم على أساسها تعيني قيادة وزارة املالية ومدراء فروعها يف احملافظات؟،  كما سألته ؟2004ارتفاع أسعار النفط لعام 

 دوالراً للربميل 22على أساس 2004املوازنة العامة للدولة لعام فمعروف انه مت احتساب سعر النفط يف  ومل حنصل على إجابة منذ فترة طويلة،
وهو أيضاً عضو ) عن التجمع اليمين لإلصالح(  دوالر، وقال النائب علي عشال 50الواحد، بينما وصل سعره خالل تلك الفترة إىل أكثر من 

                                                    ."مضللة"متاطل وتتباطأ بل وتأيت أحيانا مبعلومات "حلكومة فإا يف جلنة التنمية مبجلس النواب، أنه عندما تطلب جلنة التنمية املعلومات من ا
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 وال يقتصر غياب الشفافية على األجهزة األمنية بل ميتد ليشمل األجهزة اخلدميـة، وعلـى             .جملس النواب 
وهي ( ون بشكل مستمر بارتفاع أسعار خدمات الكهرباء واملاء واهلاتف األرضي يفاجأ املواطن سبيل املثال

وتسعى األجهزة  . ، ودون إعالن سابق عن رفع أسعار هذه اخلدمات        ١دون تقدمي مربر  ) خدمات حكومية   
احلكومية اخلدمية يف بعض األحيان إىل إخفاء احلقائق عن املواطنني، فقد حاولت وزارة الـصحة العامـة                  

واتبعـت   لتغطية على انتشار بعض األمراض مثل محى الضنك وشلل األطفال،  2005كان خالل عاموالس
ثل ريب األطفال عـرب احلـدود إىل الـدول      ماحلكومة نفس األسلوب يف التعامل مع مشاكل اجتماعية         

تـرف ـا إال   ااورة، والزواج السياحي، وغري ذلك، فكانت تنكرها يف البداية أو ون من شأا، وال تع    
   .عندما ال جتد بداً من االعتراف
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الشكل رقم (٥) الحكم الجید واالصالح المؤسسي

جودة النظام 

اد السیطرة على الفس

فاعلیة الحكومة

اسبة المح

دة القانون سیا

االستقرار السیاسي

 :النتائج السلبية لغياب الشفافية على احلكم اجليد واإلصالح املؤسسي
بني يؤدي غياب الشفافية إىل حرمان املواطنني من حقهم يف مسائلة حكامهم وإىل انتشار ثقافة الفساد               

واطنني باحلكام، ويضعف شرعية السلطة، ويهـدد  وبدوره يؤدي الفساد إىل ضعف ثقة امل الصغري والكبري،
االستقرار السياسي، فقد شهدت مؤشرات فاعلية احلكومة اليمنية وقدرا على حتقيق االستقرار السياسي،              

والسيطرة علـى   
الفساد تـدهورا   
ــالل  ــبريا خ ك

م  1996الفترة من
ــام   ــىت ع وح

ــد  ،م2004 فق
اخنفض معـدل   
ــتقرار  االســ
 الـسياسي مــن 

اخنفض متوسط فاعلية احلكومة خالل نفس الفترة مـن  م و2004يف عام   %7.3إىلم  1996عام  17.7%
 22.7 إىل 1996يف عام   %49.3  من ارتفعأما متوسط السيطرة على الفساد فقد ، % 20.7 إىل % 26.8

، وكـذلك  م2005وجتددت يف عامم  2004،  ومتثل أحداث صعدة اليت اندلعت يف عام 12004يف عام  %
، وأحداث العنف اليت انـدلعت    م2005القوية لظاهرة خطف السائحني خالل الربع األخري من عام          العودة  

وقد حذر تقرير صادر عـن   ابرز املؤشرات على تدهور االستقرار السياسي يف البالد،م  2005يف يوليو عام
زمـع عقـدها يف   صندوق النقد الدويل من عدم االستقرار الذي ميكن أن يصاحب االنتخابات الرئاسية امل            

   .٢م2006سبتمرب 
يف السيطرة علـى أحـداث صـعدة ويف    بفشلها تتمثل ابرز املؤشرات على تدهور فاعلية احلكومة          

،  عند التنفيـذ   إلستراتيجية األجور واملرتبات  االستبعاد التام لألهداف ا   االحتجاجات املختلفة للنقابات ويف     
 واالجتماعية بشكل سلمي وإخفاقه يف لعـب أي دور يف           زاعات السياسية ـ الن درءويف عجز الربملان عن     

أحداث صعدة، كما أشارت ممثلة الربنامج اإلمنائي لألمم املتحدة بصنعاء إىل أن خطوات اإلصـالح قـد                 
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تراجعت يف اليمن خالل السنوات األخرية وان اليمن فشلت للمرة الثالثة على التـوايل يف التأهـل لتلقـي          
  .١لفية بسبب اخنفاض أدائها على خمتلف املؤشراتالدعم من صندوق حتدي األ

درجـة  (19)ن اليمن حصلت علىأب  UNDPويشري تقرير صادر عن الربنامج اإلمنائي لألمم املتحدة    
لة يف حني أن متوسط الدرجة اليت حصلت عليها دول الشرق األوسـط ومشـال أفريقيـا         ءيف مؤشر املسا  

وفيمـا   درجـة، (38) عليها بعض الدول منخفضة الدخل إىل بينما وصلت الدرجة اليت حصلت  (32)هو
درجة يف حني أن املتوسط لدول الشرق األوسط ومشال      (22.5)يتصل جبودة احلكم فقد حصلت اليمن على        

، وخيلص التقرير إىل القول بان اليمن دولة عـاجزة وان اإلدارة داخـل املؤسـسات    ٢درجة(37)أفريقيا بلغ 
 يف املستويات العليـا والـدنيا وانـه الـسبب     منتشر واحملسوبية، وان الفساد احلكومية تشجع على الفساد  
ويربط تقرير صندوق النقد الدويل استمرار املساعدات اخلارجية لليمن مبدى مـا   الرئيسي إلعاقة االستثمار،
 .)٣(يتحقق فيها من إصالحات

فاعلية، كان طبيعيا أن يـشهد      يف الوقت الذي تغيب فيه الشفافية ويعاين نظام احلكم من ضعف ال               
 2.6 و 2.4 فوفقا لتقارير منظمة الشفافية الدولية فقد تراوح مستوى الشفافية يف اليمن بني الفساد ازدهارا،

وقد احتلت اليمن وفقا لتقرير الشفافية الدولية الـصادر يف   من اصل عشرة خالل السنوات الثالث املاضية،
10 من اصل 2.4  مشلها التقييم وذلك بدرجةلةدو  145من بني 112املرتبة 2005عام

وتتجلى ابرز مظاهر  ،)٤(
الفساد يف، احتكار أبناء املسئولني وأقارم للوظائف العليا، ممارسة املسئولني للتجارة باملخالفـة للدسـتور     

ر أو غـري  والقوانني النافذة، إرساء العقود العامة على شركات ميلكها كبار املسئولني يف الدولة بشكل مباش   
مباشر ودون إتباع إجراءات اإلعالن، انتشار الرشوة يف التعامل مع احلكومة مما يؤدي إىل اعتماد أعمـال                 
إضافية ملنفذي األعمال باملخالفة للقانون، والصرف بالزيادة عما يستحقون، وعدم فرض غرامات تـأخري،          

 .ملعايري القانونية للمناقصات احلكوميةوالصرف ألعمال مل تنجز وملشاريع مل يتم تنفيذها، واإلخالل با
يف ظل املعطيات السابقة، بدأت الضغوط الدولية املطالبة بالقيام بإصالحات كبرية تتزايـد علـى                    
 إليه أعاله بني حدوث مثل تلك اإلصالحات وبـني بقـاء   املشارويربط تقرير صندوق النقد الدويل  اليمن،

لبنك الدويل يف ممارسته للضغوط إىل ختفيض مساعداته لليمن خـالل  املساعدات اخلارجية لليمن،  وذهب ا   
وعلل مدير البنك اميانويل ميب ذلك ) مليون دوالر  300إىل  420من% 34 (السنوات الثالث القادمة بنسبة 
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، وكانت دول اإلحتاد األورويب قد أقرت يف بداية العـام           ١القرار بافتقار اليمن إىل الشفافية واحلكم الرشيد      
ختفيض مساعداا لليمن إىل النصف معللة ذلك بعجز احلكومة عن القيام بإصالحات واجتثاث الفـساد،               

  .٢وعدم إنفاق املعونات يف األغراض املخصصة هلا
مما تقدم تبني غياب الضمانات القانونية للحصول على املعلومات، وعدم قيام آليـات الـشفافية ومـا     

نات و املعلومات تفتقر إىل الثقة ألا نتاج حتكمي وال تعـرب عـن       تكشف عنها مؤسسات الدولة من البيا     
احلقيقة، األمر الذي يترتب عليه فقدان اهم وسائل مكافحة الفساد وغياب معايري أو مؤشـرات احلكـم                 
الرشيد، مما يستوجب إحداث إصالح تشريعي ومؤسسي ومبا حيقق ضـمان احلـق يف احلـصول علـى                  

  .ة للشفافيةاملعلومات وإجياد آلية واضح
  
  
  
  

                                                             
 2005\10\31 ،270الناس  1
 2005\2\1الوحدوي ،بدون،  2
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   احلق يف التجمع السلمي-3
  

يكون احلق  "من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واليت نصت على أن            ) 21(وفقاً للمادة   
يف التجمع السلمي معترفاً به وال جيوز أن توضع القيود على ممارسة هذا احلق إال بتلك اليت تفـرض طبقـاً      

رورية يف جمتمع دميقراطي لصيانة األمن القومي أو السالمة العامة أو النظام العـام      للقانون وتشكل تدابري ض   
  ".أو محاية الصحة أو اآلداب أو محاية حقوق اآلخرين وآدام

تؤكد الدولة العمل مبيثاق األمم املتحدة واإلعالن العـاملي         : (على) 6(ويؤكد الدستور اليمين يف املادة      
 ).عة الدول العربية وقواعد القانون الدويل املعترف ا بصورة عامةحلقوق اإلنسان وميثاق جام

 بشأن تنظيم املظاهرات واملسريات السلمية،  يشترط لتنظيم مسرية          2003لسنة  ) 29(بينما القانون رقم    
قبل وقت ال يقل عن ثالثة أيام من تاريخ بدء املظـاهرة،    )) 4(حسب مادة   (تقدمي بالغ إىل اجلهة املختصة      

 يكون مكتوباً ويتضمن حتديد تاريخ وتوقيت ومكان جتمعها وانطالقها وخط سريها وإاءهـا وذكـر       وأن
أهدافها وأسباا والشعارات اليت سترفع خالهلا وأن يكون البالغ موقع عليه من جلنة وموضحاً فيه أمسـاء                 

 سياسياً أو منظمة يكـون      رئيس وأعضاء اللجنة ومهنهم وعناوينهم ويف حالة أن تكون اجلهة الداعية حزباً           
  .موقعاً عليه من املمثل القانوين

احلق للجهة املختصة تعديل موعد بدء املظاهرة أو املسرية أو نقطة انطالقها وجتمعهـا    ) 6(وتعطي املادة   
  .                           وخط سريها ووقت انتهائها

فماذا تـرك هـذا القـانون       
للمواطنني من خيار،حيث املوعد    
املناسب والشعار واملكان مل يعـد   

وهل يف ظل هذه    . بيد املتظاهرين 
القيود يستطيع املتظاهرون بلـوغ     

  .هدفهم وممارسة حقهم
يعطي القانون  ) 8(ويف املادة   

احلق للجهـة املختـصة فـض       
املظاهرة أو املـسرية إذا ألقيـت       
هتافات تدعو للفتنـة أو إعاقـة       
السلطة عن القيام بواجباا وترك     

ة احلـق يف أن تفـسر أي       للسلط
مظاهرات أو إضراب للطلبـة أو      

       
                         

افظة احملويت باعتقال عدد من املوجهني التربويني إثـر اعتـصامهم      قيام اإدارة  أمن حم    1
 .للمطالبة حبقوقهم

  اعتقال ثالثة مواطنني من قبل أمن حمافظة تعز بتهمة حتريضهم لالحتجاج على قـانون        2
 ).نبيل عبدالرمحن الشيباين/ محزة عبدالواسع/ نبيل حممد علي(ضريبة املبيعات وهم 

افظة أبني باعتقال ثالثة جتار بسبب احتجاجهم على قانون ضريبة      قيام قوات األمن مبح     3
 ).عبدالسالم النجدي/ صاحل ربيح/ حممد غرامة(املبيعات وهم 

عدن تفرق املتظاهرين احملتجني على قانون ضـريبة       / احلديدة/   قوات أمن حمافظات تعز     4
 .ظة  تعزاملبيعات باستخدام الرصاص احلي إلصابة أربعة من املتظاهرين مبحاف

  قيام جهاز األمن السياسي يف حمافظة تعز باعتقال جمموعة مـن املـواطنني املتظـاهرين        5
 .احتجاجاً على قانون ضريبة املبيعات

 واعتداء على الطلبة   2005\5\14  حشود عسكرية تطوق جامعة صنعاء وذلك يف          6
 .الب اجلامعةباهلراوات وذلك على خلفية مهرجان ومسرية طالبية سلمية تنادي هلا ط

  مصادر املرصد-2005\5\19 الصحوة -3\17، 2005\3\31الثوري : املصدر

مناذج انتهاكات للحق يف التظاهر ) 10( اطار رقم 
والتجمع 
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والدعوة مثالً لشعارات تدعو حلرية املعتقد أا دعـوة  . املعلمني أو األطباء إنه إعاقة للسلطة للقيام بواجباا      
  .لفتنة دينية أو مذهبية

طن ووحـدة  حيظر اإلعداد ملظاهرة أو مسرية تستهدف النظام اجلمهوري وسالمة الـو   ) 16(ويف املادة   
  .أراضيه

من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية     ) 21(املادة   وهذه النصوص تعطل أصل احلق املنصوص عليه يف       
  .كما تعطل أسس النظام السياسي لدستور اجلمهورية اليمنية اليت تكفل هذا احلق. والسياسية

لدويل ومل يوفر من الشروط الـيت  حسب العهد ا. فالقانون مل يأت بتدابري تصون األمن والسالمة العامة       
متكن وتعزز من ممارسة هذا احلق كوسيلة سلمية ميارس فيها املواطنون إرادم وإعالن مواقفهم، بقدر مـا              
هو قانون منع تنظيم املسريات وأصبح هذا احلق مرهون مبوافقة السلطة من عدمه وليس بـإرادة املـواطنني            

  .فالسلطة هي حتجبه ومتنعه ومتنحه
املمارسة العملية األصل أنه ال يسمح باملظاهرات واملسريات واالعتصامات إال يف حالة أن تكـون               ويف  

  .السلطة متبنية هلا
  مناذج لقمع مسريات وجتمعات) 11( إطار رقم 

  
  
 
 
 

  
  
  

  
أن قانون تنظيم املظاهرات واملسريات السلمية قد جعل قيامهـا شـبه مـستحيل ويف               :   وخالصة القول 

هي مستحيلة، األمر الذي يتطلب استبدال هذا القانون بقانون ال يقيد ممارسة احلـق يف التجمـع         املمارسة  
السلمي إال بتلك القيود اليت تتخذ يف جمتمع دميقراطي، وإلزام السلطات بتمكني املو اطنني من ممارسة هـذا      

  .احلق
  
  
  
  
  
  

ـانون    2005في األسبوع الثالث من شهر مايو      -  أعاق األمن مسيرة طالبية خطط لها الطالب أن تنطلق من باب كليـة الـشريعة والق
 .  إلى الرئاسة احتجاجاً على تدهور الجامعة بسبب إضراب مدرسي الجامعةبصنعاء

 . مايو باستخدام إجراءات جزائية بحق األطباء الذين يدعوا لإلضراب22 هدد وزير الصحة عبر تصريح ـل 2005\5\7وفي  -
ـا علـى     استخدمت قوات أمن عدن الرصاص الحي وقذائف مسيلة للدموع على متظاهرين في     2005\6\30وفي   - المعـال احتجاج

 . وانقطاع التيار الكهربائي في الجو الحار1994منع الماء عن منازلهم منذ 
وخالل شهر يوليو شهدت العديد من محافظات الجمهورية مظاهرات ومسيرات عفوية احتجاجاً عفوياً وجهت مـن قبـل الـسلطات           -

 .بعنف حيث سقط العديد من القتلى وزج بالكثير من السجون
 . منعت عساكر الرئاسة اعتصام نسوي احتجاجاً على اعتقال ومحاكمة الديلمي ومفتاح2005\1\17وفي  -
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  : احلق يف احلصول على الوظيفة العامة -٤
تسييساً للوظيفة العامة وتراجعالتزام اجلهاز االداري للدولة مببدأ تكافؤ      شهدت السنوات املاضية    

الفرص ، وهناك مؤشرات تدل على أن الترقي يف اجلهاز االداريللدولة أصبح يتحدد إىل حـد مـا      
وفقاًلالنتماء السياسي واالنتماء االجتماعي ، السيما يف املستويلت العليا والوظائف القيادية، فضالً            

 يتسم اجلهاز االداري للدولة بقصور كبري يف مستوى مأسسته ، حيث ال زالت الوظائف              عن ذلك 
  االدارية العليا تدار وفقاً للرغبات والتوجهات الشخصية اكثر مما تدار وفقاً ملبادئ مؤسسية وتنظيمية 

  مناذج حلاالت انتهاك حول شغل الوظيفة العامة) 12(اطار رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 . 1994 حالة مبعدين من وظائفهم املدنية والعسكرية على إثر حرب10,000رصد املرصد حبدود  -
ت قضت م، رغم توجيها٩٩رفض مديرية املساخل إعادة أحد املوظفني إىل وظيفته بعد فصله تعسفاً عام  -

 )2005\1\3صوت الشورى . (بإعادته

 من الذكور بينما هي خمصصة لإلناث حسب ضوابط 24مكتب اخلدمة املدنية بشبوة يصدر فتوى بتوظيف  -
 ).230الناس عدد . (2003 لسنة 138التوظيف احملددة بقرار من جملس الوزراء رقم 

م املنقطعني عنها منذ حرب  ضابط وصف جنود وزير الداخلية إعادم إىل أعماهل24ناشد  -
 ).2005\4\12األيام(.1994

ناشد موظف بالشركة الوطنية لالسفنج مدير عام اهليئة العامة للتأمينات واملعاشات إحالته للتقاعد إلصابته  -
 ).2005\4\12األيام (بالعمل 

ة مبحافظة تعز على يتنافس مثانية عشر ألف ومخسمائة شخص من طاليب التوظيف لدى وزارة اخلدمة املدني -
. منهم ثالثة عشر ألف ومخسمائة طالب توظيف من العام املاضي) 2005 درجة وظيفة معتمدة على املوازنة580

 ).2005\4\15الثورة (
 ضابط عسكري من مناضلي الثورة اليمنية رئيس اجلمهورية توجيه اجلهات املختصة صرف 138ناشد  -

 ).2005\4\28األمة . (2003لسنة22مهوري رقم مستحقام املالية تنفيذاً للقرار اجل
رفض توظيف خرجيي العلوم السياسية وتوظيف خرجيي ختصصات خمتلفة يف امللحق الدبلوماسي بوزارة  -

 )657الوحدوي عدد . (اخلارجية
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  :خــالصة وتوصيات الفصل الثاين
اقتصر هذا الفصل من التقرير على عرض حالة حقوق اإلنسان السياسية املتعلقة حبرية الرأي واملتمثلـة                
باحلق يف تلقي األنباء واعتناق األفكار واحلصول على املعلومات ونقلها إىل اآلخرين، واملتعلقة أيضاً حبريـة              

بة والرسم والتصوير والتعبري احلركي املتمثل حبرية املظاهرات واالعتـصامات    التعبري عن الرأي بالقول والكتا    
واملسريات، وفيما يتعلق حبقوق املشاركة يف إدارة الشأن العام والتنظيم، فقد اكتفى التقرير ببعض البيانـات        

ومـات بـصورة   املتعلقة باحلق يف شغل الوظيفة العامة، وذلك لعدم كفاية الوقت واإلمكانيات لتحليل املعل   
دقيقة حلالة هذا احلق، إذ أن الصراعات واحلروب السابقة والالحقة لقيام الوحدة قـادت إىل انتـهاكات                  

 -واسعة للحق يف شغل الوظيفة العامة من املعارضني يف الشمال، مبا يف ذلك املنتمني إىل أحد حزيب السلطة       
عشرات اآلالف من الوظيفة العامة من بني       استبعاد  1994احلزب االشتراكي اليمين، وكان من نتائج حرب        

املنتمني للحزب االشتراكي أو املشكوك بوالئهم له وخاصة من أبناء حمافظات اجلنوب، وبـسبب انتقـال                
التجمع اليمين لإلصالح إىل املعارضة ونشوب حروب جزئية يف اجلنوب و الشمال، وخاصة حرب صعدة،           

املعارضة والسلطة، مت إقصاء أعداد جديدة عن الوظيفة العامة،         عالوة على دورات تأزم العالقة بني أحزاب        
ومت اعتماد معياري الوالء واالنتماء إىل املؤمتر الشعيب العام للحصول على وظيفة أو لشغل وظيفـة عامـة،      
األمر الذي جيعل  التصدي لطرح حالة احلق يف شغل الوظيفة العامة حباجة إىل مشروع خاص، وسـيعمل                

  .2006جياد هذه الدراسة وتضمينها يف تقرير املرصد على إ
أما احلق يف االنتخاب والترشيح واحلق يف التنظيم، أي حرية تكوين اجلمعيـات الـسياسية والنقابيـة               
واملنظمات غري احلكومية، فقد مت استعراض حالتهما يف الفصل األول من الباب الثـاين املتعلـق بـشروط            

يات  الدميقراطية، فاالنتخابات احلرة والنـزيهة، واملتكافئة حتقق التداول         االنتقال الدميقراطي، كوما من آل    
السلمي للسلطة والتعددية السياسية واحلزبية متثل األطر املنظمة الستيعاب طاقات اتمع ومتثيـل املـصاحل               

غايتـه طبقـاً   املختلفة وا يتم الوصول إىل السلطة، وبالتايل ميثل احلقان أساس النظام السياسي وحيققـان    
  .من الدستور) 5 و4(للمادتني 

ومما تقدم ويف الفقرات الثالث املكونة هلذا الفصل يتبني أن احلماية الدستورية املنصوص عليها صراحة،                
تقتصر على كفال احلق يف التعبري، لكنها غري شاملة كافة أشكال التعبري وتقتصر على حرية القول والكتابة                  

سار العملي حمصورة على حرية الصحافة املكتوبة فقـط، أمـا أشـكال التعـبري         والرسم والتصوير ويف امل   
 احلق يف التجمع السلمي فال يوجد نص دستوري عليه، كما أن الدستور مل ينص على احلـق يف            –احلركي

وفيما يتعلق بالتشريع العادي، فقـد  . حرية الرأي وهو األساس الذي به يتم التمكني من ممارسة حق التعبري         
ل قانون الصحافة واملطبوعات وقانون تنظيم املظاهرات واملسريات، باإلضافة إىل قوانني أخرى كقـانون       كف

اإلجراءات اجلزائية، احلق يف حرية الرأي والتعبري عنه واحلق يف التجمع السلمي، غري أن القانونني ومعهمـا            
وق قيوداً تعطل إمكانية ممارسـتها      قانون اجلرائم والعقوبات وقوانني أخرى قد فرض على ممارسة هذه احلق          
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كلياً كاحلق يف التجمع السلمي أو جزئياً كاحلق يف حرية الصحافة، وأن هذا التشريع ال يـوفر الـضمانات     
  .ملمارسة احلق كاحلق يف حرية الوصول إىل املعلومات واحلصول عليها والشفافية

 يقتصر على حرية الصحافة املكتوبة، وهـو  ويف املمارسة العملية، فإن متكني املمارسة يف الوقت احلاضر      
متكني حمفوف جبملة من املخاطر واملتاعب واملالحقات اإلدارية والقضائية والغرامات والـسجن وتوقيـف             
الصحف واالعتداء على الصحفيني ومقرات الصحف، باإلضافة إىل العوائق املاليـة واإلداريـة إلصـدار               

يس مصدر ثقة خلضوع تلـك املعلومـات للتكييـف حـسب       وأما املتاح من املعلومات فهو ل     . الصحف
  .األهداف اخلاصة ألجهزة الدولة وتناقض املعلومات الصادرة عن األجهزة املختلفة

وانطالقاً من معوقات وحتديات ممارسة احلق يف حرية الرأي والتعبري عنه واحلـق يف حريـة التجمـع                  
قانوين وإصالح مؤسسي يف إطـار إصـالح    دستوري و-السلمي، فإن مواجهتها يتطلب إصالح تشريعي     

  : التقرير مبا يلييوصيالنظام السياسي، ومن ذلك 
  النص يف الدستور على ضمان حق الرأي وحق كل مواطن يف احلصول على املعلومات وحتـصيل                 1

 .املعرفة من مصادرها
جلرائم والعقوبـات    إزالة العقوبات اجلنائية ضد الصحفيني من قانون الصحافة واملطبوعات وقانون ا     2

 .وكافة القوانني
  إزالة حمظورات النشر من قانون الصحافة واملطبوعات املتعلقة باملساس برئيس اجلمهوريـة وإهانـة      3

هيئات الدولة وامللوك ورؤساء الدول األجنبية، واحملظورات غري حمددة األفعال مثل يـؤدي إىل إثـارة         
 واملساس بأهداف الثورة أو املصلحة العليا وغريهـا واسـتبداله      النعرات الطائفية أو القبلية أو املناطقية     

حبظر الدعوة للحروب والكراهية الدينية والوطنية والتكفري والتخوين واسـتبدال النظـام اجلمهـوري     
الدميقراطي بالسلطة الفردية املطلقة أو توريث السلطة واحلكم أو الدعوة إىل اجلرمية والعنف أو إزالـة              

 .ة اليمنية بالقوةكيان اجلمهوري
  إزالة املعوقات املالية واإلدارية على إصدار الصحف وسلطة اإلدارة احلكومية من قانون الـصحافة               4

 .واملطبوعات
  النص يف الدستور على ضمان احلق يف التجمع السلمي بال سالح، دون احلاجة إىل بالغ مسبق أو               5

 التجمع يف الساحات العامة من خالل ضـوابط  احلصول على ترخيص، وحيال إىل القانون فقط تنظيم       
 .يلتزم ا الداعني إىل التجمع السلمي

  النص يف الدستور على أن تكفل الدولة احلق يف املساواة يف املواطنة، وحق كل مـواطن باملـساواة     6
ـ                 ستقلة الوصول إىل شغل وظيفة عامة وفقاً ملعايري التأهيل والكفاءة والقدرة املهنية، من خالل هيئة م

للخدمة املدنية، وإلزام الدولة جبرب ضرر من مت إقصاؤهم عـن الوظيفـة العامـة بـسبب احلـروب             
 .والصراعات السياسية من خالل اهليئة الوطنية للعدالة االنتقالية
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  احلقوق االقتصادية و االجتماعية:الفصل الثالث 
   احلق يف العمل- 1 

ة انتشارها وتفاقم حدا واحدة مـن اخطـر املـشكالت                لقد أصبحت مشكلة البطالة واتساع دائر     
االقتصادية واالجتماعية يف بالدنا، واملؤشرات اإلحصائية الدالة على تصاعد معدالا املتسارعة يف السنوات             
األخرية مل تبق جماالً إلسدال الستار عن خطورة تداعياا أو التفاؤل يف التقليل من حجم ومساحة إنتشارها            

  . انبني السك
  وملا كان التعرف على حجم مشكلة البطالة وعلى مدى اتساع دائرة مفعوهلا على السكان يتطلب تـوفري     

ويف ضوء املتاح من املعلومات اإلحصائية املتوفرة سوف       .   تلم مبعطياا املختلفة   ةهلا قاعدة معلوماتية تفصيلي   
  -:تويات تأثريها وعلى النحو التايلتطورها النوعي ومس-نتبني يف هذا احليز حجم الظاهرة ووزا

  :السكان والنمو السكاين يف اليمن :أوال 
سـنوياً  %) 3.7(تتسم اليمن دميغرافياً بزيادة معدل النمو السكاين وحبسب التقديرات اإلحصائية تقدربنحو       

اء عملية النمو ويعترب هذا املعدل من بني أعلى املعدالت يف العامل،األمر الذي يعين إن هناك مترتبات من جر             
  :السكاين غري املتوازن مع املورد االقتصادية املتاحة يف البالد أبرزها

التولد والنشوء لتراكمات إضافية سنوية إىل سوق العمل تتعدى الطلب حيث يقدر معدل منو القوى العاملة          
الناشطني اقتـصاديا ،  من إمجايل %) 4.4( بنحو1999وفقاً للتقرير النهائي لنتائج مسح القوى العاملة لعام      

) 15-14(ولذلك فان ارتفاع معدل النمو السكاين يضيف سنويا أعداداً غري قليلة من إفراد الفئة العمريـة              
سنة تـشكل  ) 14-0(سنه إىل قوة العمل املتنامية بسرعة فائقة، السيما إذا ما عرفنا إن اموعة العمرية              

 من حجم الصعوبات ويولد ضغوطات اجتماعية واقتـصادية  وهذا األمر يزيد..من السكان %)48.6(قرابة  
  .  يف ظل تناقص القدرة االستيعابية لسوق العمل خاصة وان هناك ندرة واضحة يف التوظيف ةغري اعتيادي

 على أثار اقتصادية واجتماعية غاية يف اخلطورة ، و بالـذات مـع      ة     وضعاً كهذا ينطوي عليه بالضرور    
ة اقتصادياً ال تسمح بزيادة التشغيل وحتسني مستوى الدخول بـسبب ضـعف أداء   وجود ظروف غري مواتي   

اقتصاد البالد و بالنتيجة النهائية ضعف معدل النمو ،وهذا بدوره يـؤدى حتمـا إىل تـدهور صـارخ يف      
والشك إن  وضعاً كهذا يتجلى بصور وبأشـكال   )... املنتمني إىل أرخبيل الفقر   (مستويات املعشية وزيادة    

فة يف معطى الوقت احلاضر وعلى املدى املرتقب والدالالت املعربة عن هذا الوضع تتمثـل يف اتـساع              خمتل
دائرة البطالة والفقر وارتفاع نسبة اإلعالة إىل اإلفراد الناشطني اقتصادياً من السكان ،حيث تـصل نـسبة                 
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ناها مع بعض املنـاطق  أو الـدول   تقريبا، وهذه النسبة تعترب مرتفعة جداً إذا ما قار )4-1(اإلعالة يف اليمن    
  يف البلدان النامية يف املتوس)3-1(يف البلدان املتقدمة و) 2-1(األخرى واليت تقدر بنحو 

  
  :قوة العمل إىل إمجايل السكان 

%) 76.3(فرداً يشكل الذكور نـسبة  ) 4,090,680(تبلغ قوة العمل وفقاً للتقديرات اإلحصائية الرمسية       
إضافة إىل ذلك فإن عدد املشتغلني وفقـاً لتلـك التقـديرات يـصل إىل      .ط لإلناث   فق%) 23.7(مقابل  

% 75.4(من حجم قوة العمل وأن نسبة املشتغلني من الذكور حتتل %)88.5(شخص وبنسبة   ) 3621679(
  .١لإلناث%)24.6( مقابل)

نفسه حىت اليـوم   والذي ال يزال يسحب 1999     وتعتمد هذا التقديرات على مسح القوى العاملة لعام      
وهـذا األمـر   . يف تقدير قوى العمل والبطالة يف كتب اإلحصاء الصادرة عن اجلهاز املركزي لإلحـصاء        

  .يعكس خلالً غري طبيعي يف التعامل مع املعلومات ومع املوارد البشرية 
اً ال تعكس التقدير         واملهم يف األمر هنا هو أن هذه الطريقة املتعمدة يف تقدير السكان الناشطني اقتصادي             

 السكانية واملسوحات اإلحـصائية   تاحلقيقي حلجم قوة العمل الفعلية ،ذلك ألا تعتمد غالباًٌ على التعدادا          
املتباعدة زمنياً وقد إنطوى على هذا األمر إقصاء أعداد غري قليل من السكان يف سن العمل وإدراجهـم يف              

   .خانة غري الناشطني اقتصادياً وبطريقة تعسفية
   ويف ضوء ما تقدم فأنه وعند النظر إىل حجم القوى البشرية املتدفقة يف سوق العمل واليت تشكل الفئـة               

حبـسب توصـيف   ) 59-55(حمددات منوها وحجم وجودها وصوالً إىل الفئة العمرية         ) 19-15(العمرية  
ـ    ) 9,972,000(اجلهاز املركزي لإلحصاء ، جند أا تشكل مبجموعهـا حنـو              2003ام  شـخص يف ع

نسمة ) 20,375,000(عندما كان عدد السكان يقدر حبوايل     ) الذكور%) 49.459(اإلناث،  %) 50.55((
.  

  2003حجم القوى البشرية حبسب الفئات العمرية لعام 
الفئة 
-35  34-30 29-25  24-20  19-15  العمرية

39 

40-

44  

45-

49  

50-

54  

55-

59  
  امجايل

 9972  373  492  659  818  853  1000  1535  2058  2184  العدد
  

  38م صـ2003اجلهاز املركزي لإلحصاء كتاب اإلحصاء السنوي لعام : املصدر 
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وملقارنة التحليل وبقصد التوصل إىل تقدير حجم قوة العمل املتاحة ومن واقع البيانات املتاحة يف إصدارات 
إمجايل القوى البشرية املبينة يف اجلهات الرمسية، فأنه سيتعني علينا طرح السكان غري الناشطني اقتصادياً من 

  .اجلدول أعاله
 وملا كان طالب املدارس واملعاهد الفنية الذين هم يف سن العمل وطلبة اجلامعات والكليـات العـسكرية               

اخل  ال يندرجون أو باألحرى ال حيتسبون ضمن قوة العمل يصل عـدد الطـالب إىل     ..واملصابني باألمراض 
   :طالب وطالبة منهم) 1516953(
وعلـى افتـراض إن   ) 7+8+9(طالب وطالبة يف املراحل الثالث األخرية من التعليم األساسي        ) 801493(

يف مرحله ) 539925(أو يف سن اخلامسة عشر من العمر،و     ) 19-15(أعمارهم مجعياً يقع يف الفئة العمرية       
  .١املهنيةطلبة املعاهد الفنية و)12000(جامعي يضاف إليهم )175536(و.التعليم الثانوية
  ) .8,455,047( فإن قوة العمل تقدر بنحو ة    وبالنتيج
ويقدر عدد ) 64-60(الفئة العمرية   + بصورة ائية   )19-15( ذهبنا بعيداً وأقصينا الفئة العمرية       ا     أما أذ 
ـ  ومن منطلق أن هذا العدد األخري يقع خارج قوة العمل والذي ال حيتسب  أصـالً                ) 700000(األخرية ب

اخل .. الوهلة األويل وأيضاً من منطلق أن هناك عدد غري قليل  من النساء يقعن حتت البطالة االختياريـة                  من
  ) .7700000(ومن مث فإن حجم قوة العمل سيصل حينها 

  
  :حجم البطالة إىل إمجايل قوة العمل*

املبينة سلفاً ، فأن حجـم          تأسيساً على ما تقدم واستناداً إىل املعطيات املسجلة عن حجم قوة العمل           
البطالة ونسبها املقدرة سوف تقدم مؤشرات حلجم قوة العمل خمالفة للتقديرات الرمسية اليت تتسم بـالتحيز            

  .من حجم قوة العمل %) 15(والتظليل املتعمد بقصد إعطاء البطالة معدل يقل عن 
عدد العاطلني عـن العمـل   شخص فأن )7,520,000(      وعلى أساس أن حجم قوة العمل يقدر بنحو   

من حجم قوة العمل وهذا التقدير يتفق إىل حـد  %) 35( ما يعادل  أيشخص ،   )2500000(يقترب من   
كبري مع  ما ذهب إليه الباحثون واملهتمون بالشأن االقتصادي اليمين والذي جاء تقديرهم للبطالة يف الـيمن     

  .٢%)40-35( بني
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يل مفاصل تغلغل الظاهرة يكشف لنا عمق وخطورة تطورها النـوعي   أن املهم يف األمر هو أن حتل على     
والذي ال يقتصر تأثريها على فئة عمرية بعينها ، وإمنا تطال امتداداا خمتلف الفئـات العمريـة وبالـذات             

  .وخمتلف املستويات التعليمية وهو ما مل يكن مألوفاٌ من قبل .الشباب 
 تـضع   املكتظة بأمساء اخلرجني من اجلامعات اليمنية وما يف مستواه                ولعل كشوفات اخلدمة املدينة ا    

 والذين متضي م السنني وهم يف قـوائم االنتظـار   نمقارنة بعض الشيء لتصور املعاناة اليت مير ا اخلرجيو       
  .لطلب التوظيف 

 حـوايل  2005      لقد بلغ عدد املسجلني من خرجني اجلامعات واملعاهد الفنية واملهنيـة حـىت ايـة           
شخص من طاليب التوظيف وهو رقم تراكمي ألكثر من مثان سنوات تقريباً علماً أن هذا الرقم              ) 100000(

يشمل جزءاً من اخلرجني وليس مجيعهم ، ذلك ألن عدد كبري منهم ال يتجه إىل اخلدمة املدنية وإمنا يفـضل       
يف كشوفات اخلدمة والذي يبلـغ عـددهم   وعند النظر إىل عدد املسجلني . البقاء يف طابور القطاع اخلاص 

من إمجايل عدد اخلرجني والذين يتجاوز عددهم % )70(سنجد أم يشكلون ما نسبته  )100000(أكثر من   
  .خريج تقريباً خالل نفس القترة )150000(

خـريج  ) 90000(    لقد ضخت اجلامعات احلكومية وحدها خالل اخلمس السنوات األخرية ما يربو على   
خريج وخرجية يضاف إىل هذا العدد خرجيـو اجلامعـات        )19000( العمل مبتوسط سنوي يقدر      إىل سوق 

 من اجلامعات األجنبية وأيضاً خرجيو املعاهد الفنية واملهنية ،ومقابل هذا الكـم املتعـاظم        ناخلاصة واخلرجيو 
فقط سنوياً من %) 8(سنوياً من اخلرجني واخلرجيات جند أن الدولة ومبؤسساا املختلفة تستوعب ما نسبته            

منـهم يف  %)90(عدد املسجلني يف قوائم اخلدمة املدنية وهى الدرجات الوظيفية املتاحة، بينما يظل أكثر من 
جيش العاطلني عن العمل بسبب انسداد فرص التوظيف يف األجهزة واملؤسسات احلكومية من جهـة، وألن   

أصبحت تضيق شيئا فشيئاً بسبب ضمور األنشطة       قدرة القطاع اخلاص االستيعابية لقوة العمل هي األخرى         
االقتصادية وهشاشة التوظيفات االستثمارية والذي انطوى عليها تراجع مـسامهة القطاعـات االقتـصادية      
خارج القطاع النفطي يف تكوين الناتج احمللى وضعف معدل النمو، ومجيعها تعكس حمنة االقتصاد الـوطين             

ية يف حتريك االقتصاد الراكد ،وتعكس أيضاً مستوى االرتباك احملـيط           وعجز السياسات االقتصادية احلكوم   
  . ١بالقطاع اخلاص والذي ال زال متهيباً من االنتقال إىل منصة املبادرة االقتصادية

    خنلص مما تقدم إىل أن اليمن أبعد ما يكون عن كفال احلق يف العمل ويعاين من أزمة البطالـة احلـادة             
هادات العليا وإن من العوامل واألسباب اليت فاقمت البطالة عوامل بنيوية تكمـن يف   وصلت إىل حاملي الش   
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ضمور وركاكة البنية اهليكلية لالقتصاد اليمين ، وعوامل أخرى تتمثل يف تراجـع اإلنفـاق االسـتثماري               
 تليب متطلبات احلكومي املوجه ملشاريع التنمية وارتفاع معدل النمو السكاين وطبيعة خمرجات التعليم اليت ال            

  .واحتياجات السوق 
 :احلق يف الصحة- 2

احلق يف الصحة واحد من احلقوق اليت أكدها اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، وقد أعيد التأكيد عليـه                   
 مث يف اتفاقية األمـم املتحـدة   1966يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عام         

، ويف إعالن األمـم املتحـدة للحـق يف التنميـة            1979 مجيع أشكال التمييز ضد املرأة عام        للقضاء على 
1989، مث يف اتفاقية حقوق الطفل عام     1986عام

فضالً عن ذلك فقد أكدت املؤمترات الدولية اخلاصـة  . )١(
هـم هـذه   وأ. بالتنمية والسكان والبيئة على ضرورة تأمني احلد املقبول من اخلدمات الـصحية للـسكان    

 مؤمتر األمم 1990مؤمتر القمة العاملي من أجل الطفل عام   : املؤمترات خالل العقد األخري من القرن العشرين      
 واملؤمتر العاملي   1992واملؤمتر الدويل للتغذية يف روما عام     ) 1992ريودي جانريو عام    (املتحدة للبيئة والتنمية    

  . 1994ربادوس عام للتنمية املستدمية للدول اجلزرية الصغرية يف ب
وباستعراض املؤشرات اخلاصة بالصحة يف اليمن يالحظ حتقق حتسن نسيب يف حصة القطاع الـصحي مـن    

 ، فقد بلغت حصة القطاع الصحي حوايل ما يزيد قليالً عن 2004، 2003إمجايل اإلنفاق العام خالل عامي     
حسن ال زال دون املـستوى املطلـوب        من إمجايل اإلنفاق العام، وعلى الرغم من ذلك فإن هذا الت          %  4

-1994لتعويض اإلمهال الذي أصاب القطاع الصحي خالل السنوات السابقة السيما خـالل الـسنوات          
، حيث استأثرت النفقات العسكرية بالنصيب األكرب من اإلنفاق العام، وكان القطاع الصحي أكثـر       1997

 فقد بلغ حوايل    1997لصحة إىل أدىن مستوياته يف عام     القطاعات تأثراً بذلك، إذ تراجع اإلنفاق العام على ا        
  .فقط من إمجايل اإلنفاق العام% 3.26

  
  .2004– 2001بعض املؤشرات اخلاصة بالصحة لألعوام ) 7(جدول رقم 

 2004 2003 2002 2001 المؤشر

 19721643 20357000 19495000 18863000  السكان عدد
 5282 3195 4384 4073 األطباء عدد

 3734 6372 4447 4631 الواحد للطبیب السكان عدد
 12734 12252 12272 12272 السرر عدد

 1549 1662 1589 1537 الواحد للسریر السكان عدد
 247 254 274 239 األسنان أطباء عدد

  

                                                             
  .28، مرجع سابق، ص2000 أنظر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، تقرير التنمية البشرية  )١(
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أن    أشار  التقرير السنوي الذي يصدره الربنامج اليمين للتخلص من مرض اجلذام يف مدينة تعـز إىل                
 2004 حالة إصابة جديدة باجلذام خالل عام 415املسوحات امليدانية اليت نفذا فرق الربنامج كشفت  عن          

 حالة وأضاف إن 7982 إىل   و2005وذكر التقرير أن عدد مرضى اجلذام الكلي وصل يف بداية العام احلايل    
بلغ معدل اكتشاف احلـاالت اجلديـدة     لكل مائة ألف مواطن بينما مائةمعدل انتشار اجلذام يف اليمن بلغ      

 لكل مائة ألف مواطن ومنهم األطفال الذين بلغت نسبة اإلصابة يف أوساطهم ضمن احلاالت اجلديـدة             79
وقال هاشم علي زيد مسئول % . 7.7وبلغت نسبة اإلعاقة من املرضى يف احلاالت اجلديدة         % 6.16حوايل  

 15 اليت حيتمل أن تكون مصابة بفريوس شلل األطفـال حـىت   منظمة الصحة العاملية يف اليمن  أن احلاالت     
 ألف طفل يف احلديدة مل يتم تلقيحهم على اإلطالق بلقاح شلل           300، وقال أن    ) 411( حوايل   2005مايو  

وصف تقرير . إصابة) 83(من إمجايل اإلصابات البالغة % 90األطفال وهي احملافظة اليت تستحوذ على نسبة      
 مستشهداً بتقرير منظمة الصحة العاملية الصادر حديثاً إام احلكومة اليمنيـة بأـا              -ةمؤشر الدول الفاشل  

السبب الرئيسي وراء فشل املنظمة الدولية يف استئصال شلل األطفال، معترباً أن عـدم االلتـزام باملعـايري               
 بشلل األطفـال يف   وقد بلغ عدد حاالت اإلصابة املؤكدة ١الصحية الالزمة وراء تفشي وباء شلل األطفال،      

 حالة، حسب منظمة الصحة العاملية، وقال مدير املنظمة الكستور يل جونغ روك، إن حـاالت                243اليمن  
   ٢. أي قرابة نصف  احلاالت املسجلة يف العامل1533شلل األطفال املسجلة يف اليمن بلغت 

ـ 20 ألف ميين بالسرطان سنوياً و 15حسب تقديرات وزارة الصحة يصاب       ين حـسب تقـديرات    ألف مي
ويعيش ألكثر من % 30إىل % 25سنوياً ويتماثل للشفاء من     % 60منظمة الصحة العاملية ، ونسبة الوفيات       

 ٣%.15 إىل 10عام 
 دول ما يزال أداء برنامج التحصني املوسع فيها دون املستوى املطلـوب وقـال مـدير           6   واليمن ضمن   

-4 للمديرين الوطنيني للربنامج املوسع الذي انعقد يف القـاهرة           املنظمة يف كلمة ألقاها يف االجتماع الثاين      
 لقد اصبحنا نعرف ان املانع الرئيسي للتغيري املنشود ال عالقة له بالتمويل فاملشكلة من جانـب                 7/7/2005

احلكومات الوطنية ورأي بأن عودة شلل األطفال للظهور من جديد يف السودان واليمن ميثل داللـة علـى       
  ساسي الذي يقوم به البنرامج املوسع للتمنيع الروتيين الدور األ

 حالة والدة حيـة  100,000لكل ) 365(           يبلغ معدل وفيات األمهات حسب مسح صحة األسرة        
 50وامرأة من كل   ، ، وذلك يعين أن هناك مثان حاالت وفاة لألمهات يومياً           )6.2(ومعدل اخلصوبة للمرأة    

 من مضاعفات احلمل والوالدة، ومتثل الوالدة يف املرتل،ودون مساعدة من عامل            تتوىف خالل عمر اإلجناب   
                                                             

  1873الثوري العدد   1
  .2005\5\19 بتاريخ311 و األسبوع 2005\6\28 بتاريخ 667الوحدوي 2
  13/6/2005 بتاريخ 544التجمع  3
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صحي مدرب، أهم أسباب وفيات األمهات أثناء الوالدة، وتتداخل أسباب كثرية لتدفع النساء إىل الـوالدة       
من األمهات يلدن يف البيوت بسبب عدم وجود مرفـق صـحي قريـب، و               % 38.8يف املنازل، فحوايل    

من احلوامل يذهنب إىل    % 11.8سبب الكلفة املالية الباهظة، وعدم قدرن على تأمينها، وحوايل          ب%  14.8
الوحدات الصحية مث يعدن إىل املنازل سواء بسبب اإلمهال يف املستشفيات، أو بسبب سوء تقدير العـاملني        

ن الـوالدات   م % 8.8الصحيني أو بسبب ضعف مستوى اخلدمات املقدمة يف الوحدات الصحية، وهناك            
لعدم وجـود    %  5.5تتم يف البيوت نتيجة لتوجهات ثقافية، حيث ترفض األم نفسها نقلها إىل املرفق، و            

  .من النساء احلوامل فريفض أزواجهن نقلهن إىل املرفق الصحي  % 2.6مواصالت،  أما 
  

                 
  
  
  
  
  
  
  

  
  شرية والفنية والتدريب والتأهيل يف بعض املؤسسات الصحيةبعض مظاهر القصور يف اإلمكانات الب) 13(إطار رقم 

أفاد املدير العام ملكتب الصحة والسكان مبحافظة إب بأن قطاع الصحة يف احملافظة يعاين إشكالية كبرية نتيجة العجز يف الكادر الصحي بشكل 
جبميع التخصصات واملمرضات وإن هناك صعوبات أخرى عام وبالذات األطباء االختصاصيني واملمرضني وتفتقر إىل الكادر الطيب النساي 

تواجه املكتب ومنها تأثيث مستشفى األمومة والطفولة اجلديد وقلة الدرجة الوظيفية املعتمدة للصحة يف احملافظة وعدم توفري العالج اخلاص 
 2005\7\11اريخ  بت4530األيام . مبرضى السكر وصعوبة تنفيذ محالت مكافحة املالريا باملديريات النائية 

فمراكز الصرف يف .. يعاين مرضى السكر من تدهور حاالم الصحية نتيجة لعدم حتصلهم على األنسولني املخصص لعالج مرضى السكر
املستشفيات اليت كانت تصرف دواء األنسولني ملرضى السكر وغالبيتهم من املواطنني الفقراء بررت انعدام األنسولني بعدم توفريه من قبل 

انعدام دواء األنسولني ميثل خطراً حمدقاً مبرضى السكر يف الوقت الذي مل تتخذ اجلهات الرمسية أي .. ندوق الدواء بسبب عجزه عن ذلكص
 . 2005\8\9بتاريخ4555األيام... إجراءات لتوفري الدواء

ء الذين ال يقدرون على شرائه من الصيدليات توقف مستشفى سيئون خالل شهر سبتمرب عن صرف دواء األنسولني حملتاجيه من املرضى الفقرا
 . 2005\10\3 بتاريخ 4602األيام. اخلاصة الرتفاع سعره 

مرضى قسم الغسيل الكلوي مبستشفى اجلمهورية التعليمي بعدن يشكون نقص املواد الالزمة للغسيل، فضالً عن التعطل املتكرر يف أجهزة 

شكل رقم (٦)       األسباب التي تدفع النساء الحوامل للوالدة في المنزل

ا  رفض المرأة وتفضیلھ
دة في الم نزل  الوال

عدم وجود مواص الت 

رفض الزوج

اع كلفة الوالدة في  ارتف
المرافق الصحیة

ترك الوحدة الص حیة  
والعودة للوالدة في الم نزل 

دم وجود مرفق صحي  ع
قریب

اب أخرى متفرقة أسب
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 2005\8\23بتاريخ4567األيام". الغسيل
، أمام الربملان بعدم امتالك الوزارتني ملعامل فحص فريوس انفلونزا الطيور وأن احملاليل 2005ثلوا وزاريت الصحة والزراعة يف نوفمرباعترف مم

 2005\11\17 بتاريخ 354األمة. اخلاصة ذا الوباء يتم طلبها من اخلارج
قيهم جرع عالجية تطعيمية فاسدة وغري منظمة من قبل أشخاص مخسة عشر طفالً حلالة شلل وتبلد يف حمافظة اجلوف بسبب تل) 15(تعرض 

هذه اجلرمية مل تكن األوىل أو األخرية فقبل . من مواطين اجلوف إىل حترمي اللقاحات على أطفاهلم% 90هذا األمر دفع . ليسوا أطباء وال ممرضني
  2005\4\28 بتاريخ 332األمة .  أكثر من عشرين طفالًحوايل مخس سنوات تلقى أطفال رمية تلقيحاً ضد شلل األطفال ما أدى إىل وفاة
 حالة خالل األيام القليلة املاضية وأن عشر حاالت ترقد يف 86أكدت مصادر صحية يف مكتب الصحة باحلديدة عن ارتفاع شلل األطفال إىل 

   2005\4\28 بتاريخ 971الصحوة . املستشفى الثورة العام خرجت منها أربع
 حالة بسبب التخزين اخلاطئ للقاح التطعيم 86 يف احلديدة بأن عدد احلاالت املصابة بشلل األطفال بلغت حىت مساء أمس أفادت مصادر طبية

  2005\4\26 بتاريخ 658الوحدوي. وأن أكثر احلاالت هي من مديرية بيت الفقيه، باجل، احلوك، حارة البيضاء، املنصورة، السخنة
 من مدينة جبلة حمافظة إب وزارة الصحة العامة بتشكيل جلنة طبية للتحقيق يف القرار الطيب الذي قضى ببتر ) عاما28ً(طالبت املواطنة مجيلة 

.  ومت بتر يدها دون متهل وإجياد حل آخر2005\10\23مجيلة قالت يف تاريخ . يدها يف مستشفى ناصر بإب وما زالت تعاين منه حىت اليوم
   2005\4\9 بتاريخ 657الوحدوي 

 صرب املوادم مبحافظة تعز مصرعه على يد طبيبة - لقى  الطفل حممد أمحد عبدالغين وهو من أبناء منطقة قراضه2005\8\3ربعاء املوافق يوم األ
 673الوحدوي. صينية حقنته جبرعة ختدير زائده، استعداداً إلجراء عملية استئصال لوزتيه يف مستشفى رضا التخصصي بتعز

 2005\8\9بتاريخ
 أدخله فيه إمهال طيب فضيع وتساهل بأرواح -يل وحىت اللحظة واملواطن حمسن سعيد صاحل عمريان يف حالة غيبوبة وال وعي أبر27منذ 

 أبريل املاضي إلجراء عملية يف 16املواطنني ال يطاق ما يقارب أربعة أشهر وحمسن عمريان الذي دخل مستشفى الثورة بصنعاء يف 
بعد وضعه حتت جهاز للتنفس الصناعي . مبالمح فاغرة مسمراً على سريره داخل غرفة يف مركز القلبالصمامات،خارج الوعي وهيكل عظمي 

  . 674الوحدوي. أصابه بنقص أنسجة دماغية، حسب التقرير الطيب الذي أعده الطبيب املسئول) معطل(
يدز وذلك بعد أن مت نقل قربة دم للطفل من بنك  سنوات من أبناء مديرية عبس حمافظة حجة أصيب باإل6الطفل عبدايد امساعيل ابو عنيش

الدم يف املستشفى السعودي حبجة ويفيد والد الطفل أم أخروا النتيجة ملدة يومني حيث قالوا له يف البداية أنه مصاب بفريوس كبد مث قالوا أنه 
   .2005\10\6 بتاريخ 994الصحوة. مصاب بفقر دم ويف اليوم الثاين صارحوه أنه مصاب باإليدز 

 
 

  :أسباب ضعف الخدمات الصحية في اليمن 
 ال شك أن حصة قطاع الصحة من إمجايل اإلنفاق العام        :عدم كفاءة استخدام املوارد املتاحة     •

حمدودة وال تفي مبتطلبات هذا القطاع، حيث يقدر نصيب الفرد الواحد من السكان من إمجـايل       
سنة، وهو مبلغ ضئيل، ومما يزيد األوضـاع سـوءاً     دوالر يف ال4.30ميزانية وزارة الصحة حبوايل  

أن تزايد انتشار الفقر قد حد من قدرات األفراد على اإلنفاق اخلاص على اخلـدمات الـصحية،         
لذلك فإن بعض املشكالت الصحية ترجع إىل نقص التمويل، ومع ذلك فـإن وثيقـة إصـالح           

يبدد عن طريق الفـساد ونقـص      من التمويل املتاح    % 50 تشري إىل أن       1998القطاع الصحي   
  .الكفاءة وسوء اإلدارة، والذي يرجع إىل أسلوب اإلدارة املركزية املتبع يف القطاع الصحي
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 فقد أدى عدم مراعاة : يف خطط القطاع الصحي    Genderقصور إدماج النوع االجتماعي      •
ـ             سر للنـساء  السياسات والربامج الصحية لبعد النوع االجتماعي إىل خدمات غري مالئمة وال تي

  .احلصول على اخلدمات الصحية بالقدر والكيفية املناسبني
 حيث جيب أن توزع اخلدمات الـصحية توزيعـاً        :اختالل خارطة توزيع اخلدمات الصحية     •

عادالً بني الريف واملدينة، كما جيب أن توفر اخلدمات الصحية الرعائيـة والعالجيـة للفئـات                
  . األرياف ويف األحياء اهلامشية يف املدناالجتماعية املهمشة واألكثر فقراً يف

 فاألوضـاع الـصحية   :االفتقار إىل التنسيق والتكامل مع املؤسسات احلكومية األخـرى    •
والبيئية تتأثر بعدد كبري من العوامل، وتتأثر أيضاً سلباً وإجياباً بطبيعة أداء كثري مـن املؤسـسات                

ضاع الصحية يرتبط بشكل غري مباشـر  احلكومية خارج القطاع الصحي، لذلك فإن حتسني األو       
  .بدرجة التنسيق بني املؤسسات الصحية واملؤسسات احلكومية األخرى

  .غياب وقصور التشريعات الصحية والبيئية •
      ترتبط األوضاع الصحية يف اليمن بعوامل أخرى منها تدين كفاءة أساليب مجع وتصريف القمامة يف   

حية النامجة عن ذلك، انتشار البعوض واحلشرات األخرى الناقلة لبعض       املدن، ولعل من أهم املشكالت الص     
وتعترب ظاهرة انتشار املالريا واحدة من املشكالت الصحية بالغـة اخلطـورة يف             . األمراض وخاصة املالريا  

اجلمهورية اليمنية، وتتوطن املالريا بدرجة عالية يف املناطق الساحلية وبدرجة متوسطة يف اهلضاب وبدرجـة       
حمدودة يف املناطق اجلبلية، أما يف جزيرة سقطرى وبعض مناطق حمافظة املهرة فإن درجة توطنها عالية جـداً          
وانتقاهلا يتم خالل العام على عكس معظم املناطق األخرى اليت يتم انتقاهلا خالل فصل واحد مـن الـسنة           

  .ناطق اليمن، ويعترب البعوض الناقل الرئيسي للمالريا يف كل م)الصيف أو الشتاء(
فضالً عن ذلك فإن األوضاع الصحية ترتبط مبحدودية توفر مياه الشرب النقية، حيث تصنف الـيمن                      

). 3 مليـار م 2.5إذ تقَدر مواردها املائية املتجددة بـ . (ضمن أفقر عشرة بلدان يف العامل يف مواردها املائية       
، حيـث يقـدر   3مليار م) 6.8(ساقطة املقدرة سنوياً بـ من املتوسط اإلمجايل لألمطار املت   % 3.6مبا نسبته   

ـ    ، يتم تعويضه باستنـزاف ما تبقى من املياه املخزونة يف األحواض اجلوفية             3مليون م 900العجز السنوي ب
صـنعاء،  "املهددة بالنضوب يف غضون العشرين سنة املقبلة، وتزداد األزمة املائية تفاقماً يف األحواض احلرجة   

حيث الكثافة السكانية العالية، إذ نبهت دراسات عقد التسعينات إىل الوضـع     " احلديدة، صعدة تعز، عدن،   
مـن  % 80املائي األكثر حرجاً وتدهوراً يف هذه األحواض املهددة بالنضوب والتلوث وإىل نضوب حوايل              

. 2010م  املخزون اجلويف حلوض صنعاء آنذاك، وتوقعت نضوب احلوض متاماً يف غضون سنوات ما قبل عا              
  .األمر الذي جيعل العاصمة صنعاء من أوىل العواصم املهددة باجلفاف ونضوب مياه الشرب
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   ورغم إدراك احلكومات املتعاقبة هلذه احلقيقة الكارثية مبكراً منذ الثمانينات إال أـا مل تعمـل شـيئاً                   
ك عجلت السياسات الرمسيـة  ملموساً ملعاجلة أسباب تفاقمها منذ ذلك الوقت املبكر، وعلى العكس من ذل 

املعتمدة من حدة االستنـزاف املفرط للموارد املائية املخزونة املتجمعة منذ آالف الـسنني، األمـر الـذي        
  .يسرع االحندار حنو أزمة مائية كارثية، غدت اليمن على مشارفها

 سنوياً عـام  3م116يل  إىل حوا1988 عام 3م229    فقد تدنت حصة الفرد من املوارد املائية املتجددة من         
م، بينما يصل املتوسط العاملي حلصة الفرد إىل 2025 عام 3م72 ومن املتوقع ان تتضائل هذه احلصة إىل    2005
وقد تصاعدت حدة االستنـزاف اجلائر للموارد      . 3م1250 ويصل املتوسط العريب حلصة الفرد إىل        3م7500

، ويتوقع أن يصل هذا االستنــزاف  2000 عام 3 مليار م3.4 إىل 1990 عام 3 مليار م2.9املائية سنوياً من    
 عام 3مليار م0.9 إىل 1990 عام 3 مليار م 0.4، ليتصاعد معه العجز املائي من       2025 عام   3 مليار م  4.6إىل  

 مترافقاً مع انتشار ظاهرة احلفر العـشوائي  2025 عام 3 مليار م2.1ويتوقع أن يصل هذا العجز إىل      . 2000
 حفـار يف الـبالد،   400 بئر ووصل عدد احلفارات إىل أكثر من    55,000لت إىل أكثر من     لآلبار اليت وص  

 بئر حكومية فقط تابعـة للمؤسـسة        90 بئر ارتوازية منها   13,700وتتواجد يف نطاق حوض صنعاء وحده       
 متـر 1700 متر وجيري تعميقها حالياً لتصل إىل        1200العامة للمياه، وصلت أعماق هذه اآلبار إىل حوايل         

  .حتت سطح األرض
   تقدر نسبة السكان احلاصلني على مياه الشرب النقية بأقل من نصف عدد سكان اجلمهورية ومع ذلـك         
تتدىن نوعية مياه الشرب الرتفاع نسبة الشوائب والترسبات واألمالح ونقص املعاجلة مبادة الكلـور مـع                 

الفاتورة للصرف الصحي ومبا يفـوق طاقـة    من قيمة   % 70ارتفاع تعرفتها الرمسية املضاف إليها ما نسبته        
وقدرة حمدودي الدخل يف املناطق الساحلية األكثر حاجة واستهالكاً للمياه على وجه اخلـصوص ويتظـافر       
كل ذلك مع رداءة خدمات الشبكة وتكرار انقطاعات املياه اليت تصل يف حدها األقصى ما بني أسـبوعني            

هل املنتفعني مببالغ مالية إضافية نامجة عن القراءات الومهية لعـدادات  إىل شهر يف حمافظة تعز مثالً وإثقال كا  
  .الرمسية للمؤسسة ) اهلواء(

   وخالصة ما تقدم ، أنه على الرغم ، من زيادة جهود احلكومة يف السنوات األخرية لتحـسني الرعايـة              
ن اليمين من التمتع فعالً باحلق   الصحية ، إال أن هذه اجلهود فعال أبعد من أن تكون قادرة على متكني املواط              

انتشار األمراض الوبائية بصورة غري مـسبوقة ، عـدم          : يف الصحة ، وذلك بسبب عوامل عدة من أمهها          
فاعلية اإلدارة احلكومية وانتشار الفساد ، عدم وجود إستراتيجية لدى احلكومة ملواجهـة خمـاطر فقـدان             

ياه الكارثية ، وانتشار األمراض اخلطـرية وتقليـد وتزويـر    مقومات احلياة يف اليمن ، مثل مواجهة أزمة امل     
  .وريب األدوية
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  خالصة الفصل الثالث
اقتصر هذا الفصل على تناول واحداً من احلقوق االقتصادية ، وهو احلق يف العمل ، وفقط فيما يتعلـق             

 تعاين مـن انتـهاكات    باحلصول على فرص العمل والتوظيف، ومل يتناول احلقوق االقتصادية األخرى اليت          
واسعة كاحلق يف مستوى معيشي الئق واحلق يف السكن والضمان االجتماعي ، وسيعمل املرصد على تاليف         

 ، وفيما يتعلق باحلقوق االجتماعية اقتصر هذا الفصل على تناول احلـق يف              2006هذا النقص يف تقرير عام    
حبقوق املرأة والفقرة اخلاصة حبقوق الطفل ، وخالصة   الصحة ، ومت تناول احلق يف التعليم يف الفقرة اخلاصة           

 هو أن حقوق اإلنسان االقتصادية واالجتماعية ال زالت بعيدة عـن التحقيـق يف    –ما ورد يف هذا الفصل      
املمارسة العملية ، والتمكني منها يتطلب إستراتيجية حتقق التنمية الشاملة والعادلة وتشمل مكافحة الفقـر               

  .األمية والفساد واملرض و
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 .2005انتشار محى الضنك خالل عام ) 14(إطار رقم 

 إىل 2005\5\28رصد يف شهر مايو انتشار محى غريبة يف حمافظة شبوة، ومل يستطع األطباء تشخيصها، وقد أدت يوم السبت املوافق 
  2005\5\29تاريخ   ب4493يف مديرية بيحان األيام )  أعوام7(عاماً وطفله 35وفاة أمرأة تبلغ من العمر 

،  أدت )641( حزيران انتشار محى جمهولة يف حمافظة أبني، وبلغ عدد حاالت اإلصابة ذه احلمى اهولة حوايل -رصد يف شهر يونيو
 إنقاذ مواطنني فيما ال يزال حاالت اإلصابة يتزايد إقباهلا على املستشفى الوحيد يف مودية والذي قالوا أنه أصبح عاجزاً عن) 6(حبياة 

 2005\6\27الناس تاريخ . املرضى بسبب النقص احلاد يف األدوية واملستلزمات الطبية
يف شهر يوليو انتشرت يف حمافظة حلج محى مشاة لتلك اليت سبق انتشارها يف حمافظة أبني، وقد مت رصد حاالت مصابة باحلمى اهولة 

ارتفاع درجة احلرارة مع :  حالة ظهرت عليها عالمات واعراض، منها20ن يف مديرية حاملني، حيث استقبل مستشفى حاملني أكثر م
طفح جلدي وقيء مصاحب بالدم ونزيف وأكد مدير املستشفى أنه مت عالج احلاالت وارسال اربع فيها اىل مستشفى عدن وحلج وان 

لت حاالت اإلصابة بفريوس املالريا يف  وص2005\7\17 بتاريخ4532األيام . املرض يزداد يوماً عن االخر واعتربها حاالت خطرية
حالة ووفاة أربعة أشخاص متأثرين باملرض وتشري اإلحصائيات إىل أن ثلثي املرضى هم من ) 114(مديرية املالح حمافظة حلج إىل 

 499الشورى. األطفال
 والكبار على حد سواء يف املدينة يف شهر أغسطس رصد يف مدينة الراهدة مديرية خدير حمافظة تعز مرضاً معدياً أخذ يصيب األطفال

وأكد األطباء أن األعراض اليت حيملها املرضى هي أعراض محى الضنك وأعراض احلمى اهولة اليت سبق انتشارها يف حمافظيت أبني 
 2005\8\7 بتاريخ 5453األيام. وحلج، وطالبوا بسرعة توفري فريق صحي للقيام بالرتول وتشخيص ومعاجلة املرض

، وقد ترتب عليها خالل األيام األوىل وفاة طفل وإصابة عشرات )حمافظة سئون( سبتمرب انتشرت أعراض احلمى اهولة يف  يف شهر
  4566األيام العدد . آخرين وكانت أعراض املرض إسهال شديد مصحوب بقيء وارتفاع يف درجة حرارة اجلسم

حنو ) احلديدة، حضرموت، شبوة، عدن، أبني، الضالع(حمافظات هي ) 6(وقد بلغ عدد احلاالت املشتبه بإصابتها حبمى الضنك يف 
وتشري . حالة وفاة حسب املصادر الرمسية يف وزارة الصحة العامة والسكان) 18(مؤكد منها ) 523(حالة بينها حوايل ) 1241(

 حالة  15حالة منها) 172(ملؤكد منها حالة ا) 392(اإلحصائيات الرمسية إىل أن عدد احلاالت املسجلة يف حمافظة احلديدة قد بلغت 
منها وال توجد وفيات ويف حضرموت وصلت  احلاالت إىل ) 31(فقط تأكد إصابة ) 68(وفاة، ويف عدن بلغت حاالت االشتباه حنو 

د إصابة حالة فقط تأك) 423(حنو )  الضالع- أبني-شبوة(حالة مؤكدة فيما بلغ عدد احلاالت املسجلة رمسياً يف ) 87(منها ) 369(
أخرى يف ) 8(حاالت وفاة يف شبوة والضالع ثالث لكل منهما و) 6(توزعت كالتايل ) 14(حالة بلغت حاالت الوفاة منها ) 164(

وأشارت مصادر صحفية إىل أن حاالت اإلصابة حبمى الضنك مبحافظة . حالة من إمجايل اإلصابات إجيابية) 58(أبني، فيما تبني أن 
مجعة احلداد ومسرية عبداهللا اخلراز وحممد ( حاالت منها ٨ سبتمرب باملدينة، توفيت 26لة استقبلها مستشفى  حا٦٨مأرب بلغ عددها 

رمحة عبداهللا قوس، حممد حممد العمري، حممد عبداهللا الوديه، (حالة يف وضع حرج منها ) 15(و ) فضل الدرة وموسى أمحد حسن
وتتركز اإلصابة باملرض يف مديرية ) اخل...العبد، سامل عبداهللا أمحد وهاجر عبداهللا أمحدصاحل أبوبكر احلداد، سامل أمحد عبداهللا، حمسنة 

 حالة 151) حسب قوائم االستقبال ( ويف حمافظة حلج استقبل مستشفى ردفان العام فقط . حريب كربى املديريات سكاناً يف احملافظة
 . توفيت منها أربع حاالت
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  اصةحقوق الفئات اخل: الفصل الرابع

 حقوق املرأة -١
ا اجلزء من التقرير من حقيقة أن حقوق اإلنسان للمرأة ، هي حقوق غـري قابلـة للتجزئـة            ينطلق هذ 

وسرياعي، يف رصده للممارسات التمييزيـة      . والتصرف، وجزء متمم ال ينفصل عن حقوق اإلنسان العامة        
ص املواثيـق واإلعالنـات والـربامج       ضد املرأة وملا تتعرض له حقوق النساء من انتهاكات، مبادئ ونصو          

املساواة بني الرجل واملرأة هي قضية متعلقة حبقوق اإلنسان وشرط هام لتحقيـق             : الدولية املؤكدة على أن   
 املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، مبـا يف     -العدالة االجتماعية، وأن مجيع حقوق اإلنسان     

  .ق اإلجنابية هي حقوق عامة، مترابطة وغري قابلة للتجزئةذلك احلق يف التنمية واحلقو
  
  :لتمييز ضد املرأة يف التشريعات اليمنيةا

تـنص  ) 1991(والذي مت االستفتاء عليه عـام   (1990من دستور دولة الوحدة لعام   ) 27(كانت املادة   
جبات العامـة، وال متييـز   املواطنون مجيعهم سواسية أمام القانون، وهم متساوون يف احلقوق والوا"على أن  

، ويف "بينهم يف ذلك بسبب اجلنس أو اللون أو األصل أو اللغة أو املهنة أو املركز االجتمـاعي أو العقيـدة         
) 41(م، مت تعديل الدستور ومت إلغاء احلق يف املساواة أمام القانون وعدم التمييز وصار نص املادة             1994عام  

، األمر الذي مثـل  " ن مجيعهم متساوون يف احلقوق والواجبات العامة املواطنو"من الدستور املعدل على أن      
 واليت كانت تنص صـراحة علـى      من الدستور قبل تعديله ،    ) 27(تراجعاًً واضحاً عن مضامني نص املادة       

مـن   ) 31(املساواة بني املواطنني وعدم التمييز بينهم بسبب اجلنس ، وهي مضامني ال يفي ا نص املـادة        
النساء شقائق الرجال هلن من احلقوق وعليهن من الواجبات ما تكفله     "املعدل ، اليت تنص على أن       الدستور  

  .)١("وتوجبه الشريعة وينص عليه القانون
وقد مثلت هذه التغيريات الدستورية انعكاساً لتغري توزيع القوى السياسية يف اتمع الـيمين يف تلـك                

على السلطة وعلى مؤسسات صـناعة القـرار، وكانـت    ) نية والقبليةالدي(الفترة، وهيمنة القوى التقليدية  
من الدستور يعكـس توجهـات      ) 27(تواؤماً مع توجهاا الثقافية والقيمية،وميكن القول أن تعديل املادة          
  . القوى املهيمنة على السلطة جتاه املرأة، أكثر مما تعكسها املواد األخرى

                                                             
 انظر، منتدى الشقائق العريب، تقرير الظل األول للمنظمات غري احلكومية اليمنية حول مستوى تنفيذ اتفاقية القضاء على مجيع )١(

  ).٩ ص،2004الطبعة الثانية، نوفمرب(، صنعاء، )السيداو(أشكال التمييز ضد املرآة 
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على التزام اليمن بالعمل باملواثيق الدولية، فضالً عـن ذلـك   ) 6(ة ينص الدستور اليمين املعدل يف املاد   
يحسب لليمن مصادقتها، دون حتفظات جوهرية، على عدد من االتفاقيات والربوتوكوالت الدوليـة             
اهلامة، املعززة حلقوق املرأة ومناهضة التمييز ضدها، وعلى عدد كبري مـن االتفاقيـات واملعاهـدات         

قوق اإلنسان، لذلك فإن هذا التعديل يشكل تراجعاً عن التزام اليمن بتعهداا الدولية          الدولية املتعلقة حب  
  .يف جمال حقوق اإلنسان للمرأة

  
  

  اإلتفاقيات المتعلقة بالمرأة التي صادقت عليها اليمن) 8(جدول رقم 

  

، تـنص  )31( إضافة مادة جديدة هي املـادة  1994تضمن التعديل الدستوري الذي شهدته اليمن عام        
ن من احلقوق وعليهن من الواجبـات مـا تكفلـه وتوجبـه الـشريعة      النساء شقائق الرجال هل   "على أن   
، وهذه املادة مل تكن موجودة يف دستور دولة الوحدة، وإمنـا كانـت موجـودة يف دسـتور                   "اإلسالمية

، 1970من الدسـتور الـدائم لعـام    ) 34(، حيث كانت املادة )الشطر الشمايل( اجلمهورية العربية اليمنية  
شقائق الرجال هلن من احلقوق وعليهن من الواجبات ما تكفله وتوجبـه الـشريعة       النساء  "وتنص على أن    

، "وينص عليـه القـانون     " ، ويالحظ أن الفارق بني املادتني يتمثل يف استبعاد عبارة           "وينص عليه القانون  
  .  وإضافة كلمة اإلسالمية بعد كلمة الشريعة

) ما تكفله وتوجبه الـشريعة اإلسـالمية  (لعبارة ) 31(فضالً عن ذلك فإن اإلقحام املباشر يف نص املادة  
كأمنا قصد ا اخلوض يف تفسريات اجتهادية ملضمون املساواة اليت تستحقها املرأة حبيث تتعدد وتتباين وفقـاً      

ومثل هذا التباين كان ظهوره صعباً يف ظل النص الصريح للمساواة، الـذي ألغـاه        . للمذاهب واملرجعيات 
  .التعديل الدستوري

وهناك أمثلة عديدة لتراجعات تشريعية هامة يف جمال االعتراف حبقوق املرأة، نذكر منها القانون رقـم                
 بشأن األحوال الشخصية الذي يرتكز على تسييد الرجل ودونية املرأة وتعديالتـه الـيت               1992لسنة  ) 20(

من القانون، ففي نوفمرب    ) 15 (تستهدف املزيد من انتقاص حقوق املرأة، ومن أمثلة ذلك، تعديل نص املادة           
 بشأن األحـوال  1992لسنة) 20(، صدر قرار بتعديل بعض مواد القرار اجلمهوري بالقانون رقم    1998عام  

 مادة، إال أنه مل يشمل    351 مادة من مواد القانون البالغة       113الشخصية، وعلى الرغم من أن التعديل مشل        
مـن  ) 15( حافظ على نـص املـادة   1998 الشخصية املعدل عام ، وبالتايل فإن قانون األحوال    )15(املادة  

 المصادقة تاریخ  االتفاقیة
 1984 اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة  

 1987   االتفاقیة الدولیة بشأن الحقوق السیاسیة للمرأة
 1976 بشأن مساواة العمال والعامالت في األجر عن العمل المتساوي  ) 100(االتفاقیة رقم 
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ال يصح تزويج الصغري ذكراً كان أو أنثـى دون بلوغـه     " واليت تنص على أنه      1992 لسنة   20القانون رقم   
 مت تعديل القـانون مـرة      1999، وبعد أقل من مخسة أشهر على هذا التعديل ويف أبريل            "مخسة عشر سنة  

 بشأن األحوال الشخصية ، ومشل التعديل هذه املرة مادتني فقط مهـا  1999لسنة ) 24(أخرى بالقانون رقم  
عقد ويل الصغرية ا صـحيح وال ميكـن        : "كالتايل) 15(وقد أصبح نص املادة     ) 259(واملادة  ) 15(املادة  

ر للمعقود له من الدخول ا ، وال تزف إليه إال بعد أن تكون صاحلة للوطء ولو جتاوز عمرها مخسة عـش          
وهذا التعديل يلغي متاماً أي حتديد لسن الزواج للفتـاة،  ". سنة ، وال يصح العقد للصغري إال لثبوت مصلحة  

وبالتايل ميكن لويل أمر الفتاة تزوجيها يف سن سبع أو مثان أو تسع سنوات إذا رأى أا صـاحلة للـوطء،                      
غالطة لفظية إلرضاء املنظمات غري     ليس سوى م  " ولو جتاوز عمرها مخسة عشرة سنة     "وتضمني املادة عبارة    

  .)١(احلكومية اليت تنشط يف جمال حقوق اإلنسان للمرأة
 قد أكّد بوضوح على عـدم جـواز تـزويج    1992لسنة ) 20(من القانون رقم ) 15( كان نص املادة  

، ثبـت  1999لكن النص الذي جاء به تعديل عـام    .  سنة 15الصغري، ذكراً كان أو أنثى، دون بلوغ سن         
يغة عامة بديلة ألغت التحديد السابق لسن الزواج، ويسرت سبل التحايل لتزويج الصغار، عندما اعتربت            ص

عقد ويل الصغري صحيحاً بثبوت مصلحة، وعندما ربطت سن الزواج بعبارة عامة قابلة لالجتهاد تقول بأن             
 .ال تزف الفتاة إال عندما تكون صاحلة للوطء

ملتعلق بسن الزواج يف إطار توجه عام للقوى السياسية واالجتماعيـة الـيت          جاء تعديل النص القانوين ا    
يمن على السلطتني التشريعية والتنفيذية، واليت تبنت خالل العقد املنصرم إقرار وتعديل مجلة من النصوص               

 للمـرأة،  القانونية التمييزية ضد املرأة، مما رفد الصعوبات احلائلة دون تطبيق النصوص التـشريعية املنـصفة       
بأخرى ال تقل تعقيداً، واجهها ويواجهها الناشطون املتصدرون لتعديل وتـدقيق النـصوص التمييزيـة يف                

  .التشريع اليمين
 محلـة للمطالبـة     1999وقد تبنت اللجنة الوطنية للمرأة ودعمتها عدد من اجلهات غري احلكومية عام             

  . نصاً قانونياً) 20(حت تعديل بتعديل القوانني اليت تتضمن متييزاً ضد املرأة، واقتر

                                                             
  . 24-23عادل جماهد الشرجيب، مرجع سابق،  ص ) 1(
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أهم اإلصالحات القانونية اليت تطالب ا املنظمات غري احلكومية دف )9(جدول رقم 
  حصول النساء على حقوق املواطنة املتساوية

 أو اإلضافة/ النص املقترح  رقم املادة والفقرة ونصها النافذ اسـم القانــون ورقمـه

  يتمتع باجلنسية اليمنية من ولد ألب  3 91لسنة ) 6(اجلنسية اليمنية 
 متمتع ذه اجلنسية

 أو ألم تتمتع ذه اجلنسية: إضافة

ج أن يكون حائزاً على -57  98لسنة ) 1(السلطة القضائية 
 اخل.…شهادة

أن يكون حائزاً أو حائزة على : إضافة
اخل على أن تكون املرأة قاضية يف …شهادة

 األحوال الشخصية

 مينح اإلبن أو البنت ألب أجنيب وأم 17 91لعام ) 47(انب إقامة األج
 اخل…مينية

والعاملون بنفس الشروط اخلاصة بأبناء : إضافة
األب اليمين واألم األجنبية إذا أعلنوا بالطرق 

القانونية رغبتهم يف احلصول على اجلنسية اليمنية 
 والعيش مع أمهم يف اجلمهورية اليمنية

  47إقامة األجانب 
 91ام  لع

  مينح الزوج األجنيب للمرأة اليمنية 14
 .اخل…إقامة أقصاها سنتان

مينح الزوج األجنيب للمرأة اليمنية إقامة : تعديل
 .اخل…ملدة أقصاها مخس سنوات

 91لسنة ) 23(األحوال املدنية 
  األشخاص املكلفون بالتبليغ عن 2

والد الطفل إذا    1: ميالد الطفل هم
 .اخل…كان حاضراً

األشخاص املكلفون بالتبليغ عن ميالد : عديلت
 .اخل…أحد والدي الطفل-١: الطفل هم

 لسنة 12اجلرائم والعقوبات 
94 

دية املرأة نصف دية الرجل ) 2 (42
وإرشها مثل أرشه إىل قدر ثلث دية 

 الرجل وينصف ما زاد

دية املرأة مساوية لدية الرجل ويتساويان : تعديل
 يف األرش

 لسنة 12وباتاجلرائم والعق
94 

  إذا قتل الزوج زوجته هي ومن 232
يزين ا حال تلبسهما بالزنا أو اعتدى 
عليهما اعتداًء أفضى إىل موت أو عاهة 

فال قصاص يف ذلك إمنا يعزر الزوج 
باحلبس مدة ال تزيد على سنة أو 

بالغرامة ويسرى ذات احلكم على من 
فاجأ إحدى أصوله أو فروعه أو أخواته 

 جبرمية الزنامتلبسة 

إذا قتل الزوج زوجته هي ومن يزين ا أو : إضافة
قتلت الزوجة زوجها هو ومن يزين ا حال 

تلبسهما بالزنا أو اعتدى أو اعتدت عليهما اعتداءً 
أفضى إىل املوت أو عاهة فال قصاص يف ذلك 

وإمنا يعزز الزوج أو الزوجة مرتكب الفعل 
رامة ويسرى باحلبس مدة ال تزيد على سنة أو الغ

ذات احلكم على من فاجأ إحدى أصوله أو 
  فروعه أو أخواته متلبساً جبرمية الزنا

أن يكون يف -١  شروط صحة العقد 7 98األحوال الشخصية لسنة 
 .اخل…جملس واحد 

أن يكون يف -1. شروط صحة العقد: إضافة
  .جملس واحد

من رضا الفتاة أو ) املأذون(أن يتأكد القاضي -2
ملراد الزواج منها والتأكد من شخصيتها املرأة ا
 .اخل…وسنها

 للرجل تعدد الزوجات إىل أربع مىت جيوز: إضافة جيوز للرجل تعدد الزوجات إىل 12 98األحوال الشخصية لسنة 
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 أو اإلضافة/ النص املقترح  رقم املادة والفقرة ونصها النافذ اسـم القانــون ورقمـه
القدرة على -1: أربع مع حتقيق ما يلي
  العدل وإال فواحدة

 أن يكون الزوج قادراً على - 2        
  اإلعالة

إشعار املرأة بأنه متزوج -       3   
 .بغريها

القدرة على العدل وإال )1 (-:حتقق ما يلي
أن يكون الزوج قادراً على اإلعالة ) 2. (فواحدة

أن تعلم ) 4(إشعار املرأة بأنه متزوج بغريها ) 3(
 .الزوجة أن زوجها يريد الزواج عليها

 أو  ال يصح تزويج الصغري ذكراً كان15 98األحوال الشخصية لسنة 
 أنثى دون بلوغه سن اخلامسة عشرة

ال يصح تزويج الصغري ذكراً كان أو أنثى : إضافة
دون بلوغه سن الثامنة عشرة، ويعاقب من خيالف 
ذلك بغرامة مالية ال تقل عن مخسني ألف ريال أو 

 بالسجن ملدة عام

 مادة مضافة 98األحوال الشخصية لسنة 

ان ويل إذا ك: إضافة مادة جديدة بالنص التايل
املرأة صاحب مصلحة يف العقد ا كأن يكون 
الراغب ا ابناً له مثالً فيجب أن يتم إبرام عقد 

 .الزواج بإشراف احملكمة املختصة
  )2001 يورك، دراسة حالة اليمن، األمم املتحدة، نيو: عادل جماهد الشرجيب، املواطنة والنوع االجتماعي يف بلدان األسكوا املتأثرة بالنـزاعات: املصدر(

  

نصوص منها فقط، صـدرت عـام       ) 5(لكن املوافقة بالتعديل واإلضافة لصاحل النساء مل تتم إال على           
، مع ذلك فإن الفجوة بني القبول بالنصوص التشريعية وإقرارها الرمسي وبني ما جيـري علـى أرض        2003

كرسة حلالة الالمساواة والتمييز ضـد      الواقع ال تزال قائمة، بسبب استمرار املمارسات املخالفة للقانون وامل         
ومن املالحظ أن املطالبة باإلصالحات القانونية إلزالة التمييز ضد املرأة تتضمن هي األخـرى متييـزاً                .املرأة

  .اقتصار عملها يف القضاء على تويل قضايا األحوال الشخصية: ضد املرأة، مثل
جنة الوطنية للمرأة بدعم من البنك الـدويل،   تواصلت جهود محلة أخرى تقودها الل    2005 وحىت العام   

وقامت مبراجعة عشرات النصوص القانونية والتدقيق يف مدى تالؤمها مع االتفاقيات الدولية املتعلقة حبقوق               
اإلنسان للمرأة، وأسفرت عن تقدمي تصور ألهم اإلصالحات القانونية اليت جيب إجراؤها لتكريس حقـوق         

ا أهم القوانني املشتملة على النصوص املطلوب تعديلها لصاحل املـرأة فتتمثـل             املرأة كإنسان وكمواطنة، أم   
األحوال الشخصية، اجلنسية، حقوق الطفل، العمل، األحوال املدنية والـسجل املـدين، اجلـرائم          : بقوانني

العامـة  والعقوبات، السلك الدبلوماسي والقنصلي، السلطة احمللية، املرافعات والتنفيذ املدين، االنتخابـات            
واالستفتاء، األحزاب والتنظيمات السياسية، السجون، هيئة الشرطة، القانون املدين، قانون إنـشاء املعهـد           

  .العايل للتربية البدنية والرياضية
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  : حق املرأة يف املشاركة السياسية وصنع القرار- 1
الرجـل، إال أن ظـاهرة   مع أن نصوص التشريع اليمين قد أكدت على احلقوق السياسية للمرأة أسوة ب        

ويظهر ذلك من خالل التراجع أو النمو البطـيء والـشكلي   . التمييز ضد املرأة يف هذا اال ال تزال قائمة       
ملستوى مشاركة املرأة يف جملس النواب ويف احلياة السياسية والعامة، وبقائها مغيبة إىل حد كبري عن مواقـع      

صناعة القرار، إذ تراجع عـدد      
لس النواب من   العضوات يف جم  

 امرأة يف القـوام املوحـد       11
لس النواب الذي استمر من     

 إىل  1993 وحـىت    1990عام  
امرأتني فقط ضمن قوام الس     

 و امـرأتني    1993املنتخب عام 
أيضاً ضـمن قـوام الـس       

، مث إىل 1997املنتخــب عــام 
امرأة وحيدة يف القوام احلـايل      

 الرجال، أما عدد النساء اللوايت ترشحن للمنافسة االنتخابيـة        عضو من  300 يف مقابل    2003املنتخب عام   
 مرشـحات  6 إىل1993 مرشحة عام 18إىل الس النيايب باسم األحزاب السياسية، فقد تراجعت أيضاً من  

  .2003فقط عام 
مـن  ( الالفت أن ذلك قد حدث يف ظل تزايد ملحوظ لنسبة النساء املسجالت ضمن جداول الناخبني     

وتتجلى الظاهرة نفسها يف املستوى املتدين ملشاركة املرأة يف العمل ). 2003عام % 42 إىل 1993 عام% 18
السياسي ضمن األحزاب السياسية وهيئاا القيادية، إىل جانب تواضع حجم مشاركتها يف عضوية وأنشطة             

 اخلدمية، بينما يظـل  -قليديةويتركز عمل املنظمات األهلية النسوية يف الفعاليات الت . منظمات اتمع املدين  
اهتمامها بالقضايا احلقوقية األساسية واملطلبية للمرأة، حمدوداً أو مومسياً ومتارسه مجاعات خنبويـة متنـاثرة               
وعاجزة عن التنسيق والتشبيك فيما بينها، وهو ما يشري إىل تراجع مستوى االلتزام السياسي جتاه احلقـوق                 

تتحمل وزره اهليئات التشريعية واحلكومية املعنية وحدها، بـل ومنظمـات   السياسية للمرأة، وهو تراجع ال    
  .اتمع املدين كافة

عند النظر إىل مستوى مشاركة املرأة يف مواقع صناعة القرار األخرى، واليت ليس هلـا عالقـة بـإرادة       
ومية التنفيذية واالستـشارية    الناخبني وال بقبول اتمع وثقافته، واملقصود هنا اهليئات واملواقع القيادية احلك          
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 ديكورياً للمرأة أكثر  -اليت تلعب اإلرادة السياسية دوراً حامساً يف تعيني شاغليها، فإننا سنجد إشراكاً رمزياً            
  :منه حقيقياً

 عضواً، وزيرتان، سفرية، بضعة وكـيالت وزارة، ونـسبة ال       111عضوتان يف جملس استشاري قوامه      
  . لني على درجة مدير عاممن إمجايل احلاص% 1تصل إىل 

  2005بعض النتائج اليت حققتها احلركة االجتماعية املطالبة باحلقوق السياسية للمرأة خالل عام ) 15(إطار رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  

ومن ذلك يتضح أن األعداد الرمزية للنساء املعينات يف مواقع قيادية، ومستوى مشاركتهن الفعليـة يف               
ل عن إرادة وتقدير كافيني ألحقية بل ولضرورة توسيع املشاركة الـسياسية            صناعة القرار، ال يعرب بأي حا     

  .للمرأة وإسهامها الفاعل يف صنع القرار
لكن هذا االستخالص ال ينبغي أن يقلل من أمهية ما ترتب عن بعض املواقف والـسياسات احلكوميـة       

 اجلهـاز التنفيـذي   -نة الوطنية للمـرأة املتعاطية مع قضايا املرأة، ونقصد هنا تلك املترتبة عن فعاليات اللج     
فهذه اللجنة استطاعت من خالل ما تنفذه من أنشطة وما تتبناه يف وثائقهـا مـن    . للمجلس األعلى للمرأة  

تقييمات أن جتسد مواقف أكثر جدية جتاه القضايا احلقوقية واملطلبية للمرأة، إضـافة إىل مـا تبنتـه مـن                
وما حتاول فرضه من بنية مؤسسية رمسية ختـتص  ) النوع االجتماعي(رأة استراتيجيات أكثر وضوحاً لتنمية امل 
  .بقضايا املرأة يف الوزارات واحملافظات

 
  : احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية للمرأة-2

ل حركة اجتماعية مطالبة باحلقوق السياسية للمرأة، سامهت يف أنشطتها يوام الثالثة األخرية تشكحفزت اللجنة الوطنية للمرأة خالل األع
منظمات اتمع املدين املعنية بقضايا املرأة، وتلقت الدعم من بعض املنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية األجنبية، ومتثلت أهم مطالبها 

ائية كآلية لتحقيق زيادة مناسبة وسريعة ألعداد النساء يف مواقع صناعة القرار، سواء داخل األحزاب النس" الكوتا"يف اعتماد نظام احلصة 
، عندما 2005السياسية أو يف اهليئات التشريعية والتنفيذية املختلفة، وقد بدأت جهود هذه احلركة االجتماعية تؤيت بعض النتائج خالل عام 

اعد يف حزبني رئيسيني مها احلزب االشتراكي اليمين و املؤمتر الشعيب العام، إضافة إىل تزايد انتخاب انتخبت املرأة ألول مرة كأمني عام مس
 %.15النساء يف عضوية أعلى اهليئات القيادية للحزبني لتصل إىل ما يقارب 

عتماد نسبة حمددة للنساء يف هيئات صناعة كما تعالت مؤخراً الدعوة إىل إجراء التعديالت املناسبة يف التشريع اليمين ليتم من خالهلا ضمان ا
  .القرار املختلفة، كإجراء انتقايل مؤقت، حىت يتحقق التوازن النوعي يف قوام تلك اهليئات

  عادل الشرجيب.                                                                                                              مرجع سابق د
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تبدو التشريعات اليمنية يف نصوصها األساسية متوائمة مع ما تكفله املواثيق الدولية من حقوق متـساوية   
لكن واقع احلال الفعلي هلذه احلقوق ومـستوى        .  يف جوانب حياا االقتصادية واالجتماعية والثقافية      للمرأة

وباالعتماد على ما تتـضمنه التقـارير والدراسـات     . تطبيقها يف احلياة ال يزال بعيداً عما تكفله النصوص        
مييز وانتهاكات حقوق املرأة، اليت     احلديثة املتخصصة من تقييمات وبيانات، ميكن القول أنّ أبرز حاالت الت          

ال تزال تعبر عن نفسها يف الواقع االقتصادي واالجتماعي والثقايف بأشكال ومستويات خمتلفة، ترتبط غالبـاً     
احلصول على العمل وحرية اختيار املهنة، املساواة يف تقلد الوظائف والترقـي واألمـن    :حبق املرأة يف ما يلي    

من اإلجراءات التعسفية ومن التحرش اجلنسي، األجـر املتـساوي عـن العمـل              الوظيفي مبا فيه احلماية     
املتساوي، والتعويض العادل عن ساعات العمل اإلضافية وعن حوادث العمل، تقاضي أجور تكفل معيشة              

ـ       ن تليق بالكرامة اإلنسانية، الضمان االجتماعي والتأمني يف حالة املرض والبطالة والعجز والترمل، التحرر م
السخرة، متلك األرض ورأس املال واحلصول على االئتمان وغريه من املوارد والوسائل اإلنتاجية، احلمايـة                
القانونية واإلنصاف القضائي، إنشاء النقابات واالنضمام إليها، مستوى معيشي يضمن الصحة والرفاهـة،             

    ة الفكر، والرأي والتعبري،املـشاركة يف  محاية األمومة والطفولة،حق التعليم والتدريب وتطوير املهارات، حري
 .احلياة الثقافية للمجتمع، وعدم التدخل التعسفي يف احلياة اخلاصة

. كل هذه وغريها من احلقوق هي عرضة لالنتهاكات وبسهولة فائقة عندما يتعلق األمر باملرأة حتديـداً             
هي مثقلة بأعبـاء املـسؤوليات والرعايـة    ويزداد األمر سوءاً عندما متارس أشكال التمييز هذه ضد املرأة و    

األسرية املتراكمة عليها مبفردها دون الرجل، أو عندما تضطر املرأة خلوض املنافسة يف سوق العمل التمييزية                
). كخـدمات رعايـة األطفـال   (وهي مفتقرة ألبسط اخلدمات املساعدة الخنراطها واستمرارها يف العمل   

 اليمن مثاالً حياً على شكلية إصدار التـشريعات وسـهولة تأجيـل           ويشكل قرار تأمني هذه اخلدمات يف     
 امـرأة، بتـأمني دور الرعايـة    50تطبيقها، فربغم صدور قرار يلزم جهات العمل اليت تعمل فيها أكثر من    

ألطفال العامالت، إال أن اجلهات املعنية حكومية كانت أو خاصة، مل تعبأ بتنفيذه حىت اآلن، برغم وجـود         
  .ة منها ملزمة بذلك حبكم توظيفها ألعداد من النساء تفوق اخلمسنيأعداد كبري

   :حق املرأة يف العمل 1. 2
من إمجايل القوى العاملة، يف حـني تزيـد         % 23 تظهر املؤشرات املتداولة رمسياً نسبة للنساء تقارب        

ييماً جمحفـاً حبـق     من إمجايل السكان غري النشيطني اقتصادياً، وهذه األرقام تعكس تق         % 72نسبتهن عن   
املرأة، ودورها االقتصادي حتديداً، فهي مشارك أساس يف إنتاج الكثري من السلع واخلدمات املوجهة للسوق           
أو الستهالك األسرة املعيشية، أكان ذلك يف قطاع الزراعة أو يف غريه من املشروعات اإلنتاجية واخلدميـة                 

 ال يتم تقاضي أجر عنها، كما أا ال تقيم ضمن احلسابات            لكن الكثري من األعمال املنتجة للمرأة     . األسرية
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وال ينحصر عمل املرأة غري املأجور على ما تقوم به من أعمال يف إطار األسرة واتمـع احمللـي،             . القومية
وتتفـاوت التقـديرات    . فالتقديرات تشري إىل أن نسبة النساء العامالت يف القطاع غري املنظم مرتفعة جداً            

من إمجايل النساء العامالت،    % 74-%62نساء العامالت بدون أجر، حيث تتراوح بني ما يقارب          لنسبة ال 
وهذه النسبة املرتفعة تعكس واقع الالمساواة القائمة على أساس نوع اجلنس واليت تفقد النساء قدرن على              

 وبظروف عمل سـيئة،  املساومة، واملنافسة املتكافئة يف سوق العمل، وتدفعهن للقبول بأجور عمل منخفضة 
  .إضافة إىل اضطرارهن يف حاالت كثرية للعمل بدون أجر

وبالنظر إىل التوزيع املهين للنساء العامالت حبسب القطاعات، جند أن املشتغالت يف الزراعـة والـصيد    
% 3.5يشتغلن يف الصناعة، و% 3.7من إمجايل النساء العامالت، مقابل    % 86واحلراجة يشكلن ما يقارب     

يف جتارة التجزئة، أما القطاعات األخرى فال تتجاوز النـسبة    % 1.6يف اإلدارة العامة، و   % 1.9لتعليم و يف ا 
وهذا التوزيع إمنا يصور أيضاً تدين مستوى التأهيل والتدريب الـذي حـصلت        . يف كل منها الواحد باملائة    

، %2.3ألساسية من العامالت هي عليه النساء العامالت، فالتقديرات تشري إىل أن نسبة من أكملن املرحلة ا      
، ومن تلقني تـدريب  %3.2، ومن حصلن على دبلوم ثانوية وما فوق       %2.1ومن  أكملن املرحلة الثانوية      

يقرأن ويكتنب أما بقية العامالت، ونسبتهن تزيـد عـن   % 8فقط، وبينهن نسبة تقارب     % 0.9فين ومهين   
  .فهن أميات% 83

  : حق املرأة يف التعليم2 .2
الدستور اليمين وقانون التعليم نصوصاً صرحية تشدد على كفالة الدولة حق املواطنني املتـساوي        يشتمل  

ويف . يف التعليم وضرورة توفري فرص متساوية للجميع، إضافة إىل جمانية وإلزامية التعليم يف مرحلته األساسية           
لكـن هـذا   .  رجاالً ونـساءً -نني مجيعاًقانون حمو األمية وتعليم الكبار مت التأكيد على أمهية حمو أمية املواط 

 النمطية للمرأة باعتبارهـا ربـة   -القانون اشتمل يف الوقت نفسه على نص يرسخ يف الواقع النظرة التمييزية       
حيث جرى التأكيد علـى االهتمـام باحتياجاـا    ) 3 الفقرة 8املادة . (البيت واملعنية أساساً بشئون األسرة 

  .لطفولة وشئوون البيتاملتعلقة مبهارات األمومة وا
يف احلياة العملية إمجاالً تظل الفرص يف التعليم غري متكافئة بسبب معاناة الفتاة واملرأة عامة من متييز واضـح      

فاألميـة  . يبقيها أقل قدرة على االستفادة مما هو متاح من فرص التعليم والتأهيل مبختلف أنواعه ومراحلـه         
ففي حني تـشكل األميـة نـسبة      . لى النسب املسجلة يف البلدان النامية     املنتشرة بني النساء ال تزال من أع      

 سنوات، تقدر نسبة أمية اإلناث من تلك الفئـة العمريـة   10بني السكان يف سن ما فوق    % 62.7تقارب  
، ويقدر أن تصل نسبة األميـة بـني   %43.1، وتقل هذه النسبة بني الذكور من نفس الفئة إىل 82.8حبوايل  

  %.90من نفس الفئة إىل ما يزيد عن إناث الريف 
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، تشكل اإلناث من إمجايل عدد الطـالب املـسجلني يف املراحـل           2003ووفقاً لإلحصاءات الرمسية لعام     
  :املختلفة النسب التالية

-5ما بـني  (، التعليم الفين واملهين %25، املرحلة اجلامعية %29، املرحلة الثانوية   %37.9املرحلة األساسية   
10.(%  
  : حق املرأة يف الصحة3 .2

حق الرعاية الصحية جلميع املواطنني مكفول بنص دستوري، والدولة مطالبة بإنشاء املرافـق الـصحية              
فاملرافق الصحية العامة ملزمة بتقدمي ما هو متاح لديها من خدمات لكـال    . والتوسع فيها لتكفل ذلك احلق    

 بتقدمي خدمات صحية متخصصة يف جمال األمومة        اجلنسني دون متييز، كما توجد برامج وهيئات عامة تعين        
  .والطفولة واألسرة وكثري منها يستهدف النساء، أثناء احلمل والوالدة والرضاعة بشكل خاص

ومع ذلك فلم تترسخ بعد ضمانات تكفل حصول املرأة على قدم املساواة مع الرجـل علـى الرعايـة       
ال تزال تعيق إمكانية حصول مجيع النساء على الرعايـة          الصحية، وكثري من العقبات االجتماعية والقانونية       

  :ولننظر إىل بعض املؤشرات املتعلقة بوضع املرأة الصحي. الصحية
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  نسب حول الوضع الصحي لالمومة) 16(اطار رقم 
  

 
  

    من املسببات ميكن سردها لتربير ظهور مثل هذه املؤشرات املعب رة عن تـدين مـستو ى الرعايـة    كثري
الصحية إمجاالً، كتخلف النظام الصحي وشحة املوارد وسوء استخدامها، لكن مثل هذه التربيرات ال تنف               
حقيقة وجود آثار مضاعفة تعاين منها النساء نتيجة انعدام املساواة بني الرجل واملرأة، واستمرار املمارسات               

ايت والقدرة على السيطرة على كثري من اجلوانب املتعلقـة بـصحتهن،          التمييزية اليت تفقدهن استقالهلن الذ    
  :ومن تلك املمارسات على سبيل املثال ال احلصر

غياب سلطتهن الفعلية على حيان اجلنسية واإلجنابية، مبا فيها اإلسهام املتساوي يف قرار تنظيم               •
النتفاع باخلدمات وباملعلومـات  األسرة، وحرية اختيار عدد األطفال وفترة التباعد يف إجنام وا  

  .اخل...املساعدة على تنظيم األسرة وحرية املعاشرة الزوجية
  .تبعية النساء اقتصادياً وتأثرهن بظاهرة الفقر على حنو أوسع •
افتقار النساء والفتيات للغذاء والرعاية الصحية الضرورية لصحتهن كوما يوزعان بطريقة غري             •

 .شية بسبب تفضيل األبناء الذكور على الفتياتعادلة يف إطار األسرة املعي
إكراه الفتيات على الزواج واحلمل والوالدة يف وقت مبكر وتعرضهن نتيجة لذلك لكثري مـن              •

 .األمراض وحلاالت إجهاض غري قانونية
 .انعدام خدمات التوليد الطارئة •

هات  ألم ا ات  ي ف365وف ل أ ة  ئ ما كل  ل ة  ا ف و ة  ل ا ح  . 
  %.23املتزوجات الاليت يستخدمن وسائل منع احلمل 
يف احلضر % 61األمهات الاليت حيصلن على رعاية صحية أثناء احلمل 

  .يف الريف% 27و
 %.16.1من وضعن محلهن يف مستشفى 
 %.77من وضعن محلهن يف املرتل 

  %61 أثر اإلصابة مبرض جنسي الاليت حصلن على استشارة طبية
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ا من اخلـدمات    انعدام خدمات احلياة املأمونة ومرافق الصرف الصحي ومصادر الوقود وغريه          •
 .اليت تلقى تبعاا على كاهل النساء، وتترك آثاراً صحية سيئة عليهن

 .التعرض ألشكال العنف األسري واجلنسي وللضغوط النفسية املختلفة •
 .صعوبة مزاولة الرياضة واألنشطة البدنية والتروحيية •
 .استمرار ظاهرة ختان اإلناث يف بعض حمافظات البالد •

من انتهاكات احلقوق وممارسات التمييز والعنـف ضـد         أمناط شائعة أخرى     
  :املرأة

ال خيتلف وضع اليمن كثرياً عن غالبية البلدان العربية واإلسالمية من حيث أمناط التمييز والعنف الـيت ال   
فاليمن كهذه البلدان مجيعاً، كانت قد شهدت منذ حوايل ربع قرن مـضى، منـواً               . تزال متارس ضد املرأة   

 ملحوظاً ملوروثات الثقافة املتحيزة ضد املرأة، وهي املوروثات اليت جاء ظهورها هذه املرة ممهـوراً                وإنعاشاً
ولـذلك  . خبامت القوى التقليدية األكثر تطرفاً يف تفسري وتوظيف النص الديين وتربير العـرف االجتمـاعي          

ساعدت على إبقاء النـساء أقـل       أخذت األوضاع احلقوقية للنساء تعاين من انتهاكات وتراجعات كثرية          
  .تطوراً وأشد عجزاً عن االستفادة من مثار التنمية والنهوض احلضاري الذي تشهده بلداا والعامل أمجع

ومع ذلك ميكن مالحظة بعض جوانب التميز للوضع اليمين ، اليت فرضها قيـام اجلمهوريـة اليمنيـة،         
ريعات متجاوزة ملا ظل معمـوال بـه يف بلـدان احملـيط العـريب            بتوجهاا الدميقراطية، ومبا تبنته من تش     

  :واإلسالمي، وهذه اجلوانب هي
v             ة من حقوق للمرأة وبني ما ميارسة والقانونيه النصوص الشرعية اليت تفصل بني ما تقراتساع وعمق اهلو

  .فعلياً على األرض من انتهاكات لتلك احلقوق
v      تة حلقّهـا يف املـساواة،   التراجع الصريح الحقاً عن عدد مماسبق تشريعه من نصوص منصفة للمرأة ومثب

 .بإقرار تعديالت مناقضة تلغي ذلك احلق
هذا الوضع، الذي مل ترافقه خالل العقد املنصرم حتوالت عميقة حتد من تأثري القوى املناهضة حلق املرأة               

 التمييز والعنف البدين واجلنسي والنفـسي  يف املساواة، ميكنه أن يفسر استمرار انتهاكات احلقوق وممارسات 
اليت ال تزال تفرض نفسها يف جماالت عديدة يف إطار األسرة واتمع عموماً، إضافة إىل وجود أعمال عنف           
تطال النساء بسبب تغاضي الدولة عنها أو ألنّ من ميارسها هم أفراد وهيئات متثل الدولة، وكنا قد تناولنـا           

سنورد فيما يلي حاالت االنتهاك والتمييز والعنف األكثر شيوعاً يف التعامل مـع املـرأة     أعاله بعضاً منها، و   
  ).كما أظهرا التقارير واملسوحات والدراسات االجتماعية احلديثة(داخل األسرة ويف إطار احلياة الزوجية 
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  :حاالت االنتهاك األكثر انتشاراً يف إطار األسرة عموماً
v    ة،           تفضيل الذكور على اإلناث يف الرعاية والتربية ويف احلصول على وسائل العيش واخلدمات األساسي

 .وإلزام اإلناث بتحمل أعباء وواجبات أسرية شاقّة غري معترف ا اجتماعياً
v                 احلرمان الكلّي أو اجلزئي للفتيات والنساء من حق التعليم والتدريب، عرب احتكار أولياء األمور مـن

  ة اتة ومـستوى ونـوع              الرجال لعمليخاذ القرار اخلاص حبقّهن يف االلتحاق بالتعليم من عدمه، ومبد
 .ومواعيد الدراسة املسموح ا للفتيات

v              سنة، ويـتم تـزوجيهن   15 -10إكراه الفتيات على الزواج يف سن مبكّرة ويف أعمار تتراوح ما بني 
 .أحياناً برجال متقدمني كثرياً يف السن

v    ،ب عنه عدم كفاءة وتوافـق يف           عدم أخذ رأي الفتاةأو عدم القبول به عند تزوجيها، األمر الذي يترت 
الزواج، وخضوعه للعواقب الضارة لزواج ذوي القرىب وزواج املبادلة، ووقوع النساء ضـحايا مـن              

ميتلك القدرة علـى دفـع      
 .أموال أكثر

v    اسـتمرار ظـاهرة اخلتــان
لإلناث يف املناطق الساحلية    

 يتولّد عـن    احلارة، رغم ما  
ذلك من أضـرار صـحية      
ونفسية على النساء طـوال     

 .فترة حيان
v       حرمان املـرأة أو التحايـل

على حقّهـا يف املـرياث،      
باخضاعه ملعـايري عرفيـة     
وعصبيات قبلية عفا عليهـا     
الـزمن وأبطلــها الــشرع  

 .والقانون
v       ةحرمان املرأة من حق حري

احلركة والتنقّل، فتفـضيل     
رأة يف البيت وحتكّمهم حبركتها داخل البيت وخارجه يتولّد عنه مساس خطري حبقوقهن             الرجال بقاء امل  

 حاالت رصد من االنتهاكات ضد املرأة) 17(اطار رقم 
عنف ومضايقات جنسية  السجينات من النساء من قبل الشرطة ومسئويل الـسجون        -١

  .حسب تقرير اخلارجية األمريكية
جاءت نتيجة دراسة حول ختان اإلناث مشلت عدة حمافظات مينية تأيت حمافظة  مأرب        -٢

 .يف حلج% 5حجة و% 9.2إب و% 40احلديدة و% 49و% 92 نسبة لتصل إىل
 امرأة بسبب 100,000 من بني366كشفت وكيلة وزارة الصحة والسكان وفاة        -٣

 .الوالدة
 .اختطاف فتاة جامعية واغتصاا من قبل أربعة أشخاص وإحراق وجهها مباء النار -٤
م على ذمة   2005\5\4اعتقال األمن السياسي النتصار السياين وزوجها مساء يوم          -٥

 .وجود أخوها احلدث إبراهيم السياين  يف مرتهلا
تقارير رمسية تكشف أن املرأة اليمنية ا لريفية تتعرض للضرب أكثر من املرأة احلضرية     -٦

من الزوجات تتعرض للضرب مرة واحدة على األقل مـن  % 45وأن أكثر من نسبة    
 .واجهن بصورة مناسبةيتعرضن للضرب بسبب عدم الرد على أز% 69و. أزواجهن

) 332(بلغ عدد جرائم ضرب الزوجة مع التسبب بأذى خالل مخس سنوات ماضية    -٧
 حالة يف عدن وتوزعت البقية على احملافظات 70يف أمانة العاصمة و) 57(جرمية منها 
 .األخرى

 .من النساء يعملن بدون أجر ألسرهن% 62أشارت بعض الدراسات إىل أن  -٨
  

  
، الوحـدة  2005\5\10، الـبالغ  2005\4\4، الثـورة  2005\3\12صحف األيام   : املصدر

 ، وتقارير املرصد2005\10\20، الصحوة 2005\8\22، الناس 2005\7\6
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االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية، بل وبقدرن على التمتع بالشخصية القانونية املـستقلّة،            
 .كما يعرضهن لعقوبات جسدية ومعنوية خمتلفة من قبل الرجال

v   د عمل النساء من قبل أولياء األمر وإلزامهن، بأعمال شاقّة لـصاحل األسـرة غـري        االستيالء على عائ
  .مدفوعة األجر

  :حاالت االنتهاك األكثر انتشاراً يف إطار احلياةالزوجية
v ة من قبل الزوجالضرب واإليذاء اجلسدي واإلكراه يف املمارسات اجلنسي. 
v      خاذ القرارات األع حبقّها يف اإلجناب، مبا يف ذلك حتديـدها  حرمان الزوجة من املشاركة يف اتة ومن التمتسري

 .حبرية ومسؤولية لعدد األطفال الذين ستنجبهم ومواعيد اإلجناب والفترات الفاصلة بني الوالدات
v اء عقد الزواجة، وحرمان الزوجات من حقّهن يف إفي من قبل األزواج دون مربرات كافيالطالق التعس. 
v ة قاسيةإكراه الزوجة على العيش مع زوجات أخريات يف ظروف معيشي. 
v       حرمان الزوجات من النفقة بسبب اهلجر أو الطالق، وعجز من حصلن على أحكام بالنفقة عن تنفيذ تلـك

 .األحكام
v حرمان املطلّقات من حضانة أطفاهلن  .              
v    حرمان الزوجات أو املطلّقات من السكن

ةعرب الطرد من بيت الزوجي. 
v     ة (هجر وإمال الزوجاتالريفيات خاص (

ولسنوات أحيانـاً، مـن قبـل األزواج      
 .املهاجرين إىل املدن أو إىل اخلارج

v      حتميل الزوجات العامالت خارج البيت
أعباء كافة األعمـال املنــزلية، دون       

 .مشاركة الزوج
واملمارسة، وجيري التدرج، باجتاه املزيـد مـن   مما تقدم يتبني أن املرأة اليمنية تعاين من التمييز على صعيد التشريع   

  .االنتقاص حلقوق املرأة، وحىت اجلهود املبذولة إلزالة التمييز يف التشريع ضد املرأة مشوبة حباالت متييز ضد املرأة
 

  

  :حقوق الطفل: ثانياً

  بيانات عن الزواج السياحي)18(اطار رقم
 حالة زواج سياحي يف حمافظة إب وأن 92أكد العميد حيىي القدميي أن 

ليها مدينة القاعدة بنسبة من الزواج السياحي كانت يف إب وحدها وي% 38
30.%  

 حالة زواج 27أظهرت إحصاءات رمسية صادرة من وزارة العدل تسجيل 
 حاالت يومياً خالل أسبوع وأظهرت اإلحصائيات 10-3سياحي ومبتوسط 

 .2005 حالة خالل السنة 173تسجيل 
 .2005\8\22 الناس-2005\7\6الوحدة: صحيفيت: املصدر
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الثقافية اتفاقية حقوق الطفل هي أمشل صك حول هذا املوضوع،  إذ تشمل االعتراف باحلقوق املدنية و              
وقـد حظيـت   .  واالقتصادية والسياسية واالجتماعية وأنواع احلماية اخلاصة اليت يتطلبها حتديداً األطفـال       

االتفاقية بعدد من التصديقات يزيد عما حظيت به أي معاهدة أخرى من معاهـدات حقـوق اإلنـسان                 
قوق اإلنسان، وقد حددت جلنة     وتسمى بامليثاق العاملي حلقوق الطفل وهي بذلك متثل أداة هامة ملوظفي ح           

اال األول هو عدم التمييز الذي أشارت    : حقوق الطفل أربعة مبادئ أساسية لتطبيق اتفاقية حقوق الطفل        
واليت تكفل محاية األطفال من التمييز  ليس فقط على أساس ظروفهم اخلاصة، بـل أيـضا            )  2(إليه املادة   

 أو أفراد أسرهم اآلخرين، اال الثاين هـو مـصاحل الطفـل    بسبب ظروف آبائهم أو أوصيائهم القانونيني    
الفضلى اليت ينبغي أن توىل االعتبار األول يف مجيع اإلجراءات اليت تتعلق باألطفال سواء قامت ا هيئـات               

، اال الثالث هو ضمان محاية احلق يف احلياة والبقاء والنمو وعـدم   )3(عامة أم خاصة وفقاً ملضامني املادة       
حرمام من احلياة تعسفا، وحقهم يف حياة تكفل منوهم البدين والعقلي والروحي واألخالقي واالجتمـاعي       

، واال الرابع هو  احترام آراء الطفل وحقه يف التعبري عن آرائه حبرية وضرورة             )6(وهو ماتنص عليه املادة     
، فضالً عن ذلك تتـضمن اتفاقيـة حقـوق    )12(االستماع إليها وإيالئها االهتمام الالزم وفقاً لنص املادة       

محاية األطفـال  : الطفل جماالت حمددة تلتزم الدول بأن تتخذ فيها تدابري حلماية مصاحل األطفال، يف مقدمتها  
من الضرر البدين أو العقلي واإلمهال؛ إيالء اهتمام خاص لألطفال الذين هلم مشاكل مع القـانون؛ حـق                 

اصة ويف التعليم والرعاية؛ الرعاية الصحية جلميع األطفال؛ التعليم االبتـدائي           األطفال املعوقني يف معاملة خ    
ااين واإللزامي؛ احلماية من االستغالل االقتصادي؛ احلماية من مجيع أشكال االنتهاك اجلنسي واالستغالل              

  . حةاجلنسي، وحظر جتنيد األطفال الذين مل يتجاوزوا اخلامسة عشرة من العمر يف القوات املسل
كل إنسان مل يتجاوز مثانية عشر سـنة  "من قانون حقوق الطفل اليمين  بأنه    ) 2(عرف الطفل يف املادة     

) 1(، وهو ما يبدو مطابقاً لتعريف الطفل  الذي ورد يف املادة رقـم  " من عمره ما مل يبلغ الرشد قبل ذلك  
ل إنسان مل يتجاوز الثامنة عشرة، مـا مل  ك" من  االتفاقية الدولية حلقوق الطفل، واليت تعرف  الطفل بأنه           

  سـن  2002 لسنة  14، وحدد  القانون املدين رقم       "يبلغ سن الرشد قبل ذلك مبوجب القانون املنطبق عليه        
من مل يتجـاوز    " من قانون رعاية األحداث، احلدث بأنه       ) 2(كما عرفت املادة    . الرشد خبمسة عشر عاماً   

ه فعالً جمرماً قانوناً، أو عند وجوده يف إحـدى حـاالت التعـرض             سن اخلامسة عشرة كاملة عند إرتكاب     
كل طفل بلغ السابعة من عمره ومل       "من قانون حقوق الطفل احلدث بأنه       ) 2(لالحنراف، وقد عرفت املادة     

 بشأن اخلدمة املدنية والئحته التنفيذية شروط التعـيني        1991 لسنة   19يبلغ سن الرشد، وحدد القانون رقم       
 سنة يف 16 سنة، لكنه أجاز تعيني من ال يقل عمره عن       18 الوظائف واملهن ملن ال يقل عمره عن         الدائم يف 

وهو مـا  . الوظائف واملهن اليت يتطلب شغلها إعداداً خاصاً يف معاهد أو مراكز التدريب ويف مواقع العمل           
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ـ  133يتعارض مع نص املادة     سـنة  14ن بلـغ   من قانون حقوق الطفل اليت عرفت الطفل العامل بأنـه م
وهو ما يتعارض مع نصوص وأحكام االتفاقية الدولية بشأن احلـد  . وحظرت عمل من هم دون ذلك السن   

  .األدىن لسن العمل واالتفاقية الدولية بشأن إاء أسوأ أشكال عمل األطفال واللتني صادقت عليهما اليمن
  

  ، 2005عام بعض انتهاكات حقوق الطفل اليت مت رصدها خالل ) 19(إطار رقم 
  واليت ترجع أسباا إىل تناقض التشريعات اخلاصة بتحديد سن الطفل

 
فتح التناقض يف القوانني اليمنية اال أمام السلطة القضائية وسلطات الضبط القضائي النتهاك الكثري من حقوق األطفال، وتعـزز    

ث أمراً تقديرياً سواء من قبل القاضي أو الكـوادر  ذلك بفعل عدم وجود سجل مدين إجباري، األمر الذي جعل حتديد سن احلد      
 سريراً داخل قـسم  24حدثاً يف عنرب يتسع لـ ) 48(الطبية اليت تتعامل معها السلطات القضائية ، وكشفت ندوة وطنية وجود          

 وهناك عدد كبري طفالً يف السجون االحتياطية،) 51(إضافة إىل ) 18-14(الكبار بالسجن املركزي بصنعاء تتراوح أعمارهم بني 
، 2005من األطفال الذين تنتهك حقوقهم بسبب قصور التشريعات اخلاصة بتعريف الطفل ، ومن احلاالت اليت حدثت خالل عام 

 :احلاالت التالية 
 قام ضباط األمن بتعليقه على صدره وجلده يف أحناء متفرقة من جسمه ابتداء  خالل ستة أيام من:  وضاح حسني حممد أبو خلبة-

20 - 26/12/2004 .  
باإلعدام وذلك بعدما أصدر القاضي أمراً يعـرض  )  عاماً 16( حمكمة غرب تعز حتكم على الطفل هائل سعيد محود الزوقري            -

الطفل على عيادة غري خمولة وال خمتصة لتحديد عمره، وقد رفضت الشعبة اجلزائية االستئنافية بتعز طلب احلـدث عرضـه علـى      
 .نة طبية معتمدة لتحديد سنه، كما رفضت إعطاءه صورة من تقرير العيادةالطبيب الشرعي أو جل

 منظمات حقوقية بتعز  تناشد رئيس اجلمهورية رئيس جملس القضاء األعلى التدخل لوقف تنفيذ حكم اإلعدام يف قضية احملكوم       -
مره السبع عشرة سنة وقد رفض إحالته إىل عليه حافظ إبراهيم عبدايد وذلك السباب عديدة منها أن املذكور حدث مل يتجاوز ع

اللجنة الطبية لتحديد سنه كما أن حمكمة االستئناف رفضت قبول استئناف املذكور رغم تقدمه بطلب االستئناف وذلك بعد ثالثة   
  .أيام من صدور احلكم االبتدائي

عمـر حـسن   " احلدث"اضي باإلفراج عن املتهم  وكيل نيابة الشيخ عثمان مبحافظة عدن يرفض تنفيذ قرار احملكمة اجلزائية الق           -
  . عاماً واملسجون بسجن املنصورة منذ أربعة أشهر بضمانة حضورية حسب القرار) 17(األهنوم 

 سنة  من دار رعاية األحداث إىل سجن املنصورة املركزي حبجة جتاوزه السن القانوين،  رغم توجيهـات  16نقل حدث عمره    -
  . يف الدار خالل مدة  العقوبة احملكوم االنائب العام بإبقاء احلدث
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11  
 

على أن للطفل احلق يف احلياة وهو حق أصيل، و ال جيـوز  ) 5، 4(أكد قانون حقوق الطفل يف املادتني     
املساس به إطالقاً، وأن تتوىل الدولة رعاية األطفال وتعمل على توفري الظروف اليت تكفل تنـشئتهم تنـشئة     
سليمة حتترم حريتهم وكرامتهم اإلنسانية ويف بيئة صحية، مع ذلك فإن أوضاع حقوق الطفـل يف الـيمن             

 149 بالفقر املتفشي، فاليمن واحدة من أقل دول العامل منواً وأكثرها فقراً، وحتتل املرتبة            تأثرت إىل حد كبري   
، وعلى الرغم مـن أن الفقـر   2004 دولة، حسب تقرير برنامج األمم املتحدة اإلمنائي للعام   177من أصل   

ر تـنعكس بـشكل   يؤثر على حقوق جممل السكان، إال أن تأثريه على حقوق الطفل أشد وطأة، فأثار الفق   
وبالتايل تزداد معدالت الوفيات النامجـة عـن   ، مباشر على األوضاع الصحية حيث يكثر انتشار األمراض      

األمراض السارية عن املعدالت النامجة عن األمراض غري السارية فضالً عن ارتفاع معدالت سـؤ التغذيـة          
ومـضاعفات احلمـل   ،  وسؤ التغذية وتشمل األوضاع األكثر شيوعاً وخطورة يف اليمن كال من اإلسهال      

كما يزداد انتشار مرض اإليدز وبعض األمراض غـري الـسارية مثـل    ، واألمراض التنفسية احلادة واملالريا   
الــسرطان وأمــراض   

  . )١(القلب
كشفت نتائج املـسح    
امليـداين حـول الـصحة    
اإلجنابية الذي نفـذ عـام      

 يف حمافظــــات، 2005
ومـأرب،  ، عمران، شبوة 

ــن ا% 27أن ــال م ألطف
% 60يصابون باإلسهال،   

منهم يصابون وال حيصلون    
من % 58على أي رعاية ،و

األطفال يصابون بـاحلمى    
  .)٢(منهم ال حيصلون على أي رعاية صحية% 51والسعال 

                                                             
 150 ص2005 يونيو 8رشاد غالب شيخ، مؤشرات الوضع الصحي يف اليمن الة الصحية العدد  1
  .مأرب،املسح امليداين حول الصحة اإلجنابية عمران شبوة ، اجلهاز املركزي لإلحصاء 2
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تدل املؤشرات على أن معدل وفيات الرضع يف اليمن من املعدالت العالية على مستوى العامل، فـاليمن      
 حالة  100يزيد فيها معدل وفيات األطفال عن       ) ليمن وجيبويت والصومال والعراق   ا(واحدة من  أربع دول      

، وحسب ترتيب وفيات األطفال دون سن اخلامسة )١(، وهي من أعلى املعدالت يف العامل النامي     1000لكل  
عـامل   دولة يف أعلى قائمة وفيات األطفـال يف ال 43، فإن اليمن تقع ضمن أول    2004تنازلياً يف العامل عام     

 مولود حي، وكان معدل وفيات األطفال دون سن اخلامسة يف اليمن          1000حالة لكل   ) 111(حيث بلغت   
، وذلك يعين أن املعدل السنوي لالخنفاض يف )٢(والدة حية يف العام   1000 حالة لكل    143 حوايل   1990عام  

 هي حـوايل   2004 عام  حىت1990والنسبة املئوية لالخنفاض منذ   % 1.8وفيات األطفال دون سن اخلامسة      
22.%  

  :انعكاسات صحة األم على حق الطفل يف احلياة
ممـا  )  يف الريف% 77.2يف احلضر وحوايل   % 59.5(من الوالدات يف البيوت     % 77.2يتم ما يقارب    

يعرض حياة األم إىل اخلطر، بعضهن ال حيصلن على أي رعاية صحية أثناء الوالدة، أما من حيـصلن علـى         
 أثناء الوالدات يف البيوت، فإن املستوى املتدين هلذا النوع من اخلدمات الصحية، قد ال حيـول  رعاية صحية   

 طفل قبل بلـوغ  1000 طفل من كل 82دون وفاة املواليد أو إصابتهم بالكثري من العاهات حيث أنه ميوت     
م األول للـوالدة،  من وفيات األطفال حديثي الوالدة خالل اليـو % 30، وحتدث )٣(السنة األوىل من العمر   

مـن وفيـات    % 75من وفيات حديثي الوالدة حتدث خالل الثالثة األيام األوىل، وحوايل           % 50وحوايل  
من وفيات األطفال دون سن اخلامسة،      % 25حديثي الوالدة حتدث خالل السبع األيام األوىل، فيما حتدث          

  .)٤(بني اليوم الثامن واية السنة الرابعة من أعمارهم
من وفيات املواليد من خال ل حتسن صحة ورعايـة          % 70بعض الدراسات إىل أنه ميكن جتنب       تشري  

لألمهات دون سن العشرين والاليت يلدن بتباعـد    % 40األمهات، فنسبة الوفيات بني األطفال تزداد بنسبة        
ارنـة  أقل من سنتني، أما الذين يظلون على قيد احلياة فيكونون أكثر عرضة للمرض وسـوء التغذيـة، مق             

  .)٥(بأطفال األمهات الاليت يتمتعن مبستوى صحي جيد

                                                             
  .35 دراسة حول واقع الطفولة يف الدول العربية ص،عامل عريب جدير باألطفال: 2005اليونيسيف  1
 .98المقصون والمحجوبون ص  ، وضع األطفال في العالم  ، 2006    اليونيسيف2
 2005 ديسمرب14 -12  مسرية التوجيري، الرعاية الصحية لألم يف مرحلة احلمل وأثناء الوالدة وما بعد املؤمتر الوطين لألمومة 3

  .15ص
  . 1ص2005ديسمرب 14 -12ية األم والطفل يف وفيات املؤمتر الوطين لألمومة املأمونة ااسية لرعالتداخالت األس4 
  .7 وفيات ومراضة األمهات لالستراتيجية الوطنية لألمومة واملأمونة ص 2005  أروى الربيع 5
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من املواليـد، ويعـد     % 19فالفقر واحلمل املتقارب واخنفاض الوعي الصحي يؤدي إىل اخنفاض وزن           
، )دون سن اخلامـسة (اخنفاض وزن املواليد أحد العوامل الرئيسية الرتفاع معدالت وفيات األطفال الرضع       

ى كعدم تيسر احلصول على الرعاية الصحية والعجز عن دفع تكاليفها، وصعوبة       فضالً عن تأثري عوامل أخر    
احلصول على مياه الشرب النقية وخدمات اإلصحاح البيئي فضالً عن عدم توفر الكادر البـشري والـبىن              

 وعدد الـسكان  4185 حوايل 2002التحتية للخدمات الصحية حيث بلغ عدد السكان للطبيب الواحد عام       
1589احد حوايل للسرير الو

)١(.  
) 75(تبنت االستراتيجية الوطنية للسكان هدفاً طموحاً يتمثل يف خفض معدل وفيـات األمهـات إىل              

 أهدافاً ال تقل 2005-2001وحدد برنامج العمل السكاين     ، 2025 والدة حية يف العام      100,000حالة لكل   
احلوامل، زيادة نسبة النساء الالئي يولدن    من النساء   % 60توفري خدمات رعاية احلوامل لـ      : طموحاً منها   

من النساء، وهي أهداف يصعب    % 15، توفري خدمات ما بعد الوالدة لـ        %40بإشراف كادر مؤهل إىل     
 كـان معـدل     1997حتقيقها يف ظل تدين خمصصات القطاع الصحي من إمجايل اإلنفاق العام، ففي عام              

 والدة حية، وخـالل    100,000 حالة لكل  365حوايل  ) حسب نتائج  املسح الدميجرايف      ( وفيات األمهات   
 سنوات مل حتسن هذا املؤشر سوى بشكل طفيف جداً، حيث خلصت نتائج املسح اليمين لـصحة      6حوايل  

 والدة حية، وتـشكك بعـض   100,000 حالة لكل 351 إىل أن معدل وفيات األمهات 2003األسرة لعام   
يات األمهات أثناء الوالدة قد تصل إىل ضعف املعدل الـذي  الدراسات ذه املؤشرات ، وترى أن معدل وف 

. )٢(خلص إليه املسح 
     

                                                             
 اللجنة الوطنية للمرأة مرجع سابق،  1
   .5أروى الربيع، مرجع السابق، ص  2
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  أهداف السياسات السكانية يف اليمن مقارنة بأهداف املؤمترات الدولية) 20(إطار رقم 
  أهداف املؤمتر الدويل للسكان

 )1994القاهرة (والتنمية 
أهداف مؤمتر القمة العاملية للتنمية 

  )1995كوبنهاجن (االجتماعية 
أهداف السياسة الوطنية للسكان يف 

 )2025-2001(اجلمهورية اليمنية 
خفض معدل وفيات األطفال الرضع مبقدار 

 50الثلث على األقل، حبيث ال تزيد عن 
 مولود حي حبلول 1000حالة وفاة لكل 

 2015عام 

خفض معدل وفيات الرضع مبقدار 
، حبيث يقل 1990ثلث مستوى عام 

 مولود حي حبلول 1000 /35عن 
  2015عام 

ختفيض معدل وفيات الرضع إىل 
 والدة حية حبلول عام 35/1000

 حبلول 1000/ 30، وأقل من 2015
 2025عام 

خفض معدالت وفيات األطفال دون سن 
اخلامسة مبقدار الثلث على األقل، وحبيث ال 

 مولود 1000 حالة وفاة لكل 70تزيد عن 
 2015حي حبلول عام 

معدل وفيات األطفال دون خفض 
سن اخلامسة مبقدار الثلث عن مستوى 

 45، حبيث يقل املعدل عن 1990عام 
 مولود حي 1000حالة وفاة لكل 

 2015حبلول عام 

ختفيض معدل وفيات األطفال دون سن 
 1000/ 45اخلامسة ليصل إىل حوايل 

، وأقل من 2015مولود حي حبلول عام 
 مولود حي حبلول عام 1000/ 40

2025 

خفض معدل وفيات األمهات أثناء الوالدة 
 حبلول عام 1990إىل نصف معدالا عام 

، وخفضها مرة أخرى مبقدار النصف 2000
 60، حبيث تقل عن 2015حبلول عام 

  .ألف مولود حي 100/

خفض معدل وفيات األمهات أثناء 
عن مستوى عام % ٥٠الوالدة مبقدار 

م، وحتقيق خفض آخر مبقدار ١٩٩٠
 2015نصف حبلول عام ال

خفض نسبة وفيات األمهات ليصل إىل 
 ألف والدة 100 حالة وفاة لكل ٧٥

 حالة 65 وإىل اقل من 2015حية عام 
 ألف والدة حية حبلول 100وفاة لكل 

 2025عام 
تعميم إمكانية الوصول إىل طائفة من 
األساليب املأمونة واملوثوق ا لتنظيم 

دمات األسرة، وما يتصل بذلك من خ
 2015الصحة اجلنسية واإلجنابية حبلول عام 

تيسري سبل الرعاية الصحية اإلجنابية 
من خالل نظام الرعاية الصحية األولية 
جلميع األفراد يف األعمار املناسبة يف 
أقرب وقت ممكن، ويف موعد ال 

 2015يتجاوز سنة 

العمل على رفع معدل استخدام وسائل 
عام حبلول % 56تنظيم األسرة إىل 

، وعلى أن ال تقل نسبة 2025
 %35االستخدام للوسائل احلديثة عن 

لكل إنسان احلق يف التمتع بأعلى املستويات 
املمكنة من الصحة البدنية والعقلية، وعلى 
الدول أن تتخذ التدابري املناسبة ومبا يكفل 

حصول اجلميع على خدمات الرعاية 
 الصحية

توفري إمكانية وصول اجلميع على 
اس مستدمي إىل مياه الشرب املأمونة أس

بكميات كافية وتأمني املرافق الصحية 
 املناسبة

توسيع وحتسني مستوى اخلدمات 
الصحية وتعميم الرعاية الصحية 

املتكاملة وخاصة يف األرياف، وحتقيق 
من % 90معدل تغطية ال يقل عن 
 2025السكان حبلول عام 

 60إىل رفع متوسط العمر املتوقع عند امليالد 
 2000عاماً حبلول عام 

رفع متوسط العمر املتوقع عند امليالد 
 عاماً حبلول عام 60حبيث ال يقل عن 

2000 

العمل على رفع متوسط توقع احلياة 
 سنة حبلول عام 70عند امليالد إىل 

 سنة حبلول عام 70، و أعلى من 2015
2025 

املنطلقات واملبادئ واألهداف، : ، الوثيقة الثانية2025-2001كان يف اجلمهورية اليمنية الس الوطين للسكان، السياسة الوطنية للس: املصدر
أيضاً وزارة  .9-8ص . ص) 2001\2\6 وصادق جملس الوزراء عليها يف 13/1/2001النسخة األولية املقرة من قبل الس الوطين للسكان يف (

، صنعاء، أبريل ) 1995كوبنهاجن (تابعة تنفيذ مقررات مؤمتر القمة العاملي للتنمية االجتماعية التأمينات والشئون االجتماعية، التقرير الوطين حول م
  .5، ص1999، سبتمرب1999، صندوق األمم املتحدة للسكان، حالة سكان العامل 45-44ص .  ، ص2000
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اق العام وميكن القول أن هذه األهداف أهداف طموحة يصعب حتقيقها ال سيما يف ظل مؤشرات اإلنف              
املتدنية على القطاع الصحي، وذلك على الرغم من أن مشاركة املنظمات غري احلكومية يف هـذا اـال،          

واليت تشكل جهداً داعمـاً ومـسانداً       
للدولة يف حتقيق أهدافها، حيث تـشري       
نتائج املسح اليمين لصحة األسرة لعـام    

من النساء احلوامل   % 41 إىل أن    2003
ن قبل طبيب وأن    تلقني رعاية صحية م   

تلقني رعاية من قبل ممرضات     % 4حنو  
من % 55أو قابالت، يف حني مل تتلق       

. النساء أي رعاية طبية أثنـاء احلمـل       
ويبدو التباين واضحاً يف نسبة النـساء       

الريفيات والنساء احلضريات الالئي حيصلن على الرعاية الصحية أثناء احلمل، حيث تبلغ نسبة احلـضريات               
وهي مؤشـرات تـدل   . من الريفيات% 38يف مقابل حوايل % 69  على هذا النوع حوايل     الالئي حصلن 

 كانت نسبة النـساء الالئـي يـتم    1997 حمدود جداً، ففي عام 2003 و1997على أن ما حتقق بني عامي   
، وأن نسبة الوالدات الـيت تـتم        %34.3رعايتهن أثناء احلمل بواسطة عامل صحي مدرب كانت حوايل          

، ونسبة الوالدات اليت تـتم يف مؤسـسة صـحية حـوايل            %28.4مل صحي مدرب حوايل     بإشراف عا 
من الوالدات فقط تتم يف مؤسسات صحية ، وأن نسبة النساء احلوامل املطعمات ضـد الكـزاز                  15.5%

  %.26حوايل 
   :إساءة معاملة األطفال* 

ها األم  للعنـف يتعـرض   من األسرة اليت تتعرض في%  53 -% 32توصلت العديد من الدراسات إىل أن     
.فيها األوالد لسوء معاملة من قبل القائم بالعنف  

    مع التغريات املتزايدة وتسارع عملية التنمية واالنفتاح يف اتمع اليمين جند أنـه حـدثت تغـريات يف               
2005األسرة واتمع بشكل عام، فقد أظهرت الدراسات احلديثة عام            

  وجود العنـف ضـد املـرأة         )١(
  .يف األسرة والذي يعترب مؤشر لتعرض األطفال لسوء املعاملة ) املادية واملعنوية (اشكاله ب

                                                             
 ).اجلمهورية اليمنية،  العنف ضد األطفال يف اليمن2004الس األعلى لألمومة والطفولة ( يأروى العز)  1(

0.00%

50.00%

100.00%

ریف حضر 

حم ل ف ي     اء ال حیة أثن  كل رق م   ( ٩)  نسبة النساء الالتي تلقین رعایة ص ش 
الحضر عام ٢٠٠٣. الریف و

حیة   ایة ص  الالتي تلقین رع حیة   ایة ص  الالئي لم یتلقین رع
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 معظم األطفال العاديني من عينة الدراسة يعيشون أوضاع أسرية واجتماعية متدنية نتيجة الفقر وتدهور               -1
ناطق الريفية وهو مـا  األحوال املعيشية وكرب حجم األسرة وتدين املستويات  الصحية والدخل وخاصة يف امل    

  .يوفر البيئة املالئمة ألضعاف أسلوب الرعاية وبروز ظواهر اإلمهال واإلساءة 
من أطفال العينة يف الريف واحلضر % 88 أن العقاب كان هو األسلوب السائد يف التعامل، حيث أشار          -2

 األوالد الذكور إىل إـم  من% 28إىل أن تعامل األبوين معهم عند ارتكاب اخلطأ هو العقاب، وقد أشار         
أكثر تعرضاً للعقاب بسبب إمهـال الواجبـات        

من اإلنـاث إىل    % 54املدرسية، بينما أشارت    
إن أكثر تعرضاً للعقاب بسبب عدم طاعة أوامر     
الوالدين، وقد أظهرت الدراسة أن أكثر وسـائل      

  :اإلساءة لألطفال هي 
  % .38.6 الضرب بنسبة -1
  %.27.5 التوبيخ بنسبة  -2
  %.12.5 الضرب بالعصا بنسبة -3
  % .8 االستهزاء يشكل  -4

وهذا ما أكدته دراسة قامـت ـا مجعيـة       
 2004املشرفني االجتماعيني يف حمافظة حلج عام       

والذي طُبقت على عشر مدارس حكوميـة يف        
مديرييت احلوطه وتنب يف مدينة حلج وقد بلغ عدد         

) 224(تلميذ وتلميذة، منهم    ) 410(أطفال العينة   
 -10ذكور تتراوح أعمارهم بني     ) 187(إناث و 

 اخلـامس   سنة للمراحل الدراسية من الصف   18
وقد .وحىت الثامن من مرحلة التعليم األساسي 

  : أوضحت النتائج أن 
  .١تعرضوا للضرب القاسي %   1. من العدد الكلي تعرضوا للضرب %  80.  مل يتعرضوا للضرب %  18

                                                             
 save the children( حق األطفال يف احلماية والعيش بأمان بعيداً عن العقاب : مكتب التربية والتعليم احلوطة حلج (  1

Sweden. (  

  ) 20(إطار رقم 
  ةتدهور األوضاع التعليمية يف منطقة ريفي

تتراجع العملية التعليمية يف مديرية احلدأ بشكل خميـف وذلـك    
نتيجة لعدة أسباب أوجزها األخ مدير إدارة التوجيه مبركز احلدأ        

 زراجة وهي أن ثلث مدارس املديرية متهالكة فمدرسة الصديق يف
مثالً بدون فصول دراسية حيث يتعلم األطفال يف العراء، كمـا           

. تفتقر املدرسة إىل الوسائل والسبورات التعليميـة والكراسـي       
إضافة إىل انقطاع املدرسني والعجزيف توفري الكتاب املدرسي ويف       
توفري املدرسني أيضاً فاملدرسة السابقة مثالً يف الصف التاسـع ال      

 فقط لكل طالب الصف وبقيـة املـدارس         يوجد سوى كتابني  
يشترك فيها أكثر من طالب باملنهج الدراسي مع أن الطالب قـد    
دفعوا قيمة املناهج التعليمية وفيما يتعلق بالعجز يف املعلمني، رغم         
أن املديرية  تفتقر كثرياً للمدرس فإن إمجايل عدد الكادر فيهـا ال    

أي أنـه إىل    ) 1200(إال أن الذين يعملون     ) 1600(يتجاوز  
حيث أثـر   " الثأر"وهناك أيضاً   . جانب العجز فهناك غياب أيضاً    

) عبداهللا بن عبـاس (بشكل خطري على العملية التعليمية فمدرسة  
-2002توقف التعليم فيها ملدة عـامني مـن    ) نيسان(يف قرية   
 بسبب خالفات اجتماعية حول تغري مـدير املدرسـة،          2004

 أغلقت أبواا ملدة عامني بسبب   اليت) بين ضبيان (كذلك مدرسة   
أغلقت أبواا ) القرنية(بين فالح يف (تغري مدير مدرستها، مدرسة  

نتيجة خلالفات اجتماعية وسياسية وحرم طالب بني اختيـارات         
 .الفصل األول من العام الدراسي
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 طفال تتراوح أعمـارهم بـني   20ة عشوائية من املعتدى عليهم جنسيا مكونة من         ويف دراسة على عين   
بينما نسبة املعتـدى علـيهم مـن    % 78سنة حيث بلغت نسبة املعتدى عليهم من قبل األقارب    ) 14 -5(

وتوصلت الدراسة إىل أن األطفال املعتدى عليهم يشعرون بعدم األمان والوحدة وينظرون إىل           % 22أخرين  
  .١عدوانية وكراهيةالبعض ب

    ويعترب العنف األسري مؤشراً لسوء معاملة األطفال يف األسرة فكثري من األطفال الذين يتعرضون لسوء               
  ).٢ضد الزوجة( معاملة وجدوا يف أسر ميارس فيها العنف األسري 

  :وبرغم مصادقة اليمن على اتفاقية حقوق الطفل اليت تنص يف املادة التاسعة عشر على
تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري التشريعية واألدارية واألجتماعية والتعليمية املالئمة حلماية الطفـل           - 1

من كافة أشكال العنف أو الضرر أو األساءة البدنية أو العقلية واألمهال أو املعاملـة املنطويـة علـى              
أو ) الوالدين ( وهو يف رعاية الوالد      االمهال أو إساءة املعاملة او األستغالل مبا يف ذلك اإلساءة اجلنسية          

  .عليه أو أي شخص أخر يتعهد الطفل برعايته ) األوصياء القانونيني (الوصي القانوين 
 ينبغي أن تشمل هذه التدابري الوقائية ، حسب األقتضاء إجراءات فعالة لوضع برامج إجتماعية لتـوفري         - 2

 برعايتهم وكذلك لألشكال األخرى من الوقايـة        الدعم الالزم للطفل وأولئك الذين يتعهدون الطفل      
ولتحديد حاالت إساءة معاملة الطفل املذكورة حىت األن واألبالغ عنها واالحالة بـشأا والتحقيـق          

  .فيها ومعاجلتها ومتابعتها وكذلك لتدخل القضاء حسب اإلقتضاء 
من ممارسة الـضرب أو أي    ) الوالدين  (اال أنه نتيجة لعدم وجود قانون أو عرف اجتماعي مينع األب            

شكل من أشكال العنف البدين يف أطار ما يدعيه من تربية للطفل أو تقومي أخالقه، فقد كشفت نتائج            
 أن حوايل ثلث األطفال املعنفني مت تعنيفهم داخل األسرة و أكثـر مـن ثلثـي    1999مسح الفقر عام  

  .تعرضوا له خارج األسرة 

                                                             
 ).5 -4 ص 2005 يناير22ره على الصحة النفسية ، الصحة العقلية ، العدداألعتداء اجلنسي على األطفال وأث: مجيلة ناصر (  1
 كلية الطب 2005يناير5 -3العنف األسري وإساءة معاملة األطفال الندوة الوطنية حول إساءة معاملة األطفال : أروى العزي  (  2

 )جامعة عدن
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   :إساءة معاملة الطفلة كوا أنثى
فالثقافة األبوية التقليدية تظهر من خالل التربية والتنشئة األسرية اليت تكرس مبدأ الطاعة واألمتثال عند               

  .١االناث أكثر من الذكور كما أشارت دراسة الس األعلى لألمومة والطفولة
ات تشري اىل أن حيث جند أن الفتاة يساء معاملتها بكوا طفلة أنثى ودلك حبرماا من التعليم فالدراس          

من بني األسباب اليت تؤدي اىل تدين التحاق وتسرب الفتيات من املدارس من املرحلـة األساسـية يف     
  ):اب، حجة، مأرب، أبني ( احملافظات

الظروف األقتصادية الصعبة اليت تعاين منها أسر فتيات الغري ملتحقات واملتسربات ، حيث بلغت               -
  % .73الدراسة نسبة األسر الفقرية من حجم عينة 

  %.59اخلوف من االختالط بني الذكور واألناث وجدت بنسبة  -
   %.40الزواج املبكر بنسبة  -
  .٢ % 29.5تدين الوعي بأمهية تعليم الفتيات بنسبة  -

 361 مدرسة بنات و     64    وتوصلت الدراسة اليت نفذها مركز الدايل للتطوير التنموي واليت طبقت على            
  : أن أسرة يف أمانة العاصمة

  من الفتيات تسربن بسبب الزواج املبكر  % 15.2 -
بسبب املشاكل   % 15.1 -

  .األسرية 
بسبب العمل يف     % 5.2 -

املرتل ملساعدة االم أو بدال     
  .عنها 

بـسبب قناعـة    % 12.7 -
األسرة بعدم أمهية تعلـيم     

  .٣الفتاه 

  :االجتار باألطفال
                                                             

  ).99يمن ، اجلمهورية اليمنية ص العنف ضد األطفال يف ال2004الس األعلى لألمومة والطفولة (  1
اب ، (تدين االلتحاق والتسرب العايل للفتيات يف مرحلة التعليم األساسي : املركز اليمين للدراسات االجتماعية وحبوث العمل (  2

  )72-67ص ) G.T.Z( متويل برنامج التعاون اليمين األملاين 2004ديسمرب ) حجة ، مأرب ، أبني 
  .)6 ص 1496 ،  2005\11\2الثورة (  3

 مؤشرات االلتحاق والتسرب من التعليم) 21(اطار رقم 
 %.63.3ليم األساسي مل يتجاوز معدل االلتحاق بالتع -
 %.36.7بلغ معدل التسرب من التعليم األساسي  -
 %.37.9مل يتجاوز معدل االلتحاق بالتعليم الثانوي  -
 %.62.1بلغ معدل التسرب من التعليم الثانوي  -

من السكان غـري    )  سنة 17-15(من إمجايل الفئة العمرية     % 62.1أي أن هناك  
 الفين واملهين، ويتوزع هذا املؤشر اخلطري   ملتحقني بأي من أنواع التعليم الثانوي أو      

بني اإلنـاث،  % 78.3بني الذكور، وما يزيد على % 46.2على اجلنسني بنسبة   
 مل يكن يزيد عن 1994-1991يف حني أن التسرب يف هذه املرحلة خالل الفترة      

  .يف أوساط اإلناث% 30.3بني الذكور و% 21
لس النواب حول موازنات الدولة الصادرة يف تقرير جلنة الشئون املالية يف جم: املصدر

25\7\2004 
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أنتهاك حلقوق الطفل ، ونتيجة لألدراك املتزايـد هلـذه   أن قضية األطفال مشكلة غاية يف األمهية ملا متثله من  
وقد . القضية فقد قامت اجلمهورية اليمنية باملصادقة على املعاهدات والتعهد الكامل مبحاربة ريب األطفال            

قامت الدولة باملصادقة على الربوتوكولني االختياريني بشأن بيع ودعارة األطفال وريبـهم إال أن القـانون     
  .١ال حيدد هذه القضايا بوضوح مما يتطلب أن تتم األصالحات القانونية الكاملة ذا اخلصوص اليمين 

      ونتيجة لذلك ال جند عل مستوى الواقع تفعيل هلذه املعاهدات واألتفاقيات حيث أنه ال توجد قـوانني         
و شـرطة احلـدود الـذين    صارمة وتطبيق فعلي هلا ضد األسر اليت رب أبنائها أو ضد املهربني أنفسهم  أ 

تقريـر جلنـة احلريـات    (وحسب . يرتشون للمساعدة يف ريب األطفال ، رغم إحالة بعضهم اىل القضاء 
الذي أشار إىل أن األحصائيات الـيت مت احلـصول    ) 2004\9\12العامة وحقوق اإلنسان يف جملس النواب      

 وحـىت مـارس   2000هربني أبتداء من عام عليها من وزارة الداخلية بشأن ريب األطفال والقبض على امل   
  . طفال189ً تفيد أن عدد املهربني من األطفال بلغ 2004

        بينما أشارت وزارة حقوق اإلنسان اعتمادا على الدراسة امليدانية للظاهرة إىل ارتفـاع يف مؤشـر               
 الذين مت أعادم عرب     ريب األطفال من عدد من حمافظات اجلمهورية حيث وصل إمجايل األطفال املهربني           

   . طفل3500 اىل 2003سفارتنا بالرياض وقنصليتنا العامة جبده خالل العام 
  مؤشرات حول ريب األطفال) 22(إطار رقم 

  : وجد أن 2004من خالل النتائج اليت توصلت هلا دراسة اليونيسيف 
در من اجلماعات املعرضة للخطورة وغالباً ما تتكون من أعداد كبرية اخللفية األسرية لألطفال املهربني تنح

  ) .كما أشار املشاركون يف الدراسة ( أفراد 8منهم يكون لديهم أكثر من  % 62.8من األفراد إذ أن 

                                                             
. دراسةحالة حملافظيت حجه واحملويت . ، ريب األطفال يف اليمن 2004املركز اليمين للدراسات االجتماعية وحبوث العمل ( 1

  )2اليونيسيف ص 
  

أشار التقرير الذي أعده صندوق األمم املتحدة لألمومة و الطفولة يونسف بالتعاون مع وزارة الشئون االجتماعية اليمنية حـول ريـب             
ىل السعودية، هي خليط بني جتارة األطفال واهلجـرة  األطفال اليمنيني إىل اململكة العربية السعودية إىل أن عمليات ريب األطفال اليمنيني إ       

، ويـشري التقريـر إىل أن الـسلطات    %81.8غري الشرعية، وأن االجتار باألطفال يتم يف حاالت كثرية مبوافقة من اآلباء تصل نسبتها إىل      
 يف 3741 يف فرباير و2277 يناير و يف7797(   عرب نقطة حرض احلدودية وحدها  2004السعودية سلمت لليمن خالل الربع األول من عام 

 سـنوات  10-9% 15.3 سـنوات و  8-7من األطفال الذين يتم ريبهم هم بني سـن         % 11.9طفالً، وحسب التقرير فإن     ) مارس  
ويشري التقريران .  سنة ومن ضمن هذه اموعة كان هناك طفلتان فقط 18-17% 3.4 سنة و16-13% 50.8 سنة و12-11% 18.6و

ألطفال مت توريطهم بتهريب البضائع، ويشري التقرير إىل أن بعض املهربني يبحثون عن األطفال للتـسول بـشكل خـاص ،      من ا % 30.5
من األطفال تعرضوا ألنواع متباينة من املخاطر كاالغتصاب من املهربني أنفـسهم والـضياع واجلـوع       % 27.1ويكشف التقرير إىل أن     

 .  ساءة وأن بعضهم تعرض للسرقةقد تعرضوا للضرب واأل% 64.4والعطش وأن 
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مـن   % 57.6   دخل هذه العائالت حمدود حيث يعملون بالزراعة واألعمال البسيطة وقد بلـغ دخـل               
يف عينة حمافظة احملويـت   % 80ويصل هذا الرقم اىل    .  ريال ميين    20,000فال أقل من    عائالت هؤالء األط  

  .مع عدم توفر اخلدمات التعليمية يف املنطقة )  االوالد –األباء ( متدنية التعليم 
ة عمالة األطفال يف هذه املنطقة أمر متعارف عليه ومقبول، إذ أنه قبل مغادرم إىل اململكة العربية السعودي                

كانوا يعملون بإعمال بسيطة أو مشتركني يف عملية ريب البضائع التجارية عرب احلدود أو العمل يف جمـال    
منـها بـأن   ) 35(وهذا يتعارض مع أتفاقية حقوق الطفل واليت تنص املادة   . الزراعة والتسول يف الشوارع     

تعددة األطراف ملنع أختطـاف األطفـال أو     تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املالئمة الوطنية والثنائية وامل        
  .بيعهم أو األجتار م ألي غرض من األغراض أو بأي شكل من األشكال 

 .من األطفال املرحلني هم من مديرية حرض مبحافظة حجه اليت يتم عربها معظم العبور بني اليمن والسعودية  % 95.3
 .ملقيمني باملنطقة على علم بأن عملية التهريب قائمةمن املشاركني يف الدراسة ذكروا بأن أغلبية ا % 84.3
من أهايل املبحوثني أن الذين أرسلوا أطفاهلم إىل اململكة السعودية حتسن وضعهم األجتماعي         % 49.1يرى  

  .١ومعيشتهم ومستقبلهم 
 مما تقدم يستخلص أن اليمن صادق على اتفاقية حقوق الطفل والربوتوكولني االختياريني بـشأن بيـع            
األطفال وريبهم، وصدر قانون خاص حبماية حقوق الطفل، غري أن حقوق الطفل يف املمارسـة العمليـة          
تتعرض النتهاكات واسعة وليس مثة من تدابري اقتصادية أو مؤسسية وتربوية ذات شأن إلنفاذ االتفاقيـة أو                 

  .الربوتوكوالت أو القانون مما يظهر أن اليمن ال يعد بعد للمستقبل
  االحداث–حاالت اساءة معاملة االطفال ) 23(قم اطار ر

 للتعذيب والضرب املربح من قبل - من أبناء مديرية احلدا بذمار-وضاح حسني حممد أبو خلبة/ تعرض حدث يف الثالثة عشر من عمره ويدعى
 .عدد من ضباط البحث اجلنائي بذمار

 وابو بكر العريب للضرب وتكبيل أياديهم باحلديد، من قبل حراس السجن تعرض األحداث حممد أمحد ناجي عامر وياسر امحد مهيوب املزهري
  .املركزي يف إب

  .اختفاء الطفل حسام حممد عبداهللا البالغ من العمر ثالث سنوات من أبناء حي الطمس مبدينة زجنبار حمافظة أبني
كد والد الطفل بأن ابنه قد تعرض لالغتصاب أثناء فترة عاماً يف مدينة إب وإخفائه ملدة تسعة أيام ويؤ)12(اختطاف طفل يبلغ من العمر 

  .اختطافه
  . ثالثة عمال يغتصبون طفل عمره أربعة عشر عاماً يف مدينةعدن

 . عاما17ً عاماً  األكرب 12طفل عمره سنتان ونصف يتعرض حلادث اغتصاب من قبل طفلني أخرين يف أمانة العاصمة األول 
 منتدى الشارقة للسب والضرب واإلهانة من قبل مرافقة الوفد وهي املندوبة من وزارة التربية والتعليم، تعرض وفد أطفال اليمن املشارك يف

 .كما سلبت منهم اهلدايا اليت حصلوا عليها
 .طفلة تصيب شقيقتها عندما كانت تعبث بسالح والدها

                                                             
. حملويت دراسة حالة حملافظيت حجه وا.  ، ريب األطفال من اليمن ٢٠٠٤املركز اليمين للدراسات األجتماعية وحبوث العمل ، (  1

 )اليونيسيف 
.  
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 . ة فاسدة وغري منظمة من قبل أشخاص ليسوا أطباء وال ممرضنيمخسة عشر طفالً بالشلل يف حمافظة اجلوف بسبب تلقيهم جرع تطعيمي) 15(أصابة 
 حالة بسبب التخزين اخلاطئ للقاح التطعيم وأن أكثر احلاالت 86مصادر طبية يف احلديدة تفيد بأن عدد احلاالت املصابة بشلل األطفال بلغت 
  . هي من مديرية بيت الفقيه، باجل، احلوك، حارة البيضاء، املنصورة، السخنة

اعتقال الطفل علي حممد األسطى أثناء قيام جهاز األمن السياسي باعتقال إثىن عشر شخصاً كانوا معتصمني احتجاجاً على حماكمة الديلمي 
  ومفتاح

تجاز  قامت أطقم أمنية تابعة ملدير مديرية املضاربة باقتحام مدرسة التربة يف املضاربة مبحافظة حلج وقاموا باح2005\4\12يف يوم الثالثاء 
 .الطالب يونس البيسي على خلفية قضية خاصة بوالده

 العثور على طفل حديث الوالدة يف إحدى براميل القمامة يف حي سكين يف أمانة العاصمة حيث وجد الطفل ملفوفاً وقد فارق احلياة 
ماً وليلة وهو بصحة جيدة وقد أخذه أحد املواطنني عثر يف الطريق املؤدية إىل محامات اجلوميي بالقبيطة حمافظة حلج على طفل مل يتجاوز عمره يو

  . لالعتناء به
  .مشنوقاً يف مرتله بإحدى قرى مديرية اخلبت مبحافظة احملويت)  عاما16ً(حممد صغري العجل ) احلدث( وجد 2005\5\16يوم  

 9(يار ناري على الطفل زيد على إبراهيم  عاماً بإطالق ع37يف قرية عنقان مبديرية حرف سفيان حمافظة عمران قام شخص يبلغ من العمر 
 .، فارق على أثرها الطفل زيد احلياة فوراً)سنوات

من قبل جهاز األمن السياسي على ذمة أحداث صعدة والتفجريات يف العاصمة وكان الطفل مصاب )  سنة12(اعتقال الطفل ابراهيم السياين 
 . وبه جرحاً يف ركبته ومل تتمكن أسرته من زيارته إىل السجن يف فترة اعتقالهبشظية يف رأسه مستقرة يف الدماغ ويده اليمىن مبتورة 
 . رهينة لعدم متكنها إلقاء القبض علىأخيه) سنة13(اعتقلت سلطات األمن السياسي طفل يبلغ من العمر 

صعدة واألطفال هم فائز أمحد /  يدم سنة من منطقة شافق يف محدان بندر15القوات احلكومية اعتقلت جمموعة من األطفال تقل أعمارهم عن 
  مهدي شافق وقائد أمحد مهدي شافق وحيىي حسني حممد شافق وحممد حسني حممد شافق وسعيد قائد عبداهللا شافق 

  .مقتل الطفل أمحد أمني قائد أثناء التظاهرات يف مدينة القاعدة
 .سيف إثر أحداث الشغبأمن إب حيتجز األطفال صدام حجر ومجيل آغا ومجيل أمحد عطا وأمحد علي 

 .  شخصاً حيترفون ريب األطفال53أمن حمافظة حلج حيبط حماوالت لتهريب أحداث إىل اخلارج فيما قبضت األجهزة األمنية على 
  .نتيجة اإلمهال الطيب يف أحد مستشفيات مدينة تعز" رعد " تساقط أصابع قدم  الطفل 

 أغسطس  يف أحد املسابح املغلقة وقد فارق احلياة، وقد كشف تقرير الطبيب 3 عاماً وجد يف )11(الطفل املعاق ذهنياً عبدالقادر السالمي 
 . الشرعي أن الطفل عبدالقادر تعرض لالغتصاب قبل موته

للتعذيب اجلسدي واالعتداء اجلنسي بعد إجباره على شرب اخلمر بالقوة أثناء احتجازه يف أمن مديرية املفلحي ) ش.ص.ق(تعرض احلدث 
 .افعبي

تفاقم انتشار احلميات املصحوبة باالسهاالت والقي واليت تصبب األطفال يف حمافظة احلديدة حيث وصل يوم واحد لدى بعض اجلهات الصحية 
 .  حالة مصابة 400 حالة وذكرت بعض املصادر احمللية يف السلخانة والكدن والبيضاء عن وجود 212إىل 

 .نوات مصرعه عندما سقط من أرجوحة حديدية حملية الصنع يف مسجد يعشوت باملكال س4لقي الطفل سامل عبود عوض الترميي 
 .رهينة بدالً عن أخيه املتهم بسرقة يف منطقة مجعة بين فاضل)  سنوات10(احتجزت السلطات العسكرية مبحافظة صعدة طفالً 

 .ديقيت السبعني والثورةيف أمانة العاصمة خالل أيام العيد كانوا يرتادون ح)  طفل120(فقدان أكثر من 
يف حمافظة ذمار لقى الطفل علي حممد الوشلي مصرعه إثر عراكه مع أحد األطفال الذي استنجد بشخص آخر قام بقتل الوشلي بسالحه 

 . الكالشنكوف
 طفالً عرب 93ب  أكتوبر املاضي حماوالت لتهري25 سبتمرب وحىت 21أحبطت األجهزة املختصة مبنفذ حرض مبحافظة حجة خالل الفترة من 

  . سنة إىل خارج الوطن15-8منفذ حرض تتراوح أعمارهم ما بني

  حقـــــوق الالجئني: ثالثاً 
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 وعلى الربتوكـول  1951 صادق اليمن على االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني لعام    1980يناير  18    يف  
  .1967اخلاص امللحق ا لعام 

ه الوثيقتان من التزامات خاصة حبماية الالجـئني أيـا كانـت         وذا أصبح اليمن ملزماً بتطبيق ما مشلت      
  :جنسيتهم أو دينهم أو عرقهم أو جنسهم، ومن حيث املبدأ فإن االلتزامات جتاه الالجئني تعين األيت

 توفري احلماية الكفيلة بعدم إعادم إىل بلدام وعدم إيقاعهم يف أيدي السلطات اليت تضرروا منـها يف        -1
ولـو بأحكـام   (  نزحوا منها ، ويرتبط ذا التعهد عدم األحقية يف الطرد القسري لالجئ          البلدان اليت 

إال يف حاالت استثنائية تنص عليها االتفاقية وتتعلق باملساس باألمن القومي وبالنظـام         ) قضائية وإدارية   
 مؤقت لالجـئني  لذلك يصبح اليمن يف حالة عدم قبوله اللجوء ملزماً بضمان مأوى      . العام لبلد اللجوء  

حىت يتمكنوا من احلصول على بلد أخر يلجأون إليه ، أو حىت تزول أسباب نـزوحهم مـن بلـدام          
  .األصلية 

 توفري حد أدىن من احلقوق اإلنسانية لالجئني باعتبارهم بشرا ، وهي احلقوق اليت ينبغي تأمينـها حـىت        -2
السكن والتنقل احلر وحرية ممارسة الـشعائر  وأن مل تنص عليها صراحة التشريعات الوطنية ومنها حرية      

عـدا ممارسـة   ( الدينية وتعليمها لألطفال ، والتمتع باحلريات األساسية املكفولة ملواطن بلد اللجـوء            
كما حيق لالجئ التمتع مبا هو متاح لدولة اللجوء مـن اخلـدمات االجتماعيـة        ) . احلقوق السياسية   

إضـافة إىل احلـق يف ممارسـة العمـل     ... مان االجتماعي كخدمات اإلغاثة والتعليم والصحة والض    
  .والتقاضي احلر أمام احملاكم

 والتعديل للنصوص القانونية اليت تؤمن تطبيق االتفاقيـة      ثومع أن مثل هذه االلتزامات تستوجب االستحدا      
ـ                 اه ال يـزال  وحتول دون ظهور أي تعارض بينها وبني التشريع الوطين، إال أن ما حتقق عمليا يف هذا االجت

  .حمدودا رغم وجود توجهات ومشروعات حمددة يف هذا اال 
 حمظـوراً، كمـا توجـد    وعموما هناك نص دستوري يشري صراحة إىل أن تسليم الالجئني السياسيني         

... نصوص قانونية تنظم التعامل مع األجانب عموما ، كقانون اإلقامة ودخول األجانب ، وقانون العمـل            
يقه على الالجئ باعتباره أجنبيا، لكن ذلك ال يضمن الوفاء بااللتزامـات احملـددة جتـاه     وهي ما ميكن تطب   

الالجئ واليت تستدعي تكييفا قانونيا للتعامل معه باعتباره صاحب حقوق وواجبـات متميـزة تـضمنها                
  .االتفاقية وملحقها

ناسب للتشريع الداخلي علـى  لذلك يبقى تطبيق االتفاقية وملحقها مفتقرا لضمانة أساسية، هي التكييف امل         
  .النحو الذي جيعله مشتمال ملختلف احلقوق املكفولة لالجئ والواجبات امللقاة عليه 



 -١١٧-

وتأيت أمهية القيام مبثل هذا التكييف ملواجهة احتياجات عملية ملحة يفرضها تعامل اليمن مـع أعـداد             
المتداد الواسع للحـدود البحريـة أبقـاه    كبرية ومتزايدة من الالجئني، فخصوصية املوقع اجلغرايف لليمن وا  

مالذاً سهالً منذ عقد ونصف تقريباً لتدفق أعداد هائلة من مواطين احمليط اإلقليمـي امللـيء بالـصراعات               
الباحثني عن ملجأ آمن هلم خـارج بلـدام املـضطربة سياسـيا     ) خاصة مواطين بلدان القرن األفريقي    (

  .واجتماعيا 
مل مع أوضاع الالجئني يف اليمن بذلتها وتبذهلا املفوضية الـسامية لـشئون    وهناك جهود ملموسة للتعا   

الالجئني التابعة لألمم املتحدة بالتعاون مع اجلهات احلكومية املعنية وهذه اجلهود توجه بدرجة أساسية حنـو       
ية املمكنـة  استقبال وتسجيل الالجئني وحماولة تسكينهم يف خميمات خاصة وتأمني املتطلبات الغذائية واخلدم     

يف مراكز التجمع الرئيسية اليت تتوزع يف عدد من حمافظات البالد ، إضافة إىل متابعة وتـسهيل إجـراءات        
  .وضع اللجوء وتقدمي االستشارات القانونية الالزمة 

  : فإن2004  ووفقاً لإلحصائيات اليت أعدا املفوضية السامية لألمم املتحدة لشئون الالجئني بصنعاء للعام 
  )  رجال24686 نساء ، 25098(  الجئ 49784: إمجايل عدد الالجئني املتواجدين يف اليمن بلغ 

:  الجئ صومايل منـهم  46911الغالبية العظمى من الالجئني هم من اجلنسية الصومالية وقد بلغ جمموعهم            
  . رجال23018 نساء و23893

 13153(، عدن )   الجئ 17393( صنعاء : هي مناطق رئيسية  ٤وغالبية الالجئني الصوماليني يتواجدون يف      
بينما يتوزع الباقون باملئات على مثان حمافظـات  )  الجئ 2858(، تعز)  الجئ 10212(خميم خرز  )  الجئ  
  .أخرى 

 1990ويأيت اإلثيوبيون يف املرتبة الثانية من حيث عددهم ضمن قوام الالجئني ، حيث بلـغ جممـوعهم       
  .يم خرز وعدن الجئا موزعون على صنعاء وخم

 جنـسيات أفريقيـة   5 جنسيات عربية و 7أما بقية الالجئني، وهم أقل من ألف الجئ فيتوزعون على       
  .وآسيوية

لكن األرقام املذكورة أعاله ال ميكن اعتبارها ائية ودقيقة ، ألن تدفق الالجئني مستمر ويـتم ضـمن          
       اورة وبالذات الصومال ، حيث تـصل أعـداد         عملية متواصلة يفرضها تردي أوضاع البلدان األفريقية ا

  .التدفق الشهري يف بعض مراكز االستقبال إىل اآلالف من الالجئني اجلدد 
 يف 2005ويف إحصائية أوردا املفوضية السامية لألمم املتحدة لشئون الالجئني لشهر مارس من عـام               

  :واحد من هذه املراكز هو مركز استقبال ميفعه أتضح أن 
  

   فردا 2512  الواصلني الذين هلم مساعدات طبية وغذائية يف املركز       إمجايل 
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   الجئ2017  إمجايل الذين سجلوا فعليا يف املركز                                       

  .  فردا495  إمجايل الواصلني الذين تركوا املركز قبل التسجيل                       
      

الدولة بالتعاون مع املفوضية السامية لشئون الالجئني من إجراءات إليواء الالجـئني         ومع كل ما اختذته     
ومحايتهم وإعادة توطينهم ، فإن بعض الدراسات واالستطالعات اليت أجريت خالل سنوات سابقة ، تشري               

تلـف  إىل انتشار أشكال عدة من املعاناة ومن انتهاكات حقوق الالجئني ، اليت يتعرض هلـا هـؤالء يف خم       
  :أماكن تواجدهم داخل املخيمات أو خارجها ، وميكن إجياز أبرز االنتهاكات مبا يلي 

    عدم امتالك البعض لوثائق جلوء                     -
سليمة تؤكد متتعهم بصفة الالجئ     
، يعرضهم لعقوبات ومساءالت    

، مبـا  عديدة من قبل السلطات    
  .يف ذلك السجن لفترات طويلة

الكثري مـن الالجـئني     اضطرار   -
للعــيش يف مــساكن ضــيقة 
ومزدمحة وغري صـحية أكـان      
داخل املخيمات أو يف أحيـاء      
الصفيح اخلاصة مبهمشي املدن،    

  .أو يف األحياء الفقرية
 عدم قدرة البعض على التمتـع       -

مبستوى معيشي الئق يؤمن احلد     
األدىن مــن الغــذاء وامللــبس 

  .األساسية والضمانات االجتماعيةوالعالج وغريها من اخلدامات املعيشية 
  . انعدام أو صعوبة احلصول على فرص التعليم والتدريب-
  . انعدام أو صعوبة احلصول على فرص العمل أو ممارسة أنشطة مدرة للدخل-
  . عدم القدرة على حيازة املمتلكات أو استئجارها-
 السجن والترحيل ألقسري بني احلني    يتعرض البعض حتت مة الدخول غري املشروع إىل املدن إلجراءات          -

  .واألخر ، أو مدامهة املنازل أو حتريض مالكي املنازل لطردهم 

  انتهاكات حلقوق الالجئني) 24(اطار رقم 
ثيوبية حبيبة حسني حممد للحرمان من حق التطبيب والسكن والضمان      األالجئة  التعرضت   - 

الوظيفي واالجتماعي بسبب تقدميها مساعدات لنازحني أثيوبيني يف اليمن إثر انقالب علـى              
 .نظام منجستو

الجئ السياسي السوداين اجلنسية محزة عبدالعظيم عبداهللا من قبل األمن الـسياسي      اعتقال ال - 
بتهمة املمارسة لنشاط معارض للحكومة السودانية وحرمانه من العمـل بإحـدى املـدارس             

 .بصعدة
حرمان الالجئ السياسي السوداين اجلنسية يوسف علي بابكر هو وزوجته من مزاولة العمل           - 

لسودان يف حالـة  نه يتلقى ديداً من قبل األمن السياسي بالترحيل قسراً ل       يف التدريس وأفاد أ   
 . نشاط ميس النظام السودايناستمراره ملزاولت

حرمان املواطن السوداين عبداهللا حسن عبدالكرمي أمحد من احلصول على حق اللجوء علـى         - 
 وأطلق مـن الـسجن   الرغم من املخاطر اليت تواجهه يف بلده حيث سبق احلكم عليه باإلعدام      

 .بتدخل منظمات دولية
يوسف حمبوب حممد رواد عدة مرات وتفتيش مرتلـه         / اعتقال الالجئ السياسي السوداين    - 

 .وترحيل جمموعة من أصدقائه قسراً ومصادرة وثائقهم اخلاصة
إطالق قنابل مسيلة للدموع على جمموعة من الصوماليني املتجمعني أمام مكتـب املفوضـية    - 

 .ة لالجئني واعتقال مثانية منهم ووفاة شخصنيالسامي
 تقارير ميدانية خاصة باملرصد: املصدر
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 تتعرض النساء الالجئات خاصة ملمارسات عنف متعددة كالضرب، واالغتصاب والتحـرش اجلنـسي،            -
  .واالحتجاز، واحلرمان من الغذاء واخلدامات الصحية

خميم خرز أتضح أن وقوع املخيم يف منطقة شديدة احلرارة ومعزولة  من خالل رصد معاناة الالجئني يف -
جعل من الصعب احلصول على عمل لالجئني هناك، وألن نفقات االنتقال إىل املدن القريبة مرتفعة 

  .أصبح التنقل للبحث عن عمل مكلف جدا
هم وحريام وما تقدم يبني أن اليمن حباجة إىل دعم دويل لتحسني أوضاع الالجئني وكفال حقوق

  .األساسية، وحباجة إىل اختاذ تدابري تشريعية ومؤسسية لضمان حقوق الالجئ
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  :خـالصة الفصل الرابع
مل يشمل هذا الفصل كافة الفئات اليت حتتاج إىل رعاية خاصة أو ذوي االحتياجات اخلاصة، مثل املعـوقني،             

لعدم متكن املرصد من " األخدام" فئة ما يسمون بـ    والفئات اليت تعاين من التمييز اخلاص والتهميش الكلي، مثل،        
  .مجع معلومات يركن إليها، وسوف يتم تاليف هذا النقص يف التقارير  القادمة

وخالصة ما تقدم يف هذا الفصل، أنه على الرغم من أن اليمن قد صادق على اتفاقية القضاء على كافة أشـكال            
، واستقبال اليمن أعداداً كبرية من الالجئني واملصادقة على االتفاقيـة  التمييز ضد املرأة وعلى اتفاقية حقوق الطفل      

اخلاصة بوضع الالجئني، غري أن حقوق هذه الفئات ال زالت تعاين من انتهاكات كثرية، ومرد ذلك، أن التـشريع     
ن خاص حبقوق الوطين مل يواءم مع أحكام هذه االتفاقيات، خاصة ما يتعلق بالتمييز ضد املرأة، وعدم إصدار قانو             

الالجئني، ويف املمارسة العملية ينال حقوق هذه الفئات انتهاكات مقصودة، أو حبكم االعتياد، كما أن السلطات              
اليمنية تكتفي بالغالب باملصادقة على املعاهدات واالتفاقيات الدولية، وال تتبع تلك املصادقات بتدابري إنفاذ تشريعية 

  .هاومؤسسية واقتصادية وتربوية وغري
  :وهنا يوصي التقرير مبا يلي

 إلغاء النصوص التشريعية املتضمنة متييزاً ضد املرأة، واستعادة النصوص املنصفة للمرأة الـيت مت إلغاؤهـا يف          - 1
 أو التراجع عن حقوق كانت قد كفلتها تشريعات سابقة لقيام الوحدة، مثل، قـانون       1994الدستور عام   

  .1994وانني اجلمهورية اليمنية مت التراجع عنها وإلغاؤها بعد عاماألسرة يف اجلنوب، أو نصوص يف ق
إجياد سياسات ملكافحة العنف ضد املرأة وتوعية مضادة ملمارسة خمتلف أشكال العنف ضد النساء يف إطار -  2

األسرة واتمع، وابتداع وسائل حديثة أكثر فاعلية حلماية النساء املعنفات، ونشر الـوعي احلقـوقي يف                 
 .وساط النساء والرجالأ

 تغيري اخلطاب اإلعالمي والتربوي الدائب على ترسيخ الصورة النمطية القائمة على التمييز ضد املرأة وإزالة                - 3
 .ذلك من مناهج التربية والتعليم

ركتهن  دعم املبادرات اتمعية املطالبة بتبين األشكال املناسبة للتمييز اإلجيايب لصاحل النـساء لتعزيـز مـشا    - 4
وتواجدهن يف مواقع صنع القرار السياسي والتنموي وحتقيق العدالة وتنفيذ القـانون، يف هيئـات الدولـة       
واتمع املنتخبة، واإلدارة العامة للدولة، والقضاء والنيابة العامة والسلك العـسكري واألمـين والتمثيـل       

 .الدبلوماسي وغري ذلك
 -اعية املراعية ملنظور النوع االجتماعي وامللبية حلقوق واحتياجات النـساء        اختاذ التدابري االقتصادية واالجتم    - 5

 .خاصة الفقريات والريفيات
 اختاذ التدابري الالزمة لتمكني املرأة والطفل من التمتع الفعلي باحلقوق املكفولة قانوناً وممارسة تلك احلقـوق    - 6

 .وإزالة ا ملعوقات أياً كان مصدرها
ص حبقوق الالجئني وتقدمي الدعم لليمن لتوفري الرعاية الكاملة لالجئني ومتكينهم من ممارسة  إصدار قانون خا  - 7

  .حقوقهم املكفولة باالتفاقية اخلاصة م ومساعدة املفوضية السامية وإخضاعها للرقابة الدولية
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  التحول الدميقراطي: لفصل األولا
  :باالنتخابات احلق يف املشاركة

 باجتـاه  1990متر اجلمهورية اليمنية مبرحلة انتقال دميقراطي عسرية وبطيئة جداً، فقد حتولت منذ عـام            
نظام سياسي قائم على املشاركة السياسية والتعددية احلزبية، ونفذت عدداً من العمليات االنتخابية، حيـث        

، ودورة انتخابية حملية واحدة عام 2003 و1997 و1993: ثالث دورات انتخابية تشريعية، يف األعوام   نفذت  
، تعترب هذه اخلطوات خطوات هامة رغم ما رافقها مـن  1999، ودورة انتخابات رئاسية واحدة عام  2001

إلصـالح، ومبـا   جوانب قصور وخروقات، فهذه اإلخفاقات ميكن إصالحها إذا توفرت اإلرادة السياسية ل     
يؤدي إىل إنضاج جتربة االنتقال الدميقراطي، فاخلروقات اليت رصدها كثري من الدارسني لتجربـة االنتقـال       
الدميقراطي يف اليمن تعترب نتاج لطبيعة النسق االجتماعي السائد يف اليمن، والذي يتسم بالتداخل بني ما هو             

دية القبلية والدينية مع املكونات احلديثة كـاألحزاب      حديث وما هو تقليدي، حيث تتفاعل املكونات التقلي       
واملنظمات غري احلكومية مع حرص السلطة على تسييد البنية القبلية، لذلك فإن أهم ما ميكن مالحظته على            
التجربة الدميقراطية يف اليمن هو أن الدميقراطية كنظام سياسي حديث يعمل يف اليمن يف إطار بنيـة ثقافيـة    

ليدية، األمر الذي ولد أزمة بنيوية، فرغم التوجه املعلن الذي يؤكد على االنتخابات باعتبارها              واجتماعية تق 
اآللية  الشرعية للوصول للسلطة عرب التنافس بني األحزاب والقوى السياسية املختلفـة، إال أن الـدورات                 

اول سلمي للسلطة حـىت اآلن،  االنتخابية اليت مت تنفيذها خالل ما يزيد على مخسة عشر عاماً مل تؤد إىل تد     
بل اعتربت كل دورة انتخابية تراجعاً عن سابقتها من حيث معايري االنتخابات التعددية احلرة والنــزيهة،              
وهو ما يفسر حالة عدم االستقرار السياسي اليت شهدا اليمن خالل األعوام املاضية، ويسمح بـالقول أن              

  . ميقراطية االنتخابات ال دميقراطية املشاركةاليمن حتولت حنو دميوقراطية شكلية، أو د
     الدميقراطية االنتخابية رغم أمهيتها ال متثل سوى اخلطوة األوىل يف مسرية التحول الدميقراطي، مع ذلك                

السيما بعد تعـديل الدسـتور وقـانون        ( فإن جتربة السنوات املاضية تشري إىل أن النظام االنتخايب اليمين           
واملمارسات االنتخابية حباجة إىل إصالح، ورغم وجود اتفاق واسع حول املطالبـة    ) 2003االنتخابات عام   

بضرورة إصالح النظام االنتخايب، إال أن إصالح النظام االنتخايب ال يغين عن مشروع متكامل لإلصـالح             
 فقط، بـل هـي   الدميوقراطي الشامل، فاألزمات اليت متر ا الدميوقراطية يف اليمن ليست نتاجاً لقصور فين        
 . نتاج حلاله بنائية يف الدولة واتمع، وبالتايل ال ميكن إصالحها من خالل إصالحات جزئية

إن إصالح أوضاع املـرأة  .        تتطلب الدميقراطية احلقيقية بنية اجتماعية حديثة وقوى اجتماعية دميقراطية 
مور تبدو شبه مـستحيلة يف ظـل إقـصاء      وتطوير مكانتها يف اتمع، وحتسني أوضاع حقوق اإلنسان، أ        
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وميش القوى االجتماعية احلديثة املؤمنة حبقوق املرأة وحقوق اإلنسان بشكل عام، لذلك فإن اإلصـالح               
الدميقراطي احلقيقي الذي يكفل حتقيق التنمية البشرية يتطلب تغيرياً جذرياً للـبىن االجتماعيـة والثقافيـة                

اً التحول باجتاه الدميقراطية يف أوروبا ومناطق أخرى يف العـامل يف ظـل       وللسياسات العامة، فلم يكن ممكن    
النظام اإلقطاعي والبىن االجتماعية اليت تسيطر فيها أقلية من السكان على السلطة والثروة، فلم يكن التحول            

ن ثـورة   ، وبريطانيا دون الثورة الـصناعية، واليابـان دو        1789الدميقراطي ممكناً يف فرنسا دون ثورة عام        
  .امليجي، والواليات املتحدة األمريكية دون التغريات اليت أحدثتها حركة احلقوق املدنية

     لذلك فإن اإلصالح الدميقراطي يف اليمن جيب أن يتجـاوز إصـالح النظـام االنتخـايب،  ليـشمل       
مـن دميقراطيـة   إصالحات بنيوية يف ااالت السياسية واالقتصادية والثقافيـة واالجتماعيـة، والتحـول     

االنتخابات إىل دميقراطية املشاركة، فالدميقراطية ليست غاية يف ذاا، إمنا هي وسيلة لتحقيـق طموحـات         
إن تقييم الدميقراطية ال يتم من خالل حتليـل         . املواطنني يف حياة أفضل سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً       

خالل حتليل األداء واملمارسات الواقعية الـيت تقـوم ـا    األطر القانونية والنصوص فحسب، بل أيضاً من        
أجهزة الدولة ومؤسساا اإلدارية، وإذا كانت هذه املعايري ضرورية وهامة لتحقيـق املـشاركة الـشعبية                
وحتسني إجنازات التنمية البشرية بشكل عام، فإا أكثر أمهية وإحلاحاً من أجل حتـسني أوضـاع الفئـات        

  .  واملهمشة واألقل حظاًاالجتماعية الفقرية
نظـام  :  املناصرين للفقراء يف اتمع الدميقراطي فيما يلـي      وميكن تلخيص أهم خصائص اإلدارة واحلكم     

سياسي يضمن حكم القانون، ويتيح التعبري عن الصوت السياسي وتشجيع مشاركة السكان يف العمليـات         
فقر من خالل خلق مناخ موات ومناصر ألفعال  السياسية، وحكومة ختلق دعم سياسي للفعل الشعيب جتاه ال        

الفقراء وتضامنيام، وتسهل منو روابط السكان الفقراء، وتعظم قدرام السياسية، وختلق آليات ال مركزية              
توسع املشاركة يف تقدمي اخلدمات العامة وتقلل خماطر هيمنة النخب احمللية عليها، نظـام قـانوين يـشجع        

ل سهولة تعامل الفقراء معه، وإدارة عامة تطبق سياسات أكثر مناصـرة واسـتجابة      املساواة القانونية ويكف  
  . الحتياجات الفقراء ومكافحة الفساد واستخدام قوة الدولة إلعادة توزيع املوارد لصاحل الفقراء

وقد أرجعت بعض هذه الدراسات تلك اخلروقات إىل قصور النظام االنتخايب القائم على االقتراع الفـردي     
  .األغلبية املطلقةب
 تكرار التسجيل يف مراكز الدوائر النيابية الواحدة والـدوائر      :  القصور الناجم عن اجلوانب الفنية      - ١

املختلفة وتسجيل من مل يبلغوا السن القانونية يبدو ذلك واضحاً يف ضوء تقارير املنظمات غـري احلكوميـة    
ده االستنتاجات واملقارنات اإلحصائية إستناداً علـى       اليت شاركت يف الرقابة على االنتخابات، وهو ماتؤك       

قـدرت اإلسـقاطات   ،  فقـد  2004النتائج األولية للتعداد العام للسكان واملساكن الذي نفذ يف ديسمرب         
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 نـسمة، يـشكلون   10946000 حبوايل 2003سنة عام  ١٨السكانية عدد السكان الذين تقل أعمارهم عن   
 نسمة، وذلك يعين أن الذين حيق هلم 20356000 الذين قدرم حبوايل     من إمجايل السكان   % 53.77حوايل  

 2003 نسمة فقط، وقد بلغ عدد املسجلني يف االنتخابات الربملانية عام       9410000االنتخاب يقدرون حبوايل    
 ممن حيق هلم االنتخاب حسب تلك اإلسـقاطات،   %٨٦ يشكلون حوايل    ١ ناخباً وناخبة،  8097495حوايل  

 76.58، يشكلون حوايل 2003 ناخباً وناخبة بأصوام يف االنتخابات الربملانية يف إبريل       6201254وقد أدىل   
 2004من إمجايل املسجلني، غري أن نتائج التعداد العام للسكان واملساكن الذي نفذ يف ديـسمرب عـام       % 

 نـسمة، وأن  19721649 حـوايل  2004بينت أن إمجايل عدد السكان املقيمني يف اليمن كانوا يف ديسمرب        
سنوياً ، فإذا أسقطنا نسبة النمو حلوايل سـنة وتـسعة            % 3.02معدل النمو السنوي للسكان يبلغ حوايل       

( عن التاريخ الذي مت فيه تنفيذ التعـداد  ) 2003إبريل ( أشهر اليت تفصل التسجيل يف سجالت االنتخابات  
يزيدون بـأي حـال مـن      ال 2003ريل عام   ، فإن ذلك يعين أن سكان اليمن كانوا يف إب         )2004ديسمرب  

والـذين   %) 53(  سـنة  18 نسمة، وإذا أسقطنا منهم الذين تقل أعمارهم عن      17500000األحوال عن   
 نسمة فقط، وذلك يعين 6222500 فإن عدد الذين حيق هلم االنتخاب هم حوايل         9275000يقدرون حبوايل   

 100عن الذين حيق هلم ذلك، وأن حـوايل     % 40ايل  أن الذين مت قيدهم يف سجالت الناخبني يزيدون حبو        
من الذين حيق هلم اإلدالء بأصوام يف االنتخابات قد أدلوا بأصوام فعالً، وهذا شبه مستحيل، لـذلك       % 

فإن ادعاءات املنظمات غري احلكومية احمللية واألجنبية اليت شاركت يف الرقابة على االنتخابـات، املتعلقـة                
 سنة يف اإلدالء بأصوام، هـي ادعـاءات       18برية من األطفال الذين تقل أعمارهم عن        مبشاركة أعداد ك  

  . صحيحة من الناحية املنطقية

                                                             
وقائع ووثائق التقسيم االنتخايب والقيد والتسجيل ونتائج االنتخابات، :  انظر، اللجنة العليا لالنتخابات واالستفتاء، االنتخابات النيابية1

 .  106، ص 2004صنعاء، ديسمرب 
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لتسجيل والتـصويت،  ترجع النسب العالية ل   
  :وهي باملناسبة نسب غري مسبوقة، إىل

  . التصويت بأمساء الغائبني واملوتى-
 عدم وجود سجل شامل ودقيـق مينـع         -

  .التالعب باألعمار واملوطن االنتخايب
 اإلكراه الواسع للناخبني وملنتسيب القوات      -

املـسلحة واملـوظفني، وشـراء أصـوات     
  .الناخبني

يت خـارج االقتـراع     توزيع بطائق التصو  -
واستخدام أكثر من بطاقة اقتراع، والتأشـري    

  .عليها سلفاً لصاحل مرشح احلكومة
  
  
  
  
  

  : " القصور التشريعي–٢
  توصيات منظمة إيفس الصالح القصور التشريعي يف القونني االنتخابية) 25(اطار رقم 

  
  
  
  
  

  
  

  ) 10(جدول رقم 
 حسب النوع واألعمار 2003اإلسقاطات السكانیة لعام 

   باأللفمن إجمالي السكان%  سنة17 –0األحادیة لفئة العمر 
 لسكانا من%م الجنسین إناث ذكور  العمر
0 416 433 849 4.17 
1 396 414 810 3.97 
2 381 399 780 3.83 
3 358 375 733 3.60 
4 345 362 707 3.47 
5 334 349 683 3.35 
6 322 337 659 3.23 
7 312 326 638 3.13 
8 300 313 613 3.01 
9 287 299 586 2.87 

10 373 284 657 3.22 
11 258 268 526 2.58 
12 238 246 484 2.37 
13 229 237 466 2.28 
14 218 226 444 2.18 
15 214 222 436 2.14 
16 214 223 437 2.14 
17 214 224 438 2.15 

 53.77 10946 5537 5409   مجموع
 ، 2003 ال سنوي  اإلحصاء كتاب لإلحصاء، المركزي الجھاز :المصدر
 . 30 ص ، 2004 یونیو صنعاء،

، وقال بيان 2006بتعديل قانون االنتخابات قبل إجراء االنتخابات الرئاسية واحمللية عام ) آيفس(أوصت املؤسسة الدولية لألنظمة االنتخابية 
مقترح لتعديل القانون، وأوصى ) ٥٦(فعت تقريراً إىل اللجنة العليا لالنتخابات تضمن صحفي صادر عن فرع املنظمة يف صنعاء أن املنظمة ر

 . نشر أمساء املتربعني ألي مرشح يف االنتخابات الرئاسية : التقرير مبا يلي
كز االنتخايب الذي هو مسجل إذا توافقت االنتخابات الرئاسية مع احمللية أو النيابية فال جيوز للناخب التصويت يف أي مركز انتخايب سوى املر

   . فيه
أن يكون تشكيل اللجان اإلشرافية يف احملافظات من رئيس وأربعة أعضاء بينهم اثنان على األقل من احملافظة نفسها شريطة أن تكون اللجان 

   .اإلشرافية من غري املنتمني ألي حزب
غلبية املقاعد يف اللجان األساسية أو الفرعية إذا ما رأت اللجنة العليا ال جيوز حصول أي حزب سياسي أو جمموعة من التكتالت احلزبية على أ

   .ذلك على أن يتضمن تشكيل كل جلنة أساسية امرأة على األقل من الدائرة ذاا
  .٢٠٠٥ إبريل 20يخ ، بتار )501( الشورى، العدد :     املصدر                                 عدم جواز اعتبار مقر العمل موطناً انتخابياً
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  :التناقض التشريعي -٣

وص الدستورية والقوانني املنظمة للنظام االنتخـايب رغـم قـصورها        سنحاول توضيح التناقض يف النص  
  -:وسنذكر بعض الفقرات للتوضيح ولضرب األمثال وأمهها

   من املعلوم أن املواطن اليمين هو كل من حيمل اجلنسية اليمنية سواء كان مقيماً فيها أو غـري مقـيم أو                   
، بـشأن االنتخابـات العامـة       2001لـسنة   ) 13(كانت اجلنسية أصلية أو مكتسبة غري أن القانون رقم          

حبكم مييز ضد اجلنسية املكتـسبة بانتقـاص حقـه يف اسـتعمال حـق      ) 3(واالستفتاء، قد أتى يف مادته      
االنتخاب، إذ يشترط مضي مدة على اكتسابه اجلنسية اليمنية ويترتب على ذلـك حرمانـه مـن حقـه                   

  .االنتخايب
 -ضوية جملس النواب وكيفية الفوز هل باألغلبية املطلقة أو بالنـسبية             مل حيدد الدستور كيفية الترشيح لع     

 .وزيادة املدة الرئاسية ومدة جملس النواب) التعديالت الدستورية(
    وهو ما خيل مببدأ االنتخابات الدورية والنـزيهة والذي أكد عليه اإلعالن العاملي حلقوق اإلنـسان يف                 

  .1966د الدويل اخلاص حبقوق اإلنسان املدنية والسياسية لعام من العه) 25(واملادة ) 21(املادة 
  
  :تناقض البنية الدستورية -٤

يف تعديله بعد حرب    (   كإشكالية لتحديد الدين اإلسالمي كمرجع وحيد مبعىن أسلمة الدستور اإلسالمي           
  .وهنا تأيت األضرار حبق املرأة يف تويل املناصب العامة) 1994

ن إدارة االنتخابات واستقاللية إدارة االنتخابات عن احلكومة وليس عـن األحـزاب        ما خيص تكوين جلا   
 وبدون مشاركة   1996وما تاله من تناقضات بصدور قانون االنتخابات لعام         ) 1992 لسنة   41قانون رقم   (

األحزاب قد جعلها ممثلة للحكومة وحزا املؤمتر ورغم رصد الكثري مـن هـذه التناقـضات املـصاحبة                  
  . مارسات تفتح األفق ملواصلة النهج الدميقراطي واملعين يف مسلسل االنتقال الدميقراطيبامل

   وعليه سنحاول استشراف أهم جتلي الدالالت اإلجيابية ملسلسل االنتقال الدميقراطي اليمين رغم ظهـور              
  .اخلروقات القانونية وتناقضات النصوص الدستورية والقانونية
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  : قراطي ناجح عرب آلية االنتخاباتإمكانية ظهور نظام دمي
وهـذا مـا جيعـل    ".. منـزلة بني املنـزلتني"سبق ألحد الكتاب أن أكد أن االنتخابات اليمنية كانت     

 أو النكوص جمدداً حنـو  -مواصلة التقدم حنو التطبع الدميقراطي  : الدميقراطية اليمنية مفتوحة على إطارين مها     
 الدميقراطي وإلجناحه يذهب الكتاب إىل ضرورة أن يعمل النظـام علـى             االستبداد ولضمان حتقيق التوجه   

حتويل تطور الدميقراطية من جمرد وسيلة لضمان املساعدات الدولية والـشرعية إىل أسـلوب حيـاة دائـم       
وشرعية حقيقية وهذا بالضبط هو التحول احلقيقي أمام اليمنيني، وإذا كان من ضمن مزايا التحوالت الـيت     

يمن مع بداية التسعينات يف حل إشكالية من حيكم، فإن هناك العديد من االشتراطات الـضرورية        شهدا ال 
  .اليت ال بد من القيام ا من أجل ترسيخ املمارسة الدميقراطية

  حل إشكالية من حيكم؟: أوالً
) 2003-97-93 ( والربملانية1999   مل يعد لدى غالبية الشعب اليمين خاصةً بعد االنتخابات الرئاسية عام            

   إشكالية من حيكم؟2001واحمللية 
   فاإلمجاع كعقلية وسلوك أن احلاكم سواًء اعتلى قمة اهلرم السياسي أو أي حزب جيـب أن ميـر عـرب            

  صناديق االقتراع واالختالف صار هو كيف حنكم ؟
اسبة للمشاركة الـسياسية  واالنتخابات كآلية من . حول الوسائل املناسبة لكيفية احلكم لصاحل األمة اليمنية         

  .تتطلب العديد من االشتراطات جنملها يف النقطة التالية
  :متطلبات ضرورية لترسيخ املمارسة الدميقراطية: ثانياً

  :      أن االنتخابات كآلية للمشاركة السياسية تتطلب 
ى األحزاب السياسية     وجود أحزاب حية ونزيهة تعمل للصاحل العام، لكي ختتزل الزمن إلجناح التجربة عل            

  .إعادة تعريف نفسها ودمقرطة ممارستها وجتسيد التداول السلمي بداخلها عرب انتخابات نزيهة وأمينة
 .ضرورة تقريب القوانني ذات الصلة بالعملية االنتخابية من املعايري الدولية واحتياجات الدميقراطية املعاصرة

حسب قيود إدارة الـسجل املـدين لـتاليف األخطـاء           تبسيط إجراءات إعداد جداول الناخبني وضبطها       
واخلروقات اليت تقع يف هذه اجلداول مع مالحظة أن إدارة األحوال املدنية ال زالـت حباجـة إىل ترتيـب                

 .جذري
 .توسيع الرقابة القضائية على القرارات اإلدارية املتعلقة باالعتراضات اليت ترد على سجالت الناخبني

 .ابة واإلشراف على العملية االنتخابية يف خمتلف مراحلهااالرتقاء بنظام الرق
 .اختاذ اإلجراءات الضرورية من أجل حتقيق عدالة متثيل القوى يف النسق السياسي واالجتماعي يف الدولة
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مراجعة النظام االنتخايب مبا يكفل مشاركة األحزاب السياسية يف االنتخابات ويف تركيبة الربملان مبا يتبعـه                
 . اعتماد نظام االنتخاب النسيبذلك من

ينبغي أن دف كل تلك اإلجراءات ليس فقط لضمان مشاركة األحزاب يف العملية االنتخابية وإمنا أيـضاً            
احلفاظ على ثقة خمتلف فئات الشعب بأمهية ونزاهة تلك العملية، حبيث تصبح لـديهم قناعـة أكيـدة أن                

  . لألصوات اليت منحوها إياهالربملان املنتخب ممثالً حقيقياً هلم ووفقاً
 تطالب أحزاب املعارضة اليت تشكل حالياً اللقاء املشترك بتـوفري الـضمانات القانونيـة               1996ومنذ عام   

والسياسية إجراء انتخابات حرة ونزيهة حتقق إمكانية التداول السلمي للسلطة، ومن الـضمانات الرئيـسية       
، واشتراك األحزاب بالتساوي يف إدارة االنتخابات وحياد املـال  األخذ بنظام التمثيل النسيب:(اليت تطالب ا  

، وخاضت عدة حوارات ذا الشأن مـع  )العام والوظيفة العامة واإلعالم العام واملؤسسة العسكرية واألمنية   
 2003منذ أغـسطس    ) آيفس(احلكومة واملؤمتر الشعيب العام، وكان آخر هذه احلوارات قد مت عرب منظمة             

 توصيات وصـار  3توصية مث أضيفت إليه ) 56(تقرير ائي مشل ) آيفس( انتهى بإصدار   2005بر  حىت أكتو 
توصـية منـها، ومتحـورت أهـم     ) 50(توصية وافقت أحزاب اللقاء املشترك على ) 59(عدد التوصيات  

  :التوصيات وفقاً للتقرير يف اآليت
  .إلغاء موطن العمل -
طية اإلعالمية لنـشاط رئـيس اجلمهوريـة، علنيـة     ضوابط احلمالت االنتخابية، ومن ذلك التغ    -

 إعفاء النساء مـن شـروط التزكيـة للترشـيح لالنتخابـات             -التربعات ومصادرها وسقفها  
 .كمستقالت

 . كأحد اخليارات2006اعتماد نظام التمثيل النسيب يف االنتخابات احمللية القادمة عام  -
 .لس بالطعن أمام القضاءاستبدال الطعن بصحة عضوية أعضاء جملس النواب أمام ا -
 .إجياد آليات ملنع استخدام إمكانية الدولة لصاحل حزب -

وجتدر اإلشارة إىل أن أحزاب املعارضة قد مشلت رؤيتها لإلصالح السياسي يف مـشروع اإلصـالح           
السياسي والوطين، إصالح النظام االنتخايب، ولعل مستقبل الدميقراطية مرهون حبدوث هذا اإلصـالح     

 إىل أن النظام االنتخـايب القـائم   )١(ر إصالح النظام السياسي، إذ تتوصل الدراسات والبحوث    يف إطا 
يتعارض مع أولوية التغيري يف اليمن، وال حيقق تعزيز الدميقراطية والتعددية احلزبية، وهو نظام غري عادل             

، ويستبعد  متثيل الفقـراء      يستبعد متثيل قوى احلداثة والتبادالت األيديولوجية والسياسة اجلديدة واهلامة        
ووجود املرأة يف جملس النواب، وحيافظ على هيمنة البىن التقليدية وبناء ما قبـل دولـة القـانون وال                 

                                                             
 .  وما بعدها79ق، صتقرير التطور الدميقراطي يف اليمن، مرجع ساب: حممد أمحد املخاليف: راجع) 1(
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يساهم يف حل االنقسام يف اتمع وإحداث مصاحلة وطنية ويعيد إنتاج احلـزب الواحـد املخـتلط                 
 إدارة االنتخابات واستخدام املـال العـام   بأجهزة الدولة والقبيلة، وأن غياب التوازن بني األحزاب يف     

والوظيفة العامة واإلعالم العام والقوات املسلحة واألمن جيعل نتائج االنتخابات حمسومة سلفاً لـصاحل          
  .حزب احلكومة

   شراكة اتمع املدين

 األحـزاب،   –املنظمات الـسياسية    : يقصد هذا التقرير مبصطلح مؤسسات أو منظمات اتمع املدين        
  .والنقابات واملنظمات غري احلكومية

لقد اعترف بالتعددية السياسية واحلزبية مع قيام الوحدة اليمنية من مدرك ضرورة حل أزمـة الـشراكة    
 عامـاً   15لترسيخ الوحدة وإاء حالة دورات العنف على السلطة وبالتبعية الثروة، وعلى الرغم من مرور               

 النتخاب رئيس اجلمهورية ودورة النتخاب أعضاء االس احملليـة           دورات انتخابية نيابية ودورة    3وإجراء  
 مل حيدث تداول للسلطة، وهذا يعين أن مثة أزمة عميقة يف           2006وحيني موعد الدورة الثانية يف سبتمرب عام        

الشراكة، إذ ال توجد شراكة ال تفضي إىل تداول للسلطة سلماً، ومن هنا عادت أزمة الشراكة تبحث عن                  
التوسع املتنامي يف الشعور بالقطيعة بني الدولـة وأحـزاب   :  وجتلت مبظاهر عدة، منها   1994 عام   حل منذ 

املعارضة والنقابات و املنظمات غري احلكومية اليت حافظت على استقالليتها، وبالتايل بني الدولة واتمـع               
يف اتمع وعدم القدرة على     وعودة النظام السياسي إىل االنغالق، توسع األزمات واالنقسامات والثورات          

معاجلتها أو االستجابة للمطالب الشعبية عرب اآلليات الدميقراطية، ومن مث، فإن الشراكة وأوضاع منظمـات     
، ومع ذلك فقد شـهد  1994 هي نتاج للتحول املعاكس الذي أحدثته نتائج حرب 2005اتمع املدين عام   

  : ولكن مبا يظهر عمق أزمة املشاركة، ومهاهذا العام تطورين مهمني على صعيد املشاركة،
توتر العالقة بني السلطة وأحزاب املعارضة جمتمعة بصورة غري مسبوقة من قبل، وعرب عن نفسه مـن      -1

خالل حتريض وسائل اإلعالم العام على املعارضة باعتبارها مصدراً للتآمر مـع اخلـارج ضـد النظـام،              
حف األحزاب سقف النقد والكشف عن األخطاء والفـساد         واستهداف القوات املسلحة واألمن ورفع ص     

دومنا استثناء ألي مستوى يف السلطة، كما عرب عن نفسه برفض السلطة مباشـرة احلـوار مـع أحـزاب        
خالفاً ملا جرى من حوار طويل بني الطـرفني         . املعارضة بشأن إصالح قانون االنتخابات العامة واالستفتاء      

عديالت على القانون، ومت إرجاء طائفة أخرى حىت يبدأ اإلعداد النتخابـات  أفضى إىل إدخال طائفة من الت    
النظام االنتخايب، املـوطن اال نتخـايب، الـضمانات        : تالية وكان من أهم املسائل اليت رحل احلوار بشأا        

ـ         ا القانونية إلجراء انتخابات حرة ونزيهة ويشمل إجياد إدارة انتخابية تتشكل من األحـزاب بالتـساوي مب
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يضمن حيادها، وإجياد آليات تكفل الفصل بني احلزب احلاكم وأجهزة الدولة وا ملال العام والوظيفة  العامة           
واإلعالم العام واملؤسسة العسكرية واألمنية وحتديد كيفية إدالء أفراد املؤسستني بأصوام يف االنتخابـات               

وأرجئ النقاش فيها ليستأنف فيمـا      -اش  وإىل جانب الضمانات القانونية كانت مطروحة للنق      . وغري ذلك 
 واحلروب 1994 الضمانات السياسية إلجراء انتخابات حرة ونزيهة ويف مقدمة ذلك إزالة آثار حرب             -بعد

 شهد استبعاد كلـي     2005والصراعات السياسية السابقة والالحقة، لكن التطور األكثر أمهية، هو أن عام            
  .، وهو تطور غري مسبوقلألحزاب السياسية من إدارة االنتخابات

 تطوراً نوعيـاً، إذ     2005شهد التنسيق والتعاون بني أحزاب املعارضة من خالل اللقاء املشترك عام            -2
: أقرت هذه األحزاب الئحة تنظيمية ألعمال اللقاء املشترك ومبوجبها مت إجياد هيئات اللقاء املشترك، أمههـا         

سية التنفيدية واإلعالمية لألحـزاب، إىل جانـب فـرق العمـل     اهليئة العليا اليت تضم رؤساء الدوائر السيا      
املتخصصة، ويف شهر نوفمرب أقرت أحزاب اللقاء املشترك مشروع اللقاء املـشترك لإلصـالح الـسياسي            

، وفيما يتعلق مبنظمات اتمع املدين غـري  )انظر الفقرة اخلاصة بإصالح النظام السياسي يف التقرير  (والوطين  
ن من غري املمكن مشاركتها للدولة يف ظل استبعاد شراكة األحزاب السياسية القادرة علـى         السياسية، يكو 

التعبئة و التعبري عن مصاحل واسعة، وسيكتفي هذا التقرير بإظهار مركزها القانوين ومن خالله يتبني مـا إذا         
  .كانت يف مركز الشراكة أم ال؟ مع إشارات سريعة إىل املمارسة العملية

 والئحته التنفيذية العديد من النـصوص  2001 لسنة 1ون اجلمعيات واملؤسسات األهلية رقم     يتضمن قان 
من دستور اجلمهورية اليمنية ومع قواعد القانون الدويل، وحتديداً         ) 57(القانونية اليت تتعارض مع نص املادة       

  .العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية
يع على وضع القيود واملوانع واحملظورات، كمـا سـعت         حيث عملت السلطات من خالل هذا التشر      

السلطات على توسيع التجرمي خارج قانون العقوبات، رغم أن السياق واملعيار العاملي مينع التجرمي لـدوافع        
  .سياسية وأنشطة مدنية

   فقانون اجلمعيات والئحته التنفيذية يسقط مبدأ حق حرية تكوين اجلمعيات، حيث يـشترط لتأسـيس               
  . يام اجلمعيات واملنظمات األهلية موافقة احلكومةوق

    يفضي هذا التشريع يف احملصلة النهائية إىل منح احلكومة حق ومشروعية السيطرة علـى نـشاط هـذه          
ال ) 14-8(املنظمات ويوجه نشاط اجلمعيات باجتاه التوافق مع إرادة احلكومة، فاملنظمـات وفـق املـواد         

العتبارية إال يف حالة أن متنح املوافقة على التأسـيس والتـرخيص ملزاولـة     تتأسس وال تكتسب الشخصية ا    
من القانون على تقييد اإلشهار مبوافقة اإلدارة احلكومية وليس مبوجـب قيـد          ) 13(و تنص املادة    . النشاط

  .النظام األساسي للمنظمة يف السجل
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بعد إشـهارها، والسـتكمال حلقـات    ال تكتسب املنظمة الشخصية االعتبارية إال    ) 12( ومبوجب املادة   
السيطرة على املنظمات تشترط الالئحة التنفيذية للقانون عند تسجيل النظام األساسي إحضار إشعار بنكي              
إليداع املبلغ املخصص لتأسيس املؤسسة وال يتم التسجيل إال بعد استكمال إجراءات االنتخـاب ونـشر                 

  . ؤسسات مباشرة أعماهلا إال بعد إجراءات التسجيلوحيظر على امل.. ملخص القيد يف صحيفة حكومية
    إذاً القانون ال جيسد مبدأ الشراكة ملنظمات اتمع املدين وال مينحها حقهـا حبريـة التأسـيس ويلـزم        

ويترتب على ذلك تقييد تعبريات اتمع الـسيادية، لتـصبح   . نشاطها بالرقابة املسبقة من قبل إدارة السلطة     
  . املدين خارج التأثري السياسي بل وخارج اال العاممؤسسات اتمع

اليت جتـرم   . ي.ع.    إن التطور اخلطري يف هذا التشريع هو أنه أعاد إنتاج القوانني الشمولية اخلاصةبـ ج             
  .نشوء األحزاب ومنظمات اتمع املدين

يتها وطوعيـة نـشأا، وجتعـل         كما أن القيود القانونية املذكورة تفرغ املؤسسات األهلية من استقالل         
عالقتها مع احلكومة تقوم على التنافر وليس الشراكة املتكافئة، ويف حالة نزوع إحدى هـذه املؤسـسات                 

  .لالحتفاظ حبياديتها تكون عرضة للمالحقة
بينمـا كـان    .     وفيما يتعلق بالدعم املايل للمنظمات لتحقيق أهدافها، يشترط القانون رقابة احلكومـة           

 االكتفاء بالوضوح والشفافية والعالنية عند احلصول على الدعم اخلارجي من خالل قواعد مبوجبها              يفترض
  .تلزم املنظمات نفسها دون إجبار أو وصاية

   ومتنح الوزارة نفسها صالحيات واسعة للتدخل يف شئون املنظمات كالرقابـة علـى إدارة املنظمـات                
  .وهيئاا وصالحيات اإلدارة

  . نصاب االجتماعات والطريقة اليت تدار احق التدخل يف -
 -عمل القانون على توفري كل الشروط واإلجراءات اليت تؤمن قبضة السيطرة على أداء املنظمات              -

فقد مارست السلطات صنوف خمتلفة لتعطيـل     . مبا فيها سحب الثقة واألهلية من هذه املنظمات       
  . التجميد وحظر مزاولة أنشطتهادور املنظمات من االستنساخ إىل الشطب واإلغالق أو
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  والتساع نطاق االنتهاكات على هذا املستوى أعلنت جمموعة من منظمات اتمع املدين والـيت              
لطات وأعلن عن تشكيل ائتالف ملنظمات اتمع املدين        متارس نشاطاً مدنياً مواجهتها ملمارسة الس     

  .ملناصرة احلقوق واحلريات كإحدى األشكال التنظيمية التكتلية التضامنية
وفور إعالن هذا اإلطار املدين التنسيقي، شنت الصحافة الرمسية يتصدرها مسؤولون حكوميون محلة 

قانونية ضدها كوا منظمات مشبوهة حسب حتريضية على هذه املنظمات، وديدها باختاذ إجراءات 
  .وصف احلكومة

ولعله كان من دواعي اهلجوم الرمسي على منظمات اتمع املدين املذكورة، هو تزامن إعالن هذا التكتـل                
املدين مع توسع محلة االعتقاالت وبروز ظاهرة االختفاء القسري ومدامهة املنازل واعتقال األطفال كرهائن              

م وممارسة التعذيبللوصول ألقار.  
  
  
  

منحت وزارة الشؤون االجتماعية ترخيص لمنظمة باسم صحفيات بال حدود رغم وجود منظمة تحمل هذا  -
  .االسم

كما تم حرمان الجمعية الفلسفية واالجتماعية من الدعم الحكومي وهي منظمة تعمل منذ أكثر من عـشر               -
ستحداثها إللغاء الجمعية الفلسفية واالجتماعية     ليمنح الدعم لجمعية عملت الجهات الرسمية على ا       . سنوات

حصلت الجمعية المستحدثة على الدعم المالي بمجرد إنشائها خالفاً لنص القانون الذي يشترط مرور أكثر       
 .من عام للحصول على الدعم الحكومي

مـن  وعلى إثر حرب صعدة تم حظر مئات من الجمعيات التي ينتسب ناشطوها للهاشميين وأغلق العديد          -
وتم التحقيق واالحتجاز لمدة عشر ساعات للقائمين علـى  . هذه الجمعيات والمراكز وتم إغالق مركز بدر 

 . مؤسسه المحطوري، وكذا اعتقال العديد من طلبة هذا المركز ومدرسيه

 . جمعية خيرية وأهلية في صعدة من قبل السلطات بتهمة الحوثية21 أغلقت 2005\6\29وفي تاريخ  -
 لوائح وقرارات تقيد حركة ونشاط اتحـاد طـالب الـيمن        2005ة صنعاء خالل عام     وأصدرت جامع  -

تضمنت إجراءات عقابية بحق الطلبة الذين يزاولون النشاط السياسي وأي نشاط نقابي ذا طابع احتجاجي،    
وفي األسبوع األخير من شهر مايو أعاق األمن مسيرة طالبية خطط لها الطالب وأن تنطلق مـن بـاب      

شريعة والقانون والتحرك إلى الرئاسة احتجاجاً على تدهور العملية التعليمية في الجامعـة بـسبب           كلية ال 
 .إضراب مدرسي الجامعة
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ومن األشياء اجلديرة باملالحظة امتداد استئثار احلكم على السلطة والثروة إىل إقامة منظمات جمتمع مـدين                 
تابعة للسلطة يديرها مسئولون يف السلطة مباشرة أو عرب أقارم وأبنائهم وإحالهلا حمل منظمـات اتمـع          

) 148(االً لقد أدى تطبيق قانون اجلمعيات االنتقـائي إىل إلغـاء            وإمج. املدين املستقلة يف الشراكة والدعم    
حسب تصريح وكيل وزارة الشئون االجتماعيـة يف  .  منظمة يف طريقها إىل الشطب    100منظمة وأكثر من    

  . لصحيفة الشموع2005\20\29
ـ    65 صدر قرار من حمافظ حلج قضى بشطب         2005\10\25ويف حمافظة حلج بتاريخ      دم  مجعية أهلية لع

  .حتديد دوراا االنتخابية
إن حجم االنتهاكات الواقعة على التكوينات املدنية واألهلية تؤكد التوجه العدائي للسلطات وبـشكل              

  .منظم ومنهجي إلعاقة كل حماوالت االنتقال الدميقراطي
 العـودة  كما أن هذه املمارسات تغلق أمام املواطنني اخليارات السياسية املدنية لصاحل دفـع املـواطنني         

  .الستنهاض اخليارات والتعبريات التقليدية املغلقة العصبوية كالعشرية و القبيلة والطائفية
ومع هذه الكوابح اليت تصنعها السلطات أمام حماوالت التحول املدين هناك جهود دؤوبـة مكافحـة                

  .ومناهضة متمسكة بالتنظيم العصري وتذود يومياً بالشكل االجتماعي احلديث
النقابات باالشتراك مع آخرين ويف االنضمام إىل النقابة اليت يتم اختيارهـا دون قيـد سـوى                 تكوين  

. القواعد املنظمة املعنية بقصد تعزيز املصاحل االقتصادية واالجتماعية ومحايتها من حقوق اإلنسان األساسـية           
دابري ضـرورية يف جمتمـع   وال جيوز إخضاع هذا احلق ألية قيود غري تلك اليت ينص عليها القانون وتشكل ت  

من العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة     ) 8(هذا ما أكدت عليه املادة      . دميقراطي
) 35(والثقافية، إال أن التشريع اليمين ذا اخلصوص يشكل عائقاً أمام ممارسة هذا احلق،  فالقـانون رقـم          

قيام نقابات واحتادات مدنية مـستقلة وخيـضعها للرقابـة     بشأن تنظيم النقابات العمالية، يقيد    2002لسنة  
احلكومية ويشترط القانون اكتساب هذه الكيانات شرعيتها بعد تسجيلها بـوزارة الـشئون االجتماعيـة               

  .واملوافقة على نشوئها
فعند عدم التوصل إىل معاجلة النــزاع  .. كما قيد هذا القانون اإلضراب يف حالة النـزاع مع رب العمل          

 املفاوضة اجلماعية حيظر القانون ممارسة هذا احلق وحيظر القانون احتجاج النقابات ألسباب ومطالـب               عرب
  .سياسية األمر الذي يعين حرمان النقابات من املشاركة يف الشأن العام
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ة أزمة شراكة، فاألحزاب السياسية واملنظمات غري احلكومية والنقابات موضـوعة            ما تقدم أن مث    وخالصة
إما تابعة للسلطة  أو خصم لدود مهمة أجهزة الدولة القضاء عليه واخلالص منه بعد            : يف واحدة من خانتني   

  .إقصائه من الشراكة وإحالل النوع األول حمله

  :دهالتعددية السياسية واحلزبية وحرية اإلعالم وتعد
من معايري النظام الدميقراطي حرية إنشاء ونشاط مؤسسات اتمع املدين وشـراكتها للدولـة يف إدارة         
الشأن العام من خالل الشراكة يف القرار السياسي والتنموي والتغيري الدميقراطي، وحرية اإلعالم وامـتالك               

املنظمـات  : ؤسسات اتمع املدين من الدستور اليمين يندرج ضمن مفهوم م      ) 57(ومبوجب املادة   . وسائله
 األحزاب، املنظمات غري احلكومية، والنقابات املهنية، وكفل الدستور حرية إقامتـها ونـشاطها         -السياسية

  .واستقالهلا وأوجب على الدولة توفري الدعم هلا مبا ميكنها من القيام بدور الشريك
لـسنة  ) 35(سسات األهلية والقانون رقـم     بشأن اجلمعيات واملؤ   2001لسنة  ) 1(غري أن القانون رقم     

 بشأن تنظيم النقابات العمالية قد وضع املنظمات غري احلكومية والنقابات املهنيـة حتـت الوصـاية               2002
الكاملة لإلدارة احلكومية، ويف املمارسة العملية تستخدم وزارة الشؤون االجتماعية والعمل وجلنة شـؤون              

يطرة على منظمات اتمع املدين، من ناحية، ومن ناحية أخرى جيـري         األحزاب والتنظيمات السياسية للس   
التضييق على املنظمات اليت حتاول اإلفالت من السيطرة باإلخافة والتخويف عرب وسـائل اإلعـالم العـام         
والتضييق املايل عليها وشرذمتها ومتزيقها، يف ظل ضعف أو انعدام قدراا الذاتية املالية وعدم وجود دعـم                 

يل جمتمعي للمنظمات السياسية واحلقوقية والفكرية، وعدم امتالكها وسائل إعالم مجاهريي، من هنا من              ما

 واعتقال رئيس نقابة عمال المصافي من قبـل  . تعرض عمال مصافي عدن للضرب  2005\5\2 في   -
 .  كلة األجورعدن على اثر قيامهم باإلضراب والمطالبة بإعادة هي/امن مديرية البريقة 

وخالل شهر مايو اتخذت إجراءات جزائية بحق أطباء لممارسة حقهم في اإلضـراب احتجاجـاً علـى        -
 .سياسات األجور

 .كما عملت وزارة الشئون االجتماعية على تشكيل نقابة موازية لنقابة األطباء والصيادلة -

ات إدارية من قبل الوزارة مكـشوفة  قيام رجال األمن باالعتداء على مقر نقابة المهندسين واتخاذ إجراء     -
 .لالستيالء والسيطرة على النقابة والهيمنة على قيادتها

  أصدرت لوائح وإجراءات إدارية من قبل رئاسة جامعة صنعاء تقيد حركة ونشاط    2005وخالل عام    -
ي نقابة اتحاد الطالب تضمنت هذه اللوائح إجراءات عقابية بحق الطالب الذين يزاولـون نـشاط نقـاب           

  .احتجاجي
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غري املمكن أن يتجه اإلصالح حنو اإلصالح املؤسسي ملنظمات اتمع املـدين مبـا حيقـق معـايري اإلدارة       
قانوين كشريك للدولـة ومتكينـها   الرشيدة، قبل أن تتوفر هلا حرية اإلنشاء والنشاط واالستقالل، واملركز ال   
  . مادياً من أداء دورها وامتالك الوسائل اليت من خالهلا حتقق ذلك الدور

وتبني مما تقدم، أنه ليس مثة إعالم حر ومتعدد، فالدولة حتتكر اإلعالم اجلماهريي من إذاعة وتلفزيـون              
حزاب بإصدار صحف ويـصدر     وتسخرها إىل جانب الصحافة الرمسية لصاحل احلزب احلاكم، ويسمح لأل         

كل حزب صحيفة أسبوعية إىل جانب صحف الكترونية، ومت االستيالء على صحيفة حزب احتاد القـوى                
بدعم من وزارة اإلعالم وجلنة شؤون األحزاب والتنظيمات السياسية وتـصدر بـنفس           ) الشورى(الشعبية  

  ). الشورى نت (اإلسم وباسم نفس احلزب، ومل يبق لدى احلزب إال صحيفة الكترونية
وملا كان اإلعالم احلر واملتعدد مكون أساسي من مكونات النظام الدميقراطي، ينبغي حتريـر وسـائل                 
اإلعالم من االحتكار احلكومي وأن يتاح امتالك وسائل اإلعالم لكافة ملؤسسات اتمع املـدين وقطـاع                

ئل اإلعالم اململوكة للقطـاع العـام   األعمال إىل جانب القطاع العام وجيب ضمان استقالل وحيادية وسا         
 الدولـة الدميقراطيـة احلديثـة والتنـشئة     -لكي يؤدي اإلعالم دوره يف التعبئة من أجل بناء دولة القانون          

  .الدميقراطية والتربية على حقوق اإلنسان وكشف الفساد والتصدي للسياسات اخلاطئة
  :اخلالصة

عاين أزمة بنيوية يف التشريع وثقافة احلكم، بالقبول بالتعددية مث   مما تقدم يتبني أن النظام السياسي يف اليمن ي        
التمسك بنظام انتخايب ال يعزز التعددية احلزبية وال حيقق العدالة وإمنا يعزز البنية التقليدية وتعدديتها، والنص يف       

 العامة واإلعـالم العـام   الدستور والقوانني النافذة على استقالل إدارة االنتخابات وحياد املال العام و الوظيفة     
واملؤسسة العسكرية واألمنية، ويرفض توفري ضمانات حياد اإلدارة االنتخابية وحياد أجهزة الدولة واملال العام              

  مقتطفات من مطالب منظمات اتمع املدين) 28(اطار رقم 
إزالة كل العوائق والقيود اليت حتول دون ممارسة املواطنني حلقهم الدستوري يف تنظيم أنفسهم سياسياً ومهنياً يف خمتلف اـاالت، ووضـع               

 الضمانات الكفيلة بتشجيع ممارسة هذا احلق الدستوري
ني من إنشاء وتشكيل النقابات، واملنظمات واهليئات، املدنية واألهلية باالنتخابات احلرة والرتيهة، ودون احلاجة للرجوع للجهات     متكني املواطن 

 .التنفيذية يف احلكومة ذات العالقة، وفقاً للدستور والقوانني ، ويكون القضاء هو املرجع عند االختالف
تظاهر واالعتصام، وحرية الصحافة والنشر ، وإزالة كل القيود اليت حتول دون ممارسة هذه احلقوق ضمان ممارسة حق التعبري عن الرأي، وحق ال

 .وإيقاف كل أشكال االعتداء على احلقوق واحلريات، والكف عن االعتقاالت التعسفية املخالفة للدستور والقانون.اليت كفلها الدستور
نني، ومنظمات اتمع املدين، والصحافة يف الوصول إىل املعلومات، واستخدامها، والقيام التزام احلكومة مببدأ الشفافية، وضمان حق املواط

 .بدورهم يف الرقابة واملساءلة
احلماية القانونية للصحفيني، واألجهزة اإلعالمية، وحقهم يف احلصول على املعلومات واإلطالع على الوثائق والبيانات والسجالت الرمسيـة،             

  .عوائق اليت حتول دون قيام الصحافة، وأجهزة اإلعالم الوطنية بدورها املأمول والضروري يف الرقابة واملساءلةوإزالة القيود وال
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وتسخري كل ذلك لصاحل حزب احلكومة والعودة يف النتيجة إىل نظام احلزب الواحد، والنص بالدستور علـى         
ددية السياسية واحلزبية متثل أساس النظام السياسي، مث يـأيت القـانون            القبول بشراكة اتمع املدين كون التع     

ليجعل املنظمات غري احلكومية والنقابات يف مركز قانوين خيضعها لوصاية احلكومة وال يؤهلها للـشراكة ويف        
اإلعالم ، واحتكار الدولة لوسائل     -املمارسة العملية يتم إقصاء األحزاب واملنظمات غري السياسية عن الشراكة         

وهي حالة أفضت إىل عودة أزمة الشراكة وليس مثة أفق يف ظلها للتداول             . اجلماهريي والسيطرة على اإلعالم   
  .السلمي للسلطة، مما يهدد كيان الدولة واتمع بالعودة الشاملة للصراعات املدمرة على السلطة والثروة

ت االنتقال الدميقراطي ودرء املخاطر عن اليمن    ومن هذا املنطلق وحلل أزمة الشراكة ومن أجل إزالة معوقا         
  :وحل الثورات واألزمات، فإن التقرير يوصي مبا يلي

األخذ يف االنتخابات النيابية و احمللية بنظام انتخايب حيقق أولويات التحول الدميقراطي من تعزيز التعددية       - 1
توفري إمكانية انتقال السلطة سـلمياً،      احلزبية والتحديث وإاء ماضي الصراعات واالنفسامات احلادة، و       

وحيقق نتائج عادلة متكن القوى السياسية املختلفة والنساء و الرجال والفقراء واألغنياء مـن التواجـد يف     
ونقترح استبدال نظام الدائرة الفردية بنظام التمثيل النسيب ووضـع نـسبة    . الس النيايب واالس احمللية،   

  .يف قائمة كل حزب وأن توضع أ مساؤهن يف مواقع حتتمل الفوزإلزامية لترشيح النساء 
توفري الثقة بنتائج االنتخابات العامة واالستفتاء عن طريق توفري الثقة حبياد اإلدارة االنتخابيـة بتـشكيل    - 2

هيئاا من األحزاب االنتخابية بالتساوي، وإجياد الضمانات واآلليات التشريعية واملؤسسية بالفصل بـني             
حلزب أو األحزاب احلاكمة وأجهزة الدولة وإمكانياا مبا حيقق حياد املال العام والوظيفة العامة واإلعالم     ا

 .العام واملؤسسة العسكرية واألمنية
إعادة النظر يف قانون اجلمعيات واملؤسسات األهلية وقانون النقابات العملية إلزالـة وصـاية اإلدارة               - 3

 احلكومية والنقابات وإجياد مركز قانوين هلا جيعلها يف موقع الشريك وإجيـاد  احلكومية على املنظمات غري 
هيئة مستقلة لرعايتها وهيئة مستقلة أخرى لرعاية التعددية احلزبية تتبع غرفة ثانية منتخبة وفقـاً ملعـايري                 

 .االنتخابات احلرة والنـزيهة بانتخابات عامة مباشرة سرية ودورية
ة ومؤسسية ملشاركة األحزاب السياسية يف صنع القرار واإلرادة السياسية للشعب      إجياد ضمانات تشريعي  - 4

وحيظر تقييد حرية تأسيسها أو نشاطها أو التدخل يف شؤوا، وحيظر عليها السعي لتغيري أسس النظـام                  
ديـد  السياسي الدميقراطي، النظام اجلمهوري، التعددية السياسية واحلزبية، التداول السلمي للسلطة، أو     

كيان اجلمهورية اليمنية عن طريق أهداف نظامية أو ممارسة عملية وتعترب ممارسةمن هذا القبيـل إعاقـة               
 .تداول السلطة أو توريثها

أن يقتصر التنظيم القانوين لشؤون األحزاب والنقابات واملنظمات غري احلكومية على حظر تقييد حرية              - 5
 وجترمي ذلك، وإلزامها بقواعد احلكم الرشيد، مثـل ارتكـاز      تأسيسها أو نشاطها أو التدخل يف شؤوا      
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أنظمتها الداخليةعلى مبادئ الدميقراطية، والشفافية بإلزامها بعلنية قراراا املتعلقة بالشأن العـام وعلنيـة         
 .حساباا ومواردها وممتلكاا واستثماراا وكيفية صرفها واستعماهلا

ؤسسية لضمان حرية اإلعالم وتعدده من خالل وسائل اإلعـالم املرئيـة   إجياد الضمانات التشريعية وامل  - 6
واملسموعة واملقروءة وضمان حرية امتالك هذه الوسائل وحظر إخضاعها للرقابة، وإنشاء إدارة مـستقلة      

 . لوسائل اإلعالم العام تتبع الغرفة الربملانية الثانية
  

  



 -١٣٨-

  معوقات التحول الدميقراطي: الفصل الثاين
  ية الدولةضعف بن

  : الدولة الدميقراطية احلديثة، ومن مؤشراا-      يقاس ضعف الدولة مبعايري أو مؤشرات دولة القانون
 -سيادة القانون باحتكام اتمع، دون استثناء يف كافة مصاحله وتصرفاته إىل قواعد معروفة سلفاً -

  .هي قواعد القانون الذي خيضع له اجلميع حكاماً وحمكومني
 . الدولة سلطة استعمال القوة املشروعة لغرض حكم القانون يف كل أقاليم الدولةاحتكار -
أن تكون هيئات الدولة والقائمني عليها نتاج االختيار احلر والرضا التام للمجتمع عرب الوسائل  -

 .الدميقراطية
واالجتماعية، مبا رعاية املصاحل املتعددة ومتثيلها من خالل اتمع املدين املنظم مبؤسساته السياسية  -

 .حيقق التعايش بني أفراد اتمع ويوحد الوالء للدولة
  :، ومن تلك املؤشرات)١(وتشري الدراسات إىل مؤشرات عكسية بالنسبة للدولة يف اليمن

ضعف سلطة الدولة لعدم احترام حكم القانون عموماً، وتدهور عدم االحترام هذا ليصل عام  -
  . إىل مستوى غري مقبول2005

ف سلطة الدولة بغياب حكم القانون عن مناطق كثرية يف البالد وقبول القائمني على سلطة ضع -
 .الدولة بإحالل سلطة مؤسسات ما قبل الدولة وأعرافها وتقاليدها حمل سلطة الدولةو القانون

 قبلية، عشائرية، أسرية، ساللية: التراجع املستمر عن الوالء للدولة لصاحل والءات ما قبل الدولة -
 .ومناطقية

وهذه املؤشرات جتعل الدولة يف اليمن دولة ما قبل القانون اليت تعيق االنتقال الدميقراطي ومحاية حقوق 
  :اإلنسان، ومن مظاهرها ما يلي

  :احلروب والثارات القبلية  واالختطافات
ور حالـة   تعترب مؤشرات خماطر عدم األمان يف اليمن من املؤشرات العالية على مستوى  العامل، تـده               

األمن أو أتساع رقعة الفقر أو أزدياد العوامل الطاردة للقدرات واإلستثمارات،  ولعل من أبـرز مظـاهر            
اخلروج عن القانون من قبل املعنيني بتطبيقه يف جمال محاية أمن األفراد واتمـع ،      : اختالل األمن يف اليمن     

القبلية وقطع الطريق واالختطافات، فقد ترتب على       األعمال اإلرهابية والثأر السياسي، واحلروب والثارات       
 ونتائج تلك احلرب، إعادة إنتاج العـصبية القبيلـة،   1994الصراع السياسي الذي سبق احلرب األهلية عام   

                                                             
 . وما بعدها101مصدر سابق، ص... قضية دولة القانون): املخاليف(حممد أمحد علي : راجع) 1(
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والعودة إىل  عالقات ما قبل الدولة وسلطة الزعامات القبيلة والعشائرية، وانتشار احلروب والثارات القبلية،           
 واحداً من أكثر األعوام اليت شهدت حروباً وثارات قبيلة منذ مطلع القـرن احلـادي          2005وقد كان عام    

 : والعشرين ، ومنها نشري إىل ما يلي
 نشبت حرب قبلية بالقرب من مطار صنعاء الدويل بسبب خالف علـى  2005يف شهر مارس من عام    

 نشب قتال بني مجاعتني قبليـتني يف  ويف حمافظة شبوه. ، استخدم فيها أسلحة متوسطة وثقيلة )١(ملكية أرض 
، )٢(منطقة اخلرب مبديرية حيان بسبب حدود أرض متنازع عليها أستخدمت فيها األسلحة اخلفيفة واملتوسطة             
. )٣(وبسبب الثأر والنـزاع القبلي لقي يف نفس هذه املديرية ثالثة مواطنني مصرعهم يف كمني نصب هلـم              

، ويف )٤(آل خلقه وأل النقاة يف مديرية احلد بسبب ثأر قبلـي قـدمي     ويف حمافظة حلج نشب قتال بني قبيليت        
حمافظة ذمار نشبت حرب بني قبيليت أبو حمنة وقبيلة يفعان يف منطقة احلدأ بسبب ثأر قبلي وصراع مـسلح               

 ، ويف منطقة الربدون الواقعة يف احلدأ أيضا نشب قتال أخر بني قبيلة آل األعماس وبـين  1982ميتد من عام   
  .)٥(عمر

قبيلة ذو العسيلي وقبيان ذو عبادي وبيت صويب التابعـة لـذو            ( نشب قتال بني     2005ويف شهر مايو    
، ونشب قتال بني بين عمر من مديرية القفر حمافظة إب وقبيلة أخرى من مديرية عنس حمافظة ذمار،                   )طالع

 الصحافة حـروب  لقد ذهب ضحية هذه احلروب القبلية خالل شهرين مئات القتلى واجلرحى ، وسجلت          
  . يف مناطق متفرقة من اليمن2005قبلية على امتداد عام 

  :قطع الطريق واالختطافات وغريها من أعمال التعدي على األرواح واملمتلكات
لقد شاعت ظاهرة قطع الطريق واالختطافات وأعمال التعدي األخرى على أرواح وممتلكات الـسكان   

عادت فيها السلطة التقليدية للزعامات احمللية قوا ونفوذها وصـارت    غري املسلحني يف نفس الفترة اليت است      
متارس الثأر ليس يف مناطق األطراف ومناطق النفوذ القبلي فحسب، بل ويف املدن الرئيسية ومنها العاصـمة        
وتنتشر العصابات املسلحة يف كل أرجاء البالد وال يسلم من التعدي مسؤولو أجهزة الدولة ، مبا يف ذلـك         

 ومنها نـورد  2005تطبيق القانون وتنفيذه ومحاية األمن ، ويتبني ذلك من خالل أمثلة مت ارتكاا يف عام                ب
  :األيت 

                                                             
  ) .4430( العدد 2005\3\١16 صحيفة األيام الصادرة بتاريخ 1
 ).4437( العدد 2005\3\24 نفس المصدر صحيفة األيام الصادرة بتاريخ 2
 4438( العدد 2005\3\26 صحيفة األيام الصادرة بتاريخ 3
 ) 976( العدد 2005\3\31 صحيفة الصحوة الصادرة بتاريخ 4
  .)239( العدد 2005\3\28صحيفة الناس الصادرة بتاريخ  5
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خطف وأحتجاز املواطن السعودي عبد اهللا بن مفرح احلسين، كما طالت االختطافات سواح أوروبيني           
كانون (وديسمرب ) آب( أغسطس وعاملني يف منظمات دولية ، وشهد الربع األخري من العام ما بني شهري         

ثالثة سواح أسبان وعشرة من مـوظفي مكتـب املفوضـية        : عمليات أختطاف وأحتجاز شهرية     ) األول
مت االفراج عنهم بدون خـسائر      .  السامية لالجئني وسائحان سويسريان وسائحان منساويان وعائلة أملانية         

وجتدر األشارة إىل أن اخلاطفني يف الغالب    .  الدولة بشرية وإحالة بعض اخلاطفني اىل احملاكمة يف حمكمة أمن        
ال يتعرضون ملالحقة السلطات وال تبدي وسائل األعالم اهتمامها اال يف حالة خطف األجانب وال يكترث                

  .حباالت اختطاف مينيني
وسجل املرصد عدداً من حاالت قطع الطريق والسطو املسلح لالستيالء على األموال العامة واخلاصة ،               

تعرض اللجنة احلكومية املكلفـة بـصرف رواتـب         : كان من أشهر تلك األعمال خالل العام املنصرم         و
املعلمني يف مديرية الطويلة مبحافظة احملويت إىل التقطع واالستيالء على مرتبات املعلمـني وإصـابة أحـد             

هم بـسبب تـدخل   أعضائها بإصابات خطرية وبعد إلقاء القبض على عدد من املشتبه م مت إطالق سراح          
  .)١(متنفذين

التقطع املسلح لسيارة تتبع مشروع مكافحة املالريا التابع ملديرية الزهرة، حمافظـة احلديـدة وقامـت                
، ويف أبني قامت عصابة مسلحة بعدد مـن  )٢ (العصابة املسلحة بنهب ما فيها بعد إطالق النار على سائقها        

ترتبط عوامل تفـشي هـذه      . )٣(ائن للمطالبة باملال    أعمال قطع الطريق وأحتجاز قاطرات وسائقيها كره      
األعمال ضد القانون وتفشي احلروب والثارات القبلية إىل عالقات وسلطات ما قبل دولـة القـانون، إذ                 
يحمى عادة مقترفوها بالعصبية القبلية وأصحاب النفوذ يف السلطة وخارجها ، ويف حالة أن يكون الضحايا          

 النفوذ، تتغاضى السلطة عن هذه األعمال ، ويف حالة أن يكون الـضحايا مـن   من املواطنني من غري ذوي    
مواطين دول أجنبية تلجأ السلطة إىل التسوية عرب الزعامات القبلية وتلبية طلبات مقتريف اجلرائم أو قبائلـهم          

كومـة ،  أو حتقيق مصاحل زعماء التنظيمات الدينية املسلحة مبنحهم درجات وظيفية ومناصب يف أجهزة احل     
وتلعـب  .  األجهزة العسكرية واملدنية أو أراضي وإقطاعيات من ممتلكات الدولـة وغـري ذلـك      : ومنها  

ممارسات األجهزة الرمسية ومسئوليها وانتشار السالح ومحله واالجتار به داخل وخارج حدود الـبالد، دورا     
دام القوة واحتكارها من قبل     مهما يف تشجيع تفشي ظاهرة األخالل باألمن وعدم االعتراف بشرعية إستخ          

  . السلطة

                                                             
 ).666(العدد 2005\6\21والصادرة بتاريخ ) 664( العدد 2005\6\7صحيفة الوحدوي الصادرة بتاريخ ) 1(
  ).296( العدد 2005\2\3صحيفة األسبوع الصادرة بتاريخ ) 2(
 ).4428( العدد 2005\3\14صحيفة األيام الصادرة بتاريخ ) 3(



 -١٤١-

يعد االستقواء بالسلطة واالعتداء على املواطنني مـن املظـاهر          : اخلروج عن القانون من القائمني عليه     
املألوفة ومنها قيام مسؤويل أجهزة الدولة واملتنفذين باالختطافات واالعتداءات على املواطنني وسجل خالل             

ومقابل عنف السلطة سجلت خالل . ث، ومنها ما مت من قبل أجهزة األمن        العام عدد كبري من هذه احلواد     
  . العام أعمال عنف وأعتداءات مضادة على أجهزة السلطة وعلى بعض املسؤولني فيها

  أمثلة اعتداء مسؤويل األجهزة احلكومية على املواطنني وممتلكام واالعتداءات املضادة) 29(اطار رقم 
 قصف مكثف من قبل ثالثني طقم عسكري فتحت نرياا وقذائفها اآلر تعرض مناطق عمران إىل-

  ).2005\1\5الوحدوي . (يب جي بشكل عشوائي
تطويق قوات األمن املعززة باملدرعات مزارع مواطنني عزلة الصحن مبدينة سحار مبحافظة -

ى الشور. (صعدة بسبب رفض املواطنني حفر آبار يف مزارعهم قد تؤدي إىل نضوب املياه
17\2\2005.( 

مسلحون جمهولون يطلقون الرصاص من نريان أسلحتهم على اللجنة املكلفة بصرف رواتب -
 ).2005\3\14األيام . (املعلمني يف مديرية الطويلة مبحافظة احملويت

 جمموعة مسلحة حتاصر مرتل فواز العصمي مدير عام منطقة الكهرباء باحلديدة الكائن يف -
  ).2005\3\27(األيام . (ألعرية النارية عليهشارع املطار وأطلقت ا
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  مكافحة اإلرهــــــاب
 أقتصر تعاون السلطة على التعاون اخلارجي ملكافحة األرهاب ، أذ مت خالل العام الكـشف   2005يف عام   

لتعاون عن التعاون االمين بني اليمن والواليات املتحدة األمريكية وبعض الدول األوروبية ، ومن مظاهر ذلك ا               
املعلن قيام القيادات العسكرية واالمنية األمريكية واالوروبية بزيارات متكررة ولقائهم مبسؤولني مينـيني علـى       

ومن هؤالء املسؤولني اجلنرال األمريكي جون أبو زيد وقائد القيادة املركزية للقـوات البحريـة   . مستوى عال 
 وكانت زيارات الرئيس علي عبد اهللا صاحل        )٣(لية االيطايل  ووزير الداخ  )٢( ووزير الدفاع الفرنسي   )١(األمريكية

خالل العام اىل أمريكا ودول االحتاد األورويب تنصب على التعاون يف ااالت العـسكرية واألمنيـة حملاربـة         
اإلرهاب، وألن أهداف حماربة األرهاب من قبل السلطة يف اليمن تتجه أساساً حنو تربير قبول التعـاون مـع                  

  :فأن تدابري مواجهة االرهاب أقتصرت على تدبريين اخلارج 
احلوار مع قيادات وعناصر تنظيمات دينية متطرفة خرجت عن السيطرة أو مجاعات دينية              : التدبري األول 

معارضة للسلطة تقاوم عسكريا أو فكريا أستخدام السلطة للقوة املسلحة ألخضاعها مثل احلوثي وأتباعـه يف                
  .  سياسية ال تنتمي اىل التنظيمات اليت حتترف العمل املسلح-ة دينيةمشال الشمال وهي مجاع

ولقد أظهرت نتائج احلوار مع التنظيمات االرهابية أن هذا احلوار ال حيقق القضاء على االرهاب وتفكيك                
 ،  2005و2004تنظيماته بغض النظر عما أعلنته السلطات اليمنية من أقناع املئات من العناصر خالل عـامي                

  -:ذلك لألسباب التالية و
 يعتقد أن من أسباب فشل احلوار يف حتقيق نتائج حقيقة،هو أن احلوار يدور يف غرف السجن ومع قيادات                -1

وعناصر تنفيذية ، قد تقبل ما يطلب منها من قبيل التقية وليس القناعة ، وأن احلوار جيب أن يتم علنـا ومـع       
ستهدفة باألعمال اإلرهابية ، مثل احلزب االشتراكي الـيمين بـأن   شيوخ التكفري، وتطالب القوى السياسية امل     

احلوار يفضي اىل إاء فاعلية الفتاوى وإجياد قناعة لدى العناصر التنفيذية بعدم صحتها ، ومن ذلـك إعـالن        
مصدر الفتاوى ومستخدميها ومن روج هلا من سلطة أو أحزاب سياسية عن حقيقة أهداف تلـك الفتـاوى،     

سياسية، وعدم صحتها من الناحية الدينية، واالعتذار عما ترتب عليها من أعمال ارهابية، سواء              وهي أهداف   
يف شن احلروب أو االغتياالت، وطرحت اهليئة الوطنية ملتابعة قضية اغتيال جار اهللا عمر مطلبا مماثال من حيث           

  . )٤(2005املضمون يف تقريرها الصادر يف ديسمرب 

                                                             
 ).239( العدد 2005\3\28صحيفة الناس الصادرة بتاريخ ) 1(
 ).318( العدد 2005\5\7صحيفة األسبوع الصادرة بتاريخ ) 2(
 ).339(، األمة العدد )4373(صحيفة األيام العدد ) 3(
 ).300(صحيفة األسبوع العدد ) 4(
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 احلوارات ، أنه مل يكن باألصل حوارا ، وامنا تقدم هلم طلبات تتمحور حـول  كشف بعض من متت معهم    -2
 ويل األمر ، وعدم التعرض لألجانب واملصاحل األجنبية يف اليمن، مقابل إطالق سراحهم      –طاعة رئيس الدولة    

 املنقولـة، وفيمـا   املنقولة وغري: ومتكينهم ماليا من خالل توظيفهم يف أجهزة الدولة وتقدمي اهلبات املالية هلم     
  .)١(يتعلق باستهدافهم ألحزاب املعارضة ، فيتركوا وشأم هذا 

وقد أكدت الوقائع احلادثة خالل العام الشكوك يف جدية احلوار حملاربة األرهاب واالعتقاد بعـدم جـداوه،                 
ار التنظيمـات  استمر:وهناك عدة وقائع يستدل ا، أوردا أكثر من صحيفة أهلية وحزبية ، ومن أمثلة ذلك           

 بازدياد نفوذها ونفوذ قيادا، فزعيم معسكر حطاط خالد عبد النيب سعى إلخضاع    2005اجلهادية خالل عام    
املنشقني عنه بزعامة أنس العامري بالقوة ، وهو االنشقاق الذي أرجعته املصادر لقيام السلطة بتـسليم مبـالغ      

، )٢(مدينة جعار يف حمافظة أبني معارك شديدة بني الفريقني        مالية كبرية ألمري اجلماعة خالد عبد النيب وشهدت         
وشهد شهر يونيو معارك شديدة بني التنظيم وقبيلة احلوشيب بسبب استيالء التنظيم على اراضي لصاحل زعيمـه      

، استمرار النشاط العسكري للتنظيمات وأعضائها الذين   )٣(خالد عبد النيب ، وإختذت السلطات موقف املتفرج       
 احلوار مت معهم ووصل اىل أعلى املستويات ولقاء بعضهم رئيس الدولة وختليهم عن العنف ، األمـر                 أعلن أن 

) 11(الذي أحرج السلطة وأضطرها اىل أعتقال البعض منهم وإحالة البعض للمحاكمة، إذ مت إعادة إعتقـال             
أحد أعضاء اموعة  أوضح    ويف مرافعة   . عنصرا من تنظيم القاعدة وقدموا للمحاكمة أمام حمكمة أمن الدولة         

أمام احملكمة أم ممن مشلهم احلوار والعفو من رئيس اجلمهورية الذي ألتقاه مع رئيس اجلهاز الـوطين لألمـن        
، قامت أجهزة األمن بإعتقال عدد من أعضاء تنظيم حطاط الذي يقوده خالد عبد النيب، وكان من        )٤(السياسي

 عنـصرا  (30)، وقامت أجهزة األمن بأعتقال ومالحقة أكثر مـن    )٥(اخللبهبني املعتقلني عبد اهللا عبيده وعالء       
 أبني األسالمي ممن سبق احلوار معهم واألفراج عنهم ، بسبب أن عنصرين ينتميـان        –ينتمون اىل جيش عدن     

 تعد على الرغم من أن احلكومة اليمنية  . )٦(اىل هذا التنظيم كانا ضمن الذين نفذوا عمليات انتحارية يف العراق          
 أظهر نفوذاً قوياً للتنظيمـات  2005من احلكومات املنخرطة يف التحالف الدويل حملاربة اإلرهاب، غري أن عام        

صدور حكم حمكمة النقض البات يف قضية اغتيال جار اهللا عمر مؤيـداً ملوقـف   :  من أمثلة ذلك   -اإلرهابية  
مل يف القضية ومع من وجدت وقائع دالة علـى         أجهزة األمن والنيابة العامة الرافض ألجراء حتقيق شامل وكا        

                                                             
 ).620( مايو العدد 22صحيفة ) 1(
، 2005اهليئة الوطنية ملتابعة قضية اغتيال الشهيد جار اهللا عمر، صنعاء، . التقرير اخلاص بقضية اغتيال الشهيد جار اهللا عمر: راجع) 2(

 .38ص
 ).14925( العدد 7/2/2004خالد عبدالنيب املنشور يف صحيفة احلياة اللندنية، ) معسكر حطاط(احلوار مع قائد : راجع) 3(
  ).534(، التجمع العدد )37(صحيفة الوسط العدد ) 4(
 ).14(صحيفة النداء  العدد ) 5(
 ).324(، األمة العدد )41(صحيفة الوسط العدد ) 6(
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، استمرار تدفق عناصر التنظيمات اجلهادية من اليمن اىل العراق ومن خارج الـيمن إىل        )١(ضلوعهم يف اجلرمية  
، عدم اختاذ احلكومة اليمنية أي موقف واضح أو أي إجراء عملي بشأن طلبات األمم املتحدة واللجنة           )٢(اليمن

تابعة لس األمن ، وتورد بعض املصادر أن إدارة السجون متكن عناصر هذه اجلماعـات           اخلاصة باإلرهاب ال  
ويعترب من أهم وقائع هذا النفـوذ تكـرار       . من السيطرة على املساجني اجلنائيني وإقامة تنظيمات جديدة فيها        

جن األمن من عناصر التنظيمات اجلهادية من س ) 10( هروب   2005هروب السجناء من السجون، وشهد عام       
  .)٣(صاحل مانع ناجي وخلدون احلكيمي نفذا هجومني انتحاريني يف العراق: السياسي بعدن، اثنان منهم 

 :احملاكمات : التدبري الثاين 
خضع العشرات من القيادات والعناصر التنفيذية للتنظيمات اجلهادية للمحاكمة خالل العام أمام حمكمـة             

ا األوىل والثانية ، بتهم تشكيل عصابات مسلحة وتزوير جـوازات سـفر              االستثنائية بدرجتيه  –أمن الدولة   
) ملربج (واغتياالت وتفجريات ومن بينهم متهمني بتفجري املدمرة يو إس إس كول األمريكية والبارجة الفرنسية       

ت كمـا نظـر  .  من احملكومني أو قيد احملاكمة أعلن فيما بعد فرارهم من السجن     23وجتدر اإلشارة إىل أن     . 
احملكمة العليا يف قضية اغتيال جار اهللا عمر واألطباء األمريكان وأيدت احلكم بإعدام املنفذين املباشرين وسجن           

  ويف هذه احلالة . مسيك، وجرى حماكمتهم أمام احملاكم العادية- خلية جامعة األميان – من أعضاء اخللية 8
هاب واستغالل حماربة األرهاب إلنتـهاك حقـوق       املعقدة لإلرهاب يقع اليمنيون بني خماطر استمرار اإلر       

  :وحريات املواطن، وترجع التدابري احلالية للسلطة واحلالة الراهنة اىل 
اختالط اإلرهاب والتنظيمات اإلرهابية بأجهزة الدولة ، ال سيما األمنية والعسكرية ، وبأحزاب سياسـية         

 وعدم قناعة السلطة بفك االرتباط معه، إذ أن أعمال  ،)٤(يف السلطة واملعارضة وجبمعيات دينية تدعمها السلطة      
ونشاطات التنظيمات التكفريية واملسلحة تتجه حنو حماربة حدوث حتول دميقراطي وتقف عادة مع السلطة ضد          
أحزاب املعارضة وأهداف عمليات االغتياالت تتجه لتصفية املعارضني،  األمر الذي يتطلب جهداً واستراتيجية         

 الرهاب تشارك فيها كافة األطراف املناهضة لإلرهاب ، لتشمل هـذه اإلسـتراتيجية التـدابري              وطنية حملاربة 
  .)٥(القانونية والثقافية و التربوية ملناهضة اإلرهاب

استمرار املصدر التعبوي إلستقطاب الشباب يف اليمن للقيام بأعمال إرهابية ، اىل جانب عوامل أخـرى ،     
ية والوطنية اليت تستخدمها السلطة وقوى سياسية لشن احلروب على خـصومها            الدعوة للكراهية الدين  : منها  

                                                             
 ).681(، الوحدوي العدد )328(صحيفة األمة العدد ) 1(
  ).67(صحيفة الوسط العدد ) 2(
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السياسيني ، وإشاعة هذه الدعوة والترويج هلا عرب فتاوى التكفري ووسائل األعالم ومناهج التعلـيم واملـصادر     
ي يستوجب الثقافية واالعالمية األخرى ، واستمرار هذه الدعوة حمصنة من االعتراف بعدم صحتها ، األمر الذ         

  .)١(الكشف عن الدوافع واألهداف السياسية لفتاوى التكفري والترويج هلا وإستخدامها يف الصراعات السياسية
    إن من األهداف اجلديدة الداخلية لإلرهاب يف اليمن منع التحول الدميقراطي واحليلولة دون أن يتجذر          

التسامح والتعايش وإحالل هذه الثقافة حمـل ثقافـة         توجه أحزاب املعارضة حنو العمل املشترك وإشاعة ثقافة         
   .)٢( خطراً عليها–الكراهية واإلقصاء واحلروب ، األمر الذي يعد من وجهة نظر السلطة 

تبني من خالل ما جاء يف الفصل السابق أن اليمن تعيش أزمة شراكة وهي معيق رئيسي للتحـول أو                    
الفقرة أن اليمن يعيش أزمة أخرى نقيـضة، هـي أزمـة            االنتقال الدميقراطي، وخالصة ما تقدم يف هذه        

سلطات ما قبل دولة القانون، وأسباب ترجع إىل احلالة القائمة لبنية الدولة، فالقائمون عليهـا ال يقبلـون                 
شراكة اتمع املدين يف القرار السياسي والتنمية ومحاية احلقوق واحلريات، لكن السلطة تقبل بثنائية السلطة              

د سلطة الدولة حبكم القانون وإحالل األعراف والثأر حمل القانون وإحالل سلطة الزعامات احمللية              أو استبعا 
أو التنظيمات اإلسالمية املسلحة حمل سلطة الدولة املعنية بتنفيذ القـانون أو جتـاور الـسلطتني واشـتراك       

ن غياب دولة القانون عائقـاً  القائمني عليهما يف اخلروج عن القانون واإلفالت من العقاب، وبالنتيجة يكو          
  .رئيساً آخر للتحول الدميقراطي
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 الفســـــاد
وحيرص على استقاء معلوماته مباشرةً من البيانات والتقارير املوثقة، إضـافة إىل        " املرصد"يهتم   •

النتائج اليت تتمخض عنها الدراسات العلمية امليدانية اليت تستـشف مباشـرة آراء الـشرائح                
ة واالقتصادية املعنية ذات العالقة، ومنها هذه الدراسة امليدانيـة املكرسـة لتقـصي              االجتماعي

أوضاع ومستوى تفشي الفساد وأطرافه الفاعلة يف اجلمهورية اليمنيـةواليت اجريـت خـالل         
حتدد جمال الدراسة يف مدينة صنعاء ، كوا عاصـمة الـبالد ،   ، وحتدد  2005سبتمرب واكتوبر   

ملايل واالقتصادي الرئيس ، الذي تتركز فيه سياسات وقرارات الـسلطات           واملركز اإلداري وا  
احلكومية والرئاسية ، كما أن صنعاء هي العاصمة اليت تعقـد فيهـا معظـم           مبا فيها   املركزية  

  .االتفاقيات وصفقات املال والتجارة واملقاوالت احمللية والدولية
 الدويل و الوكالة الكندية للتنمية الدوليـة ،   إن الفساد ، حبسب املركز الربملاين الكندي والبنك        •

هو إساءة استخدام املنصب العام من أجل حتقيق املكاسب الشخصية أو ملصلحة شـخص أو               
مجاعة ما، وحيدث الفساد عندما يقبل املسؤول أو املوظف العام املال أو يلتمسه أو يغتصبه، أو              

لقانون حتقيقاً للمنفعـة التنافـسية أو       عندما يعرض الوكيل اخلاص املال بغرض التحايل على ا        
  ...الشخصية 

كما أن الفساد هو شكل من أشكال السرقة، الذي تتحول فيه األموال العامـة عـن خزينـة      •
 .الدولة، وكثرياً ما تنقل إىل خارج الدولة بدالً من إستثمارها جللب املنفعة العامة 

لتنمية، وجتهـض اجلهـود الرمسيـة      أصبح الفساد آفة خطرية ومدمرة تبتلع مقدرات وموارد ا         •
 . االجتماعي–والشعبية وأية حماوالت جتاه اإلصالح االقتصادي 

إن الفساد وهو أحد التهديدات الكامنة جلميع األنظمة الـسياسية واالقتـصادية يـستنـزف             •
موارد البالد الشحيحة وحيرم خزينة الدولة منها ، ويعطل القدرات احلكومية واتمعيـة حنـو       

 أمـام قـدوم وتفعيـل    – إىل جانب عوامل أخرى –ح والتقدم ، ويقف حجر عثرة      اإلصال
 .ويفاقم من أزمات الفقر والبطالة ... االستثمارات الوطنية واألجنبية واالستفادة منها 

 الثقافيـة داخـل اتمـع        –يلعب الفساد دوراً خطرياً يف تشويه املنظومة االخالقية والقيمية           •
مة وتداعياا على كافة الصعد واملستويات، أمهها تعثر عمليات اإلصالح          مايزيد من عمق األز   
 .والتنمية االقتصادية
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مؤشرات رصد الفساد   " ، الصادر حتت مسمى      2005وفقاً لتقرير منظمة الشفافية الدولية لعام        •
 يف ذيل قائمة دول العـامل، كأحـد         106صنفت اليمن بعيداً عن الشفافية، واحتلت املرتبة        " 
 .لبلدان األكثر فساداً ا

الفساد وإن كان ميثل ظاهرة عامة يف الكثري من بلدان العامل املتقدمـة واملتخلفـة ، وبنـسب         •
متفاوتة، إال أن ظاهرة الفساد يف اليمن ينظر إىل تبعاا ونتائجها اخلطرية على أا أشد وطـأة            

قتصادي املتواضـع ، وأعبـاء      وضرراً مما هو يف بلدان أخرى بسبب شحة املوارد واإلنتاج اال          
التنمية امللقاة على عاتق احلكومة جتاه عدد سكاين كبري مثقل بالفقر والبطالـة ومتطلبـات ال           

  .اخل ... حتصى ، اقتصادية خدمية واجتماعية ، صحية وتعليمية وثقافية 
    :مت توزيعه حبسب اجلدول األيتاستهدف االستبيان ثالث شرائح اجتماعية 

  )11(جدول رقم 
   الثالث املستهدفة ، ومدى جتاوا معهافئاتتوزيع استمارات االستبيان على ال

 االجتماعية املوزع فئةال
  عليها االستبيان

عدد االستمارات 
  املوزعة

عدد االستمارات 
املعادة بعد اإلجابة 

  عليها

نسبة االستمارات 
املعادة من إمجايل 
  االستمارات املوزعة

عدد األسئلة اليت مل 
اب عليها يف جممل جي

  االستمارات املعادة
   سؤال84  %82  412  500  ون ومثقفونموظف

   سؤال151  %40  44  110  رجال أعمال
 اجلهاز املركـزي    وموظف
  ة واحملاسبةبللرقا

   أسئلة8  58%  23  40

    %74  479  650  إمجايل
  

  : بالنسبة حملتوى االستبيان فهو إمجاالً ينقسم إىل جزئني *  
موظفني ( املستهدفة جمتمعة    فئةاجلزء العام الذي تشترك يف اإلجابة عليه الثالث ال         حيتوي  : اجلزء األول   

  ) موظفي اجلهاز املركزي للرقابة واحملاسبة/ رجال أعمال / ومثقفني 
   رجال األعمال اليمنينيفئةمن االستبيان فهو خمصص فقط ل: أما اجلزء الثاين 

   
  

  :و من أهم نتائج الدراسة ما يلي
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 الثالث املستهدفة ، وبنسب عالية ، على استفحال ظاهرة ومستوى الفساد يف الـيمن ،    فئاتأمجعت ال 
وحىت مـوظفي  . لدى فئة رجال األعمال % 91، مث % 96املثقفني / إذ بلغت نسبته لدى شرحية املوظفني    

 .رة مستفحلةمنهم أن الفساد قد أصبح ظاه% 83اجلهاز املركزي للرقابة واحملاسبة الذين أعترب 
 فئـات كما اعتربتـه ال   

 ظاهرة خطرية   املستهدفة
ومضرة باالقتصاد الوطين   
وبنسب تتـراوح بـني     

، وبأنه  %) 86 -% 75(
ــل  ــساد وتعطيـ إفـ
ــل   ــات العم ألخالقي
واتمع بنسب متفاوتـة    

ــني   ــا ب  -% 50(م
63.(% 

فيما يتعلـق بـدفع     
الرشاوي ، أتضح بـان     

املثقفني الذين  / املوظفني  
 ا إما دائماً أو أحيانـاً ، ونفـس   % 83، أي أن % 17ا إطالقاً ال تزيد نسبتهم عن     ال يدفعومنهم يدفعو

النسبة تقريباً ملوظفي اجلهاز املركزي للرقابة واحملاسبة ، كذلك رجال األعمال الذين بلغـت نـسبة مـن               
 %.87يدفعها منهم إىل 

ن املالية يف األجهزة واملرافـق      ؤوت والش معظم تلك الرشاوي والعموالت تدفع أساساً ملسئويل احلسابا       
، بلغت نسبة املؤيدين    احلكومية إضافة إىل الوسطاء واألطراف النافذة ذات العالقة، وخاصة يف وزارة املالية             

وهو األمر الذي يعزز من صـحة اآلراء   .)  حبسب ترتيب الفئات  -% 75،  % 77،  % 64( هلذا اخليار،   
اليت تتبعها وزارة املالية ، بإجراءاا البريوقراطية ومبركزة معظم عمليات الصرف           اليت تعترب املركزية الشديدة     

 …عن طريقها ، وانتداب مدراء الشؤون املالية واحلسابات واملشتريات من قبلها إىل كافة املرافق احلكومية                
 فئةية جداً ك   الثالث املستهدفة وبنسب عال    فئاتحيث أكدت ذلك ال   . سياسة تسهم يف زيادة حدة الفساد       

 رجال األعمال وموظفي جهاز الرقابة واحملاسبة ، ومها األهـم يف      فئيت، مث   % 98املثقفني بنسبة   / املوظفني  
 .على التوايل% 92، % 86هذه احلالة ، بنسبيت 

  

موظفین
ال أعم ال  ومثقفین  رج 
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ال  موظفین ابةرج ال أعم  موظفو الرق

اوى   ار ل دفع الرش  كل رق م   (١١) مدى االضطر ش 

ان معظم األحی ان بعض األحی اً  ال أدفع إطالق 

  
ويف هذا الصدد أيضاً جند أن          

األوىل ،  الفئـة   من  % 73نسبة  
املــثقفني ، تعتــرب / املــوظفني 

ــ ــادات ورؤس ــق قي اء املراف
واألجهزة احلكومية شـركاء يف     

 فيه ، إضـافة     نيالفساد ومسامه 
من نفـس الفئـة     % 20إىل أن   

اعتربم شركاء يف الفساد حبكم     
  .مسئوليام القانونية واإلدارية وإن كانوا ال يسهمون فيه

ولية املباشـرة  ئاملسيف حني أن فئيت رجال األعمال وموظفي جهاز الرقابة واحملاسبة محلتا رؤساء املرافق              
 غـري املباشـرة حبكـم    ة، على التوايل ، واملسئولي% 51و% 68 فيه بنسبيت    نييف الفساد كشركاء ومساه   
  .، بالترتيب % 49و% 18 بنسبة مسئوليام القانونية واإلدارية

ـ       من جهة أخرى ، يرى معظم املستهدفني ،        هج بأن اإلدارة يف أجهزة الدولة واملرافق احلكوميـة ال تنت
من رجال األعمال   % 82 و  ، املثقفني/ من املوظفني   % 93أسلوب العمل املؤسسي ، حيث أيد هذا اخليار         

واعتـربوا يف أن اسـتمرار األوضـاع احلاليـة يف     . من موظفي جهاز الرقابة واحملاسبة    % 83، إضافة إىل    
، %83،  %95 ،%94(توجهات وأساليب إدارة الدولة سيكون مشجعاً الستمرار عمليـات الفـساد ،             

  ).بالترتيب
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موظفین ومثقفین  رجال أعمال موظفو الرقابة

ة دول ي لل إلدار ز ا ة البناء المؤسسي للجھا ى كفائ مد شكل رقم ( ) 

ال
نعم

  
خاصة بعد  ،  لقد تفشى الفساد يف اليمن خالل السنوات العشر األخرية بصورة كبرية وبوترية متسارعة              

 نفراد طرف واحد باحلكم   إ اليت أخلَّت بالتوازن السياسي القائم آنذاك وأدت إىل          1994احلرب األهلية عام    
 الـسلطة  ناء دولة املؤسسات ، وبالتايل االسـتحواذ علـى      زمية املشروع التحديثي وتراجع إمكانيات ب      ،

 كامل بأن الفساد اآلن أكرب مما كان عليه قبل عـشر   شبه  نتائج االستبيان ، وبإمجاع    والثروة  وهذا ماأكدته   
  %).100، موظفي جهاز الرقابة واحملاسبة % 96، رجال أعمال % 98مثقفني / موظفني (سنوات 

 احلكومي األكثر فساداً فقد أظهرت نتائج االستبيان تأييد خمتلف الـشرائح            وحدات اجلهاز لأما بالنسبة   
 املتضمن نصه انتشار الفساد يف كل الوحدات احلكومية ويف كل مـستويات وسـلطات    ،املستهدفة للخيار 

، حيث بلغت النـسبة لـدى فئـة    )  ومن مستوى آلخروإن كان بصورة تتفاوت من مرفق آلخر (الدولة،  
% 58و% 72، ولدى رجال األعمال وموظفي جهاز الرقابة واحملاسـبة بنـسبة       % 71ثقفني  امل/ املوظفني  
  .بالترتيب

 ، مقارنة    له بينما جند أن وزارة املالية بأجهزا االيرادية املختلفة تعتلي هرم الفساد وحتتل أعلى مستوى             
رتيـب الـسابق   حبـسب الت % (98، % 73، % 87باجلهات ووحدات اجلهاز احلكومي األخرى وبنسبة    

  ). املستهدفةفئاتلل
اليت أكدا فئة موظفي اجلهاز املركـزي للرقابـة   %) 98( األخرية  العاليةامللفت للنظر هو النسبة   

واحملاسبة ، باعتباره اجلهة الرمسية األوىل املسؤولة عن مراقبة وكشف عمليات الفـساد ، ورأت أن ديـوان        
  .مارك والضرائب والواجبات هي أكثر اجلهات فساداً على اإلطالقوزارة املالية ووحداا التابعة هلا كاجل
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، % 71، % 73( ، وزارة العدل واجلهاز القـضائي  - املستهدفة   فئات حبسب ال  –تأيت يف املرتبة التالية     
% 92،  %65،  % 71(، مث وزارة النفط واملعادن مبا فيها مؤسساا وشركاا املختلفـة            ) بالترتيب% 83

يها وبنسبة عامة أقل كل من املؤسسات التعليمية ووزاريت الداخليـة والـدفاع، وإن كانـت     تل )بالتسلسل
 مبـا يف ذلـك       ، ا املباشر بالسلطة العليا قلّ من يعرف عنهما أية تفاصيل         من بسبب ارتباطه  ان األخريت اهات

دات وزاريت الـدفاع  اجلهاز املركزي للرقابة واحملاسبة الذي يصعب ، بل يتعذر عليه غالباً االقتراب من وح        
  . اخل…والداخلية ، رمبا باستثناء إدارات املرور واألحوال الشخصية واجلوازات 

 إىل أن كل مـن اجلهـاز املركـزي للرقابـة     – فئات حسب ترتيب ال  –وباملقابل أشارت نتائج االستبيان     
هات فـساداً ،  كانتا من أقل اجل%) 33، %39،  %42(ووزارة الزراعة   %) 25،% 41،  % 43(واحملاسبة  

  .وإن بصورة نسبية
ــذكر أن  ــدير بال اجل
العديد مـن اسـتمارات     
ــد أوردت   ــتبيان ق االس
إجابات إضـافية جبهـات     
ومؤسسات أخرى مل يـرد   
ــتمارة   ــا يف االس ذكره
 ويتفشى فيها الفساد ، مثل    

ة  واملؤسـس  اإلدارة احمللية ومؤسسات اإلعـالم وامليـاه والكهربـاء        و وزارة األشغال ومصلحة الطرقات   
 ، والبعض أورد كل من مكتب رئاسة الدولة ورئاسة الوزراء ، إضافة إىل القروض اليت           .. االقتصادية اليمنية 

  .جيري التعامل معها بأشكال فساد متعددة
 الثالث املـستهدفة يف وبالترتيـب   فئاتن تفشي الفساد يف اليمن تتركز أهم أسبابه حسب ما أوردته ال    إ
  -:فيما يلي ) رجال أعمال ، موظفي جهاز الرقابة واحملاسبةمثقفني ، / موظفني (مشل

  ).بالترتيب% 83، % 91، % 67: (االنفالت والتسيب املايل واإلداري  •
، % 69، % 73: (توجهات وثقافة وأسلوب إدارة احلكم ، باعتبار الفساد أحـد مرتكزاتـه     •

  ).بالترتيب% 61
  ).بالترتيب% 75 ،% 59، % 60: (فساد القضاء وعدم اضطالعه بدوره  •
 ).بالترتيب% 83، % 73، % 75: (غياب اإلرادة السياسية العليا يف مكافحة الفساد  •

  منوذج حالة انتهاك بسبب الفساد) 30(اطار رقم 
يتقدم عدد من " يوان وزارة اخلارجيةملحق دبلوماسي يف د"يتم اإلعالن سنوياً عن وظائف 

 وعلوم سياسية فيقابلون بالرفض واسـتبداهلم خبرجيـي علـم         دوليةحاملي املؤهالت عالقات    
مجيل املصعدي .الفلسفة وعلم النفس وعلم االجتماع ويتم توظيفهم ورفض أصحاب الكفاءات  

زية والتركية والفرنسية   حيمل مؤهل ليسانس عالقات دولية من جامعة أتلم بأنقره يتكلم اإلجنلي          
 علم النفس ويقول مجيل أن اً منلكنه رفض ليحل مكانه خرجي    . ومعرفته بأساسيات اللغة األملانية   

أعلنـت  . الذين تقدمت معهم العام املاضي الختبار القبول يف السلك الدبلوماسي ومت قبـوهلم    
يعلمون املقبولني اللغة وزارة اخلارجية منتصف الشهر املاضي عرب الصحف حاجتها إىل مدرسني        

 ,2005\4\9 657الوحدوي) عدم تكافؤ الفرص . ( اإلجنليزية
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 إذ  ،  بأن السلطة العليا تتحمل مسئولية تفشي وتكريس الفساد أكثر من احلكومة           تعلقةوتؤكد النقطة امل  
% 5، % 7، % 4د سـوى   املستهدفة اليت حتمل احلكومة أكثر مسئولية الفـسا فئاتمل تتجاوز إجابات ال 

، %31،% 17، % 38، بينما وباملقابل ، محلت السلطة األعلى مسئولية أكـرب بنـسبة   ) بالترتيب السابق (
، بنفس الترتيب ، وهو األمر الـذي يؤكـد إدراك الفئـات     % 64،  % 76،  % 58وكال الطرفني بنسبة    

 حيات السلطة التنفيذية وتتركز يف يـدها       متتلك معظم صال    ، س احلكومة لي و  ، املستهدفة بأن السلطة العليا   
 وتتحكم هي ووزارة املالية بتوجيه دفـة الـسياسات االقتـصادية واملاليـة      ،  اختاذ القرار النافذ   صالحيات
  .واإلدارية

يتضح ذلك أيضاً ، وكنتيجة طبيعية ملا تقدم ، من ان كل من اجلهاز املركزي للرقابة واحملاسبة ونيابات                   
 وهي مرتبطة أصالً بصورة     – أي األجهزة املعنية مبراقبة ومكافحة الفساد        –اجلهاز القضائي   األموال العامة و  

مباشرة وغري مباشرة بالسلطة العليا يف رئاسة الدولة وبتوجيهاا وتدخالا ، فال اجلهاز املركـزي للرقابـة     
 وال اجلهاز القضائي مـستقالً   ،واحملاسبة يتبع السلطة التشريعية والرقابية كما هو سائد يف معظم دول العامل   

، إذ جاءت اإلجابات وبأغلبية تقترب من اإلمجاع لتؤكد بأن تلك األجهزة ال تقـوم بـدورها الـوظيفي         
  ). بنفس ترتيب الشرائح- %92، % 93، % 97(املطلوب ، وبنسبة 

ن تعتـرف أغلبيتـهم   هي لفئة موظفي جهاز الرقابة واحملاسبة الذي%) 92(يالحظ هنا أن النسبة األخرية         
  .بتهميش جهازهم وتعذر قيامه باملهام املناطة به

وحول أسباب تعذر اضطالع األجهزة الرقابية والعقابية بدورها املفترض ، تقاربت إجابـات الـثالث          
تقريباً، معتربةً كل من عـدم اسـتقاللية      % 75و% 50 ما بني     العامة  املستهدفة ، وتراوحت نسبها    فئاتال
، وفـساد  ) مكتب رئاسة الدولـة   (زي للرقابة واحملاسبة وتبعيته املباشرة لرأس السلطة التنفيذية         جلهاز املرك ا

السلطة السياسية العليا وتكريسها الفعلي لعمليات الفساد واإلفساد ، وعدم الفصل بني السلطات الثالث ،            
وى العـسكرية واألمنيـة   إضافة إىل أن الفساد مدعوم من أعلى مستويات السلطة التنفيذية ويشكل مع الق    

 متثـل   ، مجيع تلك العوامل وغريها  … ألي حترك باجتاه مكافحة الفساد       اً ومعيق اً منظم اًوالقبلية النافذة لوبي  
  .أهم األسباب املوضوعية لشلل األجهزة آنفة الذكر وعدم اضطالعها بدورها املفترض

     اليت سلبت جملـس  2001ا احلاكم يف يضاف إىل ذلك التعديالت الدستورية اليت تبنتها السلطة وحز ، 
الفئات  ويف هذا الصدد جاءت آراء    …النواب معظم السلطات الرقابية وكافة صالحيات اختاذ القرار امللزم          

  -: متقاربة فيما بينهم وموزعة على اجتاهني ةاملستهدف
% 25  ،%14، % 32(من حيث أن السلطة التشريعية مل يعد هلا أي دور رقايب فعلي متارسه              •

  ).فئات حبسب ترتيب ال-
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 %75  ،%58، % 59 ( ، وهو األغلـب  ،أن الدور الرقايب للربملان قد بات حمدوداً وال يذكر     •
 ). بالترتيب-

 اليت محلت جملس النواب وبنـسبة عاليـة    الفئات املستهدفةإال أن امللفت للنظر هو ما ورد يف إجابات        
، ويبدو أن ما قصده املستهدفون هـو حتميـل   )ترتيب بال- %100،  %86،  %96(مسئولية تفشي الفساد    

 من املسئولية وليس املسئولية كلها، وفقاً لصيغة السؤال ، إضافة إىل أم رمبـا اعتـربوا      اًجملس النواب جانب  
  .الس التشريعي ، ومن الناحية النظرية ال العملية ، هو املسؤول األول عن اجلانب الرقايب

 املستهدفة قد أشارت وبإجابات حمددة إىل أهم األسباب اليت حيملـون           فئاتلان ا ف  ، وبالرغم من ذلك  
 وإن كانت مسئولية جزئيـة  –فيها جملس النواب غياب دوره الرقايب ، وبالتايل مسئوليته عن تفشي الفساد           

  -: واملتمثلة يف –وفقاً ملا تبقى له من صالحيات بعد التعديالت الدستورية 
ـ مثلي احلزب احلاكم اليت حتبط عمليات الرقابة واإلصـالح، ور     مل  "الكاسحة" األغلبية   • ا دعمهـم  مب

 بتوجيهات عليا ، مبا فيها مترير طلبات        غري القانونية وتصويتهم لتمرير الكثري من العمليات والصفقات       
 ). بالترتيب-% 92  ،%45، % 84(االعتماد اإلضايف املتكررة سنوياً 

ن يف كفـاءة معظـم     ا التعليمي ، والقصور الفين والعلمي الواضح      التدين الشديد واهلابط يف املستوى     •
 ). بالترتيب-% 90، % 50، % 66(أعضاء الس 

اخلرق املتكرر لالئحة الداخلية من قبل هيئة رئاسة الس ، ورمبا الضغوط وإمالءات السلطات العليـا    •
 ). بالترتيب-% 50، % 36، % 43(يف الدولة 

 حـسب ترتيـب   -% 67  ،%59، % 56(ة الرقابية لألسباب آنفة الذكر   العجز عن ممارسة الوظيف    •
  ).الفئات

 –، رجال أعمـال  % 93مثقفني / موظفني (نقطة أخرى أمجعت عليها نسبياً آراء الفئات املستهدفة ،     
، املتعلقة بالشك وعدم الثقـة يف صـحة األرقـام    %)92، موظفي جهاز الرقابة     % 85 - وإن بنسبة أقل  
  البيانات اإلحصائية الرمسية حول تطورات األوضـاع االقتـصادية واالجتماعيـة ، وأرقـام              واملؤشرات و 

اليت تظهرها وسائل اإلعالم احلكومي ، بعد أن اعتادت اجلهات املعنية بإصدار ونـشر تلـك    " املنجزات  " 
 لإلحيـاء   البيانات خالل السنوات األخرية على تكييف وتسييس املؤشرات اإلحصائية للدولـة والتنميـة ،             

ي إىل إفـساد  فـض  أي مبا يوتضاعف معدالت النمو ،" املنجزات " بنجاح اإلصالحات وحتقيق املزيد من     
  .قاعدة البيانات الرمسية للدولة

ـ              /  املـوظفني  اكذلك األمر بالنسبة للقطاع النفطي الذي أصبح مرتعاً خصباً للفساد ، الذي أيدته فئت
 موظفي جهاز الرقابة واحملاسبة فقـد أمجعـت      بالنسبة ، أما % 94 ، ورجال األعمال  % 97املثقفني بنسبة   
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 حيـث أن بيانـات احتياطاتـه     .آرائهم بالكامل على تفشي الفساد ، وبصورة فجة ، يف القطاع النفطي           
وإنتاجه وصادراته وعائداته ، وطبيعة إستثماراا يف اخلارج وفوارق األسعار ، أي الفارق بني إمجايل القيمة          

رية لصادرات البالد النفطية وفقاً لسعر الربميل االفتراضي احملدد يف املوازنات املالية للدولـة ، وبـني                التقدي
  ...إمجايل القيمة الفعلية احملصلة بسعر البيع احلقيقي وفقاً ألسعار سوق النفط العاملية 

تثناء بـضعة أشـخاص   مجيع تلك البيانات حماطة بتعتيم وضبابية شديدتني ، وال يعرف عنها شيئ ، باس 
  .وقناة ضيقة وحمدودة يصل طرفها إىل أعلى هرم السلطة 

  مقتطفات من مقابلة لرئيس جملس النواب) 31(إطار رقم 
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قال رئيس مجلس النواب عبداهللا األحمر فـي إحـدى مقابالتـه            
ال نعلم شيئاً عن حجـم الـنفط المـستخرج أو    : " الصحفية حين  

المباع ، ال أنا كرئيس لمجلس النواب وال المجلس وأعـضائه ،            
ات التي تصل إلى المجلس موجودة ، لكن بواطن      وإن كانت البيان  

األمور وحقائقها ال نعلمها ، رغم المطالبات العديـدة للمجلـس           
بتوضيح المعلومات دون جدوى ، فالسؤال عن هذا األمر يـؤدي      

 !!إلى ردود فعل غاضبة 
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  مقتطفات من تقرير لوكيل وزارة املالية لقطاع اإليرادات) 32(إطار رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 2005\8\17عن صحيفة الوسطنقالً : املصدر

توسعت دائرة الفساد كثرياً وأصبحت تشمل العديد من جوانب ومفاصل املـال واإلدارة واالقتـصاد               
، حىت صارت الوظيفة العامة لـدى الـبعض         قرار البعيدة عن املساءلة   صناعة ال  وبالذات مراكز    والسياسة،

  .     وسيلة لإلثراء غري املشروع

  مقتطف من تقرير منظمة الشفافية الدولية) 33(اطار رقم             
  

 دولة نفطية يف العـامل  14بأن اليمن واحدة من  " 2004مؤشرات رصد الفساد  "  تقرير منظمة الشفافية الدولية الصادر حول        ؤكدي
  ولني احملليني،متهمة باختفاء جانب كبري من عائداا النفطية يف جيوب مدراء الشركات الغربية املنتجة، والوسطاء واملسئ

  

 الفئات الثالث اليت مشلها االسـتبيان       من% ) 98 ،%96 ،%95(وتشري نتائج الدراسة امليدانية إىل أن       
 أبناء  تعينييتمثل أحد مظاهر الفساد يف   أن الفساد املايل واالقتصادي شديد االرتباط بالفساد السياسي          ترى

ـ  ، م وال مع خربامم يف وظائف ال تتناسب مع مؤهال   وأقاراملسئولني   وزراء فقد مت تعيني بعض أبنـاء ال
املؤسسات االقتصادية واألجهـزة اإلداريـة واألمنيـة    شيوخ، يف وظائف قيادية يف بعض  وكبار الضباط وال  

 عمليـة الـرفض   اخل، وهو ما ترفضه الفئة املستهدفة ويعتربونه أحد مظاهر الفساد، وجاءت  …والعسكرية  
 أمهيـة   على أكدت الفئات املستهدفة     ، لذلك ) بنفس الترتيب  -% 100 ،%97 ،%98(بنسب عالية جداً    

للرقابة واحملاسـبة الـذي   ن اإليرادات النفطية ليس عليها أي رقابة ومتروكة من كل اجلهات عدا اجلهاز املركزي  إ −
مـن  % 40تنحصر رقابته يف اجلانب املستندي وبالتايل فهي حمدودة اجلدوى ، بينما نفط الكلفة در أكثر مـن        

 .عائدات البترول
إن عوائد الشركات النفطية تقدر مبئات املليارات وهي معفية ختصم من نفط الكلفة ويفترض عودا بعد انتـهاء                  −

 .ال يراقبها، وال تعاد، وإن عاد بعضها يعود على شكل نفايات من اخلردة ضحكاً على الذقونالعقود، ولكن أحداً 
ال توجد قوائم احتياجات للشركات النفطية يتم على أساسها دخول املعفيات مما جيعل األموال در بغري حساب يف  −

 .جمال اإلعفاءات النفطية
 .إيرادات النفط تعيش حالة هدر −
واملقصود هنا الصادرات املعلـن  (ن صادرات النفط إال بعد أسابيع ت يف وزارة املالية ال يعرف ع   ن قطاع اإليرادا  إ −

، وكذلك اإليرادات منه وعوائده، كما أن القطاع ال يعلم شيئاً عن سياسة أسعار الصادرات وال )عنها دون غريها 
 .عن اآللية اليت يتم ا احتساب األسعار

ية ال يعرف عن كيفية تدفق مشتقات النفط إىل املناطق، وال يعرف كيف توزع أو كيف ن قطاع اإليرادات يف املالإ −
 .تصل، يف ظل معلومات وحقائق تؤكد أن نسبة كبرية من املشتقات تباع يف عرض البحر وال تصل إىل البالد
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 الفـساد، وضرورة إصالح النظام السياسي يف البالد كمفتاح رئيسي لإلصالح االقتـصادي ومكافحـة              
  ). بالترتيب-% 92 ،93% ،95%(

موظفي جهـاز  مثقفني ، رجال أعمال، / موظفني ( الثالث املستهدفة فئات ال اراءإضافة إىل ذلك تشري 
، إىل عدم موافقتهم على اقتحام القوى النافذة من كبار املشائخ والضباط ومسئويل الدولـة مـع                 ) الرقابة

أجناهلم ومقربيهم ، ودخوهلم جمال التجارة واملقاوالت واالستحواذ على العديد من الصفقات عرب نفـوذهم         
 ملنـاخ التجـارة     اً لقوانني الـسوق وإفـساد      األمر الذي اعتربته الشرائح املستهدفة تعطيالً      …يف السلطة   

  ).  بالتسلسل-% 95، % 98، % 97(واالستثمار ، 
، ) األمـين / املـدين والعـسكري   (تعلق بشاغلي املناصب العليا يف جهازي الدولة  ي افيمكذلك األمر   

وقـع الرمسـي ،   ومزاولتهم يف وقت واحد للنشاطات التجارية واألعمال احلرة ، ما يؤثر سلباً على نزاهة امل   
  ). بالترتيب-% 100، % 96، % 91(وهو ما أيدته الشرائح املستهدفة 

 أن يكون من بني كبار املسؤولني والوزراء أعضاء اللجنة العليا للمناقـصات             يف زدواجيةمن ناحية اال  و
وه  واعتـرب ني حيث رفض مثل هذا األمر كافـة املـستهدف  احلرة، من يشتغل بالتجارة واألعمال    احلكومية،

  ). حبسب تسلسل الفئات-% 100، % 91، % 93(شكالً من أشكال الفساد 
من اجلهة األخرى ، وباملقابل ، جاءت أغلبية آراء املستهدفني حول حتمل القطـاع اخلـاص ورجـال      

تاوات غـري   من مسئولية تفشي الفساد، حني يستمرون يف دفع الرشاوي واال   اًاألعمال اليمنيني كل أو جزء    
...  مناخات وعالقات الفساد      وخيضعون أنفسهم لالبتزاز ، وتكييف نشاطام واستثمارام مع        القانونية ، 

، رجـال  % 86مثقفني  / موظفني  ( من املسئولية وبنسبة كبرية      اً جزء جاءت اآلراء بتحميل القطاع اخلاص    
  %).92، موظفي جهاز الرقابة % 77أعمال 

لعديد من وجهات النظر تربر لرجال األعمال سـلوكيام     وهنا ، جتدر اإلشارة إىل أنه بالرغم من أن ا         
يف دفع العموالت والرشاوي ويف ممارسام الفاسدة ، حبجة أم مضطرون ، وال مفر من ذلك ، كي تسري         

 إال أن امللفت يف األمر هو اعتراف أكثر من ثالثة أرباع رجال األعمـال أنفـسهم      … تتوقف   الأعماهلم و 
 ورمبا حاجتـهم   ، من املسئولية ، ما يعكس رغبتهماًعمليات الفساد وحتملهم جزء، بإسهامهم يف   %) 77(

أو حاجة غالبيتهم إىل اإلصالح ووضع حد لسطوة املتنفذين والتخلص من عالقـات الفـساد املفروضـة           
  .عليهم

 أتضح من نتائج االسـتبيان تـشاؤم      الفساد،وفيما يتعلق بإصالحات السلطة ومدى جديتها يف حماربة         
 وأن احلكـم،  رمبا إلدراكهم بأن الفساد قد أضحى ركيزة أساسية من ركائز   ذلك،ملستطلعة آرائهم حيال    ا

 إصـالحية، شبكة املصاحل ملراكز القوى املنتفعة من بقاء األوضاع كما هي أقوى من أية أمنيات أو رغبات       
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 توفر مقومات استمرار منـاخ      إذا ما أخذنا يف االعتبار بأن السلطة العليا        الصحيح،إن مل يكن العكس هو      
  .الفساد املتفاقم يوماً بعد آخر

  - :حول األيتعلى هذا األساس جاءت ردود الفئات املستهدفة 
  ). بالترتيب-% 95، % 94، % 95: (عدم جدية السلطة يف حماربة الفساد  •
ـ       • : ري ملموسـة  أن اجلهود الرمسية للسلطة يف اإلصالح املايل واإلداري وحماربة الفساد غري مرضية وغ

  ). بالترتيب-% 92، % 97، % 96(
 القضاء على الفساد ، يف ظل النظام احلايل ومـا يتبنـاه مـن سياسـات     بعدم إمكانيةحالة التشاؤم    •

  ). حبسب ترتيب الفئات-% 83، % 82، % 93: (وتوجهات 
ـ            رأيهم  تضمن   از الرئاسـي   عن اجلهة األكثر إعاقة إلحداث حراك باجتاه مكافحة الفساد ، ليأيت اجله

 -% 75، % 71، % 78( كأكثر جهة معيقة ملكافحة الفساد      فئات املستهدفة، للدولة يف مقدمة إجابات ال    
، وإن كـان  ) بالترتيـب %  58، % 86، % 56(تليه ويف املرتبة الثانية احلكومـة  ) حبسب ترتيب الفئات  

 وتأيت بعـدمها    …للرئاسة  % 71مقابل  % 86رجال األعمال هنا قد محلوا احلكومة مسئولية أكرب وبنسبة          
  .الشرحية العليا لضباط اجليش واألمن املتنفذين ، مث اجلهاز القضائي والشرحية املتنفذة من املشائخ

 واضحة وحمددة عن كيفية وأولويات البدء يف مكافحة الفساد والقضاء      املستهدفني من هنا جاءت ردود   
، رجـال أعمـال   % 82مثقفني / موظفني (السياسي زهم أوالً على إصالح النظام   يعليه ، من حيث ترك    

، % 68(، مث بدور فاعل متارسه منظمات اتمـع املـدين   %) 75، موظفي جهاز الرقابة واحملاسبة     % 62
 -% 83، % 51، % 56(، إضافة إىل إرادة سياسـية عليـا يف اإلصـالح           )  بالترتيب -% 67،  % 84

 -% 8، % 48، % 14(ذاتية ، على أقل نسبة      الكومية  احلود  هاجل ب  املتمثل يف حني حصل اخليار   ).بالترتيب
  ).لفئاتحبسب ترتيب ا

األمر الذي يعكس إدراك املستهدفني مبحدودية الصالحيات والسلطات املمنوحة للحكومة الـيت ال يعـول      
  . هي وحدها من متتلك حق اختاذ قرار اإلصالح من عدمه ومراكز نفوذعليها ، وأن هناك سلطة عليا أكرب

 وسلطة متحكمة توغـل فـسادها إىل العمـق          يتواصل ترديها  ومن جهة أخرى ويف مواجهة أوضاع     
 بالـدعم واملـساعدة   – إن مل تكن املطالبة   – املستهدفة غضاضة من االستفادة      فئات مل تر ال   …وأستشرى  

 قـد   –  املـستهدفة  فئات أي ال  –، بل أا    )  بالترتيب -% 35،  % 33،  % 34(اخلارجية ملواجهة الفساد    
، ممارسة الضغوط اخلارجية على السلطة ، يليهم موظفو اجلهـاز      %) 57(أيدت ، وخاصة رجال األعمال      

  %).31(املثقفني / ، مث فئة املوظفني %) 46(املركزي للرقابة واحملاسبة 
  -: رجال األعمال واملستثمرين بفئة حتليل نتائج اجلزء الثاين من االستبيان ، املتعلق فقط 
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q تعلق مبمارسات وبؤر الفساد املعيقة لعمليات االستثمار واملعطلةفيما يا اجلزء يبدأ هذ 
لعمل قوانني السوق ، حيث توزعت اإلجابات اليت جاءت بنسب عالية ، علـى مـستويني    

:-  
  -:وهو الناتج عن ضعف وفساد اإلدارة مثل : املستوى األول 

  %).59(املمارسات البريوقراطية اإلدارية واملالية ،  •
  %).64(االفتقار لقاعدة معلومات وبيانات إحصائية سليمة بعيدة عن التسييس الرمسي ،  •
  %).74(فساد اجلهاز القضائي واالفتقار إىل احملاكم التجارية املتخصصة ،  •
  %).68(اخلروقات املستمرة وانتهاكات النظام والقانون بأشكاهلا املختلفة ،  •

أعلى ، ويتعلق مبمارسات مراكز القوى املتنفذة الـيت متثـل       وهو احلاصل على نسب     : املستوى الثاين   
  -:إحدى أخطر بؤر الفساد املعيقة للتنمية ، مثل

كبار املشائخ والضباط واملسئولني ، هم وأجناهلم يف       (التوجهات الرمسية بإقحام القوى التقليدية الطارئة        •
  %).82(ارية العريقة ، عامل التجارة واألعمال ، على حساب املؤسسات التجارية واالستثم

ما تقوم به العناصر املتنفذة جتاه املستثمرين بفرض أنفسهم كشركاء وجاهة ومحاية ، دون املـشاركة                 •
  %).77(بالعمل أو برأس املال ، وإمنا باقتسام األرباح ، 

ـ           • ني مناخ االبتزاز واإلتاوات غري القانونية اليت تفرضها على رجال األعمال القوى املتنفـذة بـني احل
  %).75(واآلخر ، ويف كل املناسبات ، 

 %).68(سيطرة مراكز القوى الطفيلية النافذة على املفاصل االقتصادية واالستثمارية ،  •

 رجال األعمال واملستثمرين من خالل تعاملهم وجتارم العملية على استشراء واسـتفحال         فئةتؤكد  و −
  .والضرائبالفساد يف أهم جهازين إيراديني مها مصلحيت اجلمارك 
، يف % 82 مبا نـسبته  – أي مصلحة اجلمارك –حيث جاءت تأكيدات رجال األعمال يف األوىل  

  .ال غري% 9حني مل تتجاوز نسبة الذين نفوا وجود الفساد فيها 
من شرحية املستثمرين األكثر فساداً ، وفقـط  % 91أما فيما يتعلق مبصلحة الضرائب فهي يف نظر    

  .ذه الظاهرةمنهم من أنكر وجود ه% ٥
رت أن هنـاك أمـواالً طائلـة ال    د قد ق ) املستهدفةفئاتمن ال% 64  (بل أن ثلثي املستطلعة آرائهم    −

 جراء تفشي الفساد  من إمجايل املستحق قانوناً ،    %80 -% 50تدخل خزينة الدولة وبنسبة تتراوح بني     
رت تلك األمـوال بنـسبة      د ق فئاتمن نفس ال  % 18واآللية احلالية للتحصيل الضرييب ، يف حني أن         

  %.50 – 20تتراوح بني 
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األمر الذي يشكل اعترافاً صرحياً من قبل رجال األعمال بعمليات التحايل والفساد املخالفـة للقـانون     
اليت جيروا باالشتراك مع حمصلي الضرائب ورؤسائهم ، ويشكل أيضاً إضراراً بالغاً باإليرادات العامة واملال            

من الضرائب املستحقة قانوناً علـى رجـال األعمـال          %) 80 -% 50(إىل النسبة العالية    العام ، بالنظر    
وإمنا تذهب إىل جيوب وأرصـدة أطـراف الفـساد        (*)واملستثمرين اليت ال تدخل أصالً إىل خزينة الدولة،       

  .الرمسي وغري الرمسي
ـ " ضطرارهم إىل دفع العموالت إ ب ،من رجال األعمال% 80كذلك اعتراف    لألطـراف  " شن الكمي

يـدفعوا  % 14يدفعوا بصورة دائمـة ، و    %) 66(ن منهم   االرمسية يف اجلهات واملرافق  احلكومية ، الثلث       
أدعوا بأم ال يدفعون أية عموالت ، وإن كان ذلك ال ينسجم مع ما تفرضه عالقـات  % 5نادراً ، وفقط    

  .ومناخ الفساد السائد

عن اإلجابة ، علـى أـم    % 9وامتناع  % 91بإمجاع  ،  عمال   رجال األ  فئة كَّدتمن ناحية أخرى أ    −
عندما يتقدمون بعروضهم إىل اللجنة العليا للمناقصات ، اليت تتشكل أصالً من نائب رئيس الـوزراء                
وبعض الوزراء ، أمجعت اإلجابات على أن إجراءات فتح املظاريف واختيار العطاء املناسـب وفقـاً                

 تتم وفقاً للنظام والقانون وترتكب املخالفات بصورة مستمرة وبأشـكال     للمعايري الفنية والسعرية ، ال    
  : حدد رجال األعمال بعضها، حبسب األمهية كما يلي ،عديدة

  %).73(تالعب كل من أعضاء جلنة املناقصات واجلهات الرمسية ذات العالقة بالصفقة ،  •
  %).67(، " الكميشن " اضطرار رجال األعمال لدفع العموالت  •
  %).64(دخالت العليا يف حتديد املستفيد ويف منح االمتيازات والصفقات ، الت •
  أحياناً يواجـه رجـال األعمـال بعـض أشـكال االبتـزاز والتهديـد مـن قبـل مراكـز                  •

  %).55(،  النفوذ

ن أعماالً جتارية أو مقاوالت لصاحل احلكومـة ، فـإم           ووحىت عندما ينفذ رجال األعمال واملستثمر      −
يف حتصيل مستحقام من اجلهات احلكومية املعنية ومن وزارة املالية ، إذ أمجع وبنـسبة               يعانون كثرياً   

من الفئة املستطلعة آرائهم على الصعوبة الشديدة يف استالم مستحقام ، بسبب اإلجـراءات          % 100
البريوقراطية وما يواجهونه من معامالت تطغي عليها ممارسات االبتـزاز والفـساد ، علـى كافـة                 

  . ستويات اإلداريةامل

                                                             
 يف مقابالت مع بعض من رجال األعمال ، أكدوا بأن نسبة ما تفقده خزينة الدولة جراء الفساد والتحايل الضرييب ، ال تقل عن (*)

  .، إن مل تكن أكثر أحياناً ، من إمجايل الضرائب املستحقة% 60
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منهم باضطرارهم لدفع الرشـاوي والعمـوالت لتحـصيل         % 68، أقر   اراء الفئة املستهدفة  فبحسب  
أكدوا مواجهتهم للكثري من العراقيل اليت تصعب عليهم اسـتالم  %) 32(مستحقام ، يف حني أن بعضهم       

  .منهم يتعذر عليهم أصالً حتصيل مستحقام % 18مستحقام ، بينما 

زاعات التجاريـة ،    ـوحول تقييمات رجال األعمال ملستوى إنصاف األحكام القضائية يف حسم الن           −
أظهرت إجابات املستطلعة آرائهم، حالة الشك واهتزاز الثقة يف عدالة وإنصاف القضاء ، إذ جـاءت            

  :النتائج على النحو التايل 
  . من رجال األعمال%42أيدها  ←  %50عادلة ومنصفة بنسبة  •
  .من رجال األعمال% 31أيدها  ←  %25عادلة ومنصفة بنسبة  •
  .من رجال األعمال% 22أيدها  ←مجيعها غري منصفة وغري عادلة •
  .من رجال األعمال% 5أيدها  ←  %75عادلة ومنصفة بنسبة  •
  .من رجال األعمال%) 0(مل يؤيدها أحد  ←  %90بنسبة عادلة ومنصفة  •
 .من رجال األعمال%) 0(مل يؤيدها أحد  ← مجيعها منصفة وعادلة •

من املستهدفني قد رجحت عدالة نصف األحكام القضائية وعـدم          % 42املالحظ أن أكرب نسبة وهي      
 … األحكام فقط ميكن أن تكـون منـصفة          ¼منهم اعتربوا أن    % 31حني أن   عدالة النصف اآلخر ، يف      
، يف حـني مل  % 75للخيار الرابع الذي يشري إىل عدالة األحكام بنـسبة    %) 5(وباملقابل كانت أقل نسبة     

  %) . 0(حيظ اخليارين األخريين بأي مؤيدين ، 
 اليت تعتريها حاالت القصور والفـساد       إن النتائج املشار إليها تعكس الوضع املتدهور للقضاء وأحكامه        

 ، األمر الذي يشكل ، وإىل حد كـبري   العلياوتدخالت القوى املتنفذة ، بل وتبعية القضاء للسلطة التنفيذية        
  . االجتماعية–، عائقاً خطرياً يهدد عمليات وجهود التنمية االقتصادية 

%) 58(فرص، فقد أكد أغلبية رجال األعمال   أما فيما يتعلق مبدى توافر مناخ املنافسة احلرة وتكافؤ ال          −
مـن  %) 42( والسوق حتتكرها أمساء حمددة ومتنفذة ، وبنسبة أقل ،بأنه ال توجد يف اليمن منافسة حرة  

  .ة وتكافؤ الفرص حمدودة للغاي ،املستطلعة آرائهم أشاروا إىل أن املنافسة احلرة
إليه من تداعيات وتفشي غري مسبوق ، ورمبـا         ويبدو أنه نتيجة للمناخ القائم ولكل ما سبق اإلشارة           −

 أكثـر   اراء كانت ، بسبب ما تقدم..غري معهود لدى الكثري من أنظمة البلدان النامية وحىت األقل منواً     
من ثلثي رجال األعمال، متجهة حنو تفضيلهم نقل استثمارام إىل خارج البالد ، حيث يسود النظام                 

ا يعين أن البيئة االستثمارية يف اليمن ، إذا ما استمرت األوضاع على           والقانون والضمانات الالزمة ، مب    
  .وطنية كانت، أم إقليمية ودولية.. وبقوة ألية إستثمارات ماهي عليه ، هي بيئة طاردة 
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وبالتايل يكون الفساد من معوقات اسـتكمال  . يتبني أن الفساد يف اليمن سياسي وبنيوي،        مما يتقدم 
  .ون، ومعوقاً رئيساً للتحول الدميقراطي ومحاية حقوق اإلنسان، وحرياته األساسيةبناء دولة القان

  :اخلالصة

خالصة ما تقدم يف هذا الفصل أن بنية الدولة ال زالت تقوم على عناصر دولة ما قبل القـانون           
وال يسري حكم القانون إال على البعض دون البعض اآلخر، وتتجاور سلطة الدولة مع سـلطات               

خارج القانون وأصحاب هذه السلطات األخرى ال يطاهلم القـانون إال حينمـا تتعـارض        أخرى  
تصرفام مع مصاحل القائمني على سلطة الدولة، وأن الفساد هو اجلامع بـني أصـحاب الـسلطة         

 بنيوي، األمر الذي يعين أن املعوق األول للتحول الـدميقراطي، هـو    -والنفوذ وهو فساد سياسي   
  .  هي بناء دولة القانون-ون، وبالتايل تكون املهمة األوىل للدولة واتمع املدينغياب دولة القان

واملدخل إىل ذلك يبدأ من حل أزمة الشراكة وإجياد وفاق وطين إلجراء إصالح شامل للنظـام           
  .السياسي وتوفري شروط االنتقال أو التحول الدميقراطي
  :ة فيما يليوهنا التقرير يف هدا الفصل بعض التوصيات اخلاص

أن تتواجد مؤسسات الدولة وأجهزا األمنية والقضائية واخلدمية يف كل أرجـاء الـبالد،        •
وختويلها الصالحيات القانونية دون تدخل ومنحها اإلمكانات الالزمة لغرض حكم القـانون            

 ظاهرة على اجلميع دون استثناء، وإعطاء اهتمام خاص مبشاريع التنمية يف املناطق النائية، وإاء     
 .اإلفالت من العقاب بالنسبة للقائمني على أجهزة الدولة واملتنفذين احملليني

 وضع استراتيجية وطنية تشمل تدابري تشريعية ومؤسسية واقتصادية إلاء حرية االجتـار              •
 .بالسالح ومحله وحيازته

ية، لتشمل  وضع استراتيجية وطنية حملاربة اإلرهاب تشارك فيها كافة أطراف احلياة السياس           •
التدابري القانونية والثقافية والتربوية، والكشف عن الدوافع واألهداف السياسية لفتاوى التكفري       
والترويج هلا واستخدامها يف الصراعات السياسية واالعتذار عما ترتب عليها، وفك االرتبـاط      

 .سيةبني اجلمعيات والتنظيمات التكفريية  املسلحة وأجهزة الدولة واألحزاب السيا
نقل تبعية أجهزة الرقابة  املالية، مثل البنك املركزي، وجهاز الرقابة واحملاسـبة، للـسلطة           •

 . جملس النواب-التنفيذية إىل السلطة التشريعية
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تشكيل هيئة وطنية مستقلة حملاربة الفساد مبشاركة أعضاء من جملـس النـواب وممـثلني                •
 .للمجتمع املدين

حلكومية تتشكل من متخصصني ممثلني عن اتمع املدين        تشكيل هيئة مستقلة للمناقصات ا     •
  .وإصدار قانون مكافحة الفساد والذمة املالية
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  متطلبات اإلصالح الدميقراطي: الفصل الثالث
  إصالح النظام السياسي

على  إعالن احلق يف التنمية،  الذي تنص مادته األوىل           1986اعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة عام       
احلق يف التنمية حق من حقوق اإلنسان غري قابل للتصرف ومبوجبه حيق لكل إنسان وجلميع الـشعوب           "أن  

املشاركة واإلسهام يف حتقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية والتمتع ذه التنمية اليت ميكن فيهـا        
: ، ويشمل احلق يف التنمية عناصر رئيسية هي      "إعمال مجيع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية إعماالً تاماً         

السيادة الدائمة على املوارد الطبيعية، وتقرير املصري، واملشاركة الـشعبية،  وتكـافؤ الفـرص، وحتـسني                 
األوضاع املالئمة للتمتع باحلقوق املدنية والثقافية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية األخرى، وبالتايل فـإن    

ح ميثل حقاً من حقوق اإلنسان، والدولة وفقاً إلعالن احلق يف التنمية ملزمة بتوفري الظروف               املطالبة باإلصال 
املناسبة للتنمية، وإصالح ما ال يتالءم معها، وإجياد نظام سياسي حيقق الشراكة والتداول السلمي للـسلطة              

السلطة والثـروة،   ومحاية حقوق اإلنسان ومتكني املواطن من ممارستها كصاحب حق يف نصيب عادل من              
تبنيـاً ألطروحـات التغـيري    ) شبه اجلزيـرة العربيـة     ( واحلقيقة أن اليمن هو أكثر بلدان حميطه اإلقليمي         

واإلصالح، فقد كان سباقاً إىل تبين التعددية السياسية واحلزبية، وإجراء انتخابات تعددية، برملانية، رئاسـية           
السماح هلا مبزاولة أنشطتها يف كل ااالت، واملـصادقة علـى   وحملية، واالعتراف مبنظمات اتمع املدين و    

جل املعاهدات واالتفاقيات والعهود الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، األمر الـذي يبـدو معـه للمراقـب          
اخلارجي بأنه أكثر بلدان شبه اجلزيرة العربية حداثة السيما يف اجلانب السياسي، مـع ذلـك فهـو أقلـها      

الناحية األمنية والسياسية، وأكثرها تقليدية على املستوى االجتماعي، فالقبيلة الزالت تنظيمـاً            استقراراً من   
مهيمناً على احلياة االجتماعية، بل أا بدأت خالل العقود األخرية يف التأثري بشدة على اـال الـسياسي،         

جهـود بنـاء دولـة القـانون     األمر الذي أثر سلباً على األمن االجتماعي واالستقرار السياسي، وعلـى        
، األمر الذي جعل التحوالت السياسية الـيت شـهدا      1994واملؤسسات، السيما بعد احلرب األهلية عام       

اليمن جمرد حتوالت شكلية، فصارت وكأا غاية يف ذاا، وال حتـرز أي تقـدم حنـو حتقيـق االنتقـال          
هذه التحوالت قد تزامنت مع توجهات متزايـدة  الدميقراطي احلقيقي والتداول السلمي للسلطة، السيما أن      

لتسييس الوظيفة العامة، وانتشار الفساد السياسي واملايل، وقصور يف أداء هيئات ومؤسـسات الدولـة يف             
  . خمتلف ااالت، األمر الذي يفرض تنفيذ برنامج واسع لإلصالح

 السلطة هذه األزمـة منـذ    استشعرت األطراف السياسية اليت تقامست     :اجلهود احلكومية لإلصالح    
، غـري أن  1991عـام   الشهور األوىل للوحدة، فوضعت احلكومة برناجماً لإلصالح املايل واإلداري الشامل         
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أجواء عدم الثقة بني أطراف العمل السياسي املختلفة يف السلطة وخارجها، أعاقت تنفيذ الربنامج، ويف عام            
 وعلى أساسه تقدم مببادرة لإلصالح      )١("ح الدستور،   أسس إصال " تقدم احلزب االشتراكي مبشروع      1993

عرفت بـوثيقة النقاط الثمانية عشرة، باملقابل طرح شريكه يف السلطة املؤمتر الشعيب العام وثيقة من تـسعة    
عشرة نقطة، وعلى أساس هذين املشروعني جرى احلوار إلصالح النظام السياسي شارك فيـه إىل جانـب    

زاب املعارضة ومنظمات غري حكومية وشخصيات اجتماعية وسياسية وأفـضى          أحزاب السلطة حينئذ، أح   
احلوار إىل توقيع مشروع لإلصالح مسي بـوثيقة العهد واالتفاق، واليت متـت املوافقـة عليهـا والتوقيـع       

، ومت التوقيع النهائي عليها من قبـل رؤسـاء األحـزاب            1994 يناير   18باألحرف األوىل يف عدن بتاريخ      
 فربايـر  20ت السياسية وبعض الشخصيات االجتماعية اليمنية، يف العاصمة األردنيـة عمـان يف       والتنظيما

، غري أن ذلك مل مينع األطراف املشاركة يف السلطة آنذاك من الدفع خبالفاا الـسياسية إىل حـرب           1994
 . 1994أهلية اندلعت يف صيف عام

يف تعزيـز  ) خاصة وثيقة العهد واالتفـاق (الوثائق      متثلت توجهات وأسس اإلصالح اليت تضمنتها هذه   
الضمانات الدستورية لبناء الدميقراطية، ومحاية حقوق اإلنسان وتداول الـسلطة سـلمياً، والفـصل بـني         

السلطات وتوازا، والفصل بني األحزاب وأجهـزة        
الدولة وإمكانياا، وبني القيادة السياسية والعسكرية،      

ـ     وال اخلاصـة باملـسئولني     وبني أموال الدولة واألم
واألحزاب، واألخذ بالنظام الربملاين مع احلفاظ علـى        
الرئاسة اجلماعية للدولة، واستقاللية أجهزة الرقابة عن       
احلكومة وتبعيتها لس النواب، وعلنيـة تقاريرهـا،        
وإصدار قانون الذمة املالية، وتقوية السلطة التشريعية،       

لـس شـورى     جم –واستحداث غرفة برملانية أخرى     
منتخب، واألخذ بنظام احلكم الالمركزي، وإصـالح    
القضاء واإلدارة، توفري ضمانات حكم القانون وعدم        
وجود سلطة بدون مساءلة وحماسبة، وحياد الوظيفـة        

العامة املدنية والعسكرية واملال العام يف التنافس السياسي، مكافحة اإلرهاب، وحماكمة املتورطني فيه، إزالة              
نتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان واجلرائم ضد القانون اليت حدثت بسبب الـصراعات الـسياسية            آثار اال 

                                                             
  .1993 يونيو 21تور من قبل اللجنة املركزية للحزب االشتراكي اليمين يف اجتماعها املنعقد بتاريخ أقرت أسس إصالح الدس) 1(

مقتطفات من التزامات احلكومة ) 34(اطار رقم 
  اليمنية لالصالح الشامل

نية بالعمل على تطبيق مبـادئ وأسـس        التزمت احلكومة اليم  
اإلصالح الدميوقراطي اليت تـضمنها إعـالن صـنعاء حـول          
الدميقراطية وحقوق اإلنسان، مبا حيقق إصالح دميقراطي يفضي        
إىل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، متكني املرأة، الفـصل بـني           
السلطات وضمان استقالل السلطة القضائية، املـساواة أمـام         

ماية املتساوية واحملاكمة العادلة، إجياد آليات للحوار      القانون واحل 
والشراكة مع مؤسسات اتمع املدين من أجل تعزيز الدميقراطية      
وحقوق اإلنسان وحرياته، ودعـم جهـود التنميـة الـشاملة      
واملستدامة لصلتها الوثيقة بنجاح جهود البناء الدميقراطي وتعزيز      

  .لبناء املؤسسي للدولةحقوق اإلنسان وأثرها املباشر على ا
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املعايري اليت تضمنها إعالن صنعاء واملستمدة من املعايري الدولية للنظام ) 35(إطار رقم 
  الدميقراطي

يكفل النظام الدميقراطي محاية احلقوق واملصاحل للجميع بدون متييز، ويتم حتقيـق الدميقراطيـة بوجـود               
 . ك الدميقراطي يف الواقع وعلى خمتلف املستوياتاملؤسسات والقوانني وباملمارسة العملية للسلو

  . تقاس الدميوقراطية بدرجة تطبيق أسسها ومعايريها وقيمها ومبدى متثلها واحترامها ملبادئ حقوق اإلنسان
من أساسيات النظام الدميقراطي وجود هيئات تشريعية منتخبة دورياً متثل املواطنني متثيالً عـادالً وحتقـق           

ية، وهيئات تنفيذية مسئولة وملتزمة بقواعد احلكم الرشيد، وسلطات قضائية مستقلة تضمن     املشاركة الشعب 
عدالة احملاكمات وحتمي احلقوق واحلريات وتردع املعتدين، وهذه األساسيات هي مـن ضـمانات األداء    

  . الدميقراطي اجليد والكفيل حبماية حقوق اإلنسان
وي حلماية الدميقراطية وحقوق اإلنسان، وهو يؤسس على وجود    إن التطبيق الفعال لسيادة القانون أمر حي      

  . قضاء مستقل وعلى االلتزام مببدأ الفصل بني السلطات
اإلعالم احلر املستقل ضرورة لتدعيم مبادئ الدميقراطية ومحايتها، وأن تعددية وسائل اإلعالم يف اجتاهاـا         

  . واملعلومات وحتقيق املشاركة واملساءلة
الدميقراطية السليمة ومقتضيات احترام حقوق اإلنسان ضمان احلق يف حرية تأسيس منظمات      من متطلبات   

  .اتمع املدين واالنضمام إليها وتوفري اإلطار القانوين والبيئة املناسبة لعملها تعزيزاً ملبدأ الشراكة واملشاركة
 

واالستبداد وتعويض الضحايا، باإلضافة إىل سن تشريع حملاربة الفساد وجعل مكافحته شأناً عامـاً وحقـاً           
  .  يتصدى للفسادلكل مواطن، وإلزام الدولة بتقدمي العون القضائي وتوفري احلماية الالزمة لكل مواطن

، )2001 وعام 1994عام ( أوقفت احلرب مشروع اإلصالح، ومت بعد احلرب إجراء تعديلني دستوريني       
وعوضاً عن أن يتم تعديل الدستور مبا يؤدي إىل الفصل بني السلطات، ويعزز دور الربملـان، ويـؤدي إىل          

ورية إىل تعميق األزمة البنيويـة للنظـام   المركزية السلطة على املستوى األفقي، فقد أدت التعديالت الدست     
السياسي تشريعياً ومؤسسياً، من خالل مزيد من تركيز السلطة بيد اهليئة التنفيذية، وبيد رئيس الدولة علـى      

على هيئات الدولة التـشريعية والقـضائية،       ) ممثلة برئيس الدولة  (وجه اخلصوص، وهيمنة السلطة التنفيذية      
اسبة، ومزيد من اإلضعاف لسلطة الربملان، من خالل تعيني جملـس شـورى             ودون مسئولية سياسية أو حم    

يشارك جملس النواب بعض صالحياته، وسلب جملس النواب حقه يف إصدار قرارات ملزمة للحكومـة أو                 
تعديل امليزانية العامة، عالوة على السيطرة الكاملة على السلطة القضائية من خالل جملس القضاء األعلـى                

ه رئيس اجلمهورية والذي مبوجب قانون السلطة القضائية يشكل احملاكم ويعني احلكـام ويقـوم   الذي يرأس 
بنقلهم وترقيتهم، فضالً عن ذلك فقد حولت التعديالت الدستورية االس احمللية إىل جمرد مظهر دميقراطـي     

  .شكلي



 -١٦٦-

ية، يف جماالت االقتصاد  عدداً من برامج ومشروعات اإلصالح القطاع 1994نفذت احلكومة بعد حرب عام      
واخلدمة املدنية والقضاء والصحة والتعليم، إال أن هذه اإلصالحات القطاعية مل تـؤد سـوى إىل نتـائج                   
حمدودة، وذلك بسبب فساد اجلهاز اإلداري للدولة، ومقاومة النخب ذات املصاحل املرتبطة بالفـساد أليـة          

 من املـواطنني شـعوراً سـلبياً جتـاه التحـول            جهود جادة لإلصالح، األمر الذي ولد يف أوساط كثري        
الدميوقراطي، وبالتايل فقد بات قطاع واسع من املواطنني واألحزاب والتنظيمات السياسية يرون بأن الـيمن          
أكثر دول املنطقة حاجة لإلصالح الشامل، وأن اإلصالح الشامل هو السبيل الوحيد للخروج من األزمـة              

ص من عوامل الفساد السياسي البنيوي، وأن إصالح النظام السياسي جيـب أن  البنيوية لنظام احلكم و التخل 
حتتل أولوية خاصة، ذلك أن نظام احلكم الرشيد ميثل أداة ضرورية ومقدمة لإلصالح يف ااالت األخرى،                
فضالً عن ذلك فإن خمتلف عمليات ومشروعات وبرامج اإلصالح جيب أن تتم عرب شراكة حقيقية وكاملة                

األحـزاب الـسياسية    : الدولة ومؤسسات اتمع املدين مبفهومـه الواسـع       : طراف النظام السياسي  بني أ 
والنقابات واملنظمات غري احلكومية، اإلعالم احلر املتعدد، باإلضافة إىل قطاع األعمال، إال أن هذه املطالب               

ـ    ن توسـع جبهـة   مل يتم طرحها بشكل مؤسسي من قبل مؤسسات اتمع املدين، وذلك على الـرغم م
مؤسسات اتمع املدين املطالبة باإلصالح، السيما بعد انتقال التجمع اليمين لإلصالح إىل املعارضـة بعـد    

، وانضمامه إىل حتالف األحزاب السياسية املطالبة باإلصالح، مع ذلك فـإن        1997االنتخابات الربملانية عام    
 تتسم باملومسية، فقد طرحت يف مناسـبات      2005عام  مطالبة القوى السياسية اليمنية باإلصالح كانت قبل        

، فضالً عن ذلك فقد كانت تفتقـر إىل         2001حمددة، مثل مناقشة تعديل الدستور وقانون االنتخابات عام         
  .النضج والشمول، يرجع ذلك إىل عدم اهتمام الدول الكربى بضرورة اإلصالح يف اليمن ناهيك عن دعمه

  : يف اليمن دعم الشركاء الدوليني لإلصالح
تغري املوقف اخلارجي جتاه مطالب اإلصالح الدميقراطي يف بلدان الشرق األوسط بعد أحداث سـبتمرب              

، األمر الذي أعاد احليوية ملطالب ومبادرات اإلصالح السياسي يف اليمن، ووفر هلـا ظروفـاً أكثـر       2001
كل ضغطاً على احلكومـة اليمنيـة       مواتاة، فقد عزز ذلك مواقف القوى السياسية املطالبة باإلصالح، وش         

للقبول بالشراكة الدولية من أجل اإلصالح الدميقراطي، وقد عربت عن هذا القبول من خـالل مواقـف                 
، الـذي  2004 ينـاير  12 -11استضافة اليمن املؤمتر احلكومي اإلقليمي املنعقد يف صنعاء يف         : عملية، منها 

إلنسان ودور احملكمة اجلنائية، اشـتمل علـى مبـادئ    صدر عنه إعالن صنعاء حول الدميقراطية وحقوق ا      
وأسس رئيسية لإلصالح الدميقراطي يف بلدان الشرق األوسط الكبري ومشال أفريقيا، موافقة احلكومة اليمنية              
على البيان اخلتامي للدورة العادية السادسة عشرة لس جامعة الدول العربية على مستوى القمـة، الـيت               

، والذي أعلن قبول الدول املشاركة باإلصالح الدميقراطي      2004 مايو   23 -22 الفترة   انعقدت يف تونس يف   
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 يف 2004ومحاية حقوق اإلنسان، ومشاركة رئيس اجلمهورية يف قمة جمموعة الثماين اليت انعقدت يف يونيو               
مشترك مع  شراكة من أجل التقدم ومستقبل      "الواليات املتحدة األمريكية، واليت متخضت عن إصدار وثيقة         

  خطة جمموعة الثماين لدعم اإلصالح "و " منطقة الشرق األوسط الكبري ومشال أفريقيا
أشارت وثيقة الشراكة من أجل التقدم واملستقبل املشترك ملنطقة الشرق األوسط الكبري ومشال أفريقيـا،    

ا حيقق ضمانات فاعلة    إىل أن هدف اإلصالح السياسي، يتمثل يف التقدم جتاه الدميقراطية وحكم القانون، مب            
يف جمال حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، وأن إصالح الدولة واحلكم اجليـد والتحـديث مكونـات                

حـوار  "، وقد مت يف إطار خطة جمموعة الثماين لدعم اإلصالح إنشاء برنـامج        )١ (ضرورية لبناء الدميقراطية  
ساته دف الشراكة لتحقيق اإلصالح ومت إيكال       للحوار مع اتمع املدين من خالل مؤس      " دعم الدميقراطية 

الـذي يـتم   " منتدى املستقبل"، إىل جانب )٢(رعاية الربنامج لكل من تركيا واليمن وإيطاليا بشكل مشترك 
استندت خطة جمموعة الثمـاين لـدعم اإلصـالح      .رعايته دورياً من قبل الدولة اليت ترأس جمموعة الثماين        

 )٣( إىل نصوص من إعـالين تـونس وصـنعاء،          -إليه من وثائق إقليمية      ضمن ما استندت     -الدميقراطي  
ومبوجب اخلطة ألتزمت الدول الثماين بدعم اإلصالح الدميقراطي بدول املنطقة الراغبة بذلك، ومنها اليمن،              

تأمني فرنسا دعماً لالنتخابات النيابية من أجـل تقويـة العمليـة    : وخصص لليمن دعماً يف بعض ااالت   
قراطية، وتؤمن إيطاليا مساعدة تقنية لعمليات انتخابية يف اليمن، وذلك من ضمن دعم الدول الثمـاين          الدمي

  .)٤(لضمان انتخابات حرة ونزيهة وشفافة
ومن أجل ترقية أساليب احلكم والشفافية ومكافحة الفساد، والدعم التقين إلصالح وحتـديث إدارات              

ويل اإلرهاب، تدعم أملانيا اليمن يف إصالح وحتديث أنظمـة إدارة  املالية العامة ومكافحة غسيل األموال ومت     
  .)٥(األموال العامة بعدة وسائل من بينها بناء قدرات احلكومة وجملس النواب واالس احمللية

                                                             
  . شراكة من أجل التقدم ومستقبل مشترك مع منطقة الشرق األوسط الكبري ومشال أفريقيا"من وثيقة ) أ/11( الفقرة )1(
  .من خطة جمموعة الثماين لدعم اإلصالح) 5-1( الفقرة )2(
  .من نفس املصدر) 8-1(الفقرة  )3(
  .من نفس املصدر) 2-1( الفقرة )4(
  .من نفس املصدر) 2-6( الفقرة )5(
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     :تقييم صندوق حتديات األلفية لإلصالحات يف اليمن
يات األلفية، الذي يربط االستفادة من      تقدمت اليمن للحصول على املساعدات التأهيلية من صندوق حتد          

هذه املساعدات بتحقيق معايري مبادئ احلكم الرشيد، خاصة املـشاركة واالنتخابـات احلـرة والرتيهـة                
والشفافية، واملساءلة واحملاسبة وحرية الرأي والتعبري والصحافة، وسلطة قضائية مستقلة وحكـم القـانون،            

ها من مبادئ احلكم الرشـيد، وألن احلكومـة اليمنيـة مل تباشـر              وفعالية احلكومة وحماربة الفساد وغري    
اإلصالح، وتدنت مؤشرات احلكم الرشيدعلى ما كانت عليه خالل األعوام السابقة، فقد اختذ جملس إدارة               

 قراراً بتعليق أهلية اليمن لالستفادة من املـساعدات         2005 نوفمرب   8الصندوق يف اجتماعه الدوري بتاريخ      
صندوق حتديات األلفية، وحددت أسباب التعليق أن برنامج املساعدات التأهيلية يهدف إىل دعـم      التأهيلية ل 

وتسريع وترية اإلصالحات اجلارية يف الدولة املعنية، ال العمل على البدء ـا، أن وضـع الـيمن، طبقـاً                
 14من يف اجتيـاز  للمؤشرات املعتمدة قد تدىن بشكل يصعب معه إبقاء اليمن يف الربنامج، حيث فشلت الي    

وبـالرجوع إىل تلـك   .  مؤشرات وقت اختاذ قرار إشـراك الـيمن  8 مؤشراً هلذا العام مقارنة بـ   16من  
املؤشرات يتبني أن معظمها يتعلق مببادئ احلكم الرشيد وإصالح النظام السياسي، مثل مكافحـة الفـساد           

ءلة، فعالية احلكومة واستقالل مؤسـسات      واستقالل القضاة وسيادة القانون، حرية التعبري عن الرأي واملسا        
الرقابة املالية واإلدارية، وهناك عدد من املؤشرات يتعلق باحلرية االقتصادية، والتمعن يف هذه املؤشرات يبني                
أن اموعة األوىل منها لصاحل التحول يف اليمن، وجزء من اموعة الثانية لصاحل الرؤية األمريكية للعوملـة               

  ".راعي قدرة الفقراء على حتمل نتائجهاوهي رؤية ال ت
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 تقييم املؤسسات الدولية الشريكة لإلصالح يف اليمن) 36(إطار رقم 
 عن استمرار 2004-1996كشف البنك الدويل يف أحدث تقاريره التقييمية حول مؤشرات احلكم يف اليمن خالل الفترة 

قانون وتردي األداء احلكومي إىل جانب السيطرة على الفساد التراجع يف جانب االستقرار السياسي ي البالد وسيادة ال
وكشفت األرقام الواردة يف التقرير الدويل عن تراجع االستقرار السياسي يف اليمن الذي بلغ متوسطه يف عام . واحملاسبة 

% 13.3 1996كما أن سيادة القانون حبسب البنك الدويل كانت  . 2004يف عام % 7.3فيما تراجع إىل % 17.7 1996
ووصلت يف % 23.6 1996وفيما خيص احملاسبة أشار التقرير إىل أن نسبة احملاسبة كانت يف % 12.1 2004فيما بلغت يف 

كما أكد البنك الدويل تراجع فاعلية أداء احلكومات املتعاقبة خالل السنوات الثمان املاضية حيث % 22.8 إىل2004عام 
كما أشار البنك إىل أن السيطرة على الفساد كانت % 20.7 إىل 2004 لتصل يف %26.8 1996كانت فاعلية احلكومة يف 

كما تراجعت مؤشرات اجلودة % . 22.7 إىل 2004إىل إا تراجعت بصورة كبرية حىت وصلت يف % 49.3 1996يف 
حديثاً عن تراجع  كما كشف تقرير ملنظمة الشفافية الدولية صدر 2004يف عام % 14.8 إىل 1996يف % 19.9النظامية يف 

 دولة مث تقييم مستوى الشفافية 145 من أصل 112 من عشرة من املرتبة 2.4مستوى الشفافية يف بالدنا حيث حازت على 
  . فيها 

إن اليمن دولة عاجزة وأن اإلدارة داخل املؤسسات احلكومية تشجع ) UNDP( قال تقرير للربنامج اإلمنائي لألمم املتحدة 
يف حني بلغ  ) ١PA(يف مؤشر املساءلة ) ١٩(وبية وذكر التقرير أن اليمن حصلت على درجة قيمتها على الفساد واحملس

يف جمموعة ) 38(ووصل هذا املتوسط إىل ) 32(متوسط الدرجة اليت حصلت عليها دول منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا 
مقارنة بدرجة ) 33.5(يمن على درجة قيمتها فقد حصلت ال) IQA(  وبالنسبة جلودة اإلدارة -الدول منخفضة الدخل

) 22.5(فقد حصلت اليمن على درجة ) ١GQ( لدول الشرق األوسط ومشال أفريقيا وبالنسبة جلودة احلكومة 46قيمتها 
) 28(وجمموع الدول منخفضة الدخل حصلت على ) 37(مقارنة مع دول الشرق األوسط ومشال أفريقيا اليت حصلت على 

لفساد منتشر يف املستويات الدنيا والعليا وهو السبب الرئيسي يف  إعاقة االستثمار وذكر التقرير أن اليمن تعد درجة وقال أن ا
 وأن التعليم والصحة يسريان مبعايري 2003 دوالراً يف العام 564.89إحدى أفقر دول العامل مورداً وأن الناتج احمللي للفرد 

 الربيطاين أن التقدم يف جمال حقوق اإلنسان حيتاج إىل إرادة سياسية قوية ومشاركة يف لقاء مع الصحفيني قال السفري. هزيلة
شعبية والناس تنتظر التغيري وإن محل السالح ميثل عائقاً كبرياً لعملية التنمية ولألستثمار األجنيب يف اليمن ومن ناحية قال رالف 

حلكومة اليمنية لتبادل اامالت وإمنا للتحدث عن حقوق اإلنسان دراير القائم باعمال االحتاد األورويب مل يكن احلوار مع ا
  . وتنمية اتمعات احمللية 

إن خطوات اإلصالح يف اليمن تباطأت وحدث هلا تراجع ) فالفيا بانسريي( قالت ممثلة الربنامج اإلمنائي لألمم املتحدة بصنعاء 
معايري االمم املتحدة للتأهل الصندوق حتدي األلفية للعام الثالث كبري يف السنوات األخرية كما أوضحت أن اليمن فشلت يف 

  . على التوايل وقد ساءت درجتها يف احلكم العادل واملساءلة واالستماع إىل صوت الشعب 
إميانويل ( وقال 2006ابتداء من يوليو % 34 قرر البنك الدويل ختفيض مساعداته لليمن خالل السنوات الثالث القادمة بنسبة 

املدير التنفيذي للبنك الدويل يف القاهرة أن هذا القرار سببه افتقار اليمن ملعيار الشفافية واحلكم الرشيد، ونوه إىل أن ) ميب
مليون دوالر كان قد تعد البنك الدويل ا لتمويل مشاريع تعلميية وصحية خالل السنوات الثالث القادمة قد قلصت 4200

 . مليون دوالر فقط 300إىل 
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  مراحل تكوين حتالفات وتنسيق احزاب املعارضة ) 37(اطار رقم 
ثالثة منها :  أعلن عن تأسيس حتالف بني ستة من أحزاب املعارضة اليمنية      1994توبر  يف أك 

احلزب االشتراكي اليمين، والتنظيم الوحـدوي الـشعيب      : كانت آنذاك ممثلة يف الربملان هي     
حزب البعث العريب االشتراكي القـومي،      : الناصري وحزب احلق وثالثة منها غري ممثلة هي       

جملس التنسيق "وأطلق على هذا التحالف إسم .والتجمع الوحدوي اليمين احتاد القوى الشعبية    
وقد أعلن ثالثة من هذه األحزاب مقاطعة االنتخابات التـشريعية      ".األعلى ألحزاب املعارضة  

 . احلزب االشتراكي اليمين، والتجمع الوحدوي اليمين واحتاد القوى الشعيب:  هي1997لعام 
قاءات بني جملس التنسيق ألحزاب املعارضـة مـن          جرت مشاورات ول   2002وخالل عام 

جانب والتجمع اليمين لإلصالح من جانب آخر، أسفرت عن تشكيل حتالف يضم إىل جانب 
أحزاب الس التجمع اليمين لإلصالح، وعلى العكس من موقف بعض أحزاب التحالف عام    

رة متثل يف التنسيق يف  اليت قاطعت االنتخابات التشريعية، فإن اهلدف األساسي هذه امل 1997
 .2003االنتخابات الربملانية لعام 

  :ؤى ومبادرات اإلصالح الدميقراطير
يف هذه املناخات املشجعة الستعادة فكرة اإلصالح السياسي حيويتها انتعـشت فكـرة اإلصـالح يف          

 مركز الصدارة لدى فئات مثقفة ومؤسـسات  2005اليمن، السيما، إصالح النظام السياسي واحتلت عام       
مات والتأهيل حلقوق اإلنسان كمنسق إقليمـي  ومن ذلك نظم مركز املعلو... حكومية واألحزاب السياسية  

عدد من الفعاليات ومنها املؤمتر اإلقليمي حول التحـوالت الدميقراطيـة      " لربنامج تعزيز احلوار الدميقراطي     
 وانبثـق عـن املـؤمتر    2005 سبتمرب   20-19 نظرة للمستقبل يف صنعاء خالل الفترة        -ودور اتمع املدين  

 إصالح النظـام   -ويف بيانه اخلتامي اعترب أن أولوية اإلصالح الدميقراطي       " العريبمنتدى احلوار الدميقراطي    "
إقامة منظمـة  : السياسي، ونظمت عدد من املؤسسات األخرى فعاليات تتعلق باإلصالح الدميقراطي، منها         

وباملقابل أقامـت مؤسـسات     " آفاق التداول السلمي للسلطة يف اليمن     "صحفيات بال حدود ندوة حول      
ية فعاليات قصد ا االعتراض الضمين على هذه الرؤى لإلصالح، ألن اإلصالح من وجهة نظرهـا              حكوم

 أبريـل  25-24بدأ أو مت عند قيام الوحدة اليمنية، فقد نظمت وكالة األنباء اليمنية سبأ خالل الفترة مـن                  
 .)١(" عاما15ًاإلصالحات السياسية واالقتصادية خالل "ندوة حول 2005

 بطرح تصوراا إلصالح النظام السياسي بتوجيه حزب رابطـة    2005اب السياسية خالل عام     بدأت األحز 
 ركز فيها على المركزية احلكم وإصالح القضاء وسيادة القانون         2005 أبريل   16أبناء اليمن رسالة مؤرخة     

 2005 يوليو 31-26ترة واملصاحلة الوطنية، وأقر املؤمتر العام اخلامس للحزب االشتراكي اليمين املنعقد يف الف         
تقريره السياسي، الذي خصصت الفقرة األوىل منه لتصورات احلزب حول إصـالح النظـام الـسياسي                
وطرحت تصوراً شامالً لإلصالح    

كما أقـر برناجمـاً     . )٢(الدميقراطي
سياسياً جديداً خصص فيه الفصل     
األول إلصالح النظام الـسياسي     

إصـالح النظـام    "حتت عنـوان    
ـ   اء دولـة الوحـدة     السياسي لبن

واشتمل علـى   " الدميقراطية احلديثة 
أسس إصالح النظـام الـسياسي      
واملناخات الالزمة له، معتـرباً أن      
املناخ املالئم يتطلب إزالـة آثـار       

ــرب  ــائج ح ــل 1994ونت  وك
                                                             

  ).14776( العدد 2005\4\26 صحيفة الثورة الصادر بتاريخ )1(
  . نص الوثيقة)2(
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 مبادرة اللقاء املشتـركمن )38(اطار رقم 
  

تطوير وتنفيذ استراتيجية وطنية للثقافة، والتنمية الثقافية ومبا حيافظ على هوية 
اتمع وعقيدته وأخالقه وانتمائه، ويكرس ثقافة احلوار والتسامح، واحترام          

 .نسانحقوق اإل
حترمي إشاعة وممارسة الكراهية والدعوة إليها، ومناهضة التمييز والتفرقة بني           

 .املواطنني على أساس مذهيب، أو ساليل، أو مناطقي، أو حزيب
حترمي الدعوة إىل العنف والتحريض عليه وإشاعة ثقافـة احلـوار والتـصاحل       

 .والتسامح
 .وقهم السياسية واالجتماعيةدمج املهمشني يف اتمع ومتكينهم من ممارسة حق

يئة الظروف واملقومات الالزمة لنشوء ومتكني الطبقة الوسطى من االضطالع 
 االجتماعية، كوا إحدى شرائح وقوى التغيري -بدورها يف التنمية االقتصادية

 .والتطوير املنتج يف كثري من جماالت العمل االقتصادي واالجتماعي والتقين
يمنية، وتعزيز مكانتها ودورها يف اتمع ومتكينها من ممارسة  النهوض باملرأة ال  

 .كافة حقوقها الدستورية والقانونية، واملشاركة اإلجيابية يف احلياة العامة
توفري أجواء النقاش احلر واملسئول وتشجيعه، ونشر الوعي القانوين، والوعي 

 .حبقوق اإلنسان يف اتمع
 واحلروب والرتاعات الـسابقة ونتائجهمـا،       إزالة اآلثار السلبية للصراعات   

 .وإيقاف املمارسات الضارة بالوحدة اليمنية

التـشريعات ويـشمل اإلصـالح    : الصراعات السياسية، ووضع األسس الشاملة لكل جوانب اإلصـالح  
قانون، وشروط االنتقال الدميقراطي، ومحاية حقـوق اإلنـسان، التـداول الـسلمي        الدستوري وسيادة ال  

للسلطة، وإصالح النظام االنتخايب، تعدد وسائل اإلعالم وحريتها واستقالليتها، اإلصالح املؤسسي ويشمل          
وازـا  إصالح سلطات الدولة املركزية التشريعية والتنفيذية والقضائية ومبا حيقق  الفصل بني الـسلطات وت    

وحتديث القضاء واستقالله، وإصالح السلطة احمللية وطرح أسس لتحييد مؤسسات وأجهزة الدولة املعنيـة              
برعاية التعددية السياسية واحلزبية أو إدارة الوظيفة العامة املدنية والعسكرية واإلعالم العـام واملـال العـام       

صالح مؤسسات اتمع املـدين، مـن حيـث      والفصل بني احلزب احلاكم وأجهزة الدولة وإمكانياا، وإ       
متكينها من أن تكون شريكاً للدولة واإلصالح املؤسسي املتعلق بشؤوا أو تكويناا وعملها، أخذاً مبفهوم               
اتمع املدين مبعناه الواسع؛ األحزاب     
السياسية، والنقابات واملنظمات غـري    

   .احلكومية

 أصدرت األمانة   2005 أكتوبر   25يف  
 للتنظـيم الوحـدوي تـصور      العامة

مبادرة "احلزب لإلصالح حتت عنوان     
التنظيم الوحدوي الشعيب الناصـري     

، "لإلصالح السياسي والوطين الشامل   
ويف جانب إصالح النظام السياسي،     

أسس إصـالح   : ركزت الوثيقة على  
السلطة  التشريعية والنظام االنتخايب،     
إصالح السلطة القضائية، إصـالح      

ـ   ة، وتـوفري األسـس     السلطة احمللي
والضمانات التشريعية لتحييد بعـض     
املؤسسات التنفيذية اليت تدير اخلدمة      
املدنية والعسكرية واإلعالم العام وأجهزة الرقابة املالية وتعزيز احلقوق واحلريـات العامـة والفـصل بـني        

  .إمكانيات الدولة وحزب األغلبية
مشروع اللقاء املشترك لإلصالح "حزاب اللقاء املشترك  أعلنت يف مؤمتر صحفي أ    2005    يف شهر نوفمرب    

التجمع اليمين لإلصالح، احلزب االشتراكي اليمين، التنظيم الوحدوي الشعيب        : موقع من " السياسي والوطين 
الناصري، حزب البعث العريب االشتراكي القومي، احتاد القوى الشعبية وحزب احلـق، وأشـارت إىل أن              
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  من مبادرة املؤمتر الشعيب العام) 39(اطار رقم 
أن املؤمتر الشعيب العام وهو يؤكد متسكه بثقافته امليثاقية القائمة علـى ـج         

والغلو والعنف الوسطية واالعتدال فإنه سيواصل مساعيه حملاربة ثقافة التطرف 
واإلرهاب ورفض اآلخر إمياناً منه بالتعاليم اإلسالمية والقيم الوطنية القائمة           
على التسامح واالنفتاح على اآلخر واحترام حقوق اإلنسان وتوسيع املشاركة 

  .باحلياة العامة وحرية الصحافة والتعبري
 

إلصالح الوطين الشامل جيمع القواسم املشتركة بني أحزاب اللقـاء املـشترك، وأن             الوثيقة تعد مشروعاً ل   
أن مشروعاً كهذا ال ميكن ضمان جناحه ما        "أولوية اإلصالح تكون لإلصالح السياسي وذلك بالنص على         

مل يبدأ باإلصالح السياسي أوالً، وبصدور مشروع اللقاء املشترك تكون اصطفاف سياسي وشعيب جديـد             
، وإذا  1994 من االصطفاف الذي كان يقف مع مطلب إصالح النظام السياسي قبل وبعد حـرب                أوسع

من قبل مجيع األحزاب يف السلطة و املعارضة غـري أن مثـة   " وثيقة العهد واالتفاق"كان قد مت التوقيع على     
ـ      ان الطـرف  فرق جوهري بني احلالتني، إذ مت توقيع وثيقة العهد واالتفاق يف خضم اإلعداد للحـرب وك

األكثر استعداداً للحرب قد قبل بالتوقيع من قبيل املناورة مراهناً على أن احلرب سـتوقف مفعوهلـا، أمـا           
  .مشروع اللقاء املشترك فقد مت التوصل إليه بتوافق إرادي حر وتام

 ديـسمرب  17-15 الدورة اأوىل، املنعقد خالل الفترة مـن  -    أقر املؤمتر العام السابع للمؤمتر الشعيب العام    
 رؤية حزب املؤمتر إلصالح النظام السياسي يف الربنامج السياسي والبيان اخلتامي للمؤمتر، وكان من                2005

إعادة النظر يف تشكيل جملس الشورى واختصاصاته والعمل من أجـل تطـوير   : أهم ما جاء يف هذه الرؤية  
 وتطوير البناء املؤسسي واهليكلـي التنظيمـي   النظام االنتخايب، مبا يضمن املشا ركة من قبل كافة األحزاب       

للجنة العليا لالنتخابات، تعديل قانون السلطة احمللية، مبا يضمن انتخابات احملافظني ومدراء املديريات ومنح              
االس احمللية صالحيات أوسع يف إدارة الشؤون احمللية، مكافحة الفساد املـايل واإلداري وتعزيـز اإلدارة                

 الشفافية الكاملة، وسرعة إنشاء اهليئة الوطنية املستقلة ملكافحة الفساد مبـشاركة منظمـات          الرشيدة ومبدأ 
اتمع املدين وإصدار قانوين مكافحة الفساد والذمة املالية وإنشاء نظام معلومات خاص حبماية املال العـام           

 مبـدأ اسـتقالل الـسلطة    ومكافحة الفساد، إنشاء هيئة مستقلة للمناقصات واملزايدات احلكومية وترسيخ  
  .القضائية

وعلى ضوء املعوقات التشريعية واملؤسسية ويف املمارسة العملية حلماية حقـوق اإلنـسان والتحـول               
الدميقراطي والرؤى املختلفة إلصالح النظام السياسي يتبني أن النظام السياسي القائم حيتـاج إىل إصـالح           

شامل الستكمال بناء دولة القـانون   
ة الشراكة واإلفالت مـن     وإاء أزم 

العقاب وتوفري شـروط التحـول      
  :الدميقراطي ومن ذلك ما يلي
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   :إصالح السلطة التنفيذية
يعد أحد العوامل الرئيسية ألزمة النظام السياسي يف اليمن، وأحد أهم معوقات التحـول الـدميقراطي              

الشفافية واملساءلة واحملاسبة وحكم الفصل بني السلطات وتوازا،     : وإقامة احلكم الرشيد الذي من مؤشراته     
القانون وفاعلية أداء اإلدارة التنفيذية والتنموية، هو شكل نظام احلكم القائم الذي أدى إىل تركيز الـسلطة            
بيد رئيس الدولة مع عدم مسؤوليته، السياسية وعدم جواز مساءلته وحماسبته على أعمال السلطة التنفيذيـة         

يئتني التشريعية والقضائية عالوة على السلطة احمللية طبقاً ملواد الدسـتور، منـها       وامتداد هذه السلطة إىل اهل    
 باإلضافة إىل الصالحيات الـيت أوردـا   )147، 133، 125، 122، 119،  111،  105،  101،  74،  70(: املواد

: ه مباشرة ومنها  القوانني النافذة لرئيس اجلمهورية منها رئاسته لس القضاء األعلى وتبعية بعض األجهزة ل            
   .جهاز الرقابة واحملاسبة

ومن هذا املنطلق يعد استبدال شكل نظام احلكم القائم بالنظام الربملاين حجر الزاوية إلصـالح النظـام    
السياسي  إىل شكل نظام احلكم القائم، إذ يرجع فقدان شروط املنافسة بني األحزاب وفقـدان التعدديـة                  

يري عرب الوسائل الدميقراطية وفقدان مقومات احلكم الرشـيد مـن مـشاركة          ميزا األساسية بإمكانية التغ   
حقيقية وشفافية ومساءلة وحماسبة، ومكافحة الفساد وحكم القانون،  وعدم إمكانية الفصل بني السلطات،        
وبني احلزب أو األحزاب احلاكمة وأجهزة الدولة ومقدراا والتداول السلمي للسلطة، وبـسبب أن هـذه         

لية متثل لب جوهر أزمة النظام السياسي وجتعلها أزمة بنيوية وبسببها صار الفساد سياسـياً وبنويـاً            اإلشكا
وهذه الرؤية تدعمها التقارير والدراسات الدوليـة       "  الواجهة –دميقراطية  "وتوقف التحول الدميقراطي عند     

سم املشترك بني األنظمـة     أن القا "اخلاصة بنظم احلكم يف بلدان الشرق األوسط، ومن ذلك التوصيف بـ            
هو تركيز السلطات يف قمة هرم اجلهاز التنفيذي والتأكيد من ان هامش احلريات املتاح ال يؤثر يف القبـضة        

هناك آليات إضافية تتيح للحاكم مزيداً من تركيز الـسلطات يف يـده،             "...  وأن   ،"الصارمة على السلطة  
ما هي يف الواقع إال مؤسـسات تابعـة للجهـاز           ... ةوعلى سبيل املثال فإن ما يسمى باألحزاب احلاكم       

أو املرشحني يف حال االنتخابات من قبل الرئيس الذي يعتـرب   (التنفيذي حيث يتم تعيني املسؤولني احلزبيني       
يف الوقت نفسه رئيس احلزب، وهذا يعين عملياً أن الربملان يصبح جهازاً بريوقراطياً يعينه اجلهاز التنفيـذي                 

تفعيل القانون وآليات ... إذا كانت معاجلة الفساد حتتاج إىل إجراءات تشمل،      " وأنه   ،"عب حبق وال ميثل الش  
 ،"احملاسبة، وضمان الشفافية يف احلكم، فإن الفساد البنيوي ال عالج له إال بإصالح جذري للبنية الـسياسية     

ويؤكد ضرورة البدء يف    ..."ة،يصبح احلكام معها غري قابلني للمساءل     "ويكون الفساد ذا طبيعة بنيوية عندما       
إصالح البنية السياسية ويف املقدمة إصالح شكل نظام احلكم فشمل حمـاوالت احلكومـة اليمنيـة رفـع          
مؤشرات احلكم الرشيد إىل مستوى مقبول من وجهة نظر اتمع الدويل، ومنها، املؤسسات املاحنـة، دون           

دولية زيادة تدين هذه املؤشرات من عام إىل آخر، إذ      إحداث إصالح للبنية السياسية، إذ عكست التقارير ال       
السيطرة على الفـساد، سـيادة   : ، ومن ذلك2005صارت جممل مؤشرات احلكم الرشيد غري مقبولة عام        
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 حرية الرأي والتعبري، فعالية املؤسسات احلكومية، احلقوق الـسياسية، اسـتقالل       -القانون، صوت الشعب  
  .القضاء

  

  درة اللقاء املشتركمن مبا) 40(اطار رقم 
السعي إلنشاء سوق لألوراق املالية، وتنظيم حركة رأس املال بعيداً عن عمليات االحتكار واالستحواذ وأشكال الفساد األخرى، مبا 

 .يكفل تعبئة املدخرات احمللية واألجنبية، واستثمارها على أساس من الشفافية والكفاءة االقتصادية
ية متطورة تغطي جماالت املال واالستثمار واألسواق والتكنولوجيا، واعتماد مبدأ الشفافية وحترير املعلومات، إنشاء قاعدة بيانات معلومات

وإبعاد املؤشرات االقتصادية واالجتماعية للدولة عن كافة أشكال التالعب والتسييس الرمسي، وأن ترتكز عمليات وقـرارات التنميـة           
  .بحث العلمي، ال على العشوائية واالرجتال، واملزاجيةواإلصالح على قاعدة العمل املؤسسي وال

ضمان عدم ختلي الدولة عن وظائفها االجتماعية، وواجباا الدستورية، ويف املقدمة منها جمانية التعليم، وتقـدمي الرعايـة واخلـدمات     
  .لها الدستور واملواثيق الدولية حلقوق اإلنسانالصحية، ورعاية األمومة والطفولة، ومحاية البيئة، وغريها من اخلدمات األساسية اليت يكف

متابعة تنفيذ االستراتيجية الوطنية للتنمية االجتماعية واالقتصادية، وتقييمها يف ضوء متطلبات استدامة التنمية البشرية، ومبا حيقق أهداف            
اص والتعاوين، وحتقيق زيادة اإلنتـاج، وعدالـة   تنمية املوارد االقتصادية وتوسيع مصادر الدخل القومي، وتعزيز دور القطاع العام واخل 

  .التوزيع
املواجهة اجلادة لوباء الفساد، الذي يسترتف جهود ومقدرات التنمية، والقضاء على مسبباا وبؤر انتشارها، واالستفادة من املنظمات             

 .واهليئات الدولية ذات العالقة
ات اجلذرية ، وتصميم وتنفيذ برامج واقعية، ذات مردود فعلي وملموس للحد      تقييم تنفيذ استراتيجية التخفيف من الفقر ووضع املعاجل       

 .من تفاقم وانتشار الظاهرة والسيطرة على أسباا باجتاه القضاء عليها
      تمع، ومبا إستكمال إعداد االستراتيجية الوطنية لألجور، وتنفيذها مبا يتالئم واملتغريات االقتصادية اجلديدة، وحالة الفقر املستشري يف ا

حيقق العيش الكرمي لكل املوظفني، ووضع استراتيجية وطنية لتنمية املوارد البشرية وتأهيلها لرفع مـستوى األداء والكفـاءة اإلداريـة              
 .ملؤسسات الدولة والعاملني فيها

هتمام بتجـارة إعـادة التـصدير،    ترتيب األولويات االقتصادية، وذلك بالتركيز على القطاعات االقتصادية الواعدة، وغري الناضبة واال  
واالستغالل األمثل ملوقع اليمن اجلغرايف كمركز جتاري إقليمي ملا تتمتع به موانئه كميناء عدن من ميزات كبرية، بتوفري البنية التحتيـة             

 .املناسبة، واإلطار القانوين املشجع، واإلدارة الرتيهة والقادرة
يف قطاعـات  : أداء دوره يف التنمية، واالستثمار يف كافة أوجه النشاط االقتصادي، وخاصةدعم وتشجيع القطاع اخلاص ومبا ميكنه من  

اإلنتاج السلعي، ويف جماالت التنمية البشرية، واخلدمات األساسية، كالتعليم والصحة والكهرباء واملياه، والطرقات، ومبـا يـؤدي إىل             
هاجرة، واالستثمارات اخلارجية، واإلسهام الفعال يف استيعاب العـاطلني  االستخدام الكفء للموارد، وجذب رؤوس األموال اليمنية امل 
 .عن العمل، وامتصاص قوة العمل اجلديدة الداخلة إىل السوق

ترشيد اإلنفاق احلكومي ، وزيادة اإلنفاق التنموي وإعطاء األولوية لقطاعات التعليم والصحة واخلدمات االجتماعية األساسية، وإعادة         
 .رد املالية بشكل عادل، ومبا ميكن من حتقيق االستقرار االقتصادي، واالجتماعي، وتعزيز النمو االقتصاديتوزيع املوا

وضع معاجلات فعالة وسريعة ألزميت املياه والكهرباء اخلطريتني، اليت تنعكس آثارها سلباً على احلياة اليومية للمواطنني، وعلى التنميـة            
 .الزراعية واالقتصادية عامة

 االجتماعية، واختاذ إجراءات مدروسة -حلول لظاهرة البطالة املتنامية اليت أصبحت تشكل خطراً جدياً على األوضاع االقتصادية          وضع  
 .وعاجلة للخروج من هذه األزمة اخلطرية تنعكس آثارها على اإلنسان واألسرة واتمع اليمين

  . ومعاقبة من يقوم بهإزالة السجون غري القانونية إن وجدت، ومنع احلبس اإلداري
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  إصالح السلطة التشريعية
  

: من مؤشرات فاعلية السلطة التـشريعية     
توافر سلطة القرار لديها، سن القوانني حبريـة،   
ومن ذلك القوانني الرقابية املتعلقة مبنع تعارض       
املصاحل وإقرار الذمة املالية، وجود هيئات رقابة       

لسلطة التنفيذيـة،  عامة تابعة هلا ومستقلة عن ا  
التزام السلطة التنفيذية بقراراـا وتوصـياا       
بشأن املوازنة العامة وتعديلها وسبل وطرائـق       
تنفيذها، حماسبة منتهكي القـانون، ممارسـة       
الرقابة واحملاسبة بفعالية، مبا يف ذلك مؤشرات       
القدرة على منح الثقة للحكومة أو سـحبها        

  .منها بقرار مستقل منها
  

  من مبادرة اللقاء املشترك) 41(اطار رقم 
دعم وتعزيز كل جماالت اإلصالح وصوالً لتحقيق تنمية وطنية شاملة ومستدامة، ومبا يتالءم مـع     : وتعليمي يؤدي إىل  إجراء إصالح تربوي    

 .متغريات التقنية واستيعاا وتشجيع اإلبداع، واالهتمام بالبحث العلمي يف كافة ااالت، وربط التعليم مبتطلبات اتمع وحاجاته املتنوعة
 املسلحة واألمن ألي حزب من األحزاب، وعدم تدخلها يف اخلالفات السياسية بني األحزاب ليظل دورها محاية الـوطن      حترمي احنياز القوات  
 .وسيادته واستقالله

تطوير اجلهاز اإلداري للدولة، باالعتماد على مبادئ وقواعد التنظيم اإلداري احلديث، ومبا يكفل منع االزدواج الوظيفي، وإزالة التـضخم           
ل، واستكمال توصيف الوظيفة العامة، واعتماد معايري اجلدارة والكفاءة والقدرة، والرتاهة، واألقدمية، واملؤهـل يف شـغل وتـويل              والتداخ

واعتماد مبدأ التنافس املفتوح لشغلها يف ضوء تلك املعايري، وإتاحة الفرص املتكافئة أمام كل املواطنني يف تـويل الوظـائف         . الوظائف العامة 
حترمي اخللط بني حقوق املواطنة واالنتماء السياسي، وحترمي ممارسة التمييز احلزيب، والساليل، والعشائري، واملناطقي، واملـذهيب، يف         العامة، و 

 .تويل الوظيفة العامة ومناصب اجلهاز اإلداري للدولة
 .ألمين واحترام حقوق اإلنسانرفع كفاءة وزارة الداخلية وأجهزة الشرطة واألمن يف مكافحة اجلرمية وحتقيق االستقرار ا

إعداد وتأهيل القوات املسلحة واألمن ، ومنع سياسة التمييز يف احلقوق والواجبات، ويف خمتلف احلوافز املادية واملعنوية، فيمـا بـني أفـراد       
كفاءة، وتوفري أسباب احلياة ووحدات اجليش واألمن، وتفعيل التشريعات اليت تكفل خضوع التعيينات، وكافة الترقيات، لقاعدة األقدمية وال          

 .الكرمية ملنتسبيهما وضمان حصوهلم على كافة حقوقهم
وضع التشريعات واإلجراءات الكفيلة باحليلولة دون اخللط بني إمكانيات وأجهزة الدولة وإمكانيات وموارد أي حزب ، وجترمي املمارسـات   

ووضع الضوابط القانونية الكفيلة حبيادية الوظيفـة العامـة،   . أية جهة كانتاليت تشجع على استغالل إمكانيات الدولة يف خدمة أية فئة أو     
 .وعدم تسخريها لصاحل حزب أو شخص أو أي جهة كانت

تطوير نظم وطرق تقييم وقياس أداء العاملني يف اجلهاز احلكومي، وفقاً ألسس ومعايري موضوعية تساعد على التطبيق السليم ملبـدأ الثـواب       
  .عن العشوائية واملزاجية واحملسوبيةوالعقاب، بعيداً 

 

 مبادرة اللقاء املشتركمن ) 42(اطار رقم 
تنقية كل القوانني والتشريعات من النصوص املقيدة للحقـوق          •

 واحلريات
 . السلطة القضائيةقانونتعديل  •
 .تعديل قانون األحزاب والتنظيمات السياسية •
 .تعديل قانون الصحافة •
 .عياتتعديل قانون النقابات واجلم •
 .تعديل قانون السلطة احمللية •
 تعديل قانون التأمينات الصحية والضمان االجتماعي •
 .تعديل قانون اخلدمة يف القوات املسلحة •
 تعديل قانون اخلدمة املدنية •
تعديل واملطبوعات مبا يسمح بامتالك املواطنني وسائل اإلعالم          •

 .املرئية واملسموعة
الوظائف العليا والوظـائف    إصدار قانون الذمة املالية لشاغلي       •

  .املالية
 إصدار قانون الشفافية وحترير املعلومات •
 . إصدار قانون مكافحة الفساد •
 .إلغاء قانون المسيرات والمظاهرات العامة •
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ن إعمال هذه املؤشرات على     بيد أ 

جملس النواب الـيمين يظهـر      
غياب الكثري منها وفـشله يف      
أداء دوره الـذي تراجــع إىل  
مستوى أفقده الفاعلية املستقلة    
على مستوى الرقابة والتشريع،    
فمن حيث التشريع سحب منه     
الدستور حق تعديل امليزانيـة،     
وعادة ما تتم املوافقـة علـى       

الفـة  القوانني بـإجراءات خم   
لقواعد الئحته املتعلقة مبناقشة    
مشاريع القوانني وإقرارهـا،    
وهو ما يتكرر كل عام عنـد       
مناقشة املوازنة العامة للدولة،    

 2005ومنها موازنـة عـام      
وإقرار الس يف اية كل عام      
ميزانية إضافية بلغت حـوايل     
نصف املوازنة العامـة لعـام      

، وهذا األمر يتكرر يف     2005
 القوانني املتعلقـة    حالة إصدار 

بالعمل الدميقراطي وإصـدار    
قوانني أو بتعديالت خمالفة للدستور، ومن ذلك تعديل قانون االنتخابات واالسـتفتاءات العامـة وقـانون         

 ومنع عملية مناقشة وإقرار قوانني      2005 وتكرار ذلك بالنسبة للقانون األول عام        2001السلطة احمللية عام    
ويف جمال الرقابة فإن الس ال يناقش عادة أداء السلطة التنفيذية إال حني             . األسلحةمثل قانون حيازة ومحل     

يكون ذلك مقبوالً منها، ومن  أمثلة ذلك أنه عجز عن مناقشة تقارير تتعلق بدفن مواد مشعة يف الـيمن،                  
ئق ما مل يكـن  وفرض رسوم وأعباء مالية على املواطنني بدون قانون، وال يستطيع تشكيل جلان تقصي احلقا   

ذلك مقبوالً من السلطة التنفيذية، ومن ذلك فشله يف تشكيل جلنة تقصي احلقائق يف قـضية االغتيـاالت                  
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السياسية واغتيال جار اهللا عمر األمني العام املساعد للحزب االشتراكي اليمين واحلرب يف صعدة وغريهـا،     
ويف .  وال زالـت مـستمرة  2004ئرة منذ عام بل إنه فشل باختاذ موقف مينع استمرار احلرب يف صعدة الدا 

ظل هذا الوضع للمجلس ليس يف مقدوره أو استعداده حماسبة السلطة التنفيذية أو عدم منح احلكومة الثقـة      
لعدم قبول برناجمها، أو سحب الثقة منها بسبب خمالفة الدستور أو القانون أو الفساد، األمر الذي ترتـب                   

فيذية توصيات الس بشأن املوازنة العامة أو حماسبة املخالفني أو غري دلك من            عليه عدم احترام السلطة التن    
األمور، وتعود عدم قدرة الس وعدم فاعليته، إىل سحب الدستور صالحيات الس من خالل تعديلـه                 

، ومن ذلك سحب صالحية الس يف إصدار القرارات امللزمة وعدم وجـود أداة              2001 وعام   1994عام
جهاز الرقابة واحملاسبة والبنك املركـزي، تـأثري سـلطات    :  عامة مستقلة عن السلطة التنفيذية، مثل  رقابة

رئيس الدولة الواسعةيف الدستور والقوانني النافذة والواقع، سيطرة اللون السياسي الواحـد، إذ أن تطـابق                
ظام االنتخايب الذي يساعد على  احلزب احلاكم مع أجهزة الدولة ومقدراا والذي يرأسه رئيس الدولة، والن          

التحكم بنتائج االنتخابات سلفاً، قد جعل املـؤمتر        
الشعيب العام حيوز على ثلثي مقاعد جملس النـواب    
احلايل، وبالتايل، مل تعد األقلية قادرة على مـساءلة    
األغلبية أو إعاقة التصرفات اخلارجة على الدستور       

لولة والقانون وصارت هذه األغلبية الكاسحة مـش  
الفاعلية وال سيما أن األغلبية فيها متثـل القـوى          
التقليدية وأقصت متثيـل قـوى احلداثـة واملـرأة       

  .والفقراء
إن التغريات املطلوبة إلصالح السلطة التشريعية      

دورها وفاعليتـها التـشريعية والرقابيـة       وتقوية  
إصالحاً دستورياً يقوم على األخذ بنظـام    : يتطلب

اب، وجملس الشورى، وعرب انتخابات حرة ومباشرة، تبعية اهليئـات العامـة للرقابـة              السني، جملس النو  
واملؤسسات املطلوب استقالهلا عن السلطة التنفيذية، مثل البنك املركزي وجهاز الرقابة واحملاسبة واخلدمـة            

  . )١(دقة على التعينياملدنية واإلعالم العام وغريها للسلطة التشريعية وامتالكها حق تعيني مسؤوليها أو املصا
  
  

                                                             
  .28 مشروع اللقاء املشترك، ص)1(

  الشعيب العاممن مبادرة املؤمتر ) 43(اطار رقم 
انطالقاً من إميان املؤمتر الشعيب العام من أجـل توسـيع           
املشاركة يف صنع وتعزيز البناء املؤسسي للدولة وتوجهاته    
فإن املؤمتر يوصي بتوسيع وظيفة السلطة التشريعية مـن         
خالل إعـادة النظـر يف تـشكيل جملـس الـشورى            
واختصاصاته والعمل من أجل تطوير النظام االنتخـايب         

ذلك من خالل ضمان دوريـة االنتخابـات العامـة          و
والرئاسية واحمللية والنيابية باعتبارها التجسيد احلقيقـي        
للممارسة الدميقراطية ومبا يضمن املشاركة من قبل كافة        
األحزاب واالتنظيمات السياسية وتطوير البناء املؤسسي      

 .واهليكل التنظيمي للجنة العليا لالنتخابات
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  :السلطة القضائية
من معايري السلطة القـضائية يف      
النظام الدميقراطي االسـتقالل    
والنـــزاهة واحليــاد، وميثــل 
استقالهلا معياراً أساسياً ملبـدأ     
الفصل بني الـسلطات، ومـن      
مؤشرات ذلك قـوة الـسلطة      
التشريعية وقدرا على مساءلة     

طتني التـشريعية   وحماسبة الـسل  
والتنفيذية من خالل الرقابة على     
أعماهلا وإبطـال التـصرفات     
اخلارجة على الشرعية القانونية    
ومحاية حقوق اإلنسان وإعمال    
شروط احملاكمة العادلة يف كـل   
األحوال وفرض احترام سـيادة     

ليـاً وإداريـاً، وحيظـر    وعلى الرغم من أن الدستور اليمين ينص على استقالل القضاء قضائياً وما    . القانون
القضاء االستثنائي وجيرم التـدخل يف     
شؤون القضاء، غري أن قانون السلطة      
القضائية واملركـز القـانوين هلـذه       
السلطة وعدم حتديثها، قد أ فقـدها       
األساس لفاعليتها ودورها بإفقادهـا     
استقالليتها، إذ يتم تعـيني رؤسـاء       
وأعضاء احملاكم والنيابة العامة بقـرار   

رئيس اجلمهورية وبترشيح مـن     من  
وزير العدل وموافقة جملس القضاء األعلى الذي يتبع السلطة التنفيذية ويرأسه رئيس الدولة، ويضع أعـضاء          
النيابة العامة يف تبعية وزير العدل وله سلطة نقل القضاة وندم، وحتدد السلطة التنفيذية مرتبات وبـدالت              

  رؤية أحزاب اللقاء املشترك لإلصالح القضائي)45(اطار رقم 
بة على تعزيز دور القضاة يف الرقابة على دستورية القوانني واللوائح، ويف الرقا       

شرعية وسالمة قرارات وأعمال خمتلف املؤسـسات والـدوائر واألجهـزة           
 .احلكومية، وشاغليها

ضمان استقالل النيابة العامة عن السلطة التنفيذية وأجهزا، وربطها مبجلـس   
القضاء األعلى، ومتكينها من القيام بدورها كممثلة للمجتمع وليس للسلطة،          

دل، مبا يتناسب مع االستقالل التام للقضاء   وحتديد دور وصالحيات وزارة الع    
  .مالياً وإدارياً وفنياً

 

  رؤية املؤمتر الشعيب العام لإلصالح القضائي) 44(اطار رقم 
تعديل قانون السلطة القضائية لترسيخ مبدأ استقالهلا قضائياً ومالياً وإدارياً تأكيداً لكـون     

  .احملكمة العليا هي أعلى هيئة يف سلم السلطة القضائية
التفتيش القـضائي يف وزارة العـدل   تطوير دور التفتيش القضائي من خال لدمج هيئات       

والنيابة العامة وإحلاقها مبجلس شئون القضاة مبا يكفل قيام اهليئة اجلديدة بـأداء املهـام             
  .واالختصاصات الكفيلة باملتابعة والتفتيش الالزم لتحسني أداء ونزاهة القضاء

مارية األولويـة  تفعيل وتطوير دور احملاكم التجارية وإعطاء املنازعات التجارية واالسـتث      
وسرعة البت فيها ورفد احملاكم التجارية باخلربات الالزمة للتدريب والتأهيـل لتحـسني           

  .مستوى األداء ورفع كفاءة القضاة
  .إعداد برامج لتدريب القضاة وتأهيلهم فنياً وإدارياً مبا يضمن نزاهتهم

  .إعداد معايري واضحة وشفافة للحركة القضائية
ضاء يتوىل إدارة شئون القضاة والتعيني والترقية والنـدب والنقـل           إنشاء جملس مهين للق   

  .والتأديب
  .العمل على إنشاء حماكم إدارية متخصصة

  .حتسني األداء يف العمل اإلداري يف احملاكم لتسهيل تقاضي املواطنني
العمل على إصدار اللوائح اإلدارية والقوانني اإلجرائية مبا يكفل الـشفافية يف إجـراءات            

  .تقاضيال
تأسيس آلية رمسية إليصال املعلومات للمواطنني حول كفاءة احملاكم وقدرا على حـل              

  .املنازعات
  .إدخال احلاسب اآليل إىل عمل احملاكم



 -١٨٠-

وخيضعون للمساءلة من قبل وزير العدل، وختتلط بنية القـضاء بـأجهزة            القضاة وأعضاء النيابة وامتيازام     
هيئة التفتيش القضائي وجملس القضاء األعلى، و السلطة التنفيذية حتدد تكوينات الـسلطة        : السلطة التنفيذية 

القضائية ومراكزها ونطاق اختصاصها، ونتيجة هلذه الصالحيات صار أعضاء السلطة القـضائية مفعمـني            
أم جمرد موظفني لدى السلطة التنفيذية ومتكنت السلطة التنفيذية من إنـشاء حمـاكم اسـتثنائية،              بشعور  

وتؤكد الدراسات العلمية أن استقالل السلطة القضائية وحتديثه، أداءاً وإدارة ومعرفة، ال ميكن أن حيدث إال             
١ (ايف إطار إصالح النظام السياسي ككل ومبا حيقق الفصل بني السلطات وتواز(.  

وذا الصدد فإن إصالح القضاء ال ميكن أن يتحقق إال يف إطار إصالح النظام السياسي وأن يتجه حنو                  
إصالح البنية املؤسسية وتشكيل القضاء مبا حيقق استقالل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية، ومضمون               

على من قبل جملس الشورى املنتخب، بنـاء  تشكيل جملس القضاء األ: هذا االجتاه يتمثل، بدرجة أساسية، يف 
على ترشيح من اجلمعية العامة للقضاة واختيـار    
قضاة احملكمة العليا من قبل جملس النواب، بنـاء      
على ترشيحهم من قبل جملس القضاء األعلـى،        
وتعزيز دور القضاء يف الرقابة على الـسلطتني         
التشريعية والتنفيذية من خالل إنـشاء حمكمـة        

ليا مستقلة عن احملكمة العليا، وإنشاء      دستورية ع 
القضاء اإلداري، وإعادة هيكلة جهاز التفتـيش       
القضائي، وربطه مبجلس القضاء األعلى وحده،      
وربط النيابة العامة مبجلس القضاء األعلى مبـا        
يضمن استقالليتها عن السلطة التنفيذية، وجعل      
صالحيات وزارة العدل غـري متعارضـة مـع      

م للقضاء ماليـاً وإداريـاً وفنيـاً        االستقالل التا 
  .وقضائياً

  

  
                                                             

 الوطن العريب، مركز املعلومات والتأهيل حلقوق اإلنسان، تعز، احترام فكرة القضاء احلديث يف: حممد أمحد علي املخاليف.  راجع)1(
2002.  

  مقتطفات من مبادرة املشترك) 46(اطار رقم 
تقوية أجهزة الرقابة مبا يضمن سالمة سري احملليات طبقاً للدستور          

 .والقوانني النافذة
ختصيص نسبة من اإليرادات والعائدات للمحافظـات املنتجـة         

 .ما ينجم فيها من أضرار بيئيةللثروة، ملعاجلة 
منح السلطات احمللية املنتخبة كافة الصالحيات املالية، واإلداريـة         
اليت متكنها من إدارة شؤوا التنموية واخلدمية احملليـة، ختطيطـاً     

 .وتنفيذاً، ويف إطار السياسة العامة للدولة اليت أقرها الربملان
ني أجهزة السلطة املركزية إزالة القيود املركزية، وتنظيم العالقة ب

وأجهزة السلطة احمللية، وحتديد صالحيات واختصاصات كل 
منهما على أساس قانون السلطة احمللية، ومبا حيقق التيسري على 

املواطنني يف إجناز معامالم وحصوهلم على اخلدمات املطلوبة يف 
مناطقهم ودون تعقيد أو تطويل، والتوزيع العادل للثروات 

 .د، واالهتمام باملناطق احملرومة والنائيةواملوار
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  ال مركزية احلكم
التوازن بني : من معايري النظام الدميقراطي ال مركزية احلكم اليت تساهم يف حتقيق معايريه األخرى ومنها             

السلطات، وعدم تركيز السلطة بيد اهليئة التنفيذية أو تركيز القـرار الـسياسي والتنمـوي يف العاصـمة،        
ركة الشعبية الواسعة يف إدارة الشأن العام، ومن هدف الـال مركزيـة حـل مـشكالت التنميـة               واملشا

للمجتمعات احمللية والسيطرة على الفساد السياسي  الذي يرافق تركز السلطة وجعل رقابة اتمعات احمللية               
يتطلب الـتخلص   : راطيةمباشرة على أداء السلطة احمللية، كما أن حتقيق واحدة من الغايات الرئيسية للدميق            

من الصراعات املدمرة على السلطة والثروة وخاصة يف البلدان اليت تعاين من االنقسامات احلـادة كـاليمن       
الذي طرحت فيه قضية ال مركزية احلكم منذ اخلمسينات وقبل أن تكـون قـضية الدميقراطيـة مطلـب                 

 قـد نظـم   2001حدة قبل تعديله عام ومن هذا املدرك كان دستور الو. إصالحي لدعاة اإلصالح حينذاك   
هذه املسألة بوضوح أكثر من أية مسألة أخرى من مسائل الدميقراطية، بإعطاء الصالحية الكاملة للمجالس               

 احملافظ ومدير املديرية، يف إدارة الشأن احمللـي وتـويل الـسلطة    -احمللية املنتخبة بكامل أعضائها ورؤسائها   
احمللية على هذا األساس كان حمل خالف، ومن مث مل يصدر قـانون الـسلطة      احمللية، غري أن إقامة  السلطة       

  . 2000احمللية إال عام 
أعطى السلطة التنفيذية حـق االختيـار يف تعـيني أو    : خرج القانون على الدستور من ناحيتني األوىل      

لية ملمثلـي الـسلطة      احملافظ ومدير املديرية، وأعطى صالحيات السلطة احمل       -انتخاب رؤساء االس احمللية   
احملافظ، مدير املديرية، مكاتب الوزارات، والناحية الثانية مل مينح االس احملليـة املركـز            : التنفيذية املركزية 

القانوين للهيئة، أي أا ليست شخصية اعتبارية، وليس هلا سلطة عدا حالة عزل مسؤويل األجهزة التنفيذية                
أظهرت التجربة العملية أن ممارسة هذه السلطة من قبيل االسـتحالة، ألن           ما دون احملافظ ومدير املديرية، و     

ذلك ال يتحقق إال بقبول السلطة التنفيذية، وألنه ليس هلذه االس مركز يؤهلها للتصدي ملثل هذه املهمة،                  
ألحكام األمر الذي جعل احلكم احمللي جمرد مظهر دميقراطي، لكن ما أحدثه القانون مل يؤد إىل تعديل كلي            

الدستور واقتصر التعديل على إعطاء السلطة التنفيذية املركزية حق االختيار بني تعيني رؤسـاء اـالس أو          
املـستوى األول  . إخضاعهم لالنتخاب، ومن مث تطرح اآلن مسألة إصالح النظام السياسي على مستويني،          

ية ويشمل ذلـك رؤسـائها ورؤسـاء    إصالح القانون مبا حيقق االنتخاب الكامل للمجالس احملل : واألوسع
 احملافظني ومديري املديريات، ومنح االس احمللية السلطة احمللية الكاملـة وإدارة كـل            -الوحدات اإلدارية 

الشأن احمللي، وإحداث إصالح مؤسسي لإلدارة العامة على الصعيدين املركزي واحمللي مبا حيقـق احلكـم              
املطالبة بإعادة النظر يف شكل الدولة البسيطة وهو مطلب يتبنـاه     : لثاينواملستوى ا . الرشيد أو اإلدارة اجليدة   

  .بعض األفراد وغري مشمول بالرؤى الربناجمية إلصالح النظام السياسي اليت أشار إليها هذا التقرير



 -١٨٢-

اعتماد مبدأ االنتخاب للمحافظني وملديري املديريات وتـويل الـسلطة          : يتطلب إصالح السلطة احمللية   
 كاملة من قبل االس احمللية املنتخبة ومتكني السلطة احمللية من املوارد املاليـة الكافيـة إلدارة الـشأن       احمللية

  . احمللي وحتقيق التنمية وتقدمي اخلدمات للمجتمع احمللي وعلى أساس مبدأ التوزيع العادل للثروات واملوارد
  

  اخلالصــــة
فصل منه، فإن اجتاه إصالح النظام السياسي حتدده أولويـات    ما تقدم على امتداد هذا التقرير، وهذا ال 

محاية حقوق اإلنسان وحرياته األساسية وحتقيق التحول الدميقراطي املتمثل باستنكمال بناء دولـة القـانون        
والفصل بني السلطات وتوازا بني هيئات الدولة املختلفة وإ زالة تركيز السلطة وحتقيـق معـايري احلكـم     

 اء حالة وجود سلطات بدون مسؤولية وحماسبة، وحتقيق الشراكة واملشاركة، والشفافية وفاعليـة     الرشيد بإ
احلكومة وحكم القانون، ويشمل ذلك إصالح اإلدارة العامة للدولة وحياد البعض من مؤسساا واستقالهلا        

ضمان حيـاد املـال العـام    عن السلطة التنفيذية، مثل، مؤسسات الرقابة واخلدمة املدنية واإلعالم العام، و       
والوظيفة العامة وا إلعالم العام ومؤسسة القوات املسلحة واألمن يف املنافسة بني األحزاب، والفصل بـني                
احلزب أو األحزاب احلاكمة وأجهزة الدولة ومقدراا، وإصالح النظام االنتخايب مبا يعزز التعددية السياسية           

 إجراء إصالح دستوري    -ي للسلطة، وأن يكون أساس هذا اإلصالح      واحلزبية ويوفر إمكانية التداول السلم    
  .يتجه إىل حتقيق هذه األهداف وفقاً ملعايري الشراكة والنظام الدميقراطي التعددي والتداول السلمي للسلطة
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   موجزة عن املرصدنبذه
يـة مـستقلة     م  ، وهو منظمة غري حكوم       2004تأسس املرصد اليمين حلقوق اإلنسان يف منتصف العام         

  .تعمل يف جمال حقوق اإلنسان وتم بصورة خاصة مبجال الرصد وإصدار التقارير يف هذا امليدان
 :أهداف املرصد  §

يهدف املرصد إىل املسامهة يف تعزيز حقوق اإلنسان املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية   والثقافية 
ها طبقا للمعاهدات واالتفاقيات الدولية على وجه ونشر الوعي ا والتشجيع على احترامها ومحايت

  :اخلصوص الشرعية الدولية حلقوق اإلنسان وباعتبارها كل ال يتجزأ و على وجه اخلصوص 
 .الدفاع عن املشروعية والشرعية الدستورية والقانونية  .١
 .الدفاع عن استقالل القضاء واحملاماة .٢
 .عيدين الوطين والدويل رصد تطورات حقوق اإلنسان وانتهاكاا على الص .٣
لفت اهتمام الرأي العام الشعيب والرمسي إىل الثغرات والنواقص التشريعية واملؤسسية  .٤

 .املتعلقة حبقوق اإلنسان
 . رصد التعديات على حقوق امللكية الفكرية والدفاع عنها  .٥
 املسامهة يف التوفري الدعم القانوين حلقوق اإلنسان و الدفاع عنها ،خاصة  احلقوق .٦

السياسية :اجلماعية ،واحلقوق املتعلقة باملصلحة العامة للمجتمع يف ااالت 
 .واالقتصادية واالجتماعية والثقافية 

 .نشر الوعي بضرورة حكم القانون و مبادئ احملاكمة العادلة  .٧
 :وسائل وأساليب حتقيق أهداف املرصد §

لقانونية واحلريات وضع الدراسات والبحوث مبدي االلتزام بالشرعية الدستورية وا .١
العامة وحقوق اإلنسان ومدي احلماية التشريعية واملؤسسية القائمة وتقدمي التصورات 

 .بشأن تطويرها 
تقصي احلقائق جبمع  املعلومات من مصادرها ومراقبة احملاكمات وعمليات االنتخابات  .٢

 .و االستفتاءات العامة 
 .توثيق املعلومات باستخدام نظم التسجيل احلديثة .٣
دراسة  تقارير اجلهات الرمسية واألهلية املتعلقة حبقوق اإلنسان ومناقشتها والتعقيب  .٤

 .عليها 
إعداد التقارير الدورية ونشرها وإيصاهلا إىل اجلهات املعينة حبقوق اإلنسان سواء  .٥

الشعبية أو الرمسية، بالطرق املباشرة أو غري املباشرة  وإقامة احلمالت الشاملة 
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صدار اإلخبار والبيانات الصحفية ،والصحف  واالت الدورية واملتخصصة ، وإ
 .والكتب املتخصصة ،وإقامة املؤمترات والندوات وحلقات النقاش العلمية

 .إقامة مكتبة متخصصة حبقوق اإلنسان  .٦
تأهيل العاملني يف جمال حقوق اإلنسان فيما يتعلق بالدفاع عن املشروعية و كل ما  .٧

رصد واجلمعيات واملؤسسات األخرى واستخدام األساليب يتعلق بتحقيق أهداف امل
 .املوضوعية جلمع  املعلومات وتصنيفها وتوثيقها ووضع التقارير بشأا

رفع الدعاوى القضائية للمصلحة العامة أو الدفاع  عن احلقوق واحلريات العامة يف  .٨
 .احلدود املكفولة وفقاً للدستور والقانون النافذ

 مماثلة يف احملافظات للتنسيق والتعاون يف النشاطات احملققة السعي إلنشاء مراصد .٩
 . ألهداف املرصد 

ويتعاون املرصد مع شركاء يعملون يف جمال محاية حقوق اإلنسان أو يدعمون هذا النشاط علـى الـصعيد         
  .احمللي و اإلقليمي والدويل 

  .  ينفذ املرصد برامج وأنشطه هامه من خالل اهليئات النظامية -
  .وللمرصد منسقني وراصدين ميدانيني يف احملافظات ومتطوعني ناشطني يف جمال احلماية    -

  -:تتكون هيئات املرصد النظامية من *  
  :  جملس األمناء ويتكون من-

  وهبية صربة                  / عبد العزيز البغدادي                 أ/ أمحد الوادعي               أ/      أ
   املدير التنفيذي –حممد علي املقطري /      أ
   رئيس املرصد–حممد املخاليف . د.     أ

  . اهليئة االستشارية - 
 للمرصد جلنة أكادميية من البـاحثون وأسـاتذة اجلامعـات املهتمـون بقـضايا حقـوق اإلنـسان                                      - 

  . والدميقراطية 
  :خصصة اآلتية  اهليئة التنفيذية املكونة للوحدات املت- 
   وحدة الدراسات والبحوث        - وحدة املساعدة القانونية     - وحدة الرصد والتوثيق        -  
   الوحدة اإلدارية – وحدة التقصي والبحث امليداين   - وحدة الربامج واالتصال      -  

طية ومنها التـدريب والدراسـات        ينفذ املرصد خمتلف األنشطة األخرى املتعلقة حبقوق اإلنسان والدميقرا        
  .والبحوث والفعاليات املختلفة والرقابة والعون القانوين 
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